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BÖLÜM 1. YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR
A. YENİ KAVRAMLAR
1. ALAN YÖNETİMİ // Site Management
Alan yönetimi planları, genellikle tarihi alanların korunmasını
amaçlayan yönetim planlarıdır ve alana ilişkin bütüncül, proaktif bir
yönetim çerçevesi sunarlar.   Bu planlar, yerel halkla ve tüm proje
tarafları ile birlikte hazırlanmalıdır. Alan Yönetimi Planlarının amacı,
alandaki özel karakteristiklerinin korunması ve gelecek nesillere
aktarılması, uzun etapta ise alanın geleceği için kabul edilebilir bir
‘vizyon’ oluşturulmasıdır.
Tarihi olmayan sanayi alanlarında tanımlanan vizyon ve stratejilere
ulaşılması için uygulama aşamasında atılması gereken adımlar
ve gerçekleştirilmesi gereken projeleri tanımlamayan planlar ise;
Sanayi Alanı Eylem Planları (Brownfield Land Action Plans (BLAPs))
olarak adlandırılmaktadır. Bu planlar, kent içindeki kullanılmayan
sanayi alanlarının dönüşümü için oluşturulan bölgesel yaklaşımları
içermektedirler. Bölgesel düzeyde ortaklıklar kurulmasını amaçlayan
planların amacı, sanayi alanlarının yeniden kullanılmaları sürecini
hızlandıracak olan eylemleri tanımlamak ve ‘Stratejik Gelişim
Fırsatları’ yaratmaktır.

2. KARMA KULLANIM - YAŞAMA
ÇALIŞMA BİRLİKTELİĞİ // Mixed Use
Yaşama ve çalışma alanlarının dengeli biçimde ve bir arada
geliştirildiği, 24 saat yaşayan mekanlardır. Konut kullanımının yanı
sıra ticaret, turizm, ofis kullanımları ile desteklenen alanlarda
üretilen ekonomik katma değer yüksektir. Karma kullanımın
desteklenmediği teknoparklar ya da Silikon Vadisi gibi örnekler bu
anlamda birçok sorunla karşılaşmış, zamanla işlerlikleri ve arazi
değerleri azalmış, sonuçta etkin olarak kullanılmayan, saat 17.00’den
sonra yaşamayan mekanlara dönüşmüşlerdir. Bu örneklerden alınan
dersler doğrultusunda, yeni oluşturulacak olan iş alanlarında farklı
kullanımların birlikteliği sağlanmalı, konut kalitesi ve çeşitliliği,
kentsel çevre ve hizmetlerin kalitesi gibi konular ön plana çıkmalıdır.

3. DEĞER YARATAN TASARIM // Value
Added Design
Kaliteli kentsel tasarımı ile ön plana çıkan alanlar ekonomik canlılık
yaratmakta, sosyal ve çevresel faydalar sağlamaktadır. Kaliteli
mimariye sahip olan ve akıllıca tasarlanan kentsel çevrelerde
ekonomik değer artmaktadır. Kaliteli mimarlık ve kentsel tasarım,
ekonomik değeri artıran katalizörlerdir.
Mimari ve kentsel tasarım, insanların bir alanı algılayış biçimlerini
değiştirmektedir. Yatırımcılar ve iş çevrelerinin bakış açılarının
olumlu yönde değişmesi sonucunda ekonomik değer yaratan alanlar
oluşturulmaktadır.
Kaliteli mimari ve kentsel tasarım; Arazi değerini ve yatırımlardan
kaynaklanan getirileri artırır,

4. KADEMELİ İMAR HAKKI ARTIŞI - İMAR
BONUSU // Development Right Bonus
Yerel yönetimler, plancılar ve yatırımcıların yatırım alanına ilişkin isteklerinin
ortak çıkarlar doğrultusunda çözümlenmesi yaklaşımıdır. Yerel Yönetimler
yatırımcılara fazladan gelişme hakkı vermekte, karşılığındaysa kamu
hizmetleri almaktadırlar. Böylece yatırımcılar karlılık oranlarını artırırken, yerel
yönetimlerin uygulamak istedikleri planlama kararları da gerçekleşmektedir.
Bununla beraber, kamu hizmetlerinin ve kamusal alanların sağlanması ile
alanın değeri artmaktadır.
New York örneğinde yatırımcılar, kamu için % 20 oranında ödenebilir konut
üretmek şartı ile plan kararları ile belirlenmiş olan maksimum yapı yoğunluğunun
üzerinde konut üretebilmektedirler. İmar Bonusu şu amaçlarla verilmektedir;
-

Ödenebilir Konut Üretimi

Konut alanlarının yanı sıra çalışma alanları yaratılmasını
sağlar, karma kullanım desteklenir,   ekonomik aktivite ve
katma değer artar,

-

Engelli İhtiyaçlarına Uygun Konut Üretimi

-

Yer Altı Otoparkı Yaratılması

‐

Yeni yatırım ve gelişim olanakları artar,

-

Su Kenarlarında Yaya Yolları Oluşturulması

‐

Mekanda çeşitlilik yaratılması ile daha prestijli alanlar
oluşturulur,

-

Açık Alan Sistemleri Kurgulanması

-

Kamusal Alanlar (meydan, oturma alanları, balık tutma alanları gibi)
Yaratılması

-

Peyzaj Tasarımı ve Uygulamasının Yapılması

Farklı aktivite ve hizmetlere sahip olan, birçok kullanıcı
grubuna hitap eden alanlar yaratılır,

-

Tarihi Yapıların Korunması

-

Hassas Doğal Alanların Korunması

‐

Önerilen gelişim yakın çevreye de değer katar ve çevre ile
uyumludur,

-

Kent İçindeki Özellikli Alanlarda Çevresine Örnek Olacak Projeler
Üretilmesi  

‐

Yeni çevrede enerji yönetimi sağlanır, atık kontrolü yapılır,
sağlıklı bir çevre yaratılır.

‐

‐

‐

Kalifiye işgücünün alanda yaşaması ve çalışması
sağlanır,Çevresi ile bütünleşen ve ulaşılabilir çevreler
oluşturulur,

Yoğunluk Bonuslarına ilişkin stratejiler belirlenirken;
1. Yoğunluk Bonusunun hangi amaçlarla verileceği,
2. Yoğunluk Bonusu verilen alanların belirlenmesi,
3. Bonusların nasıl verileceğini açıklayan, alana özgü bir strateji
geliştirilmesi gerekmektedir.
Kademeli İmar Hakkı Artışı yöntemi, Türk kentlerinin yaşam ve yapı kalitesi
risklerini çözmek amacıyla kullanılabilecek bir yöntemdir ve uygulanmaya
başlamıştır. Sanayi Çarşısı ve Baksan Sanayi Sitesi gibi projelerde bu yöntemin
kullanılmasıyla Eskişehir, diğer kentlerde de modelin kullanımı için örnek
olacaktır.
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5. KENTSEL KİMLİK //
Urban Identity
Kolay algılanabilen, çabuk benimsenen, farklılaşan,
nitelikli ve akılda kalıcı yerleşimler, ‘kimlikli kentler’
olarak tanımlanmaktadır. Kentsel kimlik, kentin fiziksel
yapısı ile belirlenmektedir. Kent kimliği kavramını
tanımlayan Kevin Lynch, beş adet kentsel kimlik
öğesinden bahsetmektedir. Bu öğelerin varlığı, akılda
kalan, çarpıcı ve nitelikli bir kentsel çevre yaratmaktadır.
Sanayi Çarşısının yeni kentsel düzeni tasarlanırken bu
öğeler dikkate alınmalı, kolay algılanan, akılda kalıcı
ve kaliteli bir mekan üretilmelidir.

Bölge (District)

Aks (Path)

Kentsel imaj ve kullanım açısından bütünlüğe sahip
olan kent parçalarıdır ve yapılaşma türü, malzemesi,
tarihi gibi karakter özellikleri ile çevrelerinden
farklılaşırlar.

Bölgeleri birbirine bağlayan koridorlar; kullanıcıların hareket ettiği kara yolları, yürüyüş yolları, vadiler ve kanallardır. Akslar, kentin şekillenmesi ve yönlenmesini
sağlamaktadır.

Odak (Node)
Toplanma mekanları, meydanlar, kavşaklar gibi içinde
bulundukları bölgelerin yoğunluk odakları, merkezleri
ve simgeleridir. Genellikle bölgelerin ana merkezleri,
aksların kesişim noktaları olduklarından, kent kimliği
en fazla etkileyen,  birleştirici, bir araya getirici özellik
taşıyan alanlardır.

Kenar (Edge)
Bölgeleri, kent parçalarını,
sosyal toplulukları ayıran,
geçiş bölgelerine sahip
olan doğal ya da yapay
sınırlardır. Kenarlar lineer
elemanlar olup, iki farklı
bölge
arasında
sınır
teşkil ederler. Otobanlar,
duvarlar, yerleşim alanları,
kıyı şeridi kenar olarak
örnek gösterilebilir.

Nirengiler (Landmarks)
Kent siluetini etkileyen, referans noktası niteliğindeki,
bina, kule, dağ, heykel gibi işaretlerdir.
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B. PROJE GELİŞTİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR
2. UZLAŞMA YÖNETİMİ
6B YAKLAŞIMI

1. ÇALIŞTAYLAR // CHARRETTE
Kentsel tasarım süreçlerine paydaşların ve
halkın katılımını sağlamak için çeşitli yöntemler
geliştirilmektedir. “Charrette” ya da “Enquiry by
Design” adı verilen tasarım çalıştayları, katılımcı kentsel
tasarım amacıyla uygulanmakta olan yöntemlerden
birisidir. Şehir planlama süreçleri ile ilgili plancı,
tasarımcı ve mimarların proje paydaşları ile bir araya
gelerek çalıştığı bu organizasyonlar, genelde birden
fazla oturumda ve farklı grupların ortak çalışmasıyla
gerçekleşmektedir.

Çalıştayların üç önemli özelliği vardır. Çalıştaylar;
‐

Farklı paydaşların fikirlerini tasarım sürecine
dahil etmektedir.

‐

Farklı tasarımcıların yetenek ve bakış açılarının
sentezlenmesine olanak vermektedir.

‐

Bu süreçlerin en kısa süre
gerçekleşmesini sağlamaktadır.

içerisinde

Çalıştaylar; Sürdürülebilir Bölgesel Gelişim Planları,
Yenileme Projeleri, Master Planlar, Ödenebilir
Konut Planları, Yeşil Yapılar gibi farklı ölçek ve
türdeki çalışmaların elde edilmesi amacıyla
düzenlenebilmektedir.
Çalıştayların işleyiş süreci, projenin tarafları ile bir
araya gelinmesi, ortak çalışmalar sonucunda proje
alternatifleri üretilmesi, alternatiflerin kamuya
sunulması ve seçilen alternatifin geliştirilmesi
şeklindedir.

Ön Çalışma ve Analizler

Kavramsal Yaklaşımlar

//

Odunpazarı Sanayi Çarşısının gelecek vizyonunun
oluşturulması, ulaşılması gereken temel hedeflerin
belirlenmesi, planlama ve tasarım ilkelerinin ortak akıl
çerçevesinde katılımcı bir yaklaşım ile belirlenmesi
ve uygulanması amacıyla; ’Odunpazarı Sanayi Çarşısı
Dönüşümü Vizyon ve Kentsel Tasarım Çalıştayı’
düzenlenmiştir.

Kentsel dönüşüm/yenileme projeleri, doğası gereği
‘uzlaşma’ ister. Projeden doğrudan ya da dolaylı
olarak etkilenen tarafların uzlaşma süreci içinde yer
almaları hem proje geliştirme aşamasında ‘gerilimi’
azaltırken hem de kendimize özgü uygulanabilir ve
yaygınlaşabilir proje model ve yöntemlerin ortaya
çıkmasını sağlamaktadır.

Çalıştay sürecinin ilk iki toplantısı, 5 Temmuz
2010 tarihinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve
Odunpazarı Belediyesi ile gerçekleştirilmiştir. GAD
Mimarlık, LEA Mimarlık, Ekol Mimarlık ve Kentsel
Strateji ekiplerinin katılımlarıyla gerçekleşen
toplantılarda, Belediye Başkanlarının da görüşleri
doğrultusunda Küçük Sanayi Çarşısının potansiyelleri,
geleceği, mimari proje yaklaşımları ve yenilikçi fikirler
üzerine tartışmalar yapılmıştır.

‘Uzlaşma Stratejileri’ ortaya konulurken,

Projenin sonraki aşamalarında ise, projenin tarafları
olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı
Belediyesi, mülk sahipleri, Esnaf Oda Temsilcileri ve
çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımı sağlanarak,
tüm grupların projeye ilişkin görüş ve önerileri
değerlendirilerek, tarafların beklentileri ortak
vizyon çerçevesinde tasarım ve planlama sürecine
aktarılmalıdır.

- Belediye-Kamu Kurumları
- Belediye-Yatırımcı
- Belediye, Mülk Sahipleri (Dernek)
- Belediye, Yatırımcı, Mülk Sahipleri, Sivil ve Yerel
Örgütler arasındaki işbirliği ya da ortaklık yaklaşımları
bir takım projelerde;
- Proje Geliştirme Şirketi (Portakal Çiçeği Vadisi,
Dikmen Vadisi-Ankara),
- Sözleşme ( Sulukule-İstanbul, Zafer Plaza-Bursa)
- Dernek (Kartal Dönüşüm Projesi-İstanbul, Dragos
Dönüşüm Projesi-İstanbul)
- İhale (Tarlabaşı Yenileme Projesi-İstanbul- Fener
Balat Yenileme Projesi-İstanbul) model ve yöntemleri
ile geliştirilmiş ya da geliştirilmektedir.

Alternatiﬂerin Revize Edilmesi

Revizyonlar

‘Vizyon’ Toplantıları

Fikir Projeleri

Fikir Projesi Alternatiﬂeri

2. Toplantı
Proje Alternatiﬂerinin
Geliştirilmesi

Fikir / Konsept
Alternatiﬂeri

Proje Alternatiﬂerinin
Geliştirilmesi

Fikir Projeleri ve Model Çalışması

Çalıştay Sonuç Ürünleri

1. Toplantı

Mülk Sahipleri İle Bilgilendirme Toplantıları ile
6B Sürecinin Başlatılması

Portakal Çiçeği Vadisi, Ankara
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2

Dikmen Vadisi, Ankara

Uzlaşma Yönetimi, proje süreçlerinin daha etkin
olarak ilerlemesi ve proje taraflarının beklentilerinin
proje sürecine aktarılması amacıyla, taraflar arasında
doğru, şeffaf ve zamanında bilgi ve belge akışının
sağlanması yaklaşımıdır. Projenin tüm taraflarının
Uzlaşma Yönetimi sürecine dahil olmaları için
Bilgilendirme, Bilinçlendirme, Buluşma, Beklenti,
Belirsizlik ve Benimseme süreçlerinden oluşan 6B
basamakları dikkate alınmalıdır.

1

Bilgilendirme

Projeden etkilenen  taraflar arasında şeffaf ve güçlü bir
iletişim kurulması ve doğru bilgilendirme yapılması,
projenin uygulanma şansını artırmaktadır. Bu nedenle,  
alandaki mülk sahipleri, oto tamirciler, dökümcüler,
hurdacılar, tornacılar, bakkallar ve lokantacıları temsil
eden dernek temsilcileri ile proje süreci hakkında
bilgilendirme toplantıları düzenlenmeli, proje
taraflarının fikir ve önerileri planlama ve tasarım
sürecine aktarılmalıdır. Bilgilendirme süreci aynı
zamanda; sahip olunan yasal haklar, Organize Sanayi
Bölgesine taşınma süreci, dönüşüm sonrasında elde
edilecek olan yasal haklar gibi konuları içermelidir.

