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Giriş:
Geleneksel Sanayi Üretiminden Bilgi Ekonomisine İlk Adım
Milenyum, yani XXI.yüzyılın Bilgi Çağı ile birlikte, küresel kentlerde geleneksel
sanayi tarzı üretimden bilgi yoğunluklu üretim tarzına doğru geçiş yaşanmaktadır.
Artık, kentlerde; ‘kent içinde kent’ vizyonu ile kentlerin ekonomik ve mekansal
yeniden yapılanmaları gündeme gelmiştir.
Çağımızda kentlerin ekonomilerini yüksek teknolojili, bilgi yoğunluklu sanayiler
oluşturmaktadır. İstanbul da bu yaklaşımı benimsemiş ve stratejik planda
uygulamaya yönelik önemli kararlar almıştır.
İstanbul içindeki sanayinin kent dışına çıkarılması stratejisine bağlı olarak;
•
•
•
•

Sanayi alanlarının genel olarak; Merkezi İş Alanı (MİA), Eğitim, Bilim
ve Teknoloji (EBT), İleri Teknoloji Alanları (ITA) na,
Kartal sanayi alanının Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ‘karma
kullanımlı 1.Derece Merkez’e,
Maltepe-Dragos sanayi alanının ‘karma kullanımlı 2.Derece Merkez’e
Kağıthane-Cendere Vadisi’ndeki sanayi alanının ‘bilgi teknolojilerini
temel alan karma kullanımlı’ bir koridora

dönüşümü yeni yaklaşımlarla başlatılmıştır.
Kartal, Maltepe-Dragos ve Kağıthane-Cendere Sanayi Dönüşüm Projelerinin ortak
temel noktası, lider sanayi kuruluşlarının bir dernek çatısı altında örgütlenerek, İBB
ile işbirliği içinde planlama ve tasarım süreçlerine katılma isteği ve projeyi uygulama
kararlılıklarıdır.
“Kağıthane-Cendere Vadisi Projesi” kapsamında kurulan Kağıthane -Ayazağa
Vadisi Kentsel Gelişim Derneği (KAYADER); vadinin vizyon, stratejik hedeler ve
önceliklerini belirlemek üzere ‘geleneksel sanayi üretiminden bilgi ekonomisine
doğru’, ‘yaşama ve çalışma birlikteliği’ temel yaklaşımını benimseyerek, ilk adımı
İBB ile birlikte atmış ve ortaya bir ‘Yol Haritası’ koymuştur.
Amaç, ortak vizyon ve stratejik hedeler doğrultusunda ortaya konulan çalışmaların
maksimum işbirliğiyle ve sorumlulukları paylaşarak, belirlenen zaman içinde
gerçekleşmesini sağlamaktır.

Yol Haritası’nın;
•
•

•
•
•

Birinci bölümünde; İstanbul Metropoliten Kent Vizyonu ve Vadi’ye
biçilen roller ile Vadi’nin bugünkü değerleri ele alınmıştır.
İkinci bölümünde; Yeni Çağ Kentleri kapsamında özellikli bilgi
ekonomisi temelli uluslararası örnekler incelenmiştir. Özel bir örnek
olarak da 22@Barcelona Projesi detaylı olarak ele alınmıştır. İBB ile
Barselona Projesi yöneticileri ile yapılan çalıştay sonuçları incelenerek,
Kağıthane-Cendere Projesi için alınacak dersler ortaya çıkarılmıştır.
Üçüncü bölümünde; Vadinin geleceğinin temel kurgusu çizilmiştir.
Vizyon, amaç, stratejik hedeler ve alt hedeler belirlenmiştir.
Dördüncü bölümünde; Vadi Gelişme Strateji Çerçevesi için adımlar
belirlenmiş ve Stratejik Gelişme Çerçevesi çizilmiştir.
Beşinci bölümünde; ise planlama konusunu içeren kısa vadeli iş
programı hazırlanmıştır.

Katılımcı Planlama Uzlaşma Yönetimi görevini üstlenen Kentsel Strateji tarafından
hazırlanan ‘Taslak Yol Haritası’nda ortaya konulan vizyon, stratejiler ve gelişim
strateji çerçevesi; KAYADER Derneği, İBB Şehir Planlama Müdürlüğü, Kağıthane
ve Şişli İlçe Belediyeleri tarafından tartışıldıktan sonra son şeklini alacak ve
kamuoyunun görüşüne sunulacaktır.
Yol Haritası’nın hazırlanmasında katkısı bulunan İstanbul Metropoliten Planlama ve
Kentsel Tasarım Merkezi (İMP) başta Planlama Grubu ile Kentsel Tasarım Grubuna
ve Kağıthane-Ayazağa Vadisi Kentsel Gelişim Derneği (KAYADER) yöneticilerine
teşekkür ederim.

A.Faruk GÖKSU
Katılımcı Planlama Uzlaşma Yöneticisi

BÖLÜM 1
İSTANBUL METROPOLÜ ve
VADİYE BİÇİLEN YENİ ROLLER

1-İstanbul Metropolü Geleceği;
Küresel Gelişim ve Bölgesel Rekabet Gücü
Küresel gelişiminin fırsatlarından
yararlanan mega kentler, kendilerini
özellikle XXI. yüzyılın ‘bilgi çağı’na
hazırlamaktadırlar.
İstanbul
Metropoliten
Kenti’nin
geleceği
küresel
ekonomiye
entegrasyon ve bölgesel rekabet
gücünün iyi yönetimine bağlıdır.
İstanbul ekonomisi, küresel gelişimleri
dikkate alarak, bölgenin rekabetçi
fırsatlarına uyum sağlamak üzere
yeni bir vizyonu ortaya koymaktadır.
İstanbul’un yeni vizyonunu ortaya
koyan iki önemli çalışmadan birincisi;
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü (OECD), Devlet Planlama
Teşkilatı (DPT) ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) işbirliği ile hazırlanan
‘İstanbul
Metropoliten
Alan
Çalışması’, ikincisi ise İBB tarafından
hazırlanan ‘İstanbul Metropol Alan
Stratejik Planı’dır. Her iki çalışmada
da İstanbul Metropolü’nün geleceği;

- Finans
- Turizm-Kültür
- İnovasyon ve Bilgi Merkezi
- Lojistik

temaları üzerine kurgulanmaktadır.
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Bir başka deyişle, hem merkezi hem de
yerel yönetimin, İstanbul Metropoliten
Kenti’nin ekonomik ve mekansal
yeniden yapılanması için almış
olduğu stratejik kararlar; bir yandan
küresel gelişmeye uyum sağlamayı
bir yandan da Avrasya Bölgesinde
rekabetçi fırsatlardan yararlanma
hedeine ulaşmayı sağlayacaktır.

İstanbul Metropoliten Alan
Çalışması (OECD);
OECD üyesi ülkelerin 78 metropoliten
bölgesi içinde 8. sırada yer alan
İstanbul Metropolü için yapılan son
çalışma, kentte hazırlanacak plan
ve stratejilere örnek olmak üzere
hazırlanmaktadır.
Raporda, İstanbul’u büyük bir
‘ekonomik merkez’ ve ‘uluslararası
ticaret akışının odak noktası’ yapmak
amaçlanmaktadır. Bu amaçla;
Vizyon;‘Ülkede
ve
Avrasya
Bölgesinde ‘stratejik bir rol üstlenme’

olarak belirlenmiştir.

Vizyona ulaşmak için de iki hedef
bulunmaktadır;

Vizyon doğrultusunda
gereken hedeler ise;

-İstanbul’un Türkiye’nin inovasyon ve

-Bölgesel ölçekte çok merkezli ve

bilgi merkezi olması,

-Avrasya Bölgesinde bölgesel bir

merkez; Avrupa, Asya, Orta Doğu
eski Doğu Bloku ülkeleri arasında
küresel bir geçiş kapısı ve bölgesel
inans hizmet sağlayıcısı, lojistik
bir odak noktası, turizm ve kültür
merkezi olması.

İstanbul Metropoliten Alan
Stratejik Planı (İBB);
İstanbul Metropoliten Stratejik Planı
da, OECD çalışmasının vizyon ve
amaçlarıyla uyum gösteren bir vizyon
tanımlamakta ve bu çerçevede
hedeler ortaya koymaktadır.

ulaşılması

dengeli kalkınma modelinin
benimsenmesi

-Bölgeler arası farklılıkların azaltılması
-Ekonomik, toplumsal ve çevresel
sürdürülebilirlik ilkelerinin sağlanması

-Kültür endüstrilerinin desteklenmesi
ve geliştirilmesi

-Bilgi üreten bir sektörel yapılanma

için eğitim ve teknoloji yapılanmasının
güçlendirilmesi

olarak ortaya konulmuştur.

Vizyon; “Çevresel, toplumsal ve
ekonomik sürdürülebilirlik ilkeleri
doğrultusunda, özgün kültürel ve
doğal kimliğini koruyarak gelişen,
küresel ölçekte rekabet gücüne sahip
bilgi toplumuna dönüşen, yaşam
kalitesi yüksek bir İstanbul”
şeklinde tanımlamıştır.

Bölüm 1: İstanbul Metropolü ve Vadiye Biçilen Roller
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1-Nüfus: 2023 yılı nüfusu, mevcut gelişim eğilim ve dinamiklerine göre 22 – 25
milyon, planlı gelişim ile 16 milyon olarak hesaplanmıştır.

2-Sanayi Alanlarının Dönüşümü: Bilgi ekonomisi, kültür endüstrileri
ve hizmetler sektörlerinin gelişimi, sanayi alanlarının yapısal dönüşüm
dinamiğine ve hızına bağlıdır.

2023 Yılı Hedef Nüfus: 16 milyon

TAŞINACAK SANAYİ ALANI
SAĞLIKLAŞTIRILACAK OSB

ÇORLU
ÇERKEZKÖY

(+2 milyon)

10 milyon

(+1,5 milyon)

6 milyon

SİLİVRİ

TUZLA

İZMİT

Veriler: IMP

Veriler: IMP

3-Teknoloji Geliştirme Alanları: Kentteki üniversite-özel sektör işbirliğinin

4-Merkez Kademelenmesi: İstanbul’un metropoliten ölçekte ‘küresel-

artırılarak bilginin uygulamaya dönüşmesi için, içerisinde laboratuvarlar,
teknoparklar, bilim parkları gibi ortamların yer alacağı teknoloji geliştirme bölgeleri
belirlenmiş, Eğitim Bilişim ve Teknoloji Alanları (EBT), İleri Teknoloji Alanları (ITA)
ve Tarımsal Üretim Teknolojilerini Geliştirme Parkı (TTP) planlanmıştır. Stratejik
Planda; Silivri (3), Küçükçekmece (1), Pendik (2) ve Tuzla (1) ilçelerinde toplam
7 Teknoloji Geliştirme Alanı yapılması öngörülmüştür.
İLERİ TEKNOLOJİ ALANI

ita

EĞİTİM BİLİŞİM TEKNOLOJİ ALANI

ebt

TARIMSAL TEKNOLOJİLERİ
GELİŞTİRME PARKI

tp

PENDİK

bölgesel üst merkez’ kimliği kazanması hedelenmektedir. Mevcut Merkezi İş
Alanı inans merkezi özelliğiyle öne çıkarılırken, metropoliten alan içerisinde,
çok merkezli yaklaşım doğrultusunda, doğuda Kartal ve batıda Silivri yeni
çekim merkezleri olarak belirlenmiştir.

MERKEZİ İŞ ALANI
ÇEKİM MERKEZİ
1. DERECE MERKEZ
GELİŞME YÖNÜ

MİA

ŞİŞLİ
KAĞITHANE

ebt
ita

ebt

tp

SİLİVRİ

ebt
KÜÇÜKÇEKMECE

Veriler: IMP

SİLİVRİ

MİA
BAKIRKÖY ATAŞEHİR

ebt TUZLA
ita PENDİK

Veriler: IMP
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5-Ekolojik Koridorlar: İstanbul Stratejik Planı’nda, ekolojik kuşak ve
koridorların ana bileşenlerini su havzaları ve orman alanları oluşturmaktadır.
Metropoliten alanda; Büyükçekmece-Terkos, Küçükçekmece-Terkos,
Haliç-Terkos arası ile Ömerli Barajı-Riva Deltası arasında kalan alanlar,
Karadeniz ve Marmara Denizi arasında koridor oluşturarak İstanbul’un
iklim yapısını korumaktadırlar. Bu alanlardaki kentsel baskıların önlenmesi,
ekolojik koridorlar ile kentsel yeşil alan sistemlerinin işlevsel bağlantılarının
sağlanması ve biyolojik çeşitliliğin kent içerisine ulaştırılması gerekmektedir.

6-Lojistik Alanları: Türkiye’nin yıllık yaklaşık 30 milyar USD tutarındaki lojistik

hareketlerinin %60’ı, lojistik üs konumundaki İstanbul’dan gerçekleştirilmektedir.
İstanbul’un ekonomik gelişimi açısından, kentin yük ve mal akışının belirli
merkezlerden gerçekleştirerek kent içi traiği, ağır tonajlı taşıtlardan arındırmak
amacıyla lojistik merkezler belirlenmiştir. Avrupa Yakası’nda Silivri-Gümüşyaka,
Hadımköy ve Ambarlı Liman Bölgesi’nde; Anadolu Yakası’nda ise PendikGüzelyalı’da ve Tuzla-Orhanlı’da lojistik bölgeler önerilmiştir.
LOJİSTİK BÖLGE

EKOLOJİK KORİDOR
SU HAVZASI

L

LİMAN
HAVALİMANI

KARADENİZ
TERKOS
GÖLÜ

HADIMKÖY

ALİBEYKÖY
BARAJI

BÜYÜKÇEKMECE
GÖLÜ
KÜÇÜKÇEKMECE
HALİÇ
GÖLÜ

L
ELMALI
BARAJI

ÖMERLİ
BARAJI

DARLIK
SU HAVZASI

GÜMÜŞYAKA

L

L

KAVAKLI

L
AMBARLI

BEYOĞLU
ZEYTİNBURNU

L

ORHANLI
KARTAL

L
PENDİK

Veriler: IMP
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Veriler: IMP
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2- Vadi için Biçilen Yeni Roller
İstanbul Stratejik Planı, KağıthaneCendere
Vadisi’ne
‘bilgi
ekonomisine
dönüşüm’
ve
‘ekolojik
sürdürülebilirlik’
stratejilerine
uygun
yeni
roller
belirlemiştir.
Bir yandan planlama, ulaşım, dere
ıslahı proje çalışmaları diğer yandan
kamu ve özel sektör tarafından
gerçekleştirilen
önemli
yatırım
kararları vadinin gelişim çerçevesini
belirlemektedir.

1-Plan Kararları
Her iki stratejinin gerçekleşmesine
yönelik onaylı Çevre Düzeni Planı ve
Taslak Nazım İmar Planı çalışmaları,
vadi için önemli kararlar üretmiştir.

1/100.000 Çevre Düzeni Planı:
Kağıthane-Cendere Vadisi’nde yer
alan sanayi kullanımlarının; bilgi
ekonomisi, kültür endüstrileri ve
hizmetler sektörlerine dönüşümünü
hedeleyen iki temel kullanım kararı
getirilmiştir.
(EBT) Eğitim, Bilişim ve Teknoloji
Alanı:
“Bu alanlarda bilişim, iletişim ve
ileri teknolojilerin geliştirildiği ve
kullanıldığı tesisler, teknoparklar,

KENTSEL STRATEJİ

üniversiteler, ileri teknoloji enstitüleri,
Ar-Ge vb. birimler yer alabilecektir.
Bu alanlarda, ileri teknolojiye dayalı
prototip (ilk örnek) dışında esnek, seri
vb. üretim yapılamayacaktır.”

Üst Ölçekli Plan Kararları

Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor
Alanı:

ŞİŞLİ

“Metropoliten kent bütününe hizmet
eden, rekreasyon amaçlı aktif ve
pasif yeşil alanlar ile spor alanlarıdır.
Cendere Vadisi, ekolojik koridor
şeklinde tasarlanmıştır. Cendere
Vadisi’nde, kentsel yapı yoğunluğu
düşük tutularak ekolojik koridor
bütünlüğü sağlanacaktır.”