Kartal Dönüşüm Projesi, İstanbul

3

Bilinçlendirme

Küçük ve hisseli parsellerden oluşan Sanayi
Çarşısının dönüşümünün parsel bazında değil, ada
bazında gerçekleşmesi gerekmektedir. Ada bazında
dönüşümün temel bileşenleri ise, mülk sahipleri
arasında uzlaşma, örgütlenme ve işbirliği sağlanmasıdır.
Yapı adası birleşmelerinin teşvik edilmesi amacıyla
mülk sahipleri,   işbirliği ve örgütlenme konularında
bilinçlendirilmeli, özellikle ‘Kademeli İmar Hakkı
Artışı’ konusu detaylı olarak açıklanmalıdır. Sanayi
Çarşısının yeni bir yaşama ve çalışma alanına
dönüşecek olmasından dolayı kazanacağı değerler
de bulunmaktadır. Bu değerler, alanın yeni imajı ve
kimliği ile ölçülebilecektir ve ‘Değer Yaratan Tasarım’
ile artacaktır. Bu nedenle, kaliteli tasarım ve kentsel
tasarım rehberlerinin önemi aktarılmalıdır.

B İL G İ

Yeni Yaşam
Alanı
Kültürel
değerler

Merkezi
Yönetim
Yerel
Yönetimler

Eşitlikçi
Yapılanma
Hakları
Planlama
Sürecinin
Hızlandırılması

Plan ve Proje
Model ve
Yaklaşım
Sorunlar ve
Fırsatlar

4

Buluşma

Projeye katılım seviyesini yükseltmek ve uzlaşma
sağlamak amacıyla, projeden doğrudan ve dolaylı
olarak etkilenen gruplar olan Eskişehir Büyükşehir
Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Mülk Sahipleri,
Dernekler, Oda Temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşlarını
ortak platformlarda buluşturmak gerekmektedir.
Bu gruplar ile yapılacak olan bilgilendirme ve
bilinçlendirme toplantılarından sonra yatırımcılar
da proje sürecine katılmalı, proje üretimi ve kentsel
tasarım projeleri ortak akıl ile oluşturulmalıdır.

Sorunlar ve
Fırsatlar
Yasal Süreç
Uzlaşma
Süreci

Projeden etkilenen taraflar olan mülk sahipleri,
belediye, yatırımcılar, sivil toplum kuruluşlarının
‘projenin diğer taraflarından beklentileri’ ve ‘diğer
tarafların kendilerinden beklentileri’ yani beklenti
yönetimi önemlidir. Örneğin, mülk sahiplerinin imar
hakkı beklentileri ile belediyenin daha fazla kamusal
alan elde etme beklentisinin kademeli imar hakkı artışı
ile karşılanması konusu tartışılmalıdır. Beklentilerin
doğru olarak anlaşılması, aktarılması ve karşılanması
süreci beklenti yönetimi olarak adlandırılmaktadır.

UZLAŞMA
YÖNETİM
BASAMAĞI (6B)
UZLAŞMA
YÖNETİMİ
BASAMAKLARI
Paylaşım
Maliyet
Piyasa
Koşulları

Yeni Yaşam
Alanları
Proje Süreci
Uzlaşma
Süreci

Plan ve Proje
Dokümanları
Yasal Belgeler

Uzmanlardan
Yararlanma
Yerel Proje
Geliştirme Kültürü

Yasal
Haklar
Demokratik
Haklar

İşbirliği
Katılımcı
Planlama
Uzlaşma
İlkeleri

Ortak Hareket
Kurumsal
Destek

Mülk Sahipleri
Kiracılar
Belediye
Sivil Toplum
Örgütleri

B U L U Ş MA

PolitikacıBürokrat
Gayrimenkul
Sektörü
Finans Sektörü

Plancı
Tasarımcı
Mühendis

Yaşayanlar
Yerel Örgütler
Farklı Gruplar

İş
Toplumsal ve
Ekonomik Proje
Öncelikleri

Kira Yardımı
Proje
Finansmanı

Paylaşım
Oranları
Bürokrasinin
Azaltılması

Kamu yatırımları
Yeni Yaşam
Alanı
Bütünleşme

B İL İNÇ

Uzlaşma
İlkeleri
Paylaşım
Oranları

Bürokratik
Süreçler
Yasal
Süreçler

Proje
Yaklaşımı
Vizyon
Öncelikler

Planlama ve
Tasarım İlkeleri
Paylaşım
Değerleri

Beklenti

BEK LENTİ

Kiracıların
Talepleri

Planlama ve
Proje Süresi
Karar
Süreçlerine
Katılım Düzeyi

Katılım
Yaklaşımı
Uzlaşma
İlkeleri

Strateji ve
Eylem Planı
Stratejik
Sosyal Plan

B E L İR S İZL İK

Bürokrasi
Politik
Kararlılık

Ekonomik Kriz
Uzlaşma Süreci

B E N İMS E ME
Kaynak: A.Faruk GÖKSU
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Belirsizlik

Proje sürecinde; proje yönetimi,
örgütlenme, işbirliği, yatırım gibi
konularda
belirsizlikler
ortaya
çıkmaktadır. Dönüşüm yasasında değişik
yapılmasıyla alan, Eskişehir Büyükşehir
Belediyesi tarafından dönüşüm alanı
ilan edilmiştir. Bu nedenle, proje
sürecinin hangi teknik ekip tarafından,
nasıl yönetileceği konusu netlik
kazanmalıdır. Diğer bir belirsizlik konusu
ise, alandaki yatırımcı potansiyelidir.
Bu nedenle,   yatırımcıların belli bir
aşamadan sonra sürece katılmaları
gerekmektedir. Kademeli İmar Hakkı
Artışı yönteminin uygulanabilmesi için
mülk sahipleri arasındaki örgütlenme
ve işbirliği kapasitesinin yüksek olması
gerekmektedir ve bu belirsizliğin
ortadan kaldırılabilmesi için,   projenin
ilk aşamasında taraflar arasında uzlaşma
sağlanmalıdır.  

6

Benimseme

Sanayi Çarşısı Dönüşüm Projesindeki
yaklaşımlar, vizyon, hedefler, planlama
ve tasarım ilkeleri ve uygulama
stratejileri öncelikle mülk sahipleri,
proje alanının çevresinde yaşayanlar,
sivil toplum kuruluşları ve kentliler
tarafından benimsenmelidir. Projenin
kamu, özel ve sivil sektörler tarafından
benimsenmesi, proje üretme ve
uygulama süreçlerini kolaylaştıracak
olan önemli bir adımdır.
6B basamaklarının uygulanması açık ve
şeffaf bir iletişim anlayışı ile tarafların
projeyi benimsemeleri sağlanabilecektir.
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3. SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM-YAPILABİLİR KILMA // 6E ANALİZİ
Odunpazarı Sanayi Çarşısının yeni bir yaşama ve çalışma alanına dönüştürülmesi süreci, sürdürülebilir gelişimin Ekoloji, Ekonomi ve Eşitlik (sosyal) kavramları ile projenin yapılabilir kılınmasını amaçlayan Entegrasyon, Elde
Edilebilirlik ve Etkin Kılma kavramları yani 6E birlikteliği ile gerçekleşmelidir.

Sürdürülebilir Gelişim
Sürdürülebilir gelişim, yeşil enerji, yeşil ekonomi, yeşil yapı, yeşil iş gibi yenilikçi kavramlar, Avrupa’nın yanı sıra ülkemizde de hızla benimsenmiştir.
Sürdürülebilir gelişimi amaçlayan ‘sanayi alanlarının dönüştürülmesi’ yaklaşımı ise 1980’li yıllarda kamu ve özel sektör işbirliği ile hazırlanan ‘Öncü Projeler’
ile İngiltere’de başlamıştır. Kent içinde kalmış olan sanayi alanlarının yeni yaşama ve çalışma alanlarına dönüştürülmeleri ile kentsel yayılma kontrol altında
alınırken doğal alanlar korunmakta, toprak ve hava kirliliği önlenmektedir.

Ekoloji

Ekonomi

Eşitlik

Kentsel Yayılmaya Karşı Kompakt Gelişim

Yaşama Çalışma Birlikteliği

Kamusal Alanlar

Kentteki yeni konut alanı ihtiyacının kenti çeperindeki doğal alanlar
yerine kent içindeki sanayi alanlarında karşılanması doğal alanların
korunmasını sağlarken, araç bağımlılığı kaynaklı gaz emisyonları ve
enerji tüketimini azaltacaktır.

Sanayi Çarşısının kent içindeki yeni rolü; yenilikçi yaklaşımlar ve yeşil
teknolojileri kullanan, saat 17.00’den sonra da canlı ve yaşayan, karma
kullanımlı yeni bir alt merkez olmalıdır. Bu nedenle, konut alanlarının
yanı sıra ticaret, turizm, ofis kullanımları da desteklenmeli, yeterli
donatı alanları ve aktivite çeşitliliği sağlanarak, sosyal ve kültürel bir
merkez yaratılmalıdır.

Sanayi Çarşısında oluşturulacak olan yaşama ve çalışma alanı, herkes
için erişilebilir ve kaliteli bir yaşam çevresi yaratmalıdır. Proje, sosyal
ve ekonomik yönlerden tüm kente hizmet vermeli,  yakın çevresindeki
konut alanları ile fiziksel ve sosyal olarak entegre olabilmelidir. Bu
amaçla kamusal alanlar yaratılmalı, konut alanlarının bir kısmı sosyal
konut olarak planlanmalı, kanal ile bağlantılar kurgulanarak açık alan,
meydan ve yaya sistemleri kurgulanmalıdır. Yapı tipolojisi, yaşama ve
çalışma alanı birlikteliği ile karma kullanımı desteklemeli, ödenebilir
konutların yapı tipolojisi belirlenirken düşük maliyet ve yüksek yaşam
kalitesi kriterleri dikkate alınmalıdır.

Dengeli Bir Merkez Kademelenmesi
Sanayi Çarşısının yeni bir yaşam alanına ve alt merkeze dönüştürülmesi
ile kentin doğu yakasının alt merkez ihtiyacı karşılanacaktır. Merkez
kullanımı amacıyla doğu yakasından Tepebaşı’na yapılan yolculuk
sayısı azalacağından, ulaşım kaynaklı gaz emisyonu miktarı da
düşürülecektir. Alanın tramvay hattı ile desteklenecek olması da
sürdürülebilir merkez gelişimi adına önemlidir.

Yeşil Enerji ve Teknolojilerin Kullanımı
Konut alanlarında yeşil teknolojilerin desteklenmesi, üretim
süreçlerindeki enerji verimliliğinin artırılmasından, daha geniş
çerçevede çevreci yaklaşımlar geliştirilmesine kadar uzanmaktadır.
Temiz enerji kullanan binaların çevre üzerindeki negatif etkileri
minimuma indirilir ve kullanıcılar % 20 oranında enerji tasarrufu
sağlarlar. Minimum enerji tüketen yeşil binaların yanı sıra, temel
enerji tasarrufu bilinci, alternatif enerji kullanımı, yeşil yapılar, enerji
tasarruflu binalar ve malzemeler, atık yönetimi gibi konuların hayata
geçirilmesi ile Eskişehir’in sürdürülebilir gelişimi desteklenmelidir.
Günümüzde yeşil teknoloji, yeşil bina, yeşil ekonomi, yeşil meslek
kavramları, yarattığı katma değer ile ön plana çıkmaktadır. Odunpazarı
Sanayi Çarşısı, Eskişehir’de yenilenebilir enerji kullanımının
yaygınlaştırılması amacıyla örnek olabilecek bir proje alanıdır.
Yeşil tasarım yaklaşımıyla tasarlanabilecek olan alan, yeşil çatı
kullanımının teşvik edilmesi ve ulaşımda yaya ve bisiklet kullanımının
desteklenmesi gibi çözümler sunmalıdır. Böylece, Türkiye’de 2011
yılında uygulamaya geçmesi beklenen ‘Enerji Kimliği’ uygulamasında
da öncü olacaktır. Yeşil teknolojilerin kullanılması amacıyla kamu
sektörü teşvikler vermeli, yeşil yapıların uzun vadede kullanıcılar ve
yatırımcılar tarafından daha fazla tercih edildiği anlaşılmalıdır.
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Kent Ekonomisine Yapılan Katma Değerin Artışı
Sanayi Çarşısı, konumu sebebiyle yüksek arazi değerine sahiptir.
Yenileme sonrasında yer alacak olan yenilikçi kullanımlar; kullanım
çeşitliliği, kalitesi ve yoğunluğu ile yakın çevresine ve kente ekonomik
ve sosyal yönlerden değer katacaktır. Yapı ve yaşam kalitesinin
artması, alanı çekici ve cazip hale getirirken, yeni ekonomik aktiviteler,
üretilen ekonomik katma değeri artıracaktır. Projenin yaratacağı yeni
iş olanakları ile istihdam oranı, ekonomik değer ve sosyal alt yapının
kuvvetlenecek olması önemli fırsatlardır.

Genç Nüfus İçin Yeşil Ekonomiler
Yeşil ekonomiler, gelecekte daha yaşanabilir kentlere ulaşılabilmesi
için önemli bir adım olmanın yanı sıra,  ekonomik ve konforlu olma
özellikleriyle girişimciler tarafından da hızla benimsenmektedir.
Kaynakların daha verimli ve etkin olarak kullanılmasını hedefleyen
yeşil ekonomiler, inovasyona dayalı, özellikle genç nüfusa ihtiyaç
duyan sektörlerdir. İnovasyon, yani yaratıcılık ve bilimsel bilginin
birlikteliği, ‘yeşil mesleklerin hız kazanmasını ve genç nüfus için
istihdam olanaklarının artmasını sağlamaktadır.

Kümelenme Potansiyelinden Faydalanılması
Alandaki küçük ölçekli sanayi tesislerinin, altyapısı daha sağlıklı olan
organize sanayi bölgesine taşınması ile kümelenme potansiyellerinden
yararlanmaları ve iş kapasitelerini artırmaları beklenmektedir. Proje
sonrasında alanda, sektörel bazdaki kümelenme yerine, karma
kullanımlı yeni bir yaşam kümelenmesi yer alacaktır.

Katılım
Proje üretimi, karar verme, uygulama ve yönetim süreçlerinde mülk
sahiplerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve yakın çevrede yaşayan
halkın katılımı sağlanmalıdır. Sanayi Çarşısı projesinin tarafları;
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, mülk
sahipleri, dernekler, oda temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşları
olmalıdır. Projenin taraflarının sürece katılımları, 6B Yaklaşımı
kapsamında ele alınmalı, şeffaf ve güçlü iletişim anlayışı ile tam
katılım ilkesi benimsenmelidir. Alanın Odunpazarı ve Eskişehir’e değer
katan modern, çağdaş, mimari çeşitliliğe sahip ve sosyal bir çevreye
dönüşümü için atılması gereken adımlar, ortak akılla belirlenmelidir.

Çeşitlilik
Sanayi Çarşısı, farklı konut tipolojileri ve iş olanakları ile farklı
sosyal grupların bir arada yaşadıkları, yapı, iş, kullanım ve aktivite
çeşitliliğinin sağlandığı, çağdaş ve kaliteli bir kentsel çevreye
dönüştürülmelidir.   Özellikle aktivite çeşitliliği sağlanması, alanın
çevresinden farklılaşmasını sağlayarak, kentliler için değerini ve
yaşam kalitesini artıran önemli bir unsurdur. Sosyal konut üretilmesi
amacıyla verilecek olan İmar Bonusları, ödenebilir konutların mimari
olarak farklılaşmasını engellemekte ve alandaki kullanıcı çeşitliliğinin
sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Yapılabilir Kılma
Sanayi Çarşısı dönüşüm projesinin yapılabilir olması amacıyla; ‘Entegrasyon’, ‘Elde Edilebilirlik’ ve ‘Etkin Kılma’ kavramları proje sürecine aktarılmalıdır. Bu
kavramlar, alanın çevresi ve kent ile ekonomik, ekolojik ve sosyal olarak entegre olabilen, kamusal alanların elde edilebildiği, proje taraflarının etkin olarak
proje sürecine katıldığı, yenilikçi bir proje yaklaşımını tanımlamaktadır.

Entegrasyon

Elde Edilebilirlik

Etkin Kılma

Yakın Çevre ve Kent ile Bütünleşme

Uzlaşma

Örgütlenme

Kent içindeki rolü ‘yeni bir alt merkez’ olarak tanımlanan Sanayi
Çarşısının Tepebaşı ve merkez potansiyeline sahip olan diğer alanlarla
ve yakın çevredeki dönüşüm alanlarıyla ilişkileri tanımlanmalı, yakın
çevresi ve kent ile bağlantıları güçlendirilmeli, fiziksel ve sosyal olarak
çevresiyle bütünleşmelidir. Şu anda etrafındaki mahalleler arasında
bariyer niteliğinde olan Sanayi Çarşısı, bütünleştirici bir kentsel
tasarım ile yeniden kurgulanmalıdır.

Projenin elde edilebilmesi için atılması gereken ilk adım, mülk sahipleri
ile uzlaşma sağlanması, yani 6B yaklaşımının benimsenmesidir
(Bilgilendirme, Bilinçlendirme, Buluşma, Beklenti Yönetimi, Belirsizlik,
Benimseme). Mülk sahiplerinin yanı sıra, yerel yönetimler arasında
da uzlaşma sağlanmalı, yetkiler ve öncelikler tanımlanmalıdır.

Projenin tarafları olan mülk sahipleri, tornacılar ve oto tamircileri,
hurdacılar, bakkallar ve lokantacılardır. Mülk sahiplerinin bir
arada hareket etmeleri, projenin sürekliliği ve uygulama sürecinin
hızlanması açısından önemlidir.

Kent dokusu içinde yeni ve farklı bir tasarım ile ön plana çıkacak olan
alanın toplu taşım ile ulaşılabilirliği yüksek olmalı, kullanım çeşitliliği
sağlanmalı, etrafındaki önemli yeşil alan projeleri ile yaya bağlantıları
kurgulanmalı, yeni iş olanaklarına erişim sağlanmalı, sağlık ve eğitim
hizmetleri yeterli altyapı ile sunulmalıdır.

Yeni Bir Kimlik
Odunpazarı İlçesi, tarihsel değere sahip olan kent kimliği ile ön plana
çıkmaktadır. Sanayi Çarşısı ise; yaşam, yapı ve mekan kalitesinin
yüksek olduğu, yeni bir kimlik alanı olarak ilçe ve kente değer
katmalıdır ve tasarım kalitesine ulaşılması, bütünlüğün korunması ve
‘değer yaratan tasarım’ için kentsel tasarım rehberi hazırlanmalıdır.
Proje alanının yeni kimliği, tarihsel ve sosyal olarak Eskişehir’in kent
kültürü ile bağlantılar kurmalıdır. Örneğin, Eskişehir’in tarihinde
önemli yeri bulunan tuğla kültürünün yeniden canlandırılması için
bir fırsat yaratmaktadır. İncelenen uluslararası projelerin birçoğunda
düşük maliyetli ve tarihsel değere sahip olan tuğla malzemesi, kent
tarihi ile bağlantılar kurulmasını kolaylaştıran önemli bir kimlik
elemanıdır.

Yaya Öncelikli Ulaşım
Proje alanının yayalar için çekici ve cazip bir mekana dönüştürülmesi
için alan içi ve dışındaki yaya yolları, toplu taşım durakları ve yeşil
alanlar bütünleşmeli, üniversiteler ve kent merkezi ile toplu taşım
bağlantıları kurgulanmalıdır. Tramvay güzergahının proje alanı içinden
geçecek olması önemli bir fırsattır.

Kamusal Alanların Elde Edilmesi
Meydan, yaya aksı, aktivite bandı gibi kamusal alanlar, yeşil alanlar
ve sosyal donatı alanlarının kamuya finansal yük getirmeden elde
edilebilmesi önemli bir konudur. Bu nedenle, kamusal alan ve yeşil alan
karşılığında yatırımcılara teşvikler verilmeli, kamusal alan üretilmesi
karşılığında imar hakkı artırılması gibi yöntemler uygulanmalıdır.

Yenilikçi Uygulama Yöntemleri
Projenin uygulamaya geçebilmesi için ‘Kademeli İmar Hakları Artışı’,
‘Ada Birleşmeleri’, ‘İmar Hakları Transferi’ gibi yenilikçi uygulama
yöntemleri uygulanmalı, benzer dönüşüm projelerine örnek olabilecek
ortaklık, örgütlenme ve finansman modelleri kurgulanmalıdır.

İşbirlikleri ve Senaryolar
Etkin projeler geliştirilebilmesi ve uygulanabilmesi, kamu sektörü, özel
sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak vizyonla, uyumlu bir şekilde
çalışması ve işbirlikleri kurgulaması ile mümkün olacaktır. Sanayi
Çarşısının kooperatiflerden oluşması, alandaki işbirliği potansiyelini
göstermektedir. Kamu Odaklı, Kamu ve Özel Sektör İşbirliklerine
Dayalı ve Piyasa Odaklı senaryolara dayalı proje finansman modelleri
geliştirilmelidir.

Proje Finansmanı
Projenin finansmanını piyasa koşullarında sağlayacak yenilikçi
yöntemler geliştirilmelidir. Planlama aşamasında en iyi kullanım
(best use) analizleri yapılmalı, kısa ve uzun vadede projeden elde
edilebilecek finansal geri dönüşüm tabloları oluşturulmalıdır.

Finansal Ortaklık
Projenin üretim, uygulama ve yönetim etaplarının finansal giderlerini
karşılamak üzere, kamu veya özel sektör ortaklıklarına dayanan
finansal kaynaklar yaratılmalıdır. Projenin yaratacağı ekonomik getiri
hesaplandıktan sonra, yatırımcı, girişimci veya mülk sahipleri için
ortaklık ve işbirliği modelleri geliştirilebilir.

Risk Yönetimi
Risk yönetimi kamu sektörü ve özel sektör için farklılaşabilecektir.
Özel sektör daha çok finansal değerlerin risk yönetimi ile ilgilenirken
kamu sektörü sosyal ve fiziksel risklere eşit ölçüde önem vermektedir.
Bu nedenle, kamu sektörü belirli politikaları geliştirip uygulamaya
geçirerek riski azaltırken, yatırımcı ve girişimciler oluşturulacak
projenin kimliğini, fiziksel görünümünü, yoğunluğunu hesaba katarak
risk yönetimi yapmaktadırlar. Bir projenin hem kamu hem de özel
sektör için sürdürülebilir olması için;
‐

Proje maliyeti düşük, geri dönüşü, getirisi yüksek, çevre
üzerindeki olumsuz etkileri düşük olmalıdır, ve yerel
kalkınmayı desteklemelidir.
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C. ULUSLARARASI ÖRNEKLER
1. 22@ BARSELONA, İSPANYA
22@Barselona Projesi, kent merkezindeki 200 ha. büyüklüğündeki eski sanayi alanının, bilişim ve teknoloji
odağına dönüştürülmesini sağlamıştır. Proje, Barselona’nın batı yönlü olan kentsel gelişimini doğuya
yönlendirmek ve göreceli olarak gelişmemiş olan doğu tarafının yenilenmesi için stratejik bir fırsat olarak
görülmüştür.

Vizyon: “Eski sanayi alanının bilişim teknolojileri, yoğun bilgiye dayalı aktiviteler için modern mekanlara
dönüşümü” olarak tanımlanmıştır.

Planlama Strateji ve Yaklaşımları
Kümelenme: Medya, Enerji, Bio-teknoloji, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Tasarım olmak üzere 5 küme
oluşturulur.                                                          
Özel Altyapı Planı: Yüksek kalitede altyapının sağlanmasını için 180milyon €’luk altyapı planı hazırlanır.
Stratejik Alanlarda Kamusal Alanlar: Proje alanının %47’si kamu tarafından geliştirilmiştir.
Karma Kullanım: Projede, yaşama ve çalışma alanlarından oluşan bir karma kullanım kararı benimsenir
ve konut-iş dengesi garantilenir.
Kamusal Alanların Elde Edilmesi: Mülk sahipleri, arazilerinin %30’unu kamuya terk etmektedirler. Bu
alanların %10’u yeşil alan, %10’u sosyal aktiviteler, %10’u ise 7@ hizmetleri için kullanılmaktadır. Buna
karşılık, mülk sahiplerinin yapılaşma hakları artırılmaktadır.
7@ Hizmetleri: Kamu tarafından yapılan üniversiteler, teknoloji ve yenilik merkezleri, laboratuarlar,
araştırma ve geliştirme merkezleri vb. yatırımlardır.

Finansman: Belediye tarafından kurulan özel şirket statüsündeki ‘22@ Barcelona’ şirketi projeyi yürütmektedir.
Altyapı maliyetinin %30’u kamu-hizmet şirketleri, %70’i mülk sahipleri tarafından karşılanmaktadır.

Ortaklık: ‘22@ Barcelona’ şirketi projeyi belediye adına yürütmekte ve finanse etmektedir. Şirket yapısı AğTipi Organizasyon (Network-like society) şeklindedir.

Katılım: Şirketler, kurumlar ve alandaki sosyal organizasyonlar arasında, kabiliyetleri geliştirme ve yaşam

kalitesini artırma amaçlı işbirliği kapsamında 22@Districte Digital, 22@Eğitim Projesi, Netteki Aileler
Programları geliştirilmektedir.

Projenin Amacı: 22@Barselona Projesi,  
kentsel gelişimi yönlendirerek ve yaşama
- çalışma birlikteliğini sağlayarak, bilişim
ve teknoloji başta olmak üzere yeni
yüzyıl kullanımlarını kente kazandırmayı
amaçlamaktadır. 180 milyon €’luk altyapı
yatırımı ile kentin Medya, Enerji, Bioteknoloji, Bilgi ve İletişim Teknolojileri
ve Tasarım sektörlerinde özelleşmesini
sağlarken, istihdam oranı artmış, projenin
yakın çevresinde yaşayan halkın projeyi
benimsemeleri için birçok sosyal proje
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca; şirketler arasında
ağ kurulması, sermaye riskine erişim, finansal
yardımlardan haberdar olma ve şirketlerin
küreselleşmesine yardımcı olmak amaçlarına
yönelik 22@Barselona İş Derneği ve 22@
Network Ağları kurulmuştur.
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İnşaat Hakkı Artışı: 2’den 2.2.-2.7 ve 3’e kadar kademeli artış sağlanır. Mülk sahipleri inşaat hakkının
tamamını kullanmak istiyorlarsa, yapacakları kullanımın en az %20’si @ faaliyetler olmalıdır. Sosyal
konut inşaatı yapanlara inşaat hakkı (emsal) 2,7’den 3’e yükseltilir.
Plan Esnekliği: Genel bir kentsel plan yerine, her parsele ve aktiviteye göre tasarlanan, belediyenin
onayından sonra uygulanan bireysel tasarılara izin verilmektedir. Firmaların yapılarla ilgili uyması
gereken kurallar belirlenir.

2. STOKHOLM LİMAN BÖLGESİ, İSVEÇ
200 ha. büyüklüğündeki Hammarby Sjöstad Liman bölgesi projesi, Stokholm kentinin en büyük kentsel gelişim
projelerindendir. Kent merkezi ile denizi buluşturan proje ile liman bölgesi, modern, çevresel sürdürülebilirliği
dikkate alan, karma kullanımlı bir kentsel alana dönüştürülmüştür.

Vizyon: “Eski liman bölgesinin ekolojik yaklaşımla yeniden ele alınarak, karma kullanımlı, tasarım kalitesi
yüksek bir yaşama ve çalışma alanına dönüştürülmesi”dir.

Finansman: 2 milyar € olan proje maliyetinin %25’i merkezi hükümet (65 ha’lık alan belediye mülkiyetindedir)
tarafından finanse edilmiştir. Finansmanın büyük kısmı, alandaki sanayi atıklarının temizlenmesi için
harcanmıştır.

Ortaklık: Kamu ve özel sektör yatırımcıları ile Stockholm Belediyesi ortaklığı ile gerçekleştirilmiştir.
Katılım: Projenin başlangıcında katılım

Planlama Strateji ve Yaklaşımları

yüksek olmamasına karşın, zaman içinde
katılım artmış, sonuçta kullanıcıların istekleri
dikkate alınarak, farklı sosyal grupların
ihtiyaçlarını karşılayan, herkes için erişilebilir
kamusal alanlar üretilmiştir.

Kamusal Alanlar: 40 mt. genişliğindeki bulvar aksı ve kamusal
odaklar tasarlanarak ticaret birimlerinin bu alanların etrafında
konumlanmaları sağlanmıştır. Kamusal alan tasarımlarında kaliteye
ulaşılması için kentsel tasarım rehberi oluşturulmuş, parklar, yürüyüş
yolları ve liman çevresini kapsayan açık alan sistemi kurgulanmıştır.

Projenin Amacı: Eski liman çevresinde

Mimari: Kentsel Tasarım Rehberinde; cephe düzenlemeleri, kamusal
alanlardaki malzeme, kent mobilyaları, yer döşemeleri, yol genişlikleri
ve ada büyüklükleri (70x100 mt.) gibi tasarım kriterleri tanımlanmıştır.
Açık alan hiyerarşisini güçlendiren mimari formlar, yerel kimliğin ön
plana çıkarılması (açık alanlar ve bahçeleri ile büyük konut birimleri,
konut çeşitliliği), geleneksel mimarinin modern ile kombine edilmesi
ve karma kullanımlı yapılar oluşturulması temel tasarım kriterleri
olmuştur.

karma kullanımlı bir komşuluk birimi
oluşturulması sonucu nehir kenarında çekim
merkezi yaratmaktır. Ayrıca, planlama ve
uygulama aşamalarında ekolojik yaklaşım
benimsenmiş, yeni teknolojilerle atık
su yönetimi sağlanmış, toplu taşımın
desteklenmesiyle araç kaynaklı emisyon
miktarının düşürülmesi amaçlanmıştır. Konut,
ofis, donatı, ticaret (200.000 m²), restoran,
spor alanlarından oluşan proje sonlandığında,
9.000 konut ve 20.000 yaşayan nüfus, 30.000
çalışan nüfusa sahip olan karma kullanımlı
yeni bir merkeze dönüşecektir.
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3. LEUVEN DERİ VE CAM FABRİKALARI BÖLGESİ, BELÇİKA
Kentin tarihi sanayi bölgesinde Dijle nehri kenarındaki tarihi sanayi alanı, 4 ha. büyüklüğündedir
ve geçmişte işçi konut alanı olarak kullanılmıştır. 1977 yılında, belediye mülkiyetine geçmiş, 1996
yılında terk edilmiştir.