1/25.000
Taslağı:

Nazım

İmar

EBT

D

KAĞITHANE
KABATAŞ BAĞCILAR
METRO HATTI

i

ŞİŞLİ

i
KAZLIÇEŞME SÖĞÜTLÜÇEŞME
METRO HATTI

i

E-5

T
HALİÇ
TRAMVAY
HATTI

BEYOĞLU- ŞİŞLİ
HAVARAY HATTI

alanlarda donatı alanları ve teknik
altyapı alanları öngörmektedir.

KÜLTÜR ODAKLI TURİZM ALANI

EĞİTİM BİLİŞİM TEKNOLOJİ ALANI

TARİHİ VE KENTSEL SİT ALANI

İKİNCİ DERECE MERKEZ

-Yoğunluğun düşük tutulması,
-Kentsel yeşil donatı alanı ihtiyacının

EĞİTİM BİLİŞİM TEKNOLOJİ ALANI
İKİNCİ DERECE MERKEZ

TAKSİM - 4. LEVENT
METRO HATTI

ÜNİVERSİTE
BEYOĞLU

kaçınılması,

-Dere koruma alanı dışında kalan

i

M2

Ü

-Yüksek katlı yapılaşmalardan

yapılaşmanın yasaklanması,

i

TEM

“Kağıthane-Cendere
Vadisi
Rehabilitasyon Amaçlı Özel Proje
Alanı:

-Dere koruma alanı içinde

Ü

i

D

Planı

karşılanması,

MASLAK

4. LEVENTOTO SANAYİ
METRO HATTI

EYÜP

Ü

KENTSEL VE BÖLGESEL
YEŞİL SPOR ALANI

ÜNİVERSİTE

TAŞ OCAKLARI

T KÜLTÜR ODAKLI TURİZM ALANI

EBT

EĞİTİM BİLİŞİM TEKNOLOJİ ALANI

M2

İKİNCİ DERECE MERKEZ

TARİHİ VE KENTSEL SİT ALANI

İLÇE SINIRLARI

D

KENTSEL DONATI ALANI

ÖZEL PROJE ALANI

Ü

ÜNİVERSİTE

KENTSEL VE BÖLGESEL
YEŞİL SPOR ALANI

T KÜLTÜR ODAKLI TURİZM ALANI
TARİHİ VE KENTSEL SİT ALANI
KENTSEL VE BÖLGESEL
YEŞİL SPOR ALANI
Veriler:
IMP
TAŞ OCAKLARI

TAŞ OCAKLARI
CEP OTOGARI

CEP OTOGARI

METRO GÜZERGAHI
i

METRO İSTASYONU

İLÇE SINIRLARI
METRO GÜZERGAHI
METRO İSTASYONU

İLÇE SINIRLARI
METRO GÜZERGAHI
METRO İSTASYONU
Bölüm 1: İstanbul
Metropolü ve Vadiye Biçilen Roller
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Yürürlükte Olan Mevcut Planlar

1/5000 ölçekli Şişli Ayazağa Revizyon Nazım İmar Planı
Onay Tarihi: 16.02.2007 / 16.05.2007
Emsal: 0. 15 / 0. 30
Kullanım: Kentsel Özel Sosyal Altyapı Alanları

1A: Kentsel kullanıma yönelik özel spor tesisleri,
su oyunları parkı, eğlence parkları, özel botanik bahçesi, sera alanları,
açık hava konser ve sinema alanları.
Maksimum yükseklik: 3,5 m
Minimum parsel büyüklüğü: 2500 m²

1B: özel okul, özel hastane, yaşlılar bakım ve rehabilitasyon merkezi, ticaret.
Maksimum yükseklik: 7,5 m
Minimum parsel büyüklüğü: 5000 m²
Terk oranı: %35

ŞİŞLİ
Şişli Ayazağa, Cendere Kavşağı ve Yakın Çevresi
1/5000 Nazım İmar Planı Revizyonu:
Onay Tarihi: 20.06.2006
Konut Yoğunluğu: 800 kişi/ha
Kullanım: Konut alanlarında residence, ticaret, fuar, alışveriş merkezi,
turizm tesisleri, kültürel tesisler, kapalı spor
alanları, özel sağlık birimleri

Şişli İlçesi Ayazağa, Cendere Kavşağı ve Yakın Çevresi
1/1000 Uygulama İmar Planı Revizyonu:
Emsal: 2
Kullanım: Konut, residence, ticaret, fuar, alışveriş merkezi, turizm
tesisleri, kültürel tesisler, kapalı spor alanları, özel sağlık birimleri
Yükseklik: Serbest
Terk oranı: %35

EYÜP

Şişli İlçesi Ayazağa, 4 Pafta 3 Ada 29 Parsele Ait
1/5000 Nazım İmar Planı:

KAĞITHANE

Onay Tarihi: 20.06.2006
Emsal: 2
Kullanım: Turizm, ticaret, sağlık, spor tesisleri, park alanı
Yükseklik: Serbest
Minimum parsel büyüklüğü: 2500 m²
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına göre uygulama yapılabilir.

ŞİŞLİ

Kağıthane 1/5000 Revizyon Nazım İmar Planı
Onay Tarihi: 21.01.2003
Emsal: 2
Kullanım: Ticaret
Maksimum yükseklik: 30,5 m

Sadabad Tarihi ve Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli
Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Alanı Nazım İmar Planı
Onay Tarihi: 13.09.2009
Kullanım: Tarihi ve kentsel sit alanı

BEYOĞLU

Veriler: IMP
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2-Ulaşım Kararları
Vadinin
stratejik
konumu
ve
vadi tabanının sanayi dışında
yapılaşmamış
olması,
‘İstanbul
Metropolü Ulaşım Ağı’nın yeniden
kurgulanması için bir ‘fırsat’ olarak
görülmektedir.
Merkezi
yönetimin
3.
köprü
senaryosuna bağlı geliştirdiği taşıt yolu
önerisi ile İBB Ulaşım Müdürlüğü’nün
gündeminde bulunan mevcut taşıt
yolu akslarını genişletme ve raylı
sistem projeleri vadinin geleceğini
şekillendirecek önemli kararlardır.

raylı sistem projeleri de proje alanının
kentin diğer merkezi alanları ile
bağlantılarını güçlendirerek geleceğini
olumlu yönde etkileyecektir.

Ulaşım Projeleri
TARİHİ DEKOVİL HATTI

Metro Projeleri: İBB Ulaşım
Daire Başkanlığı ve JICA (Japan
International Cooperation Company)
ortak çalışması sonucu belirlenen;

TAKSİM
4. LEVENT
METRO HATTI

-Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme metrosu
(hedef yıl 2023),
-Kabataş-Bağcılar metrosu (hedef
yıl 2013)

i
i
4. LEVENT
OTO SANAYİ
METRO HATTI

TEM
i

İstanbul ve vadinin geleceğini
etkileyen bu farklı ulaşım önerilerinin
ortak
karar
haline
getirilmesi
önemlidir

Taşıt Tünelleri:
Proje alanının MİA ile erişebilirliğini
artıran 2 tünel hattı bulunmaktadır.
Bunlardan biri faaliyete başlamış olan
1,6 km uzunluğundaki KağıthanePiyalepaşa hattı, diğeri ise henüz
tamamlanmamış olan 2,5 km.
uzunluğundaki Bomonti-Dolmabahçe
hattıdır.

Raylı Sistem Projeleri:
Vadi için taşıt yolu önerilerinin yanı
sıra metro, havaray, tramvay ve
dekovil hattının canlandırılması gibi

KENTSEL STRATEJİ

Tramvay: Hedef yılı 2018 olan
Haliç tramvay hattı önerisi,

i

BAĞCILAR
KABATAŞ
METRO HATTI
i

Havaray: Hedef yılı 2023 olan ŞişliBeyoğlu hattı Havaray Projesi

i

proje alanını etkileyen önemli raylı
sistem projeleridir.

i

BEYOĞLU
ŞİŞLİ
HAVARAY
HATTI

Tarihi Dekovil Hattı Projesi:

KAĞITHANE
DOLMABAHÇE
TÜNELİ

KAZLIÇEŞME SÖĞÜTLÜÇEŞME
METRO HATTI

E5

Geçmişte
Karadeniz
kömür
havzasından, Silahtarağa Elektrik
Santrali’ne kömür taşıyan güzargahın,
Kemerburgaz-Göktürk
yerleşim
alanlarına kadar raylı sistem olarak,
kuzey kısımlardan ise ring ile turizm
ve kültür amaçlı yeniden kullanılması
projesi çalışmaları İBB tarafından
etüd ve projelendirilmektedir.

HALİÇ
TRAMVAY
HATTI

Veriler: IMP
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İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Önerisi
Kapasite Artırma:

Karayolları Genel Müdürlüğü Önerisi
Güçlü Bağlantı:

İMP Kentsel Tasarım Grubu Önerisi
Vadi Tabanı Koruma:

Vadi tabanında kuzey ve güney yönündeki mevcut
yolların kapasitesi artırılarak TEM ile bağlantı
sağlanmaktadır.

3. Köprü güzergahının;
-Boğaziçi ve FSM Köprüleri arasından geçmesi
durumunda, proje alanının doğu batı aksında
bir bağlantı yolu ve vadinin ortasında bir kavşak
yapılması,
-FSM Köprüsünün kuzeyinden geçmesi durumunda
ise; Seyrantepe ve Hasdal kavşaklarından
kuzeye doğru yeni bağlantı yolları açılması,
mevcut bağlantıların kuzey güney doğrultusunda
güçlendirilmesi gerekecektir.

Taşıt yolu, yamaçlardan geçirilerek Çağlayan
kavşağına bağlanmakta, TEM üzerinde kavşak
önerilmemektedir. Yol güzergahı vadinin doğu
yamacına kaydırılmış, gereğinde vadi kullanımına
zarar vermeyecek şekilde etüd edilmiş tüneller
önerilmiştir.

İBB Ulaşım Birimi Önerisi

Karayolları Önerisi

IMP Önerisi

AYAZAĞA

AYAZAĞA

1. Alternatif

AYAZAĞA

MASLAK

MASLAK

2. Alternatif

Veriler: IMP
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LU
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ŞİŞLİ
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SEYRANTEPE

EYD
A
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3-İSKİ Çalışmaları

Dere ve Yol Kamulaştırma Alanları

Dere
Islahı ve Kamulaştırma
Çalışmaları:

Deniz Suyu Projesi:

İSKİ tarafından Ayamama
Deresi,
Kağıthane Deresi ve Kurbağalıdere
için hazırlanan dere ıslah planlarında,
servis bandı (dere kenarından itibaren
10 m. mesafede), yapı yaklaşma
sınırı/koruma bandı (sonraki 15
m. mesafede) kamulaştırma sınırı
belirleme çalışmaları tamamlanmış
olup, taşkın sınırı belirleme çalışmaları
devam etmektedir.

Haliç’in
temizlenmesi
amacıyla,
Boğaz’dan (Baltalimanı) 5 km.lik
bir tünel/boru sistemiyle taşınacak
suyun Kâğıthane Deresi’ne verilmesi
projesin 2011 yılında tamamlanması
öngörülmektedir.

DERE
KAMULAŞTIRMA
ALANI (31,3 ha.)
ŞİŞLİ

15 mt.

10 mt.

10 mt.

ND
M

A

BA

ND
I
KAĞITHANE DERESİ
DERE YATAĞI

KO
RU

RV
SE

SE

RV

İS

BA
İS

BA

ND
I

ND
BA
A
M
RU
KO

YOL
KAMULAŞTIRMA
ALANI (6,4 ha.)

I

I

EYÜP

KAĞITHANE

15 mt.

30 mt.

ŞİŞLİ

BEYOĞLU

KENTSEL STRATEJİ
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DSİ Dere Su Taşkın Kotları Çalışması

17,50 mt.

15,50 mt.

14,50 mt.
13,00 mt.

12.50 mt.
11.50 mt.
11.00 mt.

9.50 mt.

8.00 mt.

5,50 mt.
2,00 mt.

Veriler: DSİ
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4-Önemli Yatırımlar
Vadi içinde ve yakın çevresinde,
hem kamu ve hem de özel sektör
tarafından uygulanan ve planlanan
yatırımlar bulunmaktadır.
Bunlar;
-

Galatasaray Stadyumu
Şişli Etfal Hastanesi
Toplu
Konut
İdaresi
Ois Park
Yatırımları
Ois park

başta olmak üzere proje alanının
geleceğini
belirleyen
önemli
yatırımlardır.

Galatasaray Stadyumu

Konut Yatırımları

KENTSEL STRATEJİ
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3- Vadi’nin Değerleri
Haliç ile Cebeci Taş Ocakları arasında
bulunan Vadi’nin toplam alanı 450
ha.’dır. Kuzey ve güney yönünde
12
km. uzunluğunda olan vadinin, doğu ve
batı ekseninde genişlikleri en dar 100
m., en geniş 1.000 m. dir.

Cendere Vadisi Dönüşüm Alanı ve Yakın Çevresi

Proje alanı, konumu itibariyle çekici bir
alandır. İstanbul MİA’sının batısında,
TEM ve D-100 ulaşım aksları arasında
bulunmaktadır. Haliç’den başlayan
ve TEM’in kuzeyinde Cebeci Taş
Ocakları’na kadar devam eden vadi,
ulaşım ve altyapı projeleri için de önemli
bir potansiyel taşımaktadır.

AYAZAĞA

MASLAK

ŞİŞLİ
EYÜP
HASDAL
KAVŞAĞI

Toplam alan : 450 ha.
Vadi uzunluğu : 12 km.
Vadi genişliği : 100 m. - 1.000 m.

SEYRANTEPE
TEM OTOYOLU

BÜYÜKDERE CADDESİ

KAĞITHANE
OKMEYDANI HASDAL
BAĞLANTISI

MERKEZ

LEVENT

MECİDİYEKÖY

ŞİŞLİ

E - 5 BAĞLANTI YOLU

MERKEZ
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Vadinin Değerleri
Kağıthane-Cendere Vadisi Proje alanı ve yakın çevresi

- Ekonomi
- Ekoloji
- Bilim
- Kültür ve Turizm
yönünden önemli değerlere sahiptir.

Ekonomik

K
O
R
İ
D
O
R

Ekolojik

belgrad ormanı

beykent üniversitesi
istanbul teknik üniversitesi

su medeniyetleri müzesi

yıldız teknik üniversitesi
şişli etfal hastanesi

sadabad projesi
silahtarağa

galatasaray stadyumu

haliç kongre merkezi

sanayi sermayesi
konum

koç müzesi

bilgi üniversitesi
kağıthane deresi
haliç ticaret üniversitesi

Bilim
Kültür
KENTSEL STRATEJİ
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Ekonomi:

Vadideki
sanayi
yatırımları
önemli
ekonomik
değer oluşturmakta ve istihdam
sağlamaktadır. Vadide, özellikle
TEM kuzeyinde yer alan ve Dernek
çatısı altında örgütlenen;

-EVYAP SABUN
-ORGANİK KİMYA
-ECZACIBAŞI
-TEKLOS TEKNOLOJİ

Evyap Sabun

SARIYER

Organik Kimya

HİZMETLERİ

-OKAN CAM
-TURGUT İLAÇLARI
-IŞIK BOYA
-SET BETON-ATA FİLM
-ÇERKEZO
-PLASTİFAY
-BAKAC REKLAM
-PROFİLO
-ESASLI GIDA
-ve diğer
yıllık 5 milyon USD ciro yaratan
sanayi yatırımcılarının girişimci
gücü de önemli bir ekonomik
değer olarak ele alınmalıdır.

Ekonomik Değerler

ŞİŞLİ

BAKAÇ REKLAM
OKAN CAM
ECZACIBAŞI
EVYAP, ATA FİLM STÜDYOLARI
TEKLOS TEKNOLOJİ -LOJİSTİK
TURGUT İLAÇ

GALATASARAY STADI
ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ

EYÜP

OFİS PARK (TEKFEN-OZ)
BLOX HALİÇ
SABANCI CENTER
SAPPHİRE TOWER
İŞ KULELERİ
KANYON AVM
METROCITY AVM
ASTORIA AVM
PROFİLO AVM

KAĞITHANE

Eczacıbaşı
ŞİŞLİ

BEŞİKTAŞ
BEYOĞLU

Okan Cam

Ayrıca,
Zincirlikuyu-Maslak
merkezinin doğusundaki proje
alanı alternatif bir yatırım alanı
olarak
değerlendirilmektedir.
TEM üzerindeki kavşakta yapılan
Galatasaray Stadyumu ile Şişli
Etfal Hastanesi, çevreyi tetikleyici
önemli yatırımlardır.