Vizyon: “Kentin sanayi geçmişini temsil eden eski sanayi alanının sosyal konut alanına
dönüştürülmesi” olarak tanımlanmıştır.

Ortaklık: Leuven merkezi yönetimi ve Inter-Leuven yerel yönetimi ortaklığı ile proje
gerçekleştirilmiştir.

Finansman: Proje maliyetinin %90’ı yerel yönetim, %10’u merkezi yönetim tarafından

karşılanmıştır. Projenin bir sosyal konut projesi olması nedeniyle kar edilmemiş, çapraz finansman
yöntemiyle finansal kazanç artırılmıştır.

Katılım: Planlama ve uygulama etaplarından önce halk ile bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.
Projenin Amacı: Orta gelir grubuna yönelik sosyal konut ihtiyacının karşılanması amacıyla; 32
sosyal konut, kamusal alanlar ve ekonomik aktivite alanları yaratılması, eski sanayi bölgesinin yeni
bir kentsel kimliğe sahip olmasıdır.
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Planlama Strateji ve Yaklaşımları
Kamusal Alanlar: Nehir ile yaya köprüleri ile bağlantılar sağlanmış, kent meydanı oluşturulmuştur. Yaya ve bisiklet
erişimi kurgusu ve kamusal alan- özel alan sistemi kurgusu yapılmıştır.
Mimari: Kanal boyunca sıra ev düzeni benimsenmiş, nehir boyunca yaya sürekliliği sağlanmış, konutların özel
bahçeleri ile nehir ilişkisi kurgulanmış, konutlarda düşük maliyetli ve bakımı kolay olan malzemeler (tuğla, beton)
tercih edilmiştir.

4. BELFAST HAVAGAZI FABRİKALAR BÖLGESİ, İRLANDA

Kent merkezi ile Lagan nehri arasında konumlanan 11 ha. büyüklüğündeki sanayi alanı,
kentin 150 yıllık sanayi geçmişini temsil eden önemli bir nirengi noktasıdır. Alanın stratejik
konumu alanın kente değer katan, karma kullanımlı yeni bir merkez olarak dönüşümünü
gerektirmiştir ve proje sonunda kaliteli bir kentsel alan yaratılmış, 6 ha ticari alan, 46 adet
konut, 4 ha kamusal alan ve 4500 yeni iş olanağı yaratılmıştır.

Ortaklık: Belfast Belediyesi ve Legan Gelişim Ortaklığı birlikte çalışarak master plan üretilmiştir.
Finansman: Avrupa Birliği fonları ile alan temizliği ve altyapı hizmetleri finanse edilmiş, Belediye ve Özel Sektör girişimleri ile
kamusal alanlar ve ofis, ticaret ve konut alanları inşa edilmiştir.

Katılım: ‘Gasworks Trust’ ortaklığı kurularak halkın projeye katılımı sağlanmıştır.
Projenin Amacı: Farklı kültürel toplulukların bir arada yaşadığı alandaki yaşam kalitesinin artırılması, yerel iş olanaklarının
artırılması ve proje ile kentin diğer kısımlarındaki yenilenme sürecinin hızlandırılması amaçlanmıştır.

Planlama Strateji ve Yaklaşımları
Kamusal Alanlar: Proje alanı, kamuya açık rekreasyon alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, peyzajı ile önemli bir çekim odağı
olmuştur.
Mimari: Tarihi yapıların yenilenmesi ve modern yapılar inşa edilmesi bütünlük içinde tasarlanmış, yapılarda, kentin geçmiş
yapılanmasında önemi olan kırmızı tuğla kullanılmıştır.

Vizyon: “Kamusal alanları ve ofis kullanımları ile karma kullanımlı yeni bir yaşam merkezi
yaratmak”tır.

15

D. ÖRNEKLERDEN ALINAN 10 TEMEL DERS

1
2
3

Vizyon
Günümüzde kentsel dönüşüm projelerinde
ortaya konulan vizyonların temel konuları;
‘kent içinde kent’, ‘yaşama ve çalışma
birlikteliği’, ’ yaşayan mekanlar’ ve ‘karma
kullanımlı farklılaşan merkezler’dir.

Ortaklık-İşbirliği
Projelerin
tasarlanmasından,
uygulanmasına kadar geçen süreci
kapsayan ‘kamu ve özel sektör’
işbirliği özellikle yeni yüzyıl kentlerinde
üniversitelerin de katılımı ile ‘bilim
ortaklığı’na dönüşmektedir. Bazı
projelerde işbirlikleri sivil örgütlerin
katılımı ile daha kapsamlı hale
gelmektedir.

4
5

Karma Kullanım

Yaşama ve çalışma birlikteliğini
esasa alan projelerde; konut, ofis,
ticaret, alışveriş ve turizm vb gibi
kullanımların yanı sıra bilişim ve
teknoloji kullanımlarını içeren karma
kullanımlar farklılaşmayı sağlamakta,  
gece gündüz yaşayan mekanlar ortaya
çıkarmaktadır.

Etki Değerlendirmesi

Yenilikçi Yaklaşımlar
Sanayi
bölgelerinin
yeniden
yapılanması
süreçlerinde
doğal
alanların korunması için ‘İmar Bonusu’
gibi teşvikler verilmesi, ‘Akıllı Büyüme’,
‘Kentsel Gelişim Çerçevesi’ gibi
yenilikçi yaklaşımlar benimsenmelidir.
Ayrıca, piyasa koşullarında konut, ofis,
turizm kullanım oranları ve maliyetler
belirlendiği  ‘En İyi Kullanım’ (Best Use)
çalışması da yapılmalıdır.
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Sanayi alanlarının karma kullanımlı
merkezlere dönüşmeleri sonucunda,
yakın
çevrelerindeki
yenilenme
süreçleri de tetiklenmektedir. Yeni
yatırımların artmasıyla, daha canlı,
kaliteli ve sürdürülebilir kentsel alanlar
ortaya çıkarken, yerel ekonomi de
canlanmaktadır. Bu nedenle sanayi alanı
projeleri, üst ölçekteki sosyal, ekonomik
ve ekolojik boyutları ile ele alınmalıdır.

6

7
8

Halkın Katılımı
Projenin tüm taraflarının fikir
projesi
aşamasından
itibaren
projeye katılımlarının sağlanması
gerekmektedir.
Halkın
projeden
beklentilerinin
öğrenilmesi,
tepkilerinin
dikkate
alınması
ile
projenin
kamu
tarafından
benimsenmesi sağlanmalıdır.

Değer Yaratan
Tasarım
Projelerinin başarısı, tasarım kalitesi
ile direkt olarak bağlantılıdır. Yüksek
kaliteye sahip alanlar, yatırımların
alanla çekilmesi, halkın projeyi
benimsemesi, değer artışı gibi fırsatlar
sağlamaktadır.
Uzun
dönemde
gerçekleşen bu projelerde tasarım
kalitesi,
bütüncül
yaklaşımlarla
üretilen ‘Kentsel Tasarım Rehberleri’
ile sağlanmaktadır.

Mekansal Gelişim
Strateji Çerçevesi
Alanların üst ölçekte çevre ile uyum içinde geliştirilmesi, toplu taşım sistemlerinin kurgulanması,
projelerin kentin gelişimine etkilerinin belirlenmesi ve yatırımcıların doğru alanlara
yönlendirilmeleri için ‘Mekansal Gelişim Çerçevesi’ oluşturulmalıdır.   Çerçeve, planlama
politikalarının sadeleştirilerek ve daha etkin olarak yatırımcılara anlatılmasını sağlamaktadır.
Çerçeve, ortak vizyona ve amaçlara ulaşılması için atılması gereken adımları gösterirken,
yatırımların alana çekilmesi için kullanılan yatırımcı rehberi niteliğindedir.
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Kamusal Alanlar

Projenin
kamu
tarafından
benimsenmesi,
sosyal
donatı
alanlarının ve kamusal alanların
varlığı ile doğrudan ilgilidir. Halkın
ihtiyaçlarına cevap veren kamusal
alanlar ve bu alanlarda yer alan yerel iş
olanakları, projenin benimsenmesini
sağlayacaktır. Oluşturulan kamusal
alanlar, farklı kullanıcı gruplarına
hizmet vermeli, farklı aktivitelerin
yer aldığı, esnek kullanımlı alanlar
olmalılardır.
Kamusal
alanlar;
tasarım kalitesi yüksek ve kimlikli
mekanlar olarak tasarlanmalıdır.
Ayrıca, çekici kamusal alanlar
üretilmesi için yatırımcılara teşvikler
verilirken, kamusal alan yaratma gibi
zorunluluklar da getirilmelidir.
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Proje Yönetimi
Projelerin ilk aşamalarından
itibaren, farklı disiplinlerden
uzmanların; koordineli ve etkin
biçimde, bütüncül ve sistematik
yaklaşımla proje bazında
çalışmaları
sağlanmalıdır.
Proje yönetimi tek elden ve
profesyonelce yapılmalıdır.
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ESKİ SANAYİ ÇARŞISI’NIN
BUGÜNÜ
A. DEĞERLER VE POTANSİYELLER
MEVCUT YAPI
ALANA BİÇİLEN ROLLER
ALANIN POTANSİYELLERİ

Eskişehir...
Korunmuş Tarihi Doku
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Kanal ve Açık Alan Yaklaşımı

Büyük Projeler

Kamusal Alan Kalitesi

Odunpazarı Sanayi Çarşısı...
Sanayi Dokusu

Yapı Tipolojisi

Kullanımlar

Kapalı-Açık Alanlar
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BÖLÜM 2. ESKİ SANAYİ ÇARŞISI’NIN BUGÜNÜ
A. DEĞERLER VE POTANSİYELLER

MEVCUT DURUM

1. MEVCUT YAPI
638.000 m² büyüklüğündeki Odunpazarı Sanayi Çarşısı içinde Akaryakıt
İstasyonları, Depolar, Oto Tamircileri, Dökümcüler, Tornacılar ve Oto
Esnaflarına ait sanayi yapıları bulunmaktadır.
Proje alanının tamamı sanayi kullanımlarından oluştuğundan, yeşil alan
ve donatı alanı miktarı bakımından oldukça yetersizdir.

Mevcut Proje Büyüklükleri

Alan (ha)

(yaklaşık büyüklüklerdir)
Net İmar Alanı
Yeşil Alan
Donatı Alanı
Mevcut Yol Alanı
Diğer (Akaryakıt İstasyonu)
Toplam
Alanın büyük bir kısmı kooperatifler ve şahıs mülkiyetinde, küçük
kısmı da Kentsel Gelişim Vakfı’nın mülkiyetindedir. . Alanda bulunan
kooperatifler;
‐

Tornacılar Ve Oto Tamircileri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi
1. ETAP: 120 m², 398 adet işyeri

‐

S.S. Oto Sanayiciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi
2. ETAP

‐

Oto Tamircileri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi
3. ETAP: 120 m², 208 adet işyeri

‐

Oto Esnaflar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi
4. ETAP: 120 m², 454 adet işyeri

‐
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Teksan Sanayi Sitesi

44 ha
2,4 ha
4 ha
13 ha
0,6 ha
64 ha

2. ALANA BİÇİLEN ROLLER
1/5000 Plan Önerileri

1/5000 İMAR PLANI
1/5000 İMAR PLANI

Alan (ha)

(yaklaşık büyüklüklerdir)

Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje
Alanı’ olarak belirlenen Odunpazarı Küçük Sanayi Sitesinde yapılaşma
koşulu A-6, inşaat hakkı(emsal) 0.25/1.5 olarak belirlenmiştir.

38 ha

Net İmar Alanı

5 ha

Yeşil Alan

Dönüşüm alanı için hazırlanacak olan projenin bütünleşik ve
kapsamlı bir vizyon dahilinde, stratejik plan hedeflerine uygun
olarak hazırlanması gerektiği belirtilmiş, yaşam kalitesini artıran,
kamu yararını gözeten ve deprem sonrası riskleri minimuma
indiren modern ve kullanışlı bir kentsel çevre yaratılması gerektiği
vurgulanmıştır.

9,4 ha

Donatı Alanı

11 ha

Mevcut Yol Alanı

DÖNÜŞÜM KARARI

0,6 ha

Diğer (Akaryakıt İstasyonu)

64 ha

Toplam

1/5000 ölçekli İmar Planında gelişme konut alanlarındaki yoğunluk
brüt 100-150 kişi/ha olarak belirlenmiştir. Cumhuriyet bulvarının
kuzeyinde kalan kısımdaysa brüt 200-250 kişi/ha yoğunluklu konut
alanları bulunmaktadır. Planda belirlenen donatı alanları büyüklükleri
ve sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Öneri projelerde bu donatı
alanlarının büyüklükleri ve sayıları aynen korunmuştur ve konut
alanlarının yoğunluğu artırılmamış, yani ek nüfus önerisi yapılmamıştır.      

1/5000 İmar Planı Donatı
Miktarları
Adet

Alan (m²)

İlköğretim

4

22.800

Ortaöğretim

1

7.600

Sağlık Tesisi

3

15.200

Dini Tesis
Kültürel Tesis
Sosyal Tesis
Resmi Kurum
Pazar Alanı

2
1
1
1
1

2.200
7.200
4.800
4.800
8.900

PTT

1

14.300

Akaryakıt İstasyonu

4

6.200

Toplam

94.000
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3. ALANIN POTANSİYELLERİ
Karma Kullanımlı Alt Merkez Olma Potansiyeli
Odunpazarı Sanayi Çarşısı, kent merkezine yakın konumu, çevre
yoluna yakınlığı ve tramvay güzergahı üzerinde bulunmasıyla
önemli bir konumdadır. Su kanalı üzerindeki son gelişim
alanlarından olan Sanayi Çarşısı, Eskişehir kentine değer katacak
potansiyel bir vizyon projesidir.  Kentin merkez kademelenmesinde
Tepebaşı, hizmet sektörüne yönelik kullanımlar ve aktivite
çeşitliliğine sahip olan tek merkez konumundadır. Kentin dengeli
bir merkez kademelenmesine sahip olması amacıyla, kent
içinde kalmış olan sanayi alanları değerlendirilmelidir. Kentin
yeni merkez kademelenmesi kurgusunda Eski Sanayi Çarşısı ve
Baksan Sanayi Siteleri, konumları ve artan değerleri ile yeni alt
merkezler olarak ön plana çıkmaktadırlar.

BÖLGESEL DEMİRYOLU
Havacılık Yüksek Okulu

BURSA

ANKARA
Baksan Sanayi Sitesi

İ

İSTANBUL

Tren İstasyonu

Havaalanı
Terminal

Tepebaşı

Dönüşüm Potansiyeli
Kent içindeki konumu ve alt merkez olma potansiyeline sahip
olan Odunpazarı Sanayi Çarşısının, Kent Park, Şelale gibi büyük
kamusal açık alan projeleri ile olan bağlantılarının kurgulanması,
alanın dönüşüm potansiyelini ve değerini artıracaktır. Alanın
doğusunda bulunan potansiyel proje alanları, yeşil alanlar,
kanalın kuzeyi ile bağlantıları kurgulanmalı, bütünlüklü projeler
üretilmelidir. Hafif raylı sistemin devamı olarak planlanan
güzergahın da proje alanının içinden geçecek olması, raylı sistem
durakları ile projenin bütünlüklü olarak planlanması fırsatını
sağlamaktadır. Bununla beraber, dönüşüm alanı olarak ilan
edilen Gündoğdu’daki proje alanları ile birlikte düşünülmelidir.

BÖLGESEL KARAYOLU
KENT İÇİ RAYLI SİSTEM
KARAYOLU

Havaalanı

Odunpazarı Sanayi Çarşısı

KÜTAHYA

ANKARA

AFYON

BURSA

Anadolu Üniversitesi
İki Eylül Kampüsü

Örgütlenme Potansiyeli
Mülk sahiplerinin istekliliği ve Organize Sanayi Bölgesinde
kendilerine yer gösterilmesi , mülk sahiplerinin projeye olumlu
yaklaşmalarını sağlamaktadır. Alandaki kooperatiflerin varlığı da
örgütlülük potansiyelini gösteren önemli bir fırsattır.

Üniversite Kenti Olmanın Yarattığı Fırsatlar

Anadolu Üniversitesi
Yunus Emre Kampüsü

Baksan Sanayi Sitesi

BüyükPark
Göletli Park
Tepebaşı

İSTANBUL

KentPark

Eskişehir kenti, 50.000 kişilik öğrenci potansiyeli ile yenilikçi kent
yaklaşımlarının uygulanması açısından birçok fırsata sahiptir.
Genç nüfus potansiyelinin kentte kalması amacıyla özellikle yeşil
enerji, teknoloji, bilişim konularında yeşil yakalılar için iş alanları
yaratılması gerekmektedir. Bu sebeple alanın dönüşümü yalnızca
fiziksel olarak düşünülmemeli, kente ekonomik ve sosyal olarak
da değer katacak bir proje olarak ele alınmalıdır.

Sazova Parkı
Odunpazarı Sanayi Çarşısı

Osmangazi Üniversitesi

Osmangazi Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Dedelik Kampüsü

Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Şelale Park
KÜTAHYA
AFYON
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ANKARA

ANKARA

3

ESKİ SANAYİ ÇARŞISI’NIN
GELECEĞİ
A. VİZYON
KURUM VİZYONLARI
PROJE VİZYONU VE STRATEJİK VİZYON
B. 1+5 TEMEL STRATEJİK HEDEF
TEMEL STRATEJİK HEDEF
PROJE HEDEFLERİ

BÖLÜM 3. ESKİ SANAYİ ÇARŞISI’NIN GELECEĞİ
A. VİZYON
1. KURUM VİZYONLARI

2. PROJE VİZYONU VE STRATEJİK VİZYON ÖNERİLERİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan  ‘Eskişehir Büyükşehir
Belediyesi Stratejik Planı 2015’;
Eskişehir’i, Türkiye’nin şehirleşme sürecindeki örnek şehir olarak kabul
etmiş, bu kapsamda vizyonu;

‘Örnek şehri geliştirerek sürdürecek,
Türkiye’nin şehirlerini yeniden kazanması
sürecine öncülük edeceğiz’ olarak belirlemiştir.
Odunpazarı Belediyesi Stratejik Planı 2011 ise vizyonu;

O D U N PA Z A R I
BELEDÝYESÝ
STRATEJÝK PLAN
2006-2011

Büyükşehir ve ilçe belediyesinin kurumsal vizyon tanımlarında;

Öncü ve Örnek en temel iki kavram olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu temel iki kavram, Odunpazarı Sanayi Çarşısı Dönüşüm Projesi vizyonunun
da anahtar kelimeleri olmalıdır.
Vizyon;

- Stratejik Vizyon
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Eskişehir kentinin bugünkü durumu ile gelişim ve dönüşüm süreci dikkate alındığında projenin vizyonu;

“Örnek kent Eskişehir’de, Odunpazarı Sanayi
Çarşısının ‘yaşama ve çalışma mekanlarına’
dönüşeceği ‘öncü proje’ gerçekleştirilmesi” olarak
belirlenmiştir.

‘Kentsel yaşam
kalitesini, kentlilik
bilincini ve hizmet anlayışını çağdaş seviyeye
çıkararak, Türkiye ve Avrupa’da öncü bir
belediye olmak’ olarak ortaya koymuştur.

- Proje Vizyonu

Proje Vizyonu

olmak üzere iki aşamalı olarak ele alınmıştır.
Vizyon öncelikle aşağıdan yukarı yani ‘proje’den
‘merkez sistematiğine’ doğru kurgulanmıştır.

Odunpazarı Sanayi Çarşısının stratejik önemi ve özellikle Odunpazarı ilçesinin hızlı gelişim ve dönüşüm
potansiyeli de dikkate alındığında Eskişehir’in bir ‘merkez sistematiği stratejisi’ geliştirme gereksinimi ortaya
çıkmaktadır.
Bu nedenle, proje vizyonunun yanı sıra stratejik vizyonun da eş zamanlı belirlenmesi kentin yeniden
yapılanması açısından önemlidir.

Stratejik Vizyon
“Kentin gelişim ve dönüşüm potansiyeli
çerçevesinde ‘farklılaşan ve karma kullanımlı
merkezler sistematiği’ kurmaktır”.

B. 1+5 TEMEL STRATEJİK HEDEF
Proje Vizyonu ve Stratejik Vizyonun gerçekleştirilmesi için biri genel dördü ise projeye özel olmak üzere toplam 5 stratejik hedef belirlenmiştir.

1

Temel Stratejik Hedef
Merkez Sistematiğin Yeniden Kurgulanması

+

Baksan

Sanayi Sitesi

Tepebaşı

Odunpazarı

Sanayi Çarşısı

5

Uzmanlaşmış
Alt Merkezler

Üniversiteler

Yeşil Alanlar/Parklar

Proje Hedefi

1 Planlama ve Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi
2 Kademeli İmar Hakkı Yönteminin Uygulanması
3 Proje Yönetim Yaklaşımının Ortaya Konulması
4 Yasal Dayanakların Ortaya Konulması
Proje Uygulama Yöntemlerinin Belirlenmesi
5
25

1. TEMEL STRATEJİK HEDEF

Eskişehir Merkez Sistematiğinin Yeniden Kurgulanması
Eskişehir son on yıl içinde hızlı bir gelişim ve dönüşüm sürecine girmiştir.
Kentin yeniden yapılanması sürecinde;

Son on yıllık süreç içindeki gelişim ve değişimler, gelecek on yılın iyi programlanmasını ortaya koymaktadır. Eskişehir’in gelecek on yılının doğru
planlanması için potansiyeller doğru algılanmalı ve yönetilmelidir. Gelişen kentler içinde baş sıralarda yer alan kentin geleceğinin kurgulanması için
‘merkez ve alt merkezler’ sistematiği;

-

Ankara ve İstanbul Buluşması (Hızlı Tren)

-

Üniversite Kapasitesinin Artırılması (Üçüncü Üniversite)

-

Kentsel Dönüşüm Projeleri

-

Merkez Dönüşümü

-

Porsuk Nehrinin Yeniden Canlandırılması

-

Organize Sanayi Potansiyeli

-

Odunpazarı Mahalle Yenileme Projesi

 Eski Sanayi Çarşısı (Doğu-Ankara Koridoru)

-

Büyük Parklar

 Baksan Sanayi Alanı (Batı-Bursa Koridoru) alt merkez için iki önemli potansiyel alanlardır.

-

Hafif Raylı Sistem Kapasitesinin Artırılması vb değerler, yatırımlar
ve projelerin önemi büyük olacaktır.

-

Nüfus artışı

-

Kentsel Gelişim Koridorları

-

Kent İçi ve Dışı Ulaşım

-

Arazi Kullanım Kararları dikkate alınarak yeniden tasarlanmalıdır.

Kentin batı ve doğu gelişim eğilimi ile kuzey gelişim potansiyeli çerçevesinde;

Baksan Sanayi Sitesi Tepebaşı

Eski Sanayi Çarşısı Odunpazarı
BURSA

ANKARA

Baksan
Sanayi Sitesi
İSTANBUL

Tepebaşı

Odunpazarı
Sanayi Çarşısı

KÜTAHYA
AFYON
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ANKARA

2. PROJE HEDEFLERİ
Temel Stratejik Hedef dikkate alınarak, Sanayi Çarşısının dönüşümü için belirlenen 5 proje hedefi, planlamadan uygulamaya yönelik stratejiler ve eylem alanlarını ortaya
koymaktadır.

H.1 Planlama ve Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi

H.2 Kademeli İmar Hakkı Artış
Yönteminin Uygulanması

Projede 6 temel planlama ve tasarım yaklaşımı ortaya konulmuştur.

1

Çeşitlilik ve Kümelenme
(Konut, Ticaret, Ofis, Turizm)

Eskişehir’in doğu koridoru alt merkezi yaratılması
vizyonu, proje alanına önemli roller biçmektedir.
Yeni yüzyıl kentleri yaklaşımı çerçevesinde ‘yaşama
ve çalışma birlikteliğini’ sağlamak üzere konut, ofis,
ticaret ve turizm gibi   ‘karma kullanım’ kararları,
proje alanının dönüşümünü ve yaşanabilirliğini
hızlandıracak önemli bir stratejidir. Proje alanında
konut, ticaret, ofis, turizm ve kamu kullanımlara
göre kümeler oluşturulabilir.

3

Entegrasyon (Yakın Çevre)

Proje alanının stratejik konumu ve vizyonu,
komşu mahalleler ile Porsuk Nehrinin kolu
ve kentsel parklarla entegrasyonunu sağlayacak
yeni bir sistematiğin kurulmasını
gündeme
getirmektedir. Bu nedenle, konut-merkez-ulaşımaçık alan ilişki sistemini
kurgulayan
ve
birbirleri ile entegrasyonu sağlayacak olan ‘Eskişehir
Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi’ hazırlanmalıdır.

5

Esneklik (Yapı Yoğunluğu ve Yapı
Yüksekliği)

2

Ekoloji (Yeşil Alan, Yeşil Bina)

Günümüz yenilikçi konularından en önemli bileşen,
‘çevre dostu yapı ve çevreye duyarlı altyapı’ tasarımı
ve uygulamalarıdır. Eskişehir’in kentsel gelişme
konularında ‘öncü ve örnek olma rolü’ de dikkate
alındığında, ‘yeşil teknoloji-yeşil binalar-karbon
emisyonu azaltımı’ gibi konular projenin önemli
stratejisini oluşturabilir.

4

Mülk sahiplerine imar planı ile verilen 1,50
inşaat hakkı kat sayısı baz kabul edilerek;
‐

Daha Fazla Kamusal Alan,

‐

Ada Bazında Birleşme,

‐

Sosyal Konut Sağlanması konularında
ilave imar hakkı verilebilir.

İNŞAAT HAKKI
(EMSAL)

2,0
KENTSEL
KULLANIMLAR

1,75

ADA
BİRLEŞMESİ

1,5

Amaç, kamunun kamulaştırma yapmadan
kamusal alan elde etmesi ve kentin gereksinimi
olan sağlık, eğitim gibi hizmetlerin bedelsiz
karşılanmasıdır.

KONUT

SENARYO 2

SENARYO 1

KARMA
KULLANIM

Kamusal Alan Odaklı İlave İmar Hakkı

Projede mülk sahipleri arsalarının DOP dışındaki
ilave bölümünü kamuya bedelsiz terk etmeleri
karşılığında ‘ilave imar hakkı’ elde edebilirler.

0

PLAN DURUMU

ÖNERİ SENARYOLAR
Karma Kullanım
İmar Haklarının Kademeli Artışı

Ada Bazında Dönüşümün Teşvik Ed
Kamusal Alanların Artırılması

6

EXTRUSION

Birleşme (Ada ve Alt Bölge Bazında)
PLAN

EXTRUSION

Mevcut parsellerin ortalama 130 m² olması, yeni
mekansal düzenlemenin ise kullanımlar ve piyasa
Projenin piyasa koşullarında uygulanabilirliği için
talepleri doğrultusunda ada ve alt bölge bazında
yapı yoğunluğunun üst ölçekli
p l a n d a
ele alınmasının gerekliliği, hisseli mülkiyetin
verilen yapı yoğunluğu baz alınarak parsellerin
birleşmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle,
EMSAL : 2.5
birleşme kapasiteleri oranında artırılmasına paralel
‘mülkiyetin ada ve proje bazında toplulaştırılması’
COS 2.5
olarak ‘esnek yapı yoğunluğu’ ve yapı tipolojisi
teşvik edilmeli, bu amaçla ‘kademeli imar hakkı
ile yakın
çevre ilişkisi de
dikkate alınarak
‘esnek
artışı’ yöntemi uygulanmalıdır.
TIONS & GLOBAL
CALCULATIONS
PERSPECTIVE
& GLOBAL
PERSPECTIVE
yükseklik’
stratejisi
izlenmelidir.
SAPLARI & GENEL
ALAN
GORUNUS
HESAPLARI & GENEL GORUNUS
COS 2.5

THE
EXTRUSION
BLOCK

OPENINGS
THE BLOCK

THE
OPENINGS
RESULT

THE RE

HACIM
PLAN
THE
EXTRUSION
BLOCK

HACIM
KESIM
OPENINGS
THE
BLOCK

SONUC
KESIM
THE
OPENINGS
RESULT

SONU
THE
RES

EMSAL::22.5
EMSAL

EMSAL
EMSAL
: 2: 3

EMSAL
EMSAL
: 1.5 : 3

COS 22.5

COS2 3
COS

EMSAL

3
COS 1.5

COS

Project : Odunpazarı
Project
ESKİŞEHİR
: Odunpazarı
ESKİ
ESKİŞEHİR
SANAYİ ALANI
ESKİ SANAYİ
DÖNÜŞÜM,
ALANI
VİZY
DÖ
COS 22.5

COS2 3
COS

3
COS 1.5

COS 1
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H.3 Proje Yönetim Yaklaşımının
Ortaya Konulması

Eski Sanayi Çarşısının kooperatif anlayışı ile
geliştirilmesi, mülk sahipleri arasında ‘bir arada
hareket etme’ anlayışı olduğunun en önemli
göstergesidir. Uluslararası ve ulusal örnekler dikkate
alındığında projenin geliştirilmesi ve uygulanması için
3 önemli yaklaşım birlikte ve ayrı benimsenebilir.

Kamu Odaklı Yönetim Yaklaşımı
Merkezi Yönetim ya da Yerel Yönetim öncüğünde mülk
sahipleri ile anlaşma imzalanarak proje tek elden
geliştirilir. Proje yatırımları ve altyapı tek elden yapılır,
pazarlama sonucunda elde edilen hasılat mülkiyet ve
anlaşma oranları çerçevesinde paylaşılır.
Bu yaklaşımda iki senaryo;
1. TOKİ ile İşbirliği
2. Belediye ile İşbirliği olarak ele alınabilir.
Belediye Yasası 73.Madde her iki senaryonun
gerçekleştirilmesi için belediyelere planlama ve
uygulama için önemli yetkiler vermektedir.