18
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Ekoloji: Haliç ile Karadeniz arasında; Haliç, Cebeci Vadisi’ndeki Alibeyköy
Deresi ve Alibeyköy Barajı ile Cendere Vadisi’ndeki Kağıthane Deresi, açık yeşil
alanlar,Belgrad Ormanları,su havzaları ve Marmara Denizi ekolojik bir koridor
sistemi oluşturmaktadır.

Ekolojik Değerler

TERKOS
GÖLÜ

KARADENİZ

KUZEY KARADENİZ
ORMANLARI
BELGRAD SU HAVZALARI
ORMANLARI

ALİBEYKÖY
BARAJI

KAĞITHANE
DERESİ

ALİBEYKÖY
DERESİ

HALİÇ
YERLEŞİK ALAN

MARMARA DENİZİ

KENTSEL STRATEJİ
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Topografya, Kotlar

+70
+65
+65

+90

+70
+90
+55

+70

+45

+55

+65
+85
+40
+100

+70
+95
+70

+100

+90
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Bilim: Vadinin başladığı Haliç üzerindeki İstanbul Ticaret, Bilgi ve Kadir Has

Üniversiteleri’nin yanı sıra, yakın çevredeki İstanbul Teknik, Işık,Beykent
Üniversiteleri’nin ve İTÜ Arı Teknokent’inin varlığı, vadinin geleceğinin şekillenmesi
için önemli bilimsel ve kültürel değerlerdir.

Bilim
SARIYER

ŞİŞLİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi

İTÜ Arı Teknokent

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEK OKULU
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ ARI TEKNOKENT
İTÜ AYAZAĞA
KAMPÜSÜ

EYÜP

KAĞITHANE

Kadir Has Üniversitesi

Işık Üniversitesi
BİLGİ
ÜNİVERSİTESİ

ŞİŞLİ

BEŞİKTAŞ
BEYOĞLU

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Beykent Üniversitesi
KADİR HAS
ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ

KENTSEL STRATEJİ
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Kültür ve Turizm: Sütlüce Kongre Merkezi, Koç Müzesi, Silahtarağa Elektrik

Santrali Sanat Müzesi ve Miniatürk’ün yanı sıra vadi içindeki, Osmanlı’nın son
karakolu olan Sa’d-âbâd Karakolu, Kağıthane Kazası Hükümet Konağı olarak
restore edilmesi projesi devam eden Atiye Sultan Sarayı (Küçük Zabit Mektebi),
Kağıthane Müzesi ve Kütüphanesi olarak kullanılması için restorasyon çalışmaları
devam eden Daye Hatun Sübyan Mektebi, Nişan Taşları, 2. Abdülhamit Çeşmesi,
Sa’d-âbâd Bölgesi Mesire Alanı, Hasbahçe Bölgesi Mesire Alanı, Tarihi Göletler gibi
yeniden canlandırılan tarihi alanlar kültür ve turizm açısından önemli değerlerdir.

Kültürel Değerler
SARIYER

ŞİŞLİ

ATA FİLM STÜDYOLARI
EYÜP

KAĞITHANE

ATİYE SULTAN SARAYI
SADABAD PARKI PROJESİ
HASBAHÇE PARKI PROJESİ
SİLAHTARAĞA ELEKTRİK
SANTRALİ SANAT MÜZESİ

ŞİŞLİ

MİNİATÜRK
SÜTLÜCE KONGRE
MERKEZİ
BEŞİKTAŞ

KOÇ MÜZESİ

BEYOĞLU
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BÖLÜM 2
BİLGİ ÇAĞI ve
ULUSLARARASI ÖRNEKLER

4-Yeni Çağ Kentleri;
Bilgi Çağı ve Bilim Kenti Örnekleri
Yeni

Çağ Kentleri: Avrupa
kentlerinin gelişim çerçevesini çizen
‘Avrupa Kentsel Şartı’, kentlerin bilgi
ağırlıklı ekonomi yoluyla ekonomik
refahı artırmadaki rolüne vurgu
yapmaktadır.
Kentler,
‘yeniliğin’
mekanı olarak görülmekte, kentlerde
özellikle mimari alanda ‘çeşitliliğin’
artırılması
çağrısı
yapılmaktadır.
Bu nedenle, Avrupa’nın ekonomik
büyümesinin temeli olan ‘bilgiye
dayalı ekonomi’lerin (knowledegebased
economy)
geliştirilmesi
ve ‘dijital kentler’in kurulması
istenmektedir.
Günümüzde, çok büyük ölçekli
kentsel
projeler,
‘teknoloji’,
‘kentsel tasarım’ ve ‘gayrimenkul
geliştirme’ konularının kesişiminde
yer almaktadır. Bu projeler; New York
City, Cambridge, Massachusetts,
Belfast,
Helsinki,
Kopenhag,
Seul ve Singapur’da bulunmakta,
ayrıca, Florianopolis (Brezilya) ve
Zaragoza (İspanya) gibi şehirlerin
programlarında da yer almakta
büyüklük,
geliştirme
yöntemleri,
organizasyon ve yönetim biçimleri
bakımından değişmektedir.
“Yeni Çağ Kentleri” projeleri, II.
Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da
gerçekleştirilen ‘Yeni Kentler (New
Cities)’den beri geliştirilen en büyük
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ölçekli projelerden bazılarıdır. Bu
karma kullanımlı projeler ‘teknoloji
ve bilgiyi’ kaldıraç olarak kullanan
irmalar ile gelişme alanında yaşayan
ve çalışan yenilikçi işgücüne ev
sahipliği yapmaktadır.
Yeni Çağ Kentleri’nin ortak özellikleri;
Kentlerde, önemli sosyal ve
ekonomik değerler oluşturmak
için ‘yenilikleri’ teşvik ederler.
Bu projeler, global yüksek teknoloji
alanlarında, yüksek düzeyde değer
üreten
üretimlerin
gelişmesini
sağlayarak
içinde
bulundukları
coğraik bölgelerde önemli düzeyde
sosyal ve ekonomik sermaye inşa
ederler.
Bilgi ve medya teknolojileri,
kentlerin tasarımı ile içi içe
geçer. Gelişmiş iletişim ve medya
teknolojileri, Yeni Çağ Kentleri’nin
iziksel formuna ve dokusuna, kenti
oluşturan irmaları, kurumları, ticareti,
eğlenceyi, konutu entegre etmede
öncülük etmektedir.
Herşeyden önce ‘Yaşanabilir’ dirler.
Bu gelişmeler yüksek düzeyde bir
‘yaşanabilirlik’ için tasarlanmakta, bir
önceki dönemin bilim parklarına çok
önemli yeni boyutlar katmaktadırlar.
Sonuç, yetenekli genç işgücünün
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içinde yaşamak ve çalışmak isteyeceği;
konut, ois, eğlence fonksiyonları
arasındaki eski sınırların eridiği, karma
kullanımlı mekanların oluşturulmasıdır.
Kamu ve özel sektör işbirliği içindedir.
Bu tür gelişmeler kamu yönetimleri,
gayrimenkul geliştiriciler, eğitim ve
araştırma kurumları ve teknoloji
şirketleri
arasındaki
ortaklıklarca
şekillenmektedir. Geçmişte gayrimenkul
geliştirme ile yakın ilgisi olmayan
teknoloji şirketleri, günümüzde teknoloji
için kamusal mekandaki pazarın önemini
farketmiş ve bu tür gelişmelerde artık
gayrimenkul geliştirme, merkezi bir rol
oynamaya başlamıştır.
Küresel ölçekte rekabet gücüne
sahip ‘bilgi toplumuna dönüşen
yaşam kalitesi yüksek bir İstanbul
vizyonu’nun
gerçekleşmesi
için
uluslararası projelerin incelenmesinde
fayda
vardır.
(http://mit.edu/cre/
research/ncc/)

Uluslararası Örnekler: İncelenen
uluslararası projeler;

-Sanayiden ‘teknoloji, bilişim’ alanına
dönüşen alanlar

-Vadi boyu teknoloji odaklı dönüşümler
-Planlama Yaklaşımları

-Mekansal Stratejiler
-Temalar
-Karma Kullanım Kararları
-Geliştirilen Ortaklıklar/İşbirlikleri
-Yenilikçi Araçlar
başlıklarında
aktarmaktadır.

önemli

deneyimler

Bu Projeler;

-Thames Gateway (İngiltere)
-London Riverside 2016 (İngiltere)
-MD 355/I-270 Teknoloji Koridoru
(ABD, Montgomery County)

-CSW İleri Teknoloji Koridoru (İngiltere)
-Tennessee Vadisi Koridoru (ABD
Kentucky, Virgina, North Carolina,
Alabama; Tennesse County)

-315 Araştırma ve Teknoloji Koridoru
(ABD, Ohio County)

-New Castle Bilim Kenti (İngiltere)
-Milla Digital (İspanya)
-MediaCityUK (İngiltere)
-Seul Digital Media City (Kore)
-EHT,Zürih Bilim Kenti (İsviçre)
-Helsinki Virtual Village, Arabianranta,
(Finlandiya)

-Özel Bir Örnek; 22@Barcelona’ dır.
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Thames Gateway- İngiltere
Thames
Gateway,
60
km.
uzunluğundaki nehrin kenarındaki
alanları ile İngiltere’nin en büyük
kentsel dönüşüm projesidir. Londra’nın
eski liman bölgesindeki sanayi
kullanımları, dönüşüm projesi ile bilgi
ve teknoloji bölgesi ve eko-bölge
olarak öne çıkarılmaktadır. Proje, yerel
ekonominin desteklenmesi, yatırımın
çekilmesi, altyapının inşası ve yerelin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje,
Londra ve Güney Doğu İngiltere’nin
gelişme bölgesi olması anlamında bir
fırsat olarak görülmektedir.

Temalar;

Planlama Strateji ve Yaklaşımları

-14 ‘Değişim Bölgesi’ (Zone of
-Altyapı – Mekan
Change)
-İnsan
-Ekonomik Faaliyet Odakları
-Bilgi ve Girişim
Transfer Odakları Etrafında
-Pazarlama ve Promosyon -Ulaşım
Gelişim

-Londra’daki Önemli Kent Merkezleri

-Yenilikçi Endüstriler, Medya ve
Bilgi-Iletişim Kümeleri

-Sel Riskinden Korumak Için Alan
Yönetimi

-Karma Kullanımlar
-Karma Yoğunluklar

ile Güçlü Bağlantılar

Vizyon;
“Thames Gateway 2020 yılında
‘yaşama’ ve ‘çalışma’ alanı olarak
tercih edilen iyi tasarlanmış farklı
tipolojilerdeki
konutları,
geniş
yelpazedeki iş fırsatları, mükemmel
tasarlanmış sosyal ve kültürel
altyapısı, Londra’nın geri kalanına,
Güneydoğu İngiltere’ye ve Avrupa’ya
güçlü bağlantıların sağlandığı ulaşım
altyapısı ile kent içinde bir kent
olacaktır”.
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Ekonomik Faaliyet Odakları
(Focus of Activity Zones);
Nehir boyunca farklı yerleşim alanları,
farklı gelişim vurguları ile öne
çıkarılmaktadır.
Bunlar;

-Finans ve Hizmet Sektörü
-Ana Ticari Merkez
-Yenilikçi Endüstriler, Medya ve Bilgi-

London
Riverside’da
yeniden
yapılandırılmış, yüksek değer yaratan
ve Mühendislik Merkezi etrafında
odaklanmış modern endüstri
Belvedere’deki
sanayi
temelinin
stratejik
olarak
elde
tutularak,
Londra Thames Gateway’den diğer
sanayilerin alana çekilmesi, inşaat
sektörünün modern teknikleri üzerine
yoğunlaşılması

Turizm ve boş vakit fırsatlarının
Greenwich Peninsula’da Dome’da,
potansiyel olimpiyat ve paralimpik
oyunların Strataford, Lower Lea,
Rainham Marshes, Royal Docks’daki
Akvaryumda, ana etkinlikler ve sergiler
için Stratford’daki kilit merkezler,
Greenwich Peninsula’daki Dome ve
Royal Docks’daki Excel’de olması
planlanmıştır.

İletişim, Yüksek Teknolojili Endüstri

-Modern İnşaat Teknikleri
-Turizm, Eğlence

Isle of Dogs: inans ve iş hizmet
sektörü ile global ölçekte yarışabilirliği
yüksek olan iş kümesi Canary Wharf’ı
desteklemesi. Gelişmenin spiral etkisi
ile Greenwich Peninsula ve Lower
Lea Valley’e yayılması ve bu alanların
arka oisler olarak görev yapması
beklenmektedir.
Stratford’da oluşturulan yeni ana
ticari merkez, Londra için karma
kullanımlı Avrupa İş Bölgesi (European
Business Quarter) ni içermektedir. Bu
hedef erişilebilirlikte önemli düzeyde
bir artışı gerektirmektedir. Bunlardan
biri CTRL uluslar arası demiryolu
istasyonudur.
Kilit kamusal ulaşım odaklarında,
yaratıcı endüstriler, medya ve bilgiiletişim kümelerinin West Ham,
Bromley-by-Bow, Deptford Creek,
Royal Docks ve Woolwich’de yer
alması
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Yeni Ana Konut Bölgeleri;
Yeni
konut
için ortaklar
araştırmada

gelişme
tarafından

Proje Alanı : 40 mil (60 km.)
uzunluğundaki nehrin İki Yakası
Maliyet
: 16 Milyar £ (Konut + Altyapı)
3.500 milyon £ (sosyal
maliyet)
Konut
: 91.000 birim
Kullanım
: Karma
İstihdam
:Londra Planı 2016 yılında
636.000 ek istihdam önermektedir. Bunun
250.000’i Doğu Londra’da ve 180.000’i
Thames Gateway fırsat alanlarında
planlanmaktadır.

bölgesi
yapılan

- 300 bölge tanımlamış ve bunların
137’sinde konut potansiyeli tespit
edilmiştir. Kapasitenin %40’ı en
büyük 7 bölgede yer almaktadır.

-Doğru yatırımla bu alanlar uzun
vadede en az 91.000 konut
sağlayabileceği görülmüştür.

-2006 yılında 20.000 konutun

tamamlanması hedelenmiştir.
Bu nedenle konut piyasasının
devamlı takibi yapılmaktadır.

Sel Riski Yönetimi;

Ortaklık Yapısı;

Thames Nehri, Lea Irmağı ile Barking
ve Deptford Dereleri ile beraber lineer
kentin omurgasını oluşturmaktadır.
Nehir Thames Gateway’in en büyük
potansiyellerinden biridir. Mevcut
ve gelecek nüfusu sel riskinden
korumak için alanın dikkatli yönetimi
projede ele alınan önemli konulardan
birisidir. Selin önlenmesi için Thames
Estuary’de uzun dönemli sel riski
yönetiminden sorumlu olan Çevre
Ajansı ile ortak çalışarak, alanda
bu
riskin
minimize
edilmesine
çalışılmaktadır. Bunun için Ajans
sonraki oniki yıl için 200 milyon pound
yatırım yapmayı planlamaktadır.
Planlama
hedeler;

Çerçevesinde

belirlenen

-Her türlü kaynaktan (nehirler, dereler,
drenaj, deniz) doğabilecek sel
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riskinin planlamanın her aşamasında
dikkate alınması

-Yüksek

riskli bölgelerde doğrudan
gelişmeden ve riskli bölgelerde
uygunsuz

-Geniş

gelişmeden kaçınılması

Londra Thames Gateway Ortaklar Kurulu: Büyük Londra Yönetimi (Greater London
Authority-GLA), Londra Thames Gateway Ortaklığı (Thames Gateway London
Partnership-TGLP), Londra Bölgesel Kalkınma Ajansı (LDA), İngiliz Ortaklığı
(English Partnerships), Konut Şirketi (Housing Corporation), Londra Ulaşım Birimi
(Transport for London), Özel Sektör’den oluşan bir ortaklık kurulmuştur.

alanların sel riski altında
olduğu bölgelerde yalnızca uygun
koruma ve risk hailetme yoluyla
devam etmesine izin verilmesi

-Yerel idarelerin genel politikalara ve
Çevre Ajansının tavsiyelerini dikkate
aldığının garantilenmesi

-Mevcut

yerleşmelerde
riski
minimuma indirilmesi için tedbirlerin
alınması
Bu bağlamda Gateway’de risk
ön potansiyel tahmin çalışmaları
yapılmış ve tedbirli gelişme olması
gereken riskli bölgeler tespit edilmiştir.
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London Riverside 2016 - İngiltere
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London Riverside area

Havering

Thurrock

Newham

Barking & Dagenham

Kapsayıcı
Değişim
(Inclusive
Change): Kentsel tasarım ve mimarlık
konularında sürdürülebilir ve kaliteli
tasarım standartlarının sağlanmasının
tetikleyeceği değişim.

Bexley

Sürdürülebilir
Konut:
Karma
kullanımlı, yüksek kaliteli konut
türleri ve kullanım biçimlerinin, alanın
potansiyelleri ve Londra’nın ihtiyaçları
doğrultusunda belirlenmesi.

Tasarım Odaklı Yaklaşım: Konut ve
sanayi alanlarının yoğunlaştırılması,
kamu
yararının
geliştirilmesi
ve
sektörler
arası
ilişkilerin
kuvvetlendirilmesi.

Tower Hamlets

Çevreci
Teknolojiler:
Çevreci
teknolojiler(environmental technology)
ve endüstrilerin geliştirilmesi için
ulaşılabilir ve sürdürülebilir ortamın
sağlanması.

Greenwich

Teknoloji Merkezi: Londra’nın ileri
teknoloji ve inovasyon merkezi

Ulaşım Planlaması: Sürdürülebilir
gelişim ve arazinin optimum kullanımı
için, arazi kullanımı kararları ile ulaşım
kararları bütünlüğünün sağlanması
gereklidir.

Southwark

Stratejiler;

Stratejik ve Esnek Dönüşüm
Yaklaşımı

Westminster

“Thames nehri üzerinde karma
kullanımlı yeni bir kent merkezi
oluşturulması,Yeni iş olanaklarının,
sürdürülebilir konut üretiminin ve
toplumsal
kültürel
aktivitelerin,
optimum arazi kullanım kararları ile
sağlanması”.

Güçlü Kimlik:
İnsanların kendi
geleceklerini
şekillendirebildikleri,
dezavantajların minimize edildiği,
çeşitliliğin yüceltildiği, dönüşümün
kamu, özel sektör ve gönüllü
organizasyonlar ve toplulukların güçlü
ortaklığına dayandığı bir kimlik ile
tanınmak.

City of London

Vizyon;

Doğal Peyzaj: Açık alanların ve doğal
koruma alanlarının yeşil kuşaklar
ile korunması ve kuşaklar içindeki
gelişimin kriterlerinin belirlenmesi.
Bu sayede Londra’nın en çekici
ve kaliteli doğal peyzaj alanlarının
oluşturulması.

Lambeth

Thames Gateway projesinin en önemli
fırsat alanlarından biri olan London
Riverside; nehrin kuzey kısmında,
6 km² genişliğindeki alanda, karma
kullanım, konut ve teknoloji öncelikli
kullanımlar ile birlikte Londra’nın
en önemli ekonomik gelişme ve
sürdürülebilirlik
odaklı
kentsel
dönüşüm projelerinden biridir. Projede
25.000 yeni nüfus için 20.000 konut
sağlanması hedelenmektedir.

KENTSEL STRATEJİ

KENTSEL STRATEJİ
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MD 355/I-270 Teknoloji Koridoru-ABD
MD 355/I-270 Koridoru, Montgomery
Eyaletinde, Washington D.C.’ den,
Frederick Country’e kadar uzanan
birçok yerleşmeyi bağlayan 43 km.
uzunluğunda ‘tarihi bir rota’dır.

Vizyon;
“Koridor
üzerindeki
ayrık
ve
ilişkisiz mekanları birbiriyle bağlı,
güçlendirilmiş, yaşayan merkezler
dizisine dönüştürmek ve koridor
üzerindeki MD 355 ana caddesini, yan
yana yerleşmelerin en iyi özelliklerini
yansıtacak tek bir bulvar haline
getirmek”

Temalar;
Proje yaklaşımı aşağıdaki 5 tema
üzerine geliştirilmiştir.

Konusunda Lider,

-Farklılaşan Merkezler,
-Karma ve Kompakt Odaklar.
Odaklar;
Koridor
Farklılaşan Merkezler;

Üzeri

Koridor üzerinde çeşitli merkezler
yer
almaktadır.
Bu
merkezler
ile ilgili yaklaşım iki kategoride
gözlemlenmektedir.
Koridor üzeri farklılaşan merkezlerin
çeşitli ekonomik ve fonksiyonel
rolleri bulunmaktadır. Merkezlerin
fonksiyonel ve ekonomik rollerine
göre tasarım ilkeleri belirlenmiştir.

-İş,
-Yaşam,
-Erişim,
-Sağlık,
-Tasarım.
Planlama
Stratejileri;

-Karma Kullanım Alanları,
-İmar Hakları Transferi,
-İyileştirilmiş Sanayi Bölgeleri,
-Bilim Kümeleri (Science Clusters),
-Esnek Bölgeleme,
-Enerji ve Çevresel Tasarım

- Kentsel Teknoloji Merkezi
(Twinbrook)

Yaklaşım

ve

-Yeni ve Gelişmekte Olan İleri

- Karma Kullanımlı Downtown
(White Flint)

- Kültür ve Sanat
(Grosvenor)

Teknoloji ve Bio-teknoloji Endüstrileri
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CSW İleri Teknoloji Koridoru- İngiltere
İngiltere’nin Westmidlands eyaletinde
yer alan Coventry, Solihull ve
Warwickshire (CSW) yerleşmelerini
içeren proje, bölgesel ekonomik refahı
artırmayı amaçlamaktadır. CSW İleri
Teknoloji Koridoru, “teknoloji odaklı
ekonomik
gelişim”
yaklaşımına
dayanmaktadır.

Vizyon;
“Hayal
gücünün
teknoloji
ile
birleştirilmesiyle ekonomik refah
oluşturmak. Bir yandan geleceğin
teknolojileri geliştirilirken bir yandan
da bu teknolojileri yürütecek olan
entellektüel sermayenin donanımını
sağlamak”.

Temalar;
Üzerine vurgu
aşağıdaki gibidir;

yapılan

temalar

-Yenilik ve Tasarım
-Global Yarışabilirlik
-Dijital Teknolojiler
Kümelenme;

-Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kümesi
-Tıbbı Teknolojiler Kümesi
-Bina Teknolojileri
-Otomobil Teknolojileri
32
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Ortaklık Yapısı;
Yerel
ekonominin
gelişimi
ve
dönüşümü için CSWP (Coventry,
Solihull
and
Warwickshire
Partnership) Ltd. adında bir ortaklık
kurulmuştur. Ortaklık; özel, kamu,
eğitim,
gönüllü
sektörlerden
oluşmaktadır. Ortaklık bütçesi, yerel
ve eyalet idareleri, ticaret odaları üye
harçları tarafından oluşturulmaktadır.
Ortaklık Yönetim Kurulu içindeki Kilit
Ortaklar; Coventry Belediye Meclisi,
Warwickshire İlçe Meclisi, Solihull
Metropoliten Meclisi, CSWP Ltd.,
Warwick Üniversitesi, Coventry ve
Warwickshire İş Odası, Öğrenme ve
Yetenekler Kurulu (LLSC), Advantage
West Midlands, Warwickshire Koleji,
Coventry
Üniversitesi,
Warwick
İlçe
Komisyonu,
Coventry
ve
Warwickshire NHS Trust.

teknoloji

girişim

Öncelikler ve Hedeler;
Stratejik Planın diğer bölgesel
stratejiler ile ilişkilendirilmesi ve
koridor gelişimi için entegre stratejik
bir çerçeve oluşturmak için; mekan,
kapasite, iş kurma, yenilik inans
forumu,
inkübasyon
pazarlama
yatırım, küme gelişme, dönüşüm
bölgeleri
konularında
bölgesel
stratejiler geliştirilmiştir.
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yenilik
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Tennessee Vadisi Koridoru - A.B.D.
Amerika’nın Kentucky, Virgina, North
Carolina, Alabama ve Tennesse olmak
üzere 5 eyaletini kapsayan, Tennesse
Vadisi boyunca bölgesel ekonomik
ve teknolojik gelişmeyi amaçlayan bir
projedir.

Ortak Vizyon;
“XXI. yüzyılda, yatırım, iş, gelişim,
yüksek teknolojili araştırmalar için
gerekli olan üstün yaşam kalitesinin,
insanlarının, doğal ve bilimsel
kaynaklarının vitrini olmak”.

-Teknoloji –Güdümlü İşgücü
-Bölgesel İşbirliği ile Ulusal Liderlik
-Düşük Maliyetler
-Düşüncelerin Eyleme Dönüşmesi
-Karşılanabilir Yaşam
-Çalış ve Eğlen
-Konum, Konum, Konum

Ortaklık;
Proje, kamu ve özel sektörlerinden,
bölgenin
önde
gelen
teknoloji
ortaklarının oluşturduğu bir kurul
tarafından yönetilmektedir.
Ayrıca, vadideki bilimsel araştırmaların
geliştirilmesi ve bu konudaki işbirliğine
önderlik
etmesi
amacıyla
‘The
Tennessee Valley Corridor Foundation’
adında, özel, kar amacı gütmeyen (not
for proit) bir eğitim vakfı kurulmuştur.

Temalar;

- Buluşmak (Convene)
- Bağlamak (Connect)
- İletişim kurmak (Communicate)
- İlan etmek, kutlamak (Celebrate)
- İşbirliği (Collaborate)
Stratejiler;
Tennessee
Valley
Koridor’unun,
Amerika’nın ‘En Çekici Teknoloji
Odağı’ olmasının sebepleri şu şekilde
belirtilmiştir.

-Kurumsal İşbirliği
-Beyingücü
-Yenilikçilik
KENTSEL STRATEJİ

Bölüm 2: Bilgi Çağı ve Uluslararası Örnekler

Cendere Vadisi Yol Haritası

33

315 Araştırma ve Teknoloji Koridoru-ABD
Ohio
eyaletinde,
4000
ha.
büyüklüğündeki
alanı
kapsayan
Amerika’nın en büyük araştırma ve
teknoloji projesinde bugüne kadar
50.000 istihdam geliştirilmiştir.
Fiziki gelişimi yönlendiren Master
Plan’ın yanı sıra koridorun ekonomik
gelişimini ele alan İş Planı (Business
Plan) hazırlanmıştır.

Vizyon;
“XXI. yüzyılın gelişen teknolojilerine
yatırımı çekecek uluslararası hedef
alanı”

Koridor
Hubs)

Odakları

(Corridor

Koridor üzerindeki 6 stratejik nokta,
potansiyelleri
itibariyle
koridorun
hubları olarak tasarlanmıştır.

-Ticaret ve İş Merkezi

(Lane Bulvarı & Kenny Road Alanı)

-Araştırma ve Keşif Bölgesi

(SciTech’deki Kinnear Road Alanı)

-Karma Kullanımlı Kent Merkezi

(Goodale Bulvarı ve Olentangy
River Road/Former Big Bear
Depo Alanı)

-Hizmet ve Eğlence Merkezi

(Lennox Towne Merkez Alanı)

Planlama İlkeleri;

-Haif Sanayi

-Program ve Fiziki Planların

-Koridor Kapısı

Koordinasyonu

-Araştırma ve Teknoloji Vurgusu
-Sürdürülebilir Tasarım
-Karma Kullanım
-Yaya Odaklı- Entegre – Ulaşım

(McKinley Bulvar Alanı)
(COSI Point Alanı)

CSOI

Modları

-Yerel Çerçeve Evrensel Tasarım
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Uygulama Stratejileri;

-Vizyonun geliştirilmesi ve yüceltilmesi
için tek liderlik sağlamak,

-Eğitim-iş – Hükümet arasında
ortaklığı güçlendirmek,

-Sermaye yatırımlarını risk sermayesi
yatırımları yoluyla teşvik etmek,

-Yeni yatırımları çekmek için ekonomik
teşvikler geliştirmek

-Stratejik alanların “Koridor Planı” ile
uyumlu geliştirildiğini garantilemek,

-Altyapı Planları’nı geliştirmek,
-Şirketlerin ‘yenilikçilik’ anlayışını
geliştirmek,

-‘Pazarlama ve marka’ kampanyası
geliştirmek.

Uzun Dönem Stratejiler;

-Dünya düzeyindeki araştırmacıların
ve teknoloji odaklı şirketlerin
çekilmesi,

-“Finansman Programlarının”
geliştirilmesi,

-Koridor boyunca “Katalitik Projeler”
geliştirilmesi,

-Koridor üzerinde daha dinamik iş
kliması oluşturulması.

Ortaklık Yapısı;
Bölgesel idare, eyalet yönetimi,
üniversite, iş grupları arasında etkin
ve üretken bir ortaklık kurulmuştur.

KENTSEL STRATEJİ
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New Castle Bilim Kenti-İngiltere
2004
Aralık’ta
Newcastle,
İngiltere’nin 6 Bilim Kenti’nden birisi
olarak belirlenir. Bilim Kentler’inin
rolü; iş ve bilim dünyası arasında
daha iyi bağların gelişmesine öncü
olmak, bilim, teknoloji ve yenilikçiliğin
ekonomik
büyümenin
motoru
olmasını garantilemektir.

Vizyon;
“Bölgenin ekonomik refahını bilim ile
artırmak”

Temalar ve Hedeler;
Bilim Ortaklığı Kurulması
Hedef: Newcastle’in dışarıdan bilimin
özel alanları için öncelikli alan olarak
görülmesi.

Bilim Sermayesi
Hedef: Kent ve bölgedeki diğer
olanakları destekleyici olabilecek,
ayırt edici yeni bilim sermayesi
sağlanması.
Eylemler: Yeni iş alanı için ikir
ve
kapasitenin
tanımlanması,
iş kurulması ve yeni işi kurma
kapasitesinin arttırılması.
Bilim Merkezi (Science Central)
Hedef: New Castle merkezinde 7
ha büyüklüğündeki alanın ‘karma
kullanımlı’ bilim alanı olarak; 700
milyon £ büyüklük ve 5.000 iş
kapasitesi hedelenerek geliştirilmesi.

Eylemler:
Bilimsel
uzmanlıkları
haritalanması
müşterilerin
tanımlanması, şirket ortaklarının
tanımlanması, ortaklarla yapılacak
araştırmaların sıralanması.
Yenilik Makinası NewCastle
Hedef: Newcastle boyunca yeni bir
kurumsal akış sağlanarak alanın
yenilikte birincil mekan olması.
Eylemler:
Finansman
ağları
kurularak, yeniliklerin artırılması ve
bu yönde yeni işlerin kurulması.
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Kurulan ‘Newcastle Gateshead City
Development’ Şirketi, Bilim Merkezi’nin
gayrimenkul
geliştirmesinden
sorumludur.
Eğitim ve Yerel Projeler
Hedef: Gelecek kariyer rotaları için
özgün bir tablo ortaya konulması
Eylemler:
Yetenek
ihtiyaçlarının
haritalanması, yerel program ve
iletişimlerin güçlendirilmesi.

Ortaklık Yapısı;
2005’te New Castle Belediye Meclisi,
Newcastle
Üniversitesi
ve
One
NorthEast Bölgesel Kalkınma Ajansı
arasında
Newcastle’i
‘Uluslararası
düzeyde Bilim Kenti’ haline getirmek
amacıyla “Newcastle Science City
Partnership” ortaklığı kurulur. Bu ortaklık
ortak vizyon ve hedeleri tanımlar.
2009’da ise, belirlenen hedelerin
yerine getirilmesi, koordinasyonun
sağlanması ve dünya üzerindeki diğer
potansiyel ortaklarla iletişime geçilmesi
için ‘Newcastle Science Company Ltd.
şirketi kurulur.