Kamu ve Özel Sektör İşbirliği Yönetim Piyasa Odaklı Yaklaşım
Yaklaşımı
Bu yaklaşımın en temel
Son 15-20 yıllık süreç içinde uluslararası örnekler
incelendiğinde en yaygın kullanılan yaklaşımın
‘kamu ve özel sektör işbirliği’ olduğu görülmektedir.
İşbirliğinin de aşağıdaki modelleri bulunmaktadır.
Dernek Örgütlenmesi:  İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından Kartal, Maltepe-Dragos ve Cendere Sanayi
Alanları Kentsel Dönüşüm projelerinin geliştirilmesi
için kullanılan yaklaşım, mülk sahiplerinin bir dernek
çatısı altında örgütlenmeleri ve dernek tarafından
özellikle fikir projelerinin geliştirilmesi için ulusal ve/
veya uluslararası ölçekte yarışma yoluyla hizmet alımı
sağlanmasıdır. Yarışma ya da hizmet alımı yoluyla elde
edilen projeler bir kurul tarafından değerlendirilmekte
ve beğenilen projeye uygun planlama çalışmaları, ilgili
belediye tarafından yürütülmektedir.
Dernek yaklaşımının olumlu yönü mülk sahiplerinin
‘fikir projesi ve planlama boyutu’ ile karar süreçlerine
katılımının sağlanması ve belediye ile işbirliği içinde
sürecin hızlandırılmasıdır. Ancak, planlama ve fikir
projesi aşamasındaki işbirliği, altyapı ya da üst yapı
uygulamalarında sürdürülememektedir. Bu da dernek
yaklaşımının olumsuz yönünü oluşturmaktadır.
Proje Geliştirme Şirketi: Bu modelin en önemli özelliği
arazi ve proje geliştirme süreci ile başlayan işbirliğinin
uygulama sürecinde de devam etmesidir.
Uluslararası uygulamalar dikkate alındığında proje
bazında oluşturulan proje geliştirme şirketleri (Project
Development Cooperation, Project Development
Partnership) kamu ile işbirliği içine girerek bazen
kamunun yetkilerini de özel yasalarla
üzerlerine
alarak arazi geliştirme aşamasından proje geliştirme
ve uygulama aşamasına kadar bütün sorumlulukları
üzerine alır.
Ülkemizde ise kamu ve özel sektör işbirliği ile
uygulanmış örnek ise ‘Portakal Çiçeği Vadisi Projesi’dir.
Proje kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi, mülk
sahipleri ve bir girişimcinin bir araya geldiği proje
geliştirme şirketi kurulmuştur. Şirket mülk sahipleri
ile uzlaşarak arazileri toplulaştırmış ve fikir projesi
hazırlayarak piyasa koşulları içinde yatırımcılarla
anlaşma yapmıştır.
Proje geliştirme şirketi yaklaşımının en olumlu yanı
kamu ve özel sektörün riski paylaşması ve güçlerini
birleştirerek projenin hızlı ve piyasa dinamiği içinde
gerçekleşmesinin sağlanmasıdır. Olumsuz yanı ise özel
sektörün esnek ve dinamik yapısına kamunun bazen
bürokratik nedenlerle uymamasıdır.
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özelliği projenin
piyasa koşullarında kamu desteği olmadan
gerçekleştirilmesidir. İki model bu yaklaşım içinde ele
alınabilir.
YAP-SAT, SAT-YAP Modeli: Geleneksel model;   mülk
sahipleri ile müteahhit, parsel ya da ada bazında
‘Arsa Payı Karşılığı Satış Vaadi Sözleşmesi’ yaparak,
yapılaşma hakkını belli oranda paylaşma esasına
dayanmaktadır.
Paylaşım esaslı sözleşmeye dayalı bu tür işbirlikleri
kapsamlı projelerde inşaat etaplama, eşgüdüm ve
altyapı uygulama stratejilerinin tek elden yönetimini
gündeme getirecektir.
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO): Ülkemizde
özellikle gayrimenkul sektörü ile finansman
sektörünün buluşması sonucunda gayrimenkulün
menkul kıymete dönüştüğü yaklaşımın uygulandığı
ortaklıklar bulunmaktadır. Bu tür ortaklıklar
özellikle gayrimenkule yatırım yapmak isteyen küçük
yatırımcıların sermaye piyasası koşullarında yatırım
yapmalarına olanak sağlamakta ve aynı zamanda
büyük yatırımcılarında çeşitli projeler için portföy
oluşturmalarına olanak sağlamaktadır. GYO’ların
kurumlar vergisinden muaf olmaları önemli bir avantaj
sağlarken sürekli yatırım portföylerini geliştirmeleri
de bir zorunluluk olmaktadır.
GYO’lar sermaye piyasası mevzuatına tabi kuruluşlar
olmaları
bakımından
uygulamadaki
hareket
kabiliyetleri çok hızlıdır. Her adımda kamuya bilgi
verme zorunlulukları, borsaların küresel mali
sistemden çok çabuk etkilenmeleri, bürokratik
işlemlerin çokluğu gibi nedenlerle projenin ilk
aşamalarında kurulması önerilmemektedir. Ancak
Proje uygulama aşamasında belirsizliklerin en aza
indiği dönemde Proje bünyesinde GYO kurulması
olasılığını da göz önünde bulundurmak gerekebilir.  

H.4 Yasal Dayanakların Ortaya Konulması
Bu büyüklükte ve karma kullanımı içeren projenin
gerçekleştirilmesi için çeşitli yasal araçlara ihtiyaç
duyulmaktadır. Son dönemde başta yerel yönetimler
olmak üzere birçok yasada önemli değişiklikler
ve yenilikler yapılmıştır. Proje ile ilgili mevzuat
incelenerek bu bölümde değerlendirilmiştir.
Yasal boyut incelenirken projenin kapsamı ve
uygulama boyutları dikkate alınmıştır. Bu kapsamdaki
projelerin gerçekleştirilmesinde özellikle temel alt yapı
tesislerinin finansmanı ve etaplara göre uygulamaya
sokulması önem kazanmaktadır. Bu nedenle yasal
boyutun incelenmesinde bu hususa öncelik verilmiştir.
Temel altyapının gerçekleştirilmesinde yetki ve
sorumluluk sahibi olan kuruluşların mevzuatı   bu
bölümde incelenmiş ve ilgili maddelerden alıntılar
verilmiştir.
İlgili Kanunlardan alıntılar;
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu;
“Şirket Kurulması
Madde 26- Büyükşehir belediyesi kendisine
verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgi mevzuatta
belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir.
Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında
yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin
yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler.
Büyükşehir belediyesi, kendine ait büfe, otopark ve
çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye
veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına
ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden
fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye
meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini
devredebilir.”
5393 sayılı Belediye Kanunu;
“Meclisin görev ve yetkileri
Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri
şunlardır:
i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa
tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan
ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım
ortaklığı kurulmasına karar vermek,”

Madde 73- Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı
Belediye Meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi
alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu
hizmet alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal
donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını
yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve
kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı
tedbirler almak
amacıyla kentsel dönüşüm ve
gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel
dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için
yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının
gerçekleşmesi ve bu alanın belediye ve mücavir alan
sınırları içerisinde olması şarttır.
Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak
ilan edilecek alanın; üzerinde yapı olan
veya olmayan imarlı veya imarsız alanlar olması,
yapı yükseklik ve yoğunluğunun
belirlenmesi,
alanın büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar
arasında olması, etaplar
halinde yapılabilmesi
hususlarının
takdiri
münhasıran
belediye
meclislerinin yetkisindedir. Toplamı 5 hektardan az
olmamak kaydı ile proje alanı ile ilişkili birden fazla yer
tek bir dönüşüm alanı olarak belirlenebilir.
Büyükşehir belediyeleri tarafından yapılacak olan
içinde kentsel dönüşüm ve gelişim p r o j e l e r i n e
ilişkin her ölçekteki imar planı, parselasyon planı, bina
inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni ve benzeri tüm imar
işlemleri ve 3194 sayılı İmar Kanununda belediyelere
verilen yetkileri kullanmaya büyükşehir belediyeleri
yetkilidir.
1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirmesi Hakkında
Kanun
“ Madde 2 – (Değişik: 19/6/1994 - KHK - 542/2 md.)
Toplu Konut İdaresi;
       a) Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları
ve çeşitli kamu tesisler
anlaşma, devir, satın
alma yolu ile ve benzeri şekillerde arazi ve arsa
sağlamaya,
       b) Arsa stoku ve tanzim satışları yapmaya,

H.5 Proje Uygulama

Yöntemlerinin Belirlenmesi
eliyle pazarlamaya ve satmaya, (Ek cümle: 3/7/20034916/33 md.) Toplu Konut İdaresi mülkiyetinde
olup, ihale suretiyle satılan, ancak yapılan s a t ı ş
işlemleri yargı kararları ile iptal edilerek kamu
malına dönüştürülen, satışa konu arazi ve arsaların
maliklerine; ihale bedellerinin güncelleştirilmiş
değeri veya emsali değerdeki, Toplu Konut İdaresi  
mülkiyetinde bulunan ya da Toplu Konut İdaresi’nce  
imkân dahilinde sağlanacak en yakın arazi ve
arsalardan vermeye,
       f) Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları
ile kamu tesisleri yerleşme alanlarında arazi ve arsa
alımı ve altyapı inşaatları için tahsis edilen fonlardan
kaynak sağlamaya, yetkilidir.
Toplu Konut İdaresi, bu Kanun amaçları çerçevesinde
kullanacağı taşınmaz malların harita, imar, uygulama
ve parselasyon planlarını yapar veya yaptırır. Planlar,
3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre işlem
yapılarak onanır ve kesinleşir.”
“Madde 9 – (Değişik: 28/6/2001 - 4698/8 md.)
Toplu Konut İdaresi; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve
turizm yatırımları ile kamu tesisleri için gerçek ve
tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve bunlar içerisinde
veya üzerinde bulunan muhdesatı   Bakan onayı ile
kamulaştırmaya
yetkilidir.”
“Ek Madde 4 – (Ek : 28/6/2001 - 4698/10 md;
Değişik: 8/12/2004-5273/5 md.)
28.12.1960 tarihli ve 189 sayılı Kanun kapsamında
bulunanlar ile her hangi bir kamu hizmetine tahsis
edilmiş arazi ve arsalar hariç olmak üzere, Toplu Konut
İdaresi Başkanlığının talebi, Maliye ve Bayındırlık ve
İskân Bakanlarının müşterek teklifi ve Başbakanın
onayı ile belirlenen arsa üretim alanlarında bulunan
Hazineye ait arsa ve araziler ve Hazine adına tescil
edilecek arsa ve arazilerin mülkiyeti Toplu Konut
İdaresi Başkanlığına bedelsiz olarak devredilir.
Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Maliye
Bakanlığınca değişik ihtiyaçlarla talep edilen
taşınmazlar bedelsiz olarak Hazineye iade edilir.”

Projenin mekansal ve finansal büyüklüğü, uygulamaya
yönelik birtakım stratejilerin ortaya konulmasını
zorunlu kılmaktadır.

Etaplama
Toplam 638.000 m² inşaat ve 500 milyon Tl’lik
yatırım büyüklüğüne sahip projenin uygulanması için
etaplama yapılması gerekmektedir. Etaplama, mülk
sahipleri ile uzlaşma seviyesi ve kamusal alan elde
etme kapasitesi dikkate alınarak yapılmalıdır. Piyasa
talebi, etaplamanın büyüklüğü için önemli bir kriter
olacaktır.

Altyapı
Etaplama dikkate alınarak proje alanının altyapısı
yapılmalıdır. Ancak, altyapı ana planı dönüşüm planı
ile birlikte hazırlanmalı, ana altyapı ise etaplamadan
bağımsız olarak ele alınmalıdır.

Kademeli İmar Hakları (İmar Bonusu)
Kamusal alan ve optimum ada büyüklüğü elde
etme amaçlı olarak imar haklarının kademeli olarak
artırılması yönteminin uygulanması için mülk
sahiplerinin bilgilendirilmesi, hakları alabilmeleri
için kamu ile sözleşme yapılması, plan notları ve
yönetmelik değişikliği vb gibi konuları içeren yasal ve
idari bir çalışma yapılmalıdır.

Kamusal Alanların Elde Edilmesi
Düzenleme Ortaklık Payı dışında ilave kamulaştırma
yapmadan uzlaşma yoluyla kamusal alan yaratılması
hem kamu hem de proje dolayısıyla mülk sahipleri için
önemli bir kazanım olacaktır.
Kamusal alan sağlanması amacıyla imar bonusu
verilmesi yönteminin örnek olarak bu projede
uygulanması Eskişehir’in öncülük rolünün devamını
sağlayacaktır.

    c) Sağladığı arazi ve arsaları olduğu gibi veya
planlayarak, altyapı tesislerini
kısmen
veya
tamamen ikmal ederek veya ettirerek ihtiyaç
sahiplerine
satmaya, kiralamaya, trampaya, irtifak
hakkı tesis etmeye; kamu kurum
ve kuruluşları
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ÇALIŞTAY FİKİR PROJELERİ
VE ÖNERİLER
A-ÜÇ YAKLAŞIM; KADEMELİ İMAR HAKKI ARTIŞI (İMAR BONUSU)
B. İKİ FİKİR PROJESİ
ÖNERİ 1
ÖNERİ 2

BÖLÜM 4. ÇALIŞTAY FİKİR PROJELERİ VE ÖNERİLER
A. ÜÇ YAKLAŞIM; KADEMELİ İMAR HAKKI ARTIŞI (İMAR BONUSU)
İNŞAAT HAKKI
(EMSAL) ARTIŞI

İNŞAAT HAKKI
(EMSAL)

2,0

2,0
KENTSEL
KULLANIMLAR

1,75

ADA
BİRLEŞMESİ

1,5
KONUT

0

Plan Yaklaşımı 			

terk oranı % 50
inşaat hakkı 1,75

1,5

SENARYO 1

terk oranı % 40
inşaat hakkı 1,5

KARMA
KULLANIM

PLAN DURUMU

terk oranı % 60
inşaat hakkı 2

1,75

SENARYO 2

İnşaat Hakkı (e)=

0

ÖNERİ SENARYOLAR

% 40

% 50

% 60

KAMUSAL ALAN
TERK ORANI

Karma Kullanım

İNŞAAT HAKKI
(EMSAL) ARTIŞI

İmar Haklarının Kademeli Artışı
Ada Bazında Dönüşümün Teşvik Edilmesi

2,0

terk oranı % 60
inşaat hakkı 2

Kamusal Alanların Artırılması

1,75

NARYO 2

terk oranı % 50
inşaat hakkı 1,75

1,5

NARYO 1

terk oranı % 40
inşaat hakkı 1,5

0

ademeli Artışı

üşümün Teşvik Edilmesi

% 40

% 50

% 60

KAMUSAL ALAN
TERK ORANI

Mevcut Durum

Artırılması

Ada Sayısı:

107

400 m2
Toplam Yeşil Alan Büyüklüğü: 24.000 m2
Ortalama Ada Büyüklüğü:
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Ada Sayısı:

60

5.000 m2
Toplam Yeşil Alan Büyüklüğü: 50.000 m2
Ortalama Ada Büyüklüğü:

1,5

Çalıştay Yaklaşımı

Ada Sayısı:

40

İnşaat Hakkı (e)=

10.000 m2
Toplam Yeşil Alan Büyüklüğü: 100.000 m2
Ortalama Ada Büyüklüğü:

2,0

Kamusal Yaklaşım

Ada Sayısı:

İnşaat Hakkı (e)=

2,5

15

30.000 m2
Toplam Yeşil Alan Büyüklüğü: 150.000 m2
Ortalama Ada Büyüklüğü:
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B. İKİ FİKİR PROJESİ
Proje alandaki sanayi kullanımlarının kaldırılması sonucu yaratılacak olan yeni kentsel çevre; Eskişehir’in kent kimliğini güçlendiren yeni bir
mekansal kurgu kapsamında değerlendirilmeli, cadde-sokak-konut-yeşil alan ilişkilerinin yeniden tanımlandığı yeni bir kent morfolojisi
üretilmelidir. Kaliteli konut, ofis ve sosyal donatı alanları ile yaratılacak olan karma kullanımlı yeni alt merkez, gece gündüz yaşayan, değer ve
kalite odaklı bir alt merkez olacaktır.
Çalıştay kapsamında mülkiyet bazlı iki farklı yaklaşımla
fikir projesi önerileri geliştirilmiştir. Bunlar,
‐

Öneri 1: ‘Mevcut Mülkiyet Dokusunu Dikkate
Alan Yaklaşım’

‐

Öneri 2: ‘Yeni Mülkiyet Dokusu Geliştiren’  
yaklaşım olmak üzere iki öneri geliştirilmiştir.

Her iki öneri için;
‐

Kent ve yakın çevresi ile bütünleşme,

‐

Yeni kentsel doku ve yapı tipolojileri ile farklılaşma,

‐

Yeni yaşam alanlarında sürdürebilirlik kavramları ön plana çıkması,

‐

Daha fazla kamusal alan yaratma,

‐

Meydan, yeşil alan, parklar ve yapı adası iç avluları ile entegre yaya odaklı bir
açık alan sistematiğinin kurgulanması ortak temel konulardır.

Project : Odunpazarı ESKİŞEHİR ESKİ SANAYİ ALANI DÖNÜŞÜM, VİZYON ve FİKİR PROJE

ÖNERİ 1: Mevcut Mülkiyet

ÖNERİ 2:

Dokusunu Dikkate Alan Yaklaşım

Dokusu Geliştiren Yaklaşım

Sanayi alanı kullanımları, mahalleler arasındaki
bütünlüğü engellemektedir.

Yeni Bir Mülkiyet

Yeni yaklaşımlarda yaya yolu sistematiği kurgulanmalı,
çevre ile bağlantılar güçlendirilmelidir.

Odunpazarı ESKİŞEHİR ESKİ SANAYİ ALANI DÖNÜŞÜM,
VİZYON ve FİKİR PROJESİ
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Yaya yollarını destekleyen yeşil alan ve
meydanlar sistemi kurgulanmalıdır.

ÖNERİ 1:

Mevcut Mülkiyet Dokusunu Dikkate Alan Yaklaşım

Projenin Amacı

Mekansal Şemalar

Günümüzde artmakta olan küresel ısınma, çevre kirliliği ve afetler, yaşam biçimimizi yeniden
düşünmemizi zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, yeni yaşam alanlarında ekoloji ve sürdürülebilirlik
kavramları ön plana çıkmalıdır.

PLOT STRATEGY / YERLESIM STRATEJISI

7

PROGRAM STRATEGY / PROGRAMATIK STRATEJI

HAVA ALANI
BURSA

HAVA ALANI
BURSA

Odunpazarı Sanayi Çarşısı, 1950 sonrasında tüm ülke genelinde hızla gelişen otomobil sektörüne
yedek parça, tamir ve bakım amacıyla kurulmuştur. Kentin gelişimiyle merkezi bir konuma gelen
alanda, mevcut ada yapısı, kamusal açık alan sistematiğinin eksik olması ve çevre ile bağlantıların
kopuk olması gibi nedenlerle, yeni bir planlama ve tasarım yaklaşımı gerekmektedir.

OTOGAR

SEHIR MERKEZI

SEHIR MERKEZI

Tasarım İlkeleri
‐

Farklılığa sahip olan yaşama mekanları ve aktivite alanları yaratılması, üretim ve tüketim
alanlarının yakın mesafeye getirerek araç kullanımını azaltmaktadır.

‐

Yoğun, düzensiz ve küçük parsel bazlı kentsel dokular, mekansal farklılık ve zenginliğin
ortadan kalkmasına neden olmakta, deprem durumunda risk yaratmaktadır. Bu nedenle,
dokuların farklılaşması için adaların yeniden şekillenmesi gerekmektedir.

AVM

‐

Adaların yeniden şekillendirilmesi için ‘İmar Bonusu’ yaklaşımı benimsenmiştir. Bu
yaklaşımda; var olan parseller birleştirilerek daha büyük parseller oluşturulmakta,
oluşturulan adaların büyüklüğüne göre imar teşviki verilmektedir.

PLOT / PROJE ALANI

PLOT / PROJE ALANI

MAIN ROADS / ANA AKSLAR

MAIN ROAD / ANA AKSLAR

SECONDARY ROADS / AKSLAR

SECONDARY ROAD / AKSLAR
GREEN BAND / YESIL YOL
cultural and social area / kulturel
ve sosyal kamu alani

GREEN BAND / YESIL YOL

commercial area / ticari alan

ESTRAM

‐

Parsellerin orta avluları yarı kamusal alanlar olarak tasarlanmış, park, bahçe ve ortak
kullanım alanları ile çeşitlendirilmiştir.

offices / burolar

NEW TRAM / YENI ESTRAM YOLU
CANAL / KANAL

tourism area / turizm alani

‐
GLOBAL AND LOCAL STRATEGY
GLOBAL VE LOKAL STRATEJILER

ANKARA

ANKARA

İç avlulara zemin kotundan girişler verilmiş, tüm avlular arasında yaya ve bisiklet yolları
oluşturulmuştur.

Project : Odunpazarı ESKİŞEHİR ESKİ SANAYİ ALANI DÖNÜŞÜM, VİZYON ve FİKİR PROJESİ
‐

2. Arabacılar Caddesi boyunca kuzey-güney yönünde, genişliği 35-70 mt. arasında
değişen bir ‘Yeşil Yol’ yaratılmıştır. Yeşil Yol, yeni bir sürdürülebilir kamusal alan
tipolojisidir ve çeşitli sosyal ve kültürel aktivite mekanlarını içinde barındırmaktadır.
Yeşil Yol, Odunpazarı’nın ve Eskişehir’in yeni yaşam merkezi konseptiyle tasarlanmıştır.

‐

Sulama kanalı çevresi, yürüyüş ve rekreasyon alanlarına dönüştürülmüştür. Bu noktada
kanalın bir kısmı Yeşil Yolun içine alınmış, su aktiviteleri alanı oluşturulmuştur.

‐

Yeşil Yol, Cumhuriyet Bulvarı ile kesiştiği noktada üçüncü boyuta çıkmaktadır. Böylece
yaya yürüyüş mekanı yol ile kesilmemektedir.

‐

Yeşil Yolun ortasından Estram geçerken, çevresinde yarı kapalı Pazar alanı olarak
kullanılabilecek yapılar bulunmaktadır.

‐

Mevcut yeşil alanlar tamamen korunmuştur.

‐

Resmi kurum yapısı bir nirengi noktası olarak tasarlanmış, farklı cephe tasarımı ile bu
özelliği güçlendirilmiştir.

‐

Odunpazarı Sanayi Çarşısı, kentsel donatı alanların, sosyal ve kültürel mekanların,  
aktivite çeşitliliğinin maksimum düzeyde tutulduğu, sürdürülebilir kent prensipleri ile
tasarlanan, Türkiye’nin örnek yaşama alanı olarak tasarlanmıştır.
35

Yeşil Yol
14
MARKET AREA
PAZAR ALANI
SPORT AREA
SPOR ALANLARI
TRAMWAY STOP
ESTRAM DURAGI
MUSEUM
MUZE
HAND MADE WORKSHOP SPACE
ELISI ATOLYELERI

SPORT AREA
SPOR ALANLARI

RELAXATION / PICNIC
DINLENME / PIKNIK

PROMENADE
YURUYUS ALANI

Odunpazarı ESKİŞEHİR ESKİ SANAYİ ALANI DÖNÜŞÜM,
VİZYON ve FİKİR PROJESİ

WATER SPORT AREA
SU SPOR ALANI

CANAL RELAXATION AREA
KANAL KENARI DINLENME VE YURUYUS ALANI
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INVENT
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GREEN ROAD / SUSTAINABLE LIFE MUSEUM
YESIL YOL / SURDURULEBILIR YASAM MUZESI MIMARISI

33
GENEL GORUNUS

36
EXTRUSION

THE BLOCK

OPENINGS

THE RESULT
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16

Konut + Ticaret Alanı

Turizm Alanı

B

A

A

A

18

A

24

18
ZEMIN KAT PLANI
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ÖNERİ 2:

Yeni Bir Mülkiyet Dokusu Geliştiren Yaklaşım

Projenin Amacı
Projenin amacı, kentte gelişen sosyal, kültürel ve eğitim kurumlarını bir araya getirerek arazinin değerini
artırmaktır. Bu nedenle, Sanayi Çarşısının mevcut altyapısıyla çevrenin dokusunu birleştirerek, araziyi değerinin
yükseltilmesi amaçlanmıştır. Bütünlüklü bir kentsel çevre için yollar, yürüyüş yolları, avlular ve bahçelerden
oluşan bir yaya dolaşım sistemi kurgulanmış, sistemin akıcı olması sağlanmıştır.

Mekansal Şemalar
massing diagram

circulation diagram

Dolu-Boş Alanlar

Yaya Dolaşımı ve
Meydan Sistemi

greenspace diagram

program diagram

massing diagram

circulation diagram

program diagram

massing diagram

circulation diagram

courtyard diagram

Konut

Sağlık

Ticaret

Kültür
Yönetim

Ofis
Turizm
Kamusal
Eğitim

Dini Tesis

Kullanımlar

Tasarım İlkeleri
‐

38

greenspace diagram

courtyard diagram

greenspace diagram

courtyard diagram

‐

Kuzey-güney doğrultusundaki yeşil bandın batısı, sosyal ve kültürel yapıların bulunduğu kamusal
kullanım alanı olarak tasarlanmıştır.

‐

Cumhuriyet Bulvarının kuzeyinde karma kullanımlı konut, ofis ve ticaret alanları yer almaktadır.

1. Borsa Caddesinin güneye doğru devamı olan, tramvay hattı ve yeşil alan ile desteklenen ‘Bulvar’
ve

‐

Konut bloklarının ortasındaki avlular, yarı kamusal alanlardır ve yaya ve bisiklet yollarıyla birbirlerine
bağlanmaktadır.

2. Konut alanları ile kanalın bağlantısını sağlayan, Cumhuriyet Bulvarı ile kesiştiği noktada yaya
geçişinin üst örtü ile sağlandığı yürüyüş aksıdır.

‐

Konutlarda maksimum seviyede gün ışığı sağlamak amacıyla özel ve/veya kamusal kullanımlı avlu bahçe sistemleri tasarlanmıştır.

‐

En basit konut birimi 8mx18m alan kaplamaktadır ve arazinin doğal yapısına uygun olarak az-kat,

Avlu tipolojisi yeni bir şehir dokusu ve blok yapılanması konularında önemli mekansal fırsatlar
sağlamaktadır.Çevre ile bütünlüğün sağlanması için iki ana hat oluşturulmuştur. Bunlar;

‐

Bu hatlar, tramvay durakları ile entegre edilmiş,  meydanlar ve yeşil alanlar ile desteklenmiştir.

‐

Yürüyüş yolunun kanal ile birleştiği noktada ikinci bir meydan oluşturulmuştur.

orta-kat ve çok-katlı yapılar tasarlanmıştır.

Ticaret Alanı

Meydan

TİCARET [RETAIL]
Konut Alanı
Düşük Yoğunluklu Konut Tipolojisi

KONUT [az katlı] RESIDENTIAL [low-rise]

Çok Yoğun Konut Tipolojisi
Orta Yoğunluklu Konut Tipolojisi

KONUT [çok katlı] RESIDENTIAL [high-rise]
KONUT [az katlı] RESIDENTIAL [low-rise]
KONUT [orta katlı] RESIDENTIAL [mid-rise]
KONUT [orta katlı] RESIDENTIAL [mid-rise]
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TİCARET [RETAIL]
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5

FİNANSAL ANALİZLER
A. PLAN DURUMU (e=1,5)
B. ÖNERİ 1 (e=1,75)
C. ÖNERİ 2 (e=2)

BÖLÜM 5. FİNANSAL ANALİZLER
A. PLAN DURUMU
PLAN DURUMU

1,50

İNŞAAT HAKKI (EMSAL)
Oran
KONUT
TİCARET
OFİS
TURİZM
TOPLAM

80%
20%
0%
0%
100%

inşaat hakkı
(emsal): 1,5

Alan
459.907 m2
114.977 m2
0 m2
0 m2
574.884 m2

ESKİ SANAYİ ÇARŞISI MALİYET-GELİR ANALİZİ
TASARIM VERİLERİ
Toplam İnşaat
Alanı (m2)
Kullanımlar
Konut
459.907 m2
Ticaret
114.977 m2
Ofis
0 m2
Turizm Tesisleri
0 m2
TOPLAM
574.884 m2
Okul
30.400 m2
Kreş
4.800 m2
Sosyal-Kültürel
12.000 m2
Sağlık
15.200 m2
Toplam İnşaat Alanı
637.284 m2
Yeşil / Spor, Park, vb..
60.000 m2
Altyapı

MALİYET
Birim Maliyet
(TL/m2)
525 TL/m2
473 TL/m2
473 TL/m2
630 TL/m2

Kamu (TL)

Özel (TL)
241.451.280 TL
54.326.538 TL
0 TL
0 TL

473 TL/m2
525 TL/m2
525 TL/m2
525 TL/m2

14.364.000 TL
2.520.000 TL
6.300.000 TL
7.980.000 TL

26 TL/m2

1.575.000 TL
0 TL

Çevre ve Peyzaj

Maliyet
Kamu -Özel Payları
TOPLAM GELİŞTİRME
YATIRIMCI MALİYET
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GELİR

32.739.000 TL
8%

Birim Satış
Değerleri(TL/m2)
1.250 TL/m2
1.300 TL/m2
1.000 TL/m2
1.500 TL/m2

Yatırımcı Payı (m2)
321.935 m2
80.484 m2
0 m2
0 m2
402.419 m2

Varsayımlar;
Yatırımcı Payı
Arsa Sahibi Payı
49.277.523 TL
32.851.682 TL
377.907.023 TL
92%

410.646.023
377.907.023 TL

Arsa Sahibi Payı (m2)
137.972 m2
34.493 m2
0 m2
0 m2
172.465 m2

Mülk Sahibi Satış (TL)
172.465.200 TL
44.840.952 TL
0 TL
0 TL
217.306.152 TL

Yatırımcı Satış (TL)
402.418.800 TL
104.628.888 TL
0 TL
0 TL
507.047.688 TL

70%
30%

Altyapı maliyeti =

İnşaat Maliyeti'nin %15'i

Çevre ve peyzaj maliyeti=

İnşaat Maliyetinin %10'u

Etüd/Proje/Kont maliyeti =

İnşaat Maliyeti'nin %5'i

m2 maliyetler BİB'ın Nisan 2010 Yapı Birim Maliyetleri III.Sınıf B Grubu Yapı maliyetlerinden uyarlanmıştır.