Toplam Proje Alanı

: 7.6 ha.

Toplam İnşaat Alanı
Kullanım

: 2.5 milyon m2
: Karma

Bilişim Sektörü
Konut
Öğrenci Yurtları
Ois
Ticaret+Turizm

: % 37
: %24
: %13
: % 14
: %12

KENTSEL STRATEJİ

Milla Digital - İspanya
İspanya’nın Zaragoza tarihi kentinde
tren garı Portillo’nun yıkılması
sonucu, 1.5 km uzunluğunda ve 100
ha büyüklüğünde, yeni gelişmeler
için değerli bir arazi elde edilmiştir.
Milla Digital projesi, Ebro nehrinin
kenarında 2008 Expo etkinliğine
ev sahipliği yapacak olan alandan
başlamıştır.

Vizyon;
“Konut, iş ve donatı alanlarının
bir arada olduğu, tamamen bilgi
yoğunluklu aktivitelerin bulunduğu
‘Inovasyon ve Bilgi Kenti’ (City of
Innovation and Knowledge)”

Hedeler;

-Zaragoza için XXI. yüzyıl kenti olarak
global bir kimlik oluşturmak,

-Zaragoza’yı bölgesel teknoloji ve
kültür merkezine dönüştürmek,

-Suyu kente entegre etmek,
-Bilgi kültürünün, kentin tarihi ve

dönüşen peyzajını yansıtacak iziki
ifadesini oluşturmak,

-Yeni gelişen teknoloji odaklı iş

olanaklarından faydalanmak için
yerel kapasiteyi artırmak,

-Kentteki pasif mekanları aktive
etmek,

-Kamusal mekanları artırmak.
KENTSEL STRATEJİ

Alt Bölgeler;

Portillo: Kentin en önemli tarihi ve
kültürel merkezidir.
Almozora: Delicias tren istasyonunun
yanında bulunan Almozara Parkı
Zaragoza’nın
en
göze
çarpan
bölgelerinden biridir.
Paseo Del Agua: Portillo, Almozara ve
Expo 2008 arasında kalan alanı ve bu
alanda bulunan parkları içermektedir.
Bu
bölgenin
iki
alt
bölgesi
bulunmaktadır: Paseo del Agua
(Güney), Paseo del Agua (Kuzey)

Ortaklık Yapısı;

Milla Digital Projesi; Zaragoza Kent
Konseyi Bilim ve Teknoloji Bölümü
ile Aragon Merkezi Yönetiminin
doğrudan ortaklığı ile yürütülmektedir.
Ortaklığın
amacı,
‘El
Portillo’
istasyonu ve çevresindeki kentsel
gelişmeyi
sağlamaktır.
Projenin
işbirliği içerisinde üniversiteler de
yer almaktadır. Projenin Master
Planı 2004 yılında Mc Kinsey’in
Telefonica, Endesa, Siemens, Indra
ve Samsung ile yaptığı işbirliği sonucu
hazırlanmıştır. Çalışma, Zaragoza
Üniversitesi Aragon
Mühendislik
ve Araştırma Enstitüsü’nün alanın
son
teknoloji
telekomünikasyon
ağı ve akıllı ev gereksinimleri
konusunda yürüttüğü çalışmalar ve
MIT’nin ‘yeni yüzyılın kamusal alan
tasarımları’ başlığıyla yürüttüğü tekil
ve özgün kentsel tasarım öğeleriyle
tasarlanmıştır.
Bölüm 2: Bilgi Çağı ve Uluslararası Örnekler
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Toplam Proje Alanı
Yeşil Alan
Sosyal Donatı Alanı
Konut Alanı
Ois, Ticaret, Turizm
Diğer (yol. vs.)

: 109 ha.
: %30
: %10
: %15
: % 25
: % 20

Toplam inşaat alanı

: 214.000 m2

Teknoloji, Bilişim, Tasarım, Araştırma
Sektörleri Alanı (%20)

: 42.800 m2

Yeni Kurulacak Şirketler için Ayrılan Alan : 1.000 m2
Konut Sayısı
İstihdam
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KENTSEL STRATEJİ

MediaCityUK - İngiltere
MediaCityUK,

Manchester
Metropoliten
Alanı’nda
Salford
kıyısındaki 82 hektarlık ileri teknolojinin
kullanıldığı medya endüstrisi odaklı
bir gelişme alanıdır. Salford Limanı
uzun yıllar ağır sanayi olarak hizmet
vermiş ve 1982 yılında kapatılmıştır.
Vizyon;
“İşbirliği ve yeni ikirlerin mekanı;
insanlar için dijital ve
yenilikçi
endüstrilerden oluşan bir yerleşme”

KENTSEL STRATEJİ

Hedeler;
İstihdam: Proje tamamlandığında
alanda
1000
işletme,
15.000
kişiye
istihdam
sağlanması
hedelenmektedir. Projenin 2011
yılında sona erecek ilk aşaması
tamamlandığında alanda 4000-5000
kişi çalışıyor olacaktır.
Diji-Mekanlar:
MediaCityUK,
yeniliklerin ve dijital işletmelerin
amaçlarına uygun mekânlar olarak
tasarlanmaktadır.

Avrupa’nın
en
büyük
yüksek
çözünürlüklü
stüdyoları:
BBC,
Londra merkezindeki 2.500 çalışanını
ve Manchester kent merkezi dışında
faaliyet göstermekte olan tüm yerel ağ
yayınlarının MediaCityUK’e taşıması
planlanmıştır. Salford Üniversitesi de
faaliyetlerini 800’den fazla çalışanı
ve
öğrencisiyle
MediaCityUK’deki
yeni
kampüsünde
sürdürecektir.
MediaCityUK’in, Avrupa’nın en büyük
yüksek çözünürlüklü stüdyolarına ev
sahipliği yapması hedelenmektedir.

Bölüm 2: Bilgi Çağı ve Uluslararası Örnekler
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Karma Merkez:
MediaCityUK; barları, kafeleri ve
restoranlarıyla kendi başına bir
merkez olma durumundadır. Meydan,
hem gündüz hem de gece önemli
bir odak noktası olacak şekilde
tasarlanmıştır.
Ortaklık Yapısı;
MediaCityUK, Peel Medya tarafından
geliştirilmekte ve yönetilmektedir.
Peel
Medya
MediaCityUK’deki
tüm yapıların mülkiyetini elinde
bulundurmaktadır. Özel bir kurum
olan Peel Medya, kamu sektörü ile
ortaklıklar geliştirmektedir.

Proje Alanı : 14.5 ha ( 1. Etap)
80 ha. (Genişleme Alanı)
Ois Alanı
: 65.032 m2
Stüdyolar
: 23.225 m2
Ticaret
: 7.432 m2

Salford Kent Konseyi, MediaCityUK’in
Kamu Sektörü Ortağı (Public Sector
Partner-PSP)
programının
bir
parçası olarak sürece dahil olmuştur.
Alanın yatırımcılar, ziyaretçiler ve
çalışanlar için erişilebilir bir merkez
olması amacıyla kalkındırılması ve
ulaşım altyapısının geliştirilmesini
sağlamaktadır.

Konut
: 378 birim
Otel
: 218 yatak kapasite
Açık Alan
: 2 ha
Otopark
: 2.200 taşıt kapasite
Bisiklet Parkı: 3.000 kapasite

MediaCityUK’in
geliştirilmesine
destek sağlamak ve aktivitelerin
koordinasyonu amacıyla Salford Kent
Konseyi, Salford Merkezi Kentsel
Dönüşüm Şirketi ve Kuzeybatı
Kalkınma Ajansı arasında kamu ve
üçüncü sektör gruplarını içerecek
şekilde üç program alanı üzerinden
bir ortaklık oluşturulmuştur.
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: 15.000
: 500 milyon £ (1. Etap)

KENTSEL STRATEJİ

Seul Dijital Medya Kenti - Kore
55 ha’lık bir alanda gerçekleşen proje
için adımlar 1994 yılında atılmaya
başlamış, 2000 yılında masterplanı
yapılarak 2004’de imar çalışmaları
başlamıştır. Sangam Yeni Milenyum
Şehri’nin ekonomik gelişimi için
seçilmiş alanın Bilgi Teknolojileri
ve
Medya
kompleksi
olması
planlanmaktadır.

-Park ve yeşil alanlar
-Spor alanları (Dünya
stadyumu ve çevresi)

Milenyum Kenti Projesi Toplam Proje Alanı : 660 ha.
kupası

Dijital Medya Kenti Proje Alanı
Park Spor, Yol Alanları

:274 ha.
: 386 ha.

Dijital Medya Kenti Kullanımlar: Konut, Ticaret, Hizmet, Ois

Vizyon;
“Kuzeydoğu Asya’nın bilgi teknolojileri
merkezi olacak futurist bir bilgi-medya
endüstri kompleksi geliştirmek”.

Amaçlar;

-Sosyal sermaye için kuluçka
işlevinde bulunması

-Çevre dostu gelişmelerin
gerçekleşmesi

-Bilgi, çevre ve kültürün birleşerek
yeni bilgi ve değerler üretmesini
sağlamak

-En yeni teknolojileri ve müşterilere

en yüksek kalitede hizmet sunulması

Kullanımlar;

-Konut: 7000 kişilik
-Ekonomik sektörler: Radyo, oyun,

ilm, animasyon, müzik, yazılım
alanları, Dijital kültür, Dijital eğitim
endüstrileri

-Kamusal hizmetler

KENTSEL STRATEJİ
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Ortaklık Yapısı;
Seul
Metropolitan
Yönetimi’nin
planlama
ve
arazi
teminini
gerçekleştirdiği ve proje yönetimini
üstlendiği ortaklık yapısı içinde özel
altyapı şirketi, pazarlama ve yatırımcı
bulma
ajansı
ve
metropoliten
yönetime bağlı araştırmaları yürüten
Seul Geliştirme Enstitüsü yer almıştır.

Dünyanın en yüksek 2. binası bu alanda inşaa edilecektir.
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ETH, Zürih Bilim Kenti - İsviçre
ETH Zürih 1855 yılında kurulmuş
İsviçre’nin en önemli teknoloji ve
bilim enstitülerinden biridir. ETH Zürih
tarafından 2003 yılında ortaya konan
ETH Bilim Kenti Projesi, Zürih kentinde
10.000 kişilik nüfusa hizmet edecek
bir kampus projesidir. Yaşam bilimleri
(kimya biyoloji), Fizik, Malzeme
bilimleri, Mimarlık ve İnşaat bilimleri
kampus alanı içinde yer almaktadır.
Projenin 2011 yılında tamamlanması
hedelenmektedir.

Planlama İlkeleri;

-Ekolojik, ekonomik ve sosyal
sürdürülebilirlik

-Finansman
-Toplu Taşıma
-İletişim

Kümelenme;

-3 hedef grup: araştırma, ekonomi,
toplum

Vizyon;
“Öğrencilere,
araştırmacılara
ve
öğretim üyelerine yüksek seviyeli
ve modern araştırma ve eğitim
olanaklarını sunan sürdürülebilir bir
kampus alanı ve bunun yanı sıra yerel
nüfus için bir buluşma noktası. İsviçre
ve Zürih’in dünya için bir eğitim ve
araştırma merkezi haline gelmesi için
bir araç”.

Amaçlar;

-ETH Zürih’in stratejik gelişme
platformu

-Bilim ve şehrin bir araya gelmesi
-Bilim, ekonomi ve toplumun kesişme
alanı

-Gelişmiş yaşam koşulları ile 24 saat

-Proje odağı kapsamında 15

küme:Eğitim, Toplanma, Ulaşım,
Eğlence, Çocuk&Aile, Sanat&Sergi,
Yaşam, Kamusal Alanlar, Yemek,Fon
temini, Spor, Ekonomi,
Öğrenci ve Çalışan Hizmetleri, Kamu
Hizmetleri, Araştırma

-Farklı hedef gruplara yönelik hizmet
sunan 70 modül

Ortaklık Yapısı;
Üniversite, Zürih Belediyesi, Zürih
Kantonu ve merkezi hükümet işbirliği
ile bu projeyi gerçekleştirmiştir. Ayrıca
şeffalık stratejisi ile çeşitli yerel
gruplar, karşıt gruplar, siyasi partiler,
kulüpler, iş dünyası ve STK’larla
birlikte hareket edilmektedir.

kampus hayatı

KENTSEL STRATEJİ
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Öncelikler ve Hedeler;
Öğrenci Konutları: Canlılığı arttırmak
ve yerli ve yabancı öğrencilere uygun
iyatlı kalacak yer sağlamak amacıyla
öğrenci konutlarının sayısını arttırmak
hedelenmektedir.
Buluşma Noktası Olmak: Toplumla
bilim
arasında
sürekli
iletişimi
sağlamak.
Bunun
için
sürekli
bir
kamusal
etkinlik
programı
uygulanmaktadır.
Toplu Taşımayı Etkin Kılmak:
Ulaşımın
%92’si
toplu
taşıma
aracılığıyla yapılmaktadır.
Sürdürülebilir Gelişme: Ortak ve
kapsamlı alt yapı projeleri ile enerji
tasarrufunu sağlamak ve verimliliği
arttırmak hedelenmektedir, 2020
yılında CO2 emisyonunun yarıya
indirilmesi hedelenmektedir.
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Helsinki Virtual Village-Finlandiya
Arrabianranta,
Vironniemi
Yarımadası’nın kuzeydoğu kıyılarında
bulunmaktadır.
Geçmiş dönemde
endüstri alanı olarak kullanılmıştır.
85 ha büyüklüğündeki Helsinki
Virtual Village Projesi’nin amacı,
kentin en eski bölgelerinden biri olan
Arabianranta’yı iş bölgeleri, konut
alanları, eğitim kurumları ile teknoloji
şirketlerinin bir arada bulunacağı
modern bir merkeze dönüştürmektir.
Aynı zamanda; Baltık bölgesi içinde
kültür, tasarım, medya ve teknoloji
alanında öncü bir bölge olmak
hedelenmektedir.

Proje Helsinki Ekonomi ve Planlama
Merkezinin
Gelişme
Bölümü
tarafından yönetilmekte ve koordine
edilmektedir. Bu birim farklı paydaşlar
arasındaki iletişimi de sağlamaktadır.
Proje Alanın Büyüklüğü : 85 ha
Yapılaşma Alanı
: 29 ha
Yoğunluk
: 0,67
Konut Alanı Yoğunluğu : 1.60
Ticaret Alanı Yoğunluğu: 3,40
Konut Yapılaşma Alanı : 260.000m2
Ticaret Yapılaşma Alanı: 315 000m2

Vizyon;
‘Sanat ve Tasarım Kenti Helsinki’

Ortaklık Yapısı;
Proje
1995
yılında,
kamunun
daha
ağırlıklı
olduğu
kamuözel ortaklığında kurulan Art and
Design City Helsinki Ltd. (ADC) yol
göstericiliğinde yürütülmektedir. Art
and Design City Helsinki Ldt., Helsinki
Belediyesi, Finlandiya Ticaret ve
Endüstri Bakanlığı ve farklı kuruluşlar
önderliğinde kurulmuştur. Projenin
ortakları arasında Nokia gibi teknoloji
alanındaki büyük kuruluşların yanı
sıra sanat ve teknoloji alanında
uzmanlaşmış
üniversiteler,
arazi sahipleri ve işletmeler de
bulunmaktadır.

KENTSEL STRATEJİ
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ÖZEL BİR ÖRNEK; 22@Barcelona - İspanya
22@Barcelona
Projesi,
kent
merkezinde 200 ha büyüklüğündeki
eski sanayi alanının, bilişim ve
teknoloji
odağına
dönüşmesini
sağlamaktadır. Barcelona’nın batı
yönlü olan kentsel gelişimini doğu
tarafına 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”

Planlama
Yaklaşımları;

Strateji

ve

Kümelenme:
Medya,
Enerji,
Bioteknoloji,
Bilgi
ve
İletişim
Teknolojileri ve Tasarım olmak üzere
5 küme oluşturulur.
Stratejik
Alanlarda
Kamu
Yatırımları: Proje alanının %47’si
kamu tarafından geliştirilir.
Özel Altyapı Planı: Yüksek kalitede
altyapının sağlanmasını için 180
milyon euro yatırım gerektiren altyapı
planı hazırlanır.
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Altyapı Maliyeti Paylaşımı: Altyapı
maliyetinin %30’u kamu hizmetleri
şirketleri, %70’i mülk sahipleri
tarafından karşılanır.
Karma Kullanım: Projede, yaşama
ve çalışma alanlarından oluşan bir
karma kullanım kararı benimsenir ve
konut-iş dengesi garantilenir.
Kamusal Alanların Elde Edilmesi:
Projede mülk sahipleri arsalarının
%10’unu 7@ olarak adlandırılan
kullanımlar, %10’unu açık yeşil alanlar
için kamuya vermektedirler.
7@ Hizmetleri: Kamu tarafından
yapılan üniversiteler, teknoloji ve
yenilik
merkezleri,
laboratuarlar,
araştırma ve geliştirme merkezleri vb.
yatırımlardır.
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.
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 yaptıranlara emsal hakkı
2.7’den 3’e yükseltilir.
Bölüm 2: Bilgi Çağı ve Uluslararası Örnekler
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Ortaklık Yapısı;
Belediye tarafından kurulan özel şirket
statüsündeki ‘22@ Barcelona’ şirketi
projeyi belediye adına yürütmekte
ve inanse etmektedir. Şirket yapısı
Ağ-Tipi Organizasyon (Network-like
society) şeklindedir.

Şirket Ağları;
Şirketler arasında ağ kurulması,
sermaye riskine erişim, inansal
yardımlardan haberdar olma ve
şirketlerin küreselleşmesine yardımcı
olmak
amacına
yönelik
22@
Barcelona İş Derneği ve 22@Network
Ağları kurulur.

Yerele Yönelik Projeler;
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.

KENTSEL STRATEJİ
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KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN İŞ BİRLİĞİ; Çalıştaylar
İstanbul Çalıştayı’nda İstanbul Belediye
Başkanı Sn. Dr.Kadir TOPBAŞ’ın
İstanbul ve vadi için çizmiş olduğu vizyon
ve hedeler, projenin temel stratejilerinin
oluşmasına rehberlik etmektedir.

1997 yılında imzalanan ‘İstanbulBarselona Kardeş Şehir’ protokolu
çerçevesinde İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir TOPBAŞ,
Barselona Belediye Başkanı Jordi
HEREU, 15 Mayıs 2009 tarihinde,
Barselona’da bir araya gelmiş ve
“22@Barcelona” projesi birikiminin
İstanbul’a aktarılması kararı alınmıştır.

Bunlar;

uygulanması için yasal düzenlemelerin
yapılması,

-İmar Hakları Transferi vb gibi

yöntemlerin gündeme alınması ve
yasal altlıkların hazırlanmasıdır.

-İstanbul’un gelişen nüfusu ve

bölgesindeki lider kent olma vizyonu,

Karar doğrultusunda, birincisi 23-24
Eylül 2009 tarihinde Barselona’da,
ikincisi 02-04 Aralık 2009 tarihinde
İstanbul’da olmak üzere iki çalıştay
düzenlenmiştir. Her iki çalıştaya,
başta İBB Başkanı ve 22@Barcelona
Projesi’ni
gerçekleştiren
şirketin
başkanı olmak üzere, İBB ve İMP
yönetici ve uzmanları ile KAYADER
Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan
geniş bir kadro katılmıştır.

-İstanbul’un sanayi’den hizmet

sektörüne geçiş sürecinin başlamış
olması,

-Sanayi dönüşüm alanlarında bilgi çağı

teknolojilerini içeren yatırımların teşvik
edilmesi,

-Bilgi teknolojisi yatırımlara hazır

olmak üzere insana yatırım yapılması
gerekliliği,

-22@Barcelona Projesi’ndeki yenilikçi
yaklaşımların İstanbul ve Vadi için
örnek alınabileceği,

-İBB’nin proje kapsamında işbirliği
yapması kararlılığı,

-Bilgi teknolojilerini içeren altyapı

yaklaşımlarının incelenmesi ve örnek
alınması,

-İmar karşılığında kamu alanları elde
etme yöntemlerinin vadi içinde
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Barcelona Proje Yönetimi Ekibi,
10 yıllık deneyimin ardından elde
ettikleri sonuçları her iki çalıştayda
paylaşmıştır.
Projenin
genel
yaklaşımları, özel stratejileri ve
tasarım ilkeleri aşağıda özetlenmiştir.

Genel Yaklaşımlar
Yerel’den Küresele – Bilim’den
Pazara: Sanayi ekonomisinden bilgi
ekonomisine geçişin bilimsel arka
planı kurgulanırken, yerel ölçektenglobal ölçeğe, bilimsel bilgiden
pazara uzanan mantık ve bunların
birbirlerini dönüştürücü güçleri bütün
bir çerçevede ele alınmıştır.
Mekansal, Ekonomik ve Toplumsal
Dönüşüm Yaklaşımı: Dönüşümün
üç önemli bileşeni bilgi ekonomisi
temeline dayalı gelişim ve dönüşüm
projelerinde kesinlikle göz ardı
edilmemesi gereken bir boyuttur.

Hammadde ‘İnsan’: Yeni ekonominin
hammaddesinin insan bilgi ve
zekası, zihinsel yetenekleri olduğu
sürekli vurgulanan projede,
bir
yandan uluslararası beyaz yakalı
insanlar alana çekilirken bir yandan
da yerelde, geleceğin beyin gücüne
yatırım yapılmakta ve okullarla işbirliği
içinde ilkokuldan başlayan bir süreçte
bilgi çağı insanı yetiştirilmektedir.
‘Birlikte’ Çalışmak-Yeni Ortaklıklar:
Yeni ekonominin 3 temel ortakları olan;
Endüstri, Yönetim (merkezi ve yerel)
ve Üniversite arasındaki ‘ortak iş’
yapma projenin en temel yaklaşımıdır.
Bu yaklaşım çerçevesinde, ‘kamukamu’, ‘kamu-özel’ ve ‘kamu-özelüniversite’
arasında
ortaklıklar
kurulmuştur.

Böylelikle, politikaların ve önceliklerin
entegrasyonu
sağlanmakta,
kısaorta-uzun vadeli hedeler birbirine
entegre edilmekte ve bilim-sanayiidare buluşması ile farklı enerjiler
ortaya çıkmaktadır. ‘Yönetişim’ anahtar
kelimelerden birisidir. Ortak vizyon
tüm taralarca paylaşılarak adım adım
vizyona doğru ulaşmaya çalışmaktadır.
‘Hibrid organizasyonlar’ bu yaklaşımla
kurulan bir tarz olmuştur.
“Kazan-Kazan” Stratejisi: Kamu ve
özel sektör arasında geliştirilen karşılıklı
katkı ve teşvikler ile her iki tarafında
kazanması
sağlanmakta,
sonuçta
‘Barcelona’ kazanmaktadır.

‘Çalışma ve Yaşama’ Alanı; Kentin
dışında bir bilim parkı değil, kent
içinde ‘yaşanılan ve çalışılan’,
karma kullanımlı bilgi ekonomisi
oluşturulduğu
vurgulanmaktadır.
‘Saat 17:00’den sonra yaşam devam
etmeli’ yaklaşımı planlama ve tasarım
ilkelerini belirlemektedir.

1-Kümeler:
Yeni
pazar
alanları
oluşması için ‘kümelenme’ stratejisi
izlenmiştir. Barcelona’nın mevcutta
potansiyel gücünün olduğu ‘medya, bilgi
ve iletişim, tasarım, enerji, bio-teknoloji’
sektörlerinde kümeler oluşturulmuştur.
Kümelerde;
şirketler,
araştırma
merkezleri, üniversite, inansal kurumlar,
küvezler (inkübatörler) bulunmaktadır.
Kümelerin çekirdeğinde bir çekim
oluşturarak ve bu alandaki lider irmaların
öncülüğünden faydalanarak kümelere
ve hedefe ulaşılmaya çalışılmaktadır.
2-Kamu Alanları Elde Etme Odaklı
Yapılaşma Hakkı Teşviği; Proje
kapsamında mülk sahipleri arazilerinin
%30’unu kamuya terk etmektedir, bu
alanların; %10 yeşil alan, %10 sosyal
konut, %10 7@ aktiviteler (üniversite,
araştırma merkezi) için kullanılmaktadır.
Buna
karşılık
mülk
sahiplerinin
yapılaşma hakları artırılmaktadır.
Ayrıca, her bir yapı adasındaki özel
alanları, teknik altyapı ve hizmetler
için kullanarak kamusal alan elde etme
stratejileri izlenmektedir.
3- Altyapı Katılım Payı: Altyapı
maliyetinin %70’i özel sektör, %20’si
hizmet şirketleri, %10’u kamu tarafından
karşılanmaktadır. Mülk sahipleri ya

‘Kompakt
ve
Yoğun
Şehir’:
Sürdürülebilirliği en yüksek kentleşme
modeli olarak ‘kompakt ve yoğun
yapılaşma’ modeli benimsenmektedir.
Bu yaklaşım, ulaşım kararları ve
mekan
planlamasında
belirleyici
ilkelerden birisi olmakta ve yapı adası
ölçeğinde de kendisini göstermektedir.

KENTSEL STRATEJİ

Özel Stratejiler;

da geliştiriciler 80 euro/m2 altyapı
katılım payı ödemekte ve bunun
karşılığında
arsalarının
ekonomik
değerlerini artırabilecekleri bir altyapıya
sahip olmakta ve 0.20 ek yapılaşma
hakkı elde etmektedirler.
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4- Proje Yönetimi-Örgütlenme;
Proje sürecini yönetmek üzere ‘özel
şirket’ statüsünde, ancak başkanı
ve yönetim kurulu kamu sektörü
temsilcilerinden oluşan bir şirket
kurulmuştur. Siyasi ve ekonomik
uzlaşma sağlamak amacıyla tüm
siyasi partilerin temsilcileri yönetim
kurulunda yer almaktadır. Şirketin
satın alma, geliştirme, borç alma vb.
yetkileri bulunmaktadır. Belediyeye
ait diğer şirketlerden farkı ‘yapısal’
değil ancak ‘faaliyet alanı’nda
kendini göstermektedir. Özel bir
şirket olmasına karşın her konuda
belediyenin
onayı
ile
hareket
edilmektedir. Elde edilen kâr tamamen
yatırıma dönüştürülmek zorundadır.
Her yıl belediye bütçesinden kaynak
ayrılmaktadır. Şirkette uzman olarak
çalışan 40 kişilik bir çekirdek grup
vardır.Kümeler düzeyinde ise; kamuözel-üniversite ortaklıklarından oluşan
vakılar (foundation) mevcuttur.

Planlama ve Tasarım İlkeleri;
Projede üç temel planlama ve tasarım
yaklaşımı bulunmaktadır.
1-Çeşitlilik: Proje öncesi, alanın
tamamı sanayi iken, şimdi %70’i üretim
(ağırlıklı @ faaliyet), %10 yeşil, %10
sosyal konut, %10 üniversite, araştırma
merkezidir.
Çeşitlilik
yaklaşımı,
‘farklı
konut
tipolojileri’ ve birbirine bağlanan ‘farklı
yeşil alanlar’ tasarlanmasının önünü
açmaktadır.
2-Yoğunluk:
Kompakt
bir
alan
oluşturma yaklaşımı ve kamuya teşvikler
çerçevesinde yapılaşma yoğunluğu 2.0
den 2.2 ve 2.7’ye kadar artırılmaktadır.
3-Esneklik: Başta belirlenen yalnızca
yapılaşma büyüklüğü, diğer tüm
konularda (bina şekilleri, birleşen yapı
adası sayısı, kamu veya özel sektör
tarafından geliştirilmesi) esneklik ilkesi
benimsenmiştir. Yapılarda yükseklik
serbest bırakılmakta, ancak çevreye
uyum aranmaktadır. Projeler belediye
tarafından
onaylanmaktadır.Bugüne
kadar plan ve projelerin %70’i özel
sektör tarafından hazırlanmıştır. Mülk
sahiplerinin %50’sinin uzlaşması plan
ve proje hazırlamaları için yeterli bir
yasal zemin oluşturmaktadır.

5-Proje Geliştirme Yaklaşımı: Bir
yapı adası temel dönüşüm birimidir.
Plan ve projeler mülk sahipleri
tarafından hazırlanabilmektedir. Mülk
sahiplerinin % 50’sinin uzlaşması
plan ve proje hazırlama, % 60’nın
uzlaşması ise uygulama yapması için
yasal yönden yeterlidir.
6-@aktiviteler Gerçekleştirme: Proje
@aktivitelerini çekim noktası haline
getirebilmek için mülk sahiplerinin 2.7
emsal hakkı verilmekte ancak bunu
kullanabilme koşulu olarak, en az
%20’sini @aktiviteler olarak kullanma
zorunluluğu bulunmaktadır.
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6- Bileşen: Proje alanı 6 bileşenden
oluşmaktadır. Bunlar; @aktiviteler, 7@
aktiviteler, endüstriyel miras, kamusal
alanların canlandırılması, sosyal konut,
gelişmiş altyapıdır.
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@aktiviteler;
kirletici
ve
tehlikeli
olmayan, yoğun mekan kullanımına
sahip, bilgiye dayalı aktivitelerdir.
7@aktiviteler; araştırma merkezleri,
üniversiteler ve teknoloji merkezleridir.
Üniversiteler biliil alanın içinde yer
almakta ve inkübatör olarak görev
yapmaktadır.Kamusal açık alanlara
özel anlamlar yüklenmekte ve farklı
faaliyetler ve sosyal gruplar arasında
bir ‘köprü’ gibi ele alınmaktadır.
Şehircilik ve altyapı bir arada ele
alınmakta ve bu strateji ‘Urbiotic’olarak
kavramsallaştırılmaktadır.

Süreçte Gelinen Nokta;
10 yıllık bir deneyimde, proje alanının
%70’i planlanmış ve projelendirilmiş,
%35’inin inşaatı tamamlanmış ve inşaatı
tamamlanan yapıların %91’i faaliyete
geçmiş durumdadır.
Ayrıca istihdam sayısında büyük artış
yaşanmıştır. Son on yıl içinde alanda
42.000 yeni istihdam sağlanmıştır.
Bilgi ekonomisinin m2 başına sağladığı
istihdam sanayi istihdamından 10 kat
daha fazla olmuştur.

Sosyal Tepkiler;
Proje sürecinin başında yakın çevredeki
mahallelerden tepki oluşmuştur. Ancak
yerele sağlanan ‘iş olanakları’ ve eski
sanayi işçilerinin bilgi ekonomisine
entegrasyonu için geliştirilen 22@
Districte Digital, 22@Eğitim Projesi,
Netteki
Aileler
vb.
programlarla
insanların projeyi sahiplenmesi ve
sosyal dönüşümü başlamıştır.

KENTSEL STRATEJİ

ÖRNEKLERDEN ALINACAK 10 DERS

İstanbul Metropoliten Kenti’nin, vizyon
ve hedelerinde de belirtilen bilgi
çağı ekonomisine hazır hale gelmesi
için
uluslararası
deneyimlerden
yararlanılması gerekmektedir.
Örnekler incelendiğinde aşağıdaki
başlıklar halinde verilen konularda
tartışma ortamları sağlanmalıdır.

1-Vizyon:
Bilgi teknolojierine dayalı ‘kent içinde
kent’ oluşturma ve yaşama-çalışma
alanı uyumlu ‘yaşayan mekanlar’,
işbirliği ve yeni ikirlerin ‘buluşma
mekanı’, küresel ve yerel ölçekte
güçlü bağlantıların olduğu ‘yeni
merkezler’ ele alınan projelerde
vizyonu oluşturan temel konulardır.

2-Tema:
Bilgi toplumunun gereksinmesi olan
medya, enerji, sağlık, teknoloji, bilim
vb. alanlarda ‘kümelenme’, konut,
ticaret ve ois kullanımlarının yanı
sıra bilgi çağı teknolojik kullanımlarını
da içeren ‘yeni bir karma kullanım’,
bilgi teknolojileri yatırımları için
‘girişimcilik’ ve ‘beyaz yakalı işgücü’,
küresel ölçekte ‘yarışabilirlik’ ve
‘pazarlama’ ile çevre dostu ‘mekan
tasarımı’ temaları ele alınmıştır.