YATIRIMCI GELİR

507.047.688 TL

B. ÖNERİ 1
ÖNERİ
SENARYO
ÖNERİ
-1 -1

1,75

İNŞAAT HAKKI (EMSAL)
Oran
KONUT
TİCARET
OFİS
TURİZM
TOPLAM

70%
25%
5%
0%
100%

inşaat hakkı
(emsal): 1,75

Alan
469.489 m2
167.675 m2
33.535 m2
0 m2
670.699 m2

ESKİ SANAYİ ÇARŞISI MALİYET-GELİR ANALİZİ
TASARIM VERİLERİ
Toplam İnşaat
Alanı (m2)
Kullanımlar
Konut
469.489 m2
Ticaret
167.675 m2
Ofis
33.535 m2
Turizm Tesisleri
0 m2
TOPLAM
670.698 m2
Okul
30.400 m2
Kreş
4.800 m2
Sosyal-Kültürel
12.000 m2
Sağlık
15.200 m2
Toplam İnşaat Alanı
733.098 m2
Yeşil / Spor, Park, vb..
60.000 m2
Altyapı

MALİYET
Birim Maliyet
(TL/m2)
525 TL/m2
473 TL/m2
473 TL/m2
630 TL/m2

Kamu (TL)

Özel (TL)
246.481.515 TL
79.226.201 TL
15.845.240 TL
0 TL

473 TL/m2
525 TL/m2
525 TL/m2
525 TL/m2

14.364.000 TL
2.520.000 TL
6.300.000 TL
7.980.000 TL

26 TL/m2

1.575.000 TL
0 TL

Çevre ve Peyzaj

Maliyet
Kamu -Özel Payları
TOPLAM GELİŞTİRME
YATIRIMCI MALİYET

GELİR

32.739.000 TL
7%

Birim Satış
Değerleri(TL/m2)
1.250 TL/m2
1.300 TL/m2
1.000 TL/m2
1.500 TL/m2

Yatırımcı Payı (m2)
328.642 m2
117.372 m2
23.474 m2
0 m2
469.489 m2

Varsayımlar;
Yatırımcı Payı
Arsa Sahibi Payı
56.143.793 TL
37.429.196 TL
435.125.946 TL
93%

467.864.946
435.125.946 TL

Arsa Sahibi Payı (m2)
140.847 m2
50.302 m2
10.060 m2
0 m2
201.209 m2

Mülk Sahibi Satış (TL)
176.058.225 TL
65.393.055 TL
10.060.470 TL
0 TL
251.511.750 TL

Yatırımcı Satış (TL)
410.802.525 TL
152.583.795 TL
23.474.430 TL
0 TL
586.860.750 TL

70%
30%

Altyapı maliyeti =

İnşaat Maliyeti'nin %15'i

Çevre ve peyzaj maliyeti=

İnşaat Maliyetinin %10'u

Etüd/Proje/Kont maliyeti =

İnşaat Maliyeti'nin %5'i

m2 maliyetler BİB'ın Nisan 2010 Yapı Birim Maliyetleri III.Sınıf B Grubu Yapı maliyetlerinden uyarlanmıştır.

YATIRIMCI GELİR

586.860.750 TL
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C. ÖNERİ 2
ÖNERİ
SENARYO
ÖNERİ
-2 -2

2,00

İNŞAAT HAKKI (EMSAL)
Oran
KONUT
TİCARET
OFİS
TURİZM
TOPLAM

65%
20%
10%
5%
100%

inşaat hakkı
(emsal): 2

Alan
498.233 m2
153.302 m2
76.651 m2
38.326 m2
766.512 m2

ESKİ SANAYİ ÇARŞISI MALİYET-GELİR ANALİZİ
TASARIM VERİLERİ
Toplam İnşaat
Alanı (m2)
Kullanımlar
Konut
498.233 m2
Ticaret
153.302 m2
Ofis
76.651 m2
Turizm Tesisleri
38.326 m2
TOPLAM
766.512 m2
Okul
30.400 m2
Kreş
4.800 m2
Sosyal-Kültürel
12.000 m2
Sağlık
15.200 m2
Toplam İnşaat Alanı
828.912 m2
Yeşil / Spor, Park, vb..
60.000 m2
Altyapı

MALİYET
Birim Maliyet
(TL/m2)
525 TL/m2
473 TL/m2
473 TL/m2
630 TL/m2

Kamu (TL)

Özel (TL)
261.572.220 TL
72.435.384 TL
36.217.692 TL
24.145.128 TL

473 TL/m2
525 TL/m2
525 TL/m2
525 TL/m2

14.364.000 TL
2.520.000 TL
6.300.000 TL
7.980.000 TL

26 TL/m2

1.575.000 TL
0 TL

Çevre ve Peyzaj

Maliyet
Kamu -Özel Payları
TOPLAM GELİŞTİRME
YATIRIMCI MALİYET
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GELİR

32.739.000 TL
6%

Birim Satış
Değerleri(TL/m2)
1.250 TL/m2
1.300 TL/m2
1.000 TL/m2
1.500 TL/m2

Yatırımcı Payı (m2)
348.763 m2
107.312 m2
53.656 m2
26.828 m2
536.558 m2

Varsayımlar;
Yatırımcı Payı
Arsa Sahibi Payı
64.066.414 TL
42.710.942 TL
501.147.780 TL
94%

533.886.780
501.147.780 TL

Arsa Sahibi Payı (m2)
149.470 m2
45.991 m2
22.995 m2
11.498 m2
229.954 m2

Mülk Sahibi Satış (TL)
186.837.300 TL
59.787.936 TL
22.995.360 TL
17.246.520 TL
286.867.116 TL

Yatırımcı Satış (TL)
435.953.700 TL
139.505.184 TL
53.655.840 TL
40.241.880 TL
669.356.604 TL

70%
30%

Altyapı maliyeti =

İnşaat Maliyeti'nin %15'i

Çevre ve peyzaj maliyeti=

İnşaat Maliyetinin %10'u

Etüd/Proje/Kont maliyeti =

İnşaat Maliyeti'nin %5'i

m2 maliyetler BİB'ın Nisan 2010 Yapı Birim Maliyetleri III.Sınıf B Grubu Yapı maliyetlerinden uyarlanmıştır.

YATIRIMCI GELİR

669.356.604 TL

6

UYGULAMA İÇİN 5+5
TEMEL STRATEJİK ADIM
A. İLK 5 ADIM; ARAZİ VE PROJE GELİŞTİRME
B. İKİNCİ 5 ADIM; UYGULAMA VE PAZARLAMA

BÖLÜM 6. UYGULAMA İÇİN 5+5 TEMEL STRATEJİK ADIM
Fikir projesinin geniş katılımlı ortamlarda tartışıldıktan
ve ortak bir kararda anlaşma sağlandıktan sonra
uygulama için 5+5 olmak üzere 10 temel stratejik
adımın atılması gerekmektedir.
İlk 5 temel stratejik adım arazi ve proje geliştirme
sürecini, ikinci 5 temel stratejik adım ise uygulamaya
yönelik süreci kapsamaktadır.
Her bir stratejik adım için içerik, sorumluluk,
zamanlama ve bütçeyi kapsayan detaylı bir iş programı
hazırlanmalıdır.

A-İLK 5 ADIM; ARAZİ VE
PROJE GELİŞTİRME
İLK 5 ADIM: ARAZİ VE PROJE GELİŞTİRME

B-İKİNCİ 5 ADIM; UYGULAMA
VE PAZARLAMA
İKİNCİ 5 ADIM: UYGULAMA ve PAZARLAMA

1.ADIM: PROJE YÖNETİM MODELİ

1.ADIM: FİNANSMAN MODELİ

11

Proje Yönetimi Kurulması

1

2

Proje Karar Kurulu’nun Oluşturulması

2

Ön Fizibilitelerin Hazırlanması
Finansman Modeli Senaryolarının Araştırılması

3

İşbirliği ve Ortaklıklar Kurulması

3

Piyasa Yatırım Kapasitesinin Araştırılması

4

Proje Ekibi ve Çalışma Gruplarının Oluşturulması

44

Modelin Mülk Sahipleri ile Tartışılması

5

Görev Dağılımının Yapılması

5

Finansman Modeline Karar Verilmesi

6

Yasal Dayanakların Oluşturulması

2.ADIM: ALTYAPI ANA PLANI

2.ADIM: ANALİZLER
11
2

1

Altyapı Ana Planının Hazırlanması

Mülkiyet Analizi

12

Altyapı Yatırım Büyüklüğünün Belirlenmesi

Yapı Analizi (Üst ve Altyapı)

23
34

‘Ortak Gider’ in Dağıtım Oranlarının Belirlenmesi (Altyapı ve Rek.)

Altyapı Fizibilite Çalışmalarının Yapılması

3

Değer Analizi
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Ekolojik Çevre Duyarlılık Analizi

5

En İyi ve Yüksek Kullanım Analizi ( Best Use-Piyasa Analizi)

3.ADIM: KAMUSAL ALAN ELDE ETME

6

Ön Fizibilite (Maliyet ve Gelir Analizi)

1

Kamusal Alanların Elde Edilme Stratejilerinin Belirlenmesi

7

Kapasite Analizi

2

Kamusal Odaklı İmar Bonusu Programı Uygulama Stratejileri

8

Üst Ölçekli Plan Kararları

3

Yasal Dayanakların Oluşturulması

3.ADIM: UZLAŞMA YÖNETİMİ

4.ADIM: UYGULAMA PROGRAMI

11

Katılımcı Planlama Toplantıları

1

Önceliklerin Tesbiti

2

Görüşmeler (Yatırımcılar-Finans Kurumları

2

Uygulama Programının Etaplanması

3

Beklentilerin Yönetimi (Beklenti Analizi)

3

İnşaat Etaplarının Belirlenmesi

4

Uzlaşma İlkelerinin Belirlenmesi

4

Kamusal Alanların Uygulama Etaplarının Belirlenmesi

5

Yer Değiştirme Stratejilerinin Ortaya Konulması

5

İş Programı (Kaynak, Süre, Sorumlu tanımlama) Hazırlanması

6

Yer Değiştirme Programının Hazırlanması (Yer ve Zamanlama)

6

Koordinasyon ve Eşgüdüm Sağlanması

7

Katılımcı Planlama ve Tasarım Süreci Çalıştayı

7

Arazi Uygulamasının Yapılması

8

Toplantı Tutanaklarının Hazırlanması

8

Altyapı Uygulamasının Yapılması

9

İzleme Takip (Kilit Göstergelerin ve Sorumluların Belirlenmesi)

4.ADIM: İMAR BONUSU PROGRAMI

5.ADIM: PAZARLAMA

1

Bonus Programı Çerçevesinin Hazırlanması

2

Programın Mülk Sahiplerine Anlatılması

1

Pazarlama Stratejilerinin Geliştirilmesi (Yatırımcı Çekme)

3

Gönüllü Bonus Kullanıcılarının Belirlenmesi

2

Tanıtım Dosyaların Hazırlanması

4

Yasal Altlığın Oluşturulması

3

Gayrimenkul Sektörü Lider Kuruluşlarına Sunum Yapılması

5

Plan Notları ve Yönetmelik Hazırlanması

5.ADIM:DÖNÜŞÜM PLANI VE KENTSEL TASARIM
1

Planlama ve Kentsel Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi

2

Kamu Kurum Görüşlerinin Alınması

3

Kentsel Dönüşüm Planının Hazırlanması

4

Kentsel Tasarım Çalıştayının Düzenlenmesi

5

Kentsel Tasarım Projelerinin Geliştirilmesi

6

Tasarım Kodlarının Geliştirilmesi

7

Yenilikçi Peyzaj Yaklaşımlarının Ortaya Konulması

8

Kentsel Tasarım Rehberi’nin Hazırlanması

9

Uygulama Etaplarının Belirlenmesi

10

Onay Süreci

Proje Yönetimi
Belediye (Büyükşehir Bld. & Odunpazarı Bld.)

Mülk Sahipleri
Yatırımcılar
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Uzlaşma Yönetimi
Kentsel Strateji, kamu, özel sektör ve yerele arazi geliştirme, kentsel yenileme/dönüşüm ve kentsel gelişme
alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir. İstanbul ve Anadolu’daki bir çok kentte büyük dönüşüm projelerinde
görev almaktadır.
Kentsel Strateji’nin amacı;
- mülk sahipleri ile iletişim kurarak kentsel sorunlarını çözmek
- projelerin gerçekleştirilmesi için kamu-özel ortaklık modelleri geliştirmek
- yerelin fiziki, sosyal ve ekonomik gelişimi için çözümler üretmek
- yeni yaşam alanları ve kentsel dokular yaratmak için tasarımlar üretmek
-stratejik gelişme plan ve eylem planları üretmektir.

KAMU

ÖZEL

Tamamlanan Projeler ;
 CendereVadisi Kentsel Dönüşüm Projesi
 MaltepeDragos Kentsel Dönüşüm Projesi
 Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi
 Tarlabaşı Yenileme Projesi

HALK

Mülk Sahipleri

Özel Sektör
Yatırımcılar

Uzlaşma Yönetimi

Arazi Geliştirme Modelleri,

ÇALIŞMA

Gayrimenkul Geliştirme

Stratejik Planlar / Yol Haritaları / Mekansal Gelişim Strateji Şemaları

Proje Geliştirme Yaklaşımları,

Stratejik Plan / Yol Haritaları

Proje Yönetimi,
Proje Finansmanı,
En İyi Arazi Kullanım Kararı Analizleri,

ALANLARI

Fikir Projeleri & Tasarım Çalıştayları

Kamu-Özel-Yerel İşbirliği Modelleri,
Vizyon çalışması,
Stratejik Plan,

Planlama & Tasarım

Mekansal Gelişim Strateji Şeması,
Fikir Proje Tasarımı
Planlama ve Tasarım Çalıştayları

Gayrimenkul Değerleme&Fizibilite

Proje Ortaklık Modelleri,
Kentsel Dönüşüm Projeleri,
Mahalle Yenileme Projeleri

Arazi ve Proje Geliştirme

Kamu (Belediye)

Tamamlanan Çalışmalar;
�
�
�
�
�

Kahramanmaraş Yol Haritası
CendereYol Haritası
Bitlis Kültür Odaklı Yol Haritası
Denizli Yol Haritası
Mardin Kültür Odaklı Yol Haritası

� Bursa Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi
� Bağcılar Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi
�
�
�
�
�
�

Tarlabaşı Stratejik Sosyal Plan
Kartal Strateji ve Eylem Planı
Beşiktaş Dönüşüm/Yenileme Strateji ve Eylem Planı
Kadıköy Tarihi Çarşı Canlandırma Projesi Eylem Planı
Zeytinburnu Strateji ve Eylem Planı
Gaziosmanpaşa Vizyon Planı

Fikir Projeleri ve Tasarım Çalıştayları

Kapasite Artırma Programları

Yapılan Çalıştaylar;
� CendereVadisi Fikir Projesi
� Çayırova Dönüşüm Projeleri
� Eskişehir Eski Sanayi Alanı
� Kahramanmaraş’ın Geleceği
� Denizli’nin Geleceği
� Çayırova’nın Geleceği

Sivil Örgütler

Danışmanlık, Proje Geliştirme Ltd. Şti.

Asmalı Mescit Mahallesi, Tünel İş Geçidi
B Blok Kat: 1 No: 125 34430
Beyoğlu /İSTANBUL
T. 0212 2520277
F. 0212 2520278
W. www.kentselstrateji.com