KENTSEL STRATEJİ

3-Çalışma ve Yaşama Birlikteliği:

6- Yenilikçi Araçlar:

10-Uygulama Stratejileri:

Yenilikçi işgücünün ‘çalışma’ ve
‘yaşama’ birlikteliğini esas alan
projelerde; yenilikçi kullanımların yanı
sıra konut, ois, eğlence ve alışveriş
gibi karma kullanımların yer aldığı
yeni bir yaşam alanı hedelenmiştir.

Kamu kullanımlarını artırmak ve sosyal
konut sağlamak üzere ‘kademeli imar
bonusu’, kümelenme temalarındaki
yatırımları gerçekleştirmek üzere ‘imar
hakkı transferi’ yöntemleri incelenen
örneklerin önemli kararlarıdır.

4-İşbirliği-Ortaklık:

7-Tasarım:

Projelerin uygulanması ve yatırımların
gerçekleştirilmesi için başta ‘kamu ve
özel sektör ortaklığı’, olmak üzere
‘üniversite-özel sektör ve kamu
işbirliği’ nin yanı sıra üniversitelerin
bir araya geldiği ‘bilim ortaklığı’ ile
sivil örgütlerin katılımının sağlandığı
programlar her bir örnekte yer
almaktadır.

Kentsel tasarım ve bina tasarımında
iklim değişikliğini de dikkate alan,
çevreye duyarlı ‘insan-mekan’, ‘yaşamiş’, ilişkisini kuran ‘tasarım ilkeleri’ ve
‘tasarım rehberi’ hazırlanmaktadır.

Projelerin
uygulanması
sürecinde
markalaştırma, pazarlama stratejileri, iş
planı, bütçe planı, yatırım ve geliştirme
stratejileri, risk yönetimi, inansman
ağları, yerel kapasite programları,
entelektüel sermaye inşası, kamu
yatırımlarının öncülüğü ve güven
ortamı
oluşturulması,
kurumsal
işbirliği uygulama stratejileri önem
kazanmaktadır.

5-Planlama Stratejileri:
Kent ile güçlü bağlantıyı sağlayan
bir ‘ulaşım ağı’, ulaşım odaklarında
‘stratejik yatırımlar’, bilgi çağı
yatırımlarını içeren ‘yeni bir karma
kullanım’, temalara göre farklılaşan
‘merkez
kademelenmesi’
ya
da
‘tematik
bölgeleme’,
kent
makroformunu etkileyecek ‘koridor
ve odak’ oluşturulması, ‘bölgeleme’ ,
‘altyapı planı’ hazırlama planlamanın
önemli
mekansal
stratejilerini
oluşturmaktadır.

8- ‘Yenilik’ Üreten Kullanımlar:
Yenilikçi ve İleri Teknoloji Endüstrileri
(medya, bilgi iletişim, modern inşaat
teknikleri, bioteknoloji, enerji, tasarım,
dijital teknolojiler, tıbbi teknolojiler,
otomobil teknolojileri), Bilim Kenti,
Üniversite Teknoloji Merkezleri, Küvez
Alanları (inkübatörler), Laboratuvarlar,
bu tür projelerde yoğun olarak
bulunmaktadır.

9-Araştırmalar ve Çalışmalar:
Bilim Kümeleri Çalışması, Risk Yönetim
Planı, Yatırımcı Rehberi, Kentsel
Tasarım Rehberi, Altyapı Planı, Bilimsel
Uzmanlık Haritası ve benzeri çalışmalar
yapılmaktadır.
Bölüm 2: Bilgi Çağı ve Uluslararası Örnekler
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Örneklerden Alınacak 10 Ders
karma yoğunluk
somut hedeﬂer

PL
A

N
MA
LA

esnek planlama
esnek bölgeleme
altyapı planı

stratejik alanlar

marka yaratma

risk yönetimi

koordinasyon
kamu yatırımları

iş kurma
eşgüdüm

ﬁnansman str.
iş planı

imar hakları toplulaştırılması
imar bonusu

yaşam-iş
su ile entegrasyon

bütünlük
tasarım rehberi

bölgeler

sosyal konut

yenilikçi

bar-kafe-restoran

kentsel tasarım
rehberi

modern
mekanlar

teknoloji

yaşam

geleceğin
entellektüel teknolojileri
sermaye

yeni
ﬁkirlerin
mekanı

inovasyon

iş
altyapı

tercih edilen
yaşayan
merkez

21. yüzyıl kenti

bilim
vitrin

kent içi kent
bilim kenti

hedef mekanı
hayal gücü

TAS

U
Y
G
UL
A

M

A

Çİ
İK

KULLANIM
LA

TEMA
L

bilgi
yoğunluklu
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yaşama çalışma
yatırım alanı

O N VUR
ZY
G
Vİ

Y
E
Nİ
L

AR

eğitim vakfı

insan

tasarım
teknoloji koridoru
farklılaşma

kamu-özel

bilim sermayesi bilim

girişimcilik

sağlık

kamu-özelüniversite3.sektör

YAPIS
I

risk yönetimi

mekan

kamu-üniversite

teknoloji
ortaklığı

altyapı planı

kamu-kamu

LIK

yatırımcı rehberi

kamu-özelüniversite

bilimsel uzmanlık
haritaları

AR

üniversiteler
ileri teknoloji
endüstriler
araştırma merkezleri

R

OR
T

ﬁnans

Kaynak: Kentsel Strateji
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hizmet

kültür

kamusal mekanlar
inkübatörler

labaratuvarlar
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ticaret

hastaneler

koridor kapısı

koridor hubları

konferans

lüks konut

AK

M
RI

ﬁnans

imar hakları transferi

insan-mekan

dönüşüm bölgeleri

açık-yeşil alanlar
turizm

LİĞİ

İLKELERİ

yerel projeler

spor alanları

şirketler

AR

kurumsal işbirliği

Bİ

E
İKT

yatırım str.
bütçe planı

öncelikler

İLİKÇİ ARAÇ
N
L
YE

YAŞAMA

A+
M
IŞ

RL

A

geliştirme

pazarlama str.

B

kapasite yaratma

LER
R
E

RAT
ST

network

ÇA
L

sektörel kümelenme

yakın çevre

bilişim

AR I
UL

EJİLERİ

fonksiyonel bölgeleme

TE
STRA JİLERİ

öncelikli alanlar

M A ve
R
TIR
EH

entegre ulaşım

AŞ

karma kullanım

KENTSEL STRATEJİ

BÖLÜM 3
VADİNİN GELECEĞİ;
VİZYON, AMAÇ, STRATEJİK
HEDEFLER ve ALT HEDEFLER

5- Vadi’nin İki Bileşeni;
Kuşak ve Koridor; Ekonomi ve Ekoloji
Karadeniz ve Haliç üzerinden
Marmara
Denizi’ni
buluşturan
Kağıthane-Cendere Vadisi, İstanbul
Metropoliten Kenti yeşil ve açık alan
sistematiğinin
oluşturulmasında
önemli bir eşik konumundadır. Ancak,
vadi tabanındaki sanayi ve kontrolsuz
yapılaşma ile iki yakasındaki yoğun
yapılaşma vadi için büyük tehdit ve
uyumsuzluk oluşturmaktadır.
Mavi ile yeşilin buluştuğu önemli
kentsel
gelişme
koridorlardan
biri olan Vadi’deki kullanımların
‘uyumsuzluğu’nu ortadan kaldırmak
ve ekolojik çevrenin koruma ve
kullanma
dengesini
yenilikçi
yeşil ve açık alanlar ile kurmak
için, alanın, İstanbul’un stratejik
planında tanımlanmış makroform
ile ‘uyumlu’ olarak bütünleştirilmesi
gerekmektedir. Bunun sağlanması için
Cendere Vadisi’nin içinde bulunduğu
sistem metropol için yeni bir ‘kentsel
omurga’ olarak ele alınmalıdır.
Kentsel omurganın iki temel bileşeni
bulunmaktadır. Doğal çevrenin hasar
gördüğü vadide, ekolojik dengenin
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yeniden sağlanması için Haliç su
ekosistemi ile Kuzey Karadeniz Orman
ekosistemini Kağıthane ve Alibeyköy
dereleri üzerinden bağlayacak ‘yeni
mavi ve yeşil kuşak’ birinci temel
bileşendir.
Omurganın ikinci temel bileşeni
ise; karma kullanımları içeren ve
yeşil kuşak ile uyumlu ve ‘gelişme
koridoru’ dur. Vadinin bugünkü
gelişme
dinamikleri
ve
bilgi
teknolojisine dayalı kullanımları da
içeren planlama kararının yanı sıra,
kentsel kullanımların da yer aldığı
‘karma kullanım’ yaklaşımı, piyasa
koşullarında sanayi dönüşümünü
hızlandıracaktır.
Mavi-yeşil kuşak ‘ekolojik’, gelişme
koridoru ise ‘ekonomik’ değerleri
artırarak, ekoloji ve ekonominin
bir sarmal şeklinde iç içe geçmesi
sağlanacaktır.
Omurganın iki temel bileşeni olan
‘mavi-yeşil kuşak’ ile ‘gelişme
koridoru’ nun, planlama ve tasarım
aşamalarında aşağıdaki çerçevede
ele alınması faydalı olacaktır.

Mavi-Yeşil Kuşak:

-Dere ve çevresinin ıslahı amacıyla
yeniden tasarımı,

-Farklı ve birbiriyle bağlantılı yeşil ve
açık alan tasarımı,

-Yaya ulaşımı ve toplu taşıma çevre

Bir başka deyişle, ‘mavi ve yeşil kuşak’
ve ‘gelişme koridoru’, yani ‘ekoloji’
ile ‘ekonomi’ arasında oluşturulacak
‘uyum’, İstanbul Metropoliten Kenti’nin
mekansal, toplumsal ve ekonomik
dönüşümünün
tetikleyici
unsuru
olacaktır.

bağlantıları,

-Orman alanlarının korunması ve
kullanım stratejileri,

-Ekosistem ile uyumlu ‘doğal yaşam
temalı’ park alanları,

-Tarihi değere sahip yapı ve alanların
yeşil içinde tasarımıdır.

Gelişme Koridoru:

-Bilgi çağı kullanımları; Eğitim, Bilişim
ve Teknoloji (EBT),

-Kentsel kullanımlar; Turizm, Konut,
Ticaret (TKT),

-Gelişmiş altyapı (Fiber optik, WİFİ
teknolojileri, Telekomünikasyon),

-Güçlü ve çevreye duyarlı ulaşım
sistemleridir.

Bölüm 3: Vadi’nin Geleceği; Vizyon, Amaç, Stratejik Hedeler ve Alt Hedeler

KENTSEL STRATEJİ

Mavi-Yeşil Kuşak ve Gelişme Koridoru

GELİŞME KORİDORU

MAVİ - YEŞİL KUŞAK

KARADENİZ

HALİÇ

YERLEŞİK ALAN

MARMARA DENİZİ

Kaynak: Kentsel Strateji
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6- Ortak Vizyona Doğru
İstanbul Metropoliten Kenti’nin ‘Bilgi
Çağı Kentleri’ arasında yer alma
ve Avrasya Bölgesi’nde ‘Stratejik
Rol Üstlenme’ vizyonu dikkate
alındığında, vizyonu gerçekleştirmek
üzere ortaya konulan;
İstanbul’un, Türkiye’nin inovasyon ve
bilgi merkezi olması,
Avrasya’da bölgesel bir merkez;
Avrupa, Asya, Orta Doğu eski Doğu
Bloku ülkeleri arasında küresel bir
geçiş kapısı ve bölgesel inans
hizmet sağlayıcısı, lojistik bir odak
noktası, turizm ve kültür merkezi
olması hedelerinin gerçekleştirilmesi
için Kağıthane-Cendere Vadisi gerekli
rolleri üstlenme potansiyeline sahiptir.
İstanbul
Büyükşehir
Belediye
Başkanı Sn. Dr. Kadir TOPBAŞ,
22@Barcelona Proje Yöneticileri ile
2 Aralık 2009 tarihinde Barselona’da
yapılan çalıştaya İBB ve KAYADER
yöneticileri ile beraber katılmıştır.

Bu nedenle, Vadi’nin dönüşümü için
ortaya konulacak projenin vizyonu üst
ölçekten gelen ‘bilgi çağı kenti’ ile
vadinin değerlerinden gelen ‘ekoloji’
ve ‘ekonomi’ kavramları üzerine inşa
edilmelidir.

“İstanbul Metropoliten Kentini ‘bilgi çağı’ yatırımlarına
hazır hale getirmek üzere Vadi’deki ekolojik ve ekonomik
uyumsuzlukların yeni bir

‘mavi-yeşil kuşak’

ve

‘gelişme koridoru’ oluşturarak giderilmesi ve uyumu
sağlayacak kullanımlarla yeni kentsel omurga
oluşturulması”

Sn Başkan’ın, bilgi ekonomisi temelli
yöntemler, altyapı ve kamu alanlarının
elde edilmesi yaklaşımları ve eğitim
konuları başta olmak üzere Barselona
deneyimlerinden
yararlanılması
önerisi, vadi vizyonun ‘bilgi’ temeli
üzerine kurgulanmasının önemini
ortaya çıkarmaktır.
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7- Amaç;
Yenilikçi Vadi; İyi Bir Başlangıç Noktası

ŞİM

LI Ş M

T

ÇA

BİLİŞİM

6E

ETKİN OLMA

M

RD

EĞ
İTİ

GEL
İ

Y

A

ET

İLİR

UT

R
CA
Tİ

EB
ÜL
ÜR

KO
N

KILM
A

SÜ

4-Projenin,
İstanbul’un mekansal,
toplumsal ve ekonomik yapılanması
için sağlayacağı fırsatlar dikkate
alınarak, başta kamu ve özel sektör
işbirliği olmak üzere, üniversiteler
ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği
ortamları oluşturulması sağlanmalıdır.

EKONOMİ

İ
LOJ

İLİR

3-Sürdürebilir
gelişmenin
temel
ilkeleri olan ekonomi, ekoloji ve
eşitlik temel kiriterleri ile projenin
gerçekleştirilmesi sürecinin temel
ilkeleri olan elde edilebilirlik, etkin
olma ve entegrasyon (6E) ilişki
sistematiğinin kurulması,

NO
EK

B
ILA

“bugünün değerlerinin yarının
değerlerine dönüştürülmesi
için ortaya konulan vizyon
çerçevesinde; ‘ekolojik ve
ekonomik uyumun’ sağlandığı
bir ‘planlama ve tasarım
süreci’nin başlatılması”dır.

2-Uyumlu ve dengeli arazi kullanım
kararları (eğitim, bilişim ve teknoloji
ile turizm, konut ve ticaret) ile
karma kullanımlı planlama ve tasarım
stratejilerinin oluşturulması

ENTEGRASYON

EKOLOJİ

T UR İZ M

Bu nedenle Yol Haritası’nın temel
amacı;

1-Vadinin ekolojik ve ekonomik
değerlerini dikkate alan bir ‘mavi-yeşil
kuşak’ ve ‘gelişme koridoru’nun
oluşturulması,

M
A ŞA A

‘Yenilikçilik’ üzerine kurgulanacak
yeni değerler; bilgiye dayalı yenilik
ve
ticaret ve sanayiler, yenilikçi
kamu yatırımları ve işgücü üzerine
odaklanmalıdır.

Temel amaca ulaşmak için;

P
YA

Kağıthane-Cendere
Vadisi,
bünyesinde
taşıdığı
‘bugünkü
değerleri’,
bilgi
ekonomisini
temel alan ‘yarının değerleri’ ne
dönüştürmek için iyi bir başlangıç
noktasıdır.

EŞİTLİK

ELDE
EDİLEBİLİRLİK

Kaynak: Kentsel Strateji
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KUZEY KARADENİZ ORMANLARI

BUGÜNÜN DEĞERLERİ

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
SİLAHTARAĞA SANTRAL MÜZESİ
MİNİATÜRK
SÜTLÜCE KONGRE MERKEZİ
KOÇ MÜZESİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

MAVİ-YEŞİL KUŞAK

TARİH
KÜLTÜR

BİLİM
KÜLTÜR
TURİZM

3,245 km

BİLİM
KÜLTÜR
TURİZM

SADABAD PARKI
ZABIT MEKTEBİ
DAYE HATUN SÜBYAN MEKTEBİ
2. ABDÜLHAMİT ÇEŞMESİ
NİŞAN TAŞLARI

EBT + TKT

2,242 km

TARİH
KÜLTÜR

YAKIN ÇEVREDEKİ YATIRIMLAR
GALATASARAY STADYUMU
ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ
OFİS PARK
TOKİ YATIRIMLARI
SANAYİ ALTYAPISI
ULAŞIM YATIRIMLARI

% 88 Sanayi
% 5 Mesken
% 7 Sosyal Donatı

BİLİM KENTİ

GELİŞME KORİDORU

YATIRIMLAR
SANAYİ
ULAŞIM

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
İTÜ ARI TEKNOKENT
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEK OKULU

% 84 Sanayi
%12 Mesken
% 4 Sosyal Donatı

2,764 km

BİLİM

YENİLİKÇİ PEYZAJ

3,835 km

DOĞA

KUZEY KARADENİZ ORMANLARI
SU HAVZALARI
CEBECİ TAŞ OCAĞI
DERE YATAKLARI

YARININ FIRSATLARI

% 92 Sanayi
% 7.5 Mesken
% 0.5 Sosyal Donatı

% 43 Sanayi
% 35 Mesken
% 22 Sosyal Donatı

Kaynak: Kentsel Strateji

HALİÇ
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8- Stratejik Hedeler ve Alt Hedeler (6E)
Yol hariatsında ortaya konulan vizyonun gerçekleştirilmesi için ekoloji, ekonomi, eşitlik, etkin olma , elde edilebilirlik ve entegrasyon ana temaları çerçevesinde 6 stratejik hedef
ve bunlara ulaşmak için de 27 alt hedef belirlenmiştir.

STRATEJİK HEDEFLER VE ALT HEDEFLER (6E)
EKOLOJİ
Stratejik Hedef 1:
Kent İçi Mavi Yeşil
Kuşak Oluşturulması

EKONOMİ
Stratejik Hedef 2:

EŞİTLİK
Stratejik Hedef 3:

Kent İçi Gelişim
Koridoru Yaratılması

Yaratılan Fırsatlara Toplumun
Erişiminin Sağlanması

ETKİN OLMA
Stratejik Hedef 4:

Kamu, Özel ve Sivil İşbirliği
ile Gücün Paylaşılması

ELDE EDİLEBİLİRLİK
Stratejik Hedef 5:

ENTEGRASYON
Stratejik Hedef 6:

Kamusal Alanların Yenilikçi
Yaklaşımlarla Yaratılması

Vadi Gelişim Strateji
Çerçevesinin Oluşturulması

Hedef 1-1:
Metropol Mavi Yeşil
Kuşak Kurgusunun
Planlanması

Hedef 2-1:
Sanayi Üretiminden
Bilgi Teknolojileri
Üretimine Geçilmesi

Hedef 3-1:
Yenilikçi İşgücü
Oluşturulması

Hedef 4-1:
İşbirliği Ortamlarının
Yaratılması ve
Gücün Paylaşılması

Hedef 5-1:
Dere Servis Alanlarının
Elde Edilmesi

Hedef 6-1:
Kent ile Entegrasyon
Sağlanması

Hedef 1-2:
Dere ve Etrafının
İyileştirilmesi

Hedef 2-2:
Sanayide Yaratılan
Katma Değerin Yeni
Katma Değere
Dönüştürülmesi

Hedef 3-2:
Bilgi Çağı Eğitimi ve
Girişimciliğin
Geliştirilmesi

Hedef 4-2:
Taraﬂar Arasında
Buluşma Ortamları
Yaratılması

Hedef 5-2:
İnkübatör Alanlarının
Kurgulanması

Hedef 6-2:
Altyapı Projeleri
Entegrasyonu

Hedef 1-3:
Açık ve Yeşil alan
Oluşturulması

Hedef 2-3:
Bölgeleme
Sistematiğinin
Çıkarılması

Hedef 3-3:
Sosyal-Ödenebilir
Konut Sağlanması

Hedef 4-3:
Stratejik Ağlar
Kurulması

Hedef 1-4:
Ekolojik Tasarımda
Öncü Rol Oynanması

Hedef 2-4:
Kümelenme
Stratejilerinin
Belirlenmesi

Hedef 3-4:
Kamusal Donatı
Alanları Oluşturulması

Hedef 4-4:
Yeni Girişimcilerin
Desteklenmesi

Hedef 5-4:
Açık ve Yeşil Alanların
Elde Edilmesi

Hedef 2-5:
Çalışma ve Yaşama
Birlikteliği; Karma
Kullanım Dengesinin
Oluşturulması

Hedef 4-5:
Kurumların Deneyim ve
Liderliklerinden
Yararlanılması

Hedef 5-5:
Bilgi Teknolojisi
Altyapısının Yapılması

Hedef 2-6
Bilgi Çağı Üniversitesi
İçin Alan Sağlanması

Hedef 4-6:
Stratejik İletişim
Yönetim Planının
Hazırlanması

Hedef 5-3:
Ulaşım İçim Alan
Sağlanması

Hedef 6-3:
Kuşak ve Koridor
Entegrasyonu

Hedef 6-4:
Ekonomi,Ekoloji ve
Eşitlik Entegrasyonu

Kaynak: Kentsel Strateji
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Ekoloji; Kent içi Mavi-Yeşil Kuşak Oluşturulması

Ayrıca, tasarım ve uygulamalarda, karbon
emisyonu azalımının hedelenmesi ve
iklim değişikliği gibi konularda da öncü bir
yaklaşım sergilenmesi, mavi-yeşil kuşak ve
gelişme koridoru uyumunu sağlayacaktır.

Metropol Mavi-Yeşil Kuşak
Açık-Yeşil Alan Oluşturulması:

KARADENİZ
SU EKOSİSTEMİ

Yeşil Kuşak boyunca, özellikle su ve
kent yaşamı birlikteliği için, su kenarı
parklar, rekreasyon alanları, yaya
yolları ile açık hava aktivite alanlarının
kurgulanması
gerekmektedir. Bu
kapsamda, ayrıca ‘habitat alanları’ ile
‘doğal ve tarihi miras alanları’ analiz
edilerek değerlendirilmelidir.

KUZEY KARADENİZ
ORMAN EKOSİSTEMİ

OR
U

İstanbul’un Metropol ölçekte en
önemli koridoru İstanbul Boğazı’dır.
Boğazın doğu ve batısında yatay
bir kentsel gelişmeye sahip olan
İstanbul’da, kuzey-güney yönünde
yeşil kuşaklardan oluşan bir ekolojik
ağ
sisteminin
kurgulanmasını
gerektirmektedir. Cendere Vadisi,
güney ucunda Haliç ile Marmara’ya
ve kuzey ucunda Belgrad Ormanları
ile Karadeniz’e bağlanan stratejik
bir konuma sahiptir. Üst ölçek
plan kararlarında da öne çıkarılan
bu
özellik,
proje
kapsamında,
metropoliten ölçekte büyük bir yeşil
sistemin önemli bir parçası olarak ele
alınmalıdır.

Proje alanının en önemli değeri olan
‘Kağıthane Deresi’nin ıslahı ‘sel
riski’ ve ‘su kirliliği’nin azaltılmasının
yanısıra yenilikçi peyzaj tasarımı ile
yaşam kalitesinin artırılması açısından
önemlidir. İSKİ, Büyükşehir Belediyesi
ve İlçe Belediyeler arasında yapılacak
ortak çalışmalar ile ‘dere koruma
bandı’ belirlenerek riskler ve kirlilik
azaltılmalıdır.

ve uygulamalarıdır. Proje alanı bir ‘ekolojik
alan’ olma özelliğiyle ‘yeşil-teknoloji’,
‘yeşil binalar’, ‘çevreye duyarlı altyapı’
gibi güncel yaklaşımların örnek mekanı
olma fırsatına sahiptir.

ALİBEYKÖY
SU EKOSİSTEMİ

Ekolojik Tasarımda Öncü Rol
Oynanması:
Günümüz
yenilikçi
tasarım
konularından biri; çevre dostu yapı ve
çevreye duyarlı altyapı tasarımı

ME
KO
RİD

Metropol
Mavi-Yeşil
Kuşak
Kurgusunun Planlanması

Dere ve Etrafının İyileştirilmesi:

GELİ
Ş

İstanbul’un yeşil alan sistematiğinin
yeniden kurgulanmasında; vadinin
konumu ile su ( Haliç-Dere) ve yeşil
(orman ve açık alan) potansiyelleri
önemli rol oynayacaktır. Yeni kurgu;
mavi (boğaz, deniz, dere, göller) ile
yeşil ( orman, havza, tepe) değerlerini
dikkate aldığında ortaya yeni bir
ekolojik kuşak ortaya çıkacaktır.
Bu nedenle, ekoloji teması üzerine
ortaya konulan birinci stratejik hedefe
ulaşmak için 4 alt hedef belirlenmiştir.

HALİÇ
SU EKOSİSTEMİ

YERLEŞİK ALAN

MARMARA
SU EKOSİSTEMİ

Kaynak: Kentsel Strateji
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Ekonomi; Kent İçi Gelişim Koridoru Yaratılması
Vadideki çeşitli sanayi faaliyetleri
üretimininden elde edilen 5-6 milyar
USD lık katma değerin, yeni bir vizyon
ile bilgi çağı kullanımlarını içeren
yeni faaliyet alanlarına dönüşmesi
için yaşama ve çalışma birlikteliğini
dikkate alan bir gelişme koridoru
oluşturulması ikinci stratejik hedei ne
6 alt hedef ile ulaşılmalıdır

Sanayi
Üretiminden
Bilgi
Teknolojileri
Üretimine
Geçilmesi:
Cendere Vadisi, geleneksel sanayi
üretiminden, bilgi teknolojileri üretimli
bir yapıya dönüşümün eşiğindedir.
Bu aşamada, bu tür bir alanın
gereklilikleri, özellikle yurtdışı proje
örnekleri ışığında aşağıdaki gibi
sıralanabilir.
Bilgi Altyapısı: Yeni ekonominin
temel maddesi ‘insan’ başka
bir tanımla ‘bilgi’, motoru ise
‘yenilik’tir.
Bu nedenle, özellikle
mevcut araştırma ve geliştirme
merkezi olan ve yenilik üzerine
çalışan üniversiteler için ortam
oluşturulması, projenin tetikleyici
gücü olacaktır.
Modern Teknik Altyapı: Bilişim ve
teknoloji odaklı
kurgulanan
bir alanın en önemli bileşeni, iber
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optik,
telekomünikasyon,
WiFi
teknolojisi
gibi
modern
ve
yüksek kalitede altyapıların öncelikli
olarak kurgulanmasıdır.
Ulaşım/Erişilebilirlik:
Bilişim
ve teknoloji alanı yalnızca yerel
değil, metropol, bölgesel, ulusal
ve uluslararası düzeyde de, farklı
ulaşım modları ile erişilebilirliği
yüksek bir alan olmalıdır. Bu
yönde, kendi içinde ve çevresi ile
bağlantıları, raylı sistem, havayolu
ve taşıt yolu ile güçlendirilmelidir.

Sanayide
Yaratılan
Katma
Değerin Yeni Katma Değere
Dönüştürülmesi:
Vadide mevcut sanayi yatırımlarının
ürettiği ve alanın bir gelişme
koridoruna
dönüşümü
sonrası
hedelenen istihdam ve katma
değer büyüklükleri ortaya konularak
ekonomik hedeler oluşturulmalıdır.
Vadide sanayi üretiminde faaliyet
gösteren
ve
lider
kuruluşların
uluslararası düzeyde rekabet gücü ve
üretilen yaklaşık 5-6 milyar USD’lık
şirket ciroları ile istihdam kapasitesi,
dönüşüm için hem sorun hem de
fırsat olmaktadır.

Bu nedenle, ‘mevcut ekonomik katma
değer’ ile üretilecek ‘yeni ekonomik
katma değer’ ve ‘vadinin ekolojik değeri’
arasındaki ilişki sisteminin yeniden
kurgulanması ve proje yapılabilirlik
izibilitesinin
iyi
kurgulanması
gerekmektedir.

Çalışma ve Yaşama Birlikteliği;
Karma
Kullanım
Dengesinin
Oluşturulması:

450 ha. büyüklüğündeki proje alanı
üzerinde doğal, yapay ve yasal eşikler
bakımından benzer nitelikli bölge ve alt
bölgelerin sınırları ve her alt bölge için
farklı dönüşüm stratejileri belirlenmeli,
arazi kullanım kararları verilmeli,
öncelikler ortaya konulmalı ve işbirliği,
ortaklık modelleri geliştirilmelidir.

Proje alanı, üst ölçek plan kararlarında
EBT; yani ‘Eğitim, Bilişim ve Teknoloji
Alanı’ olarak belirlenmiştir. Öncelikle
bu kullanımlar tanımlanarak, özellikle
hangi alt sektörlerin (ör. nanoteknoloji,
medikal teknoloji, dijital teknoloji, yeşil
teknoloji, otomobil teknolojisi vb.)
alanda geliştirilmesinin hedelendiği
ortaya konulmalıdır. Ayrıca, bilgi çağı
temelli kullanımların, TKT (ticaret,
konut, turizm) ile desteklenerek ‘karma
kullanım’ stratejisinin izlenmesi, alanın
‘çalışma’, ‘yaşama’ ve ‘yatırım’
açısından dinamik ve değer üreten bir
alan olmasını tetikleyecektir.

Kümelenme
Belirlenmesi:

Stratejilerinin

Bilgi Çağı Üniversitesi için Alan
Sağlanması:

Teknoloji ve bilgi çağı endüstrilerinin alt
sektörlerinin birbirlerine mekansal olarak
yakın çevre içinde kümelenmeleri, hem
kendi aralarında ağlar kurarak sektörel
gelişim ve destek, hem de deneyim ve
bilgi transferi sağlamaktadır. Yalnızca
irmaların değil, üniversite ve araştırmateknoloji merkezlerinin de yakın
konumlarda yer alması, sektörel gelişim
açısından bir çok uluslararası projede
ortak bir mekansal strateji olarak
benimsenmiştir.

Bilgi ve teknoloji alanı oluşturmak
ve yatırım yapmak için yetişmiş
işgücüne gereksinim bulunmaktadır.
Ülkemizde, KOSGEB, TÜBİTAK ve
Üniversiteler öncülüğünde, Teknoloji
Geliştirme Merkezleri ve Teknoparklar
kurulmaktadır.
Vadide, ‘yenilikçi
yönetim’ ve ‘yeni ürün geliştirme
eğitimi’ veren bir bilim kenti üniversitesi
araştırma enstitüleri için yeterli bir alanın
parçalı ya da toplu olarak elde edilmesi
için yöntemler geliştirilmelidir.

Bölgeleme
Çıkarılması:

Sistematiğinin
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Eşitlik; Yaratılan Fırsatlara Toplumun Eşit Erişiminin
Sağlanması

Etkin Olma; Kamu-Özel -Sivil İşbirliği İle Gücün
Paylaşılması

Sürdürebilir gelişmenin ekoloji ve
ekonomi temel ilkelerinden sonra
üçüncü temel ilkesi olan eşitlik
temasını ele alan üçüncü stratejik
hedefe ulaşmak için ortaya konulan
4 alt hedef özellikle insan ve toplumu
dikkate
almaktadır.
Bilgi
Çağı
kullanımlarından
başta
‘gençler’
olmak üzere toplumun her kesiminin
yararlanabilmesi için eşitlikçi ortamlar
yaratılmalıdır

Projenin yapılabilir kılınması için
başta projeden doğrudan etkilenen
taralar olmak üzere geniş kesimlerin
işbirliğine gereksinim vardır. İşbirliği
ortamı içinde gücün
paylaşması
ise taraların projedeki etkinliğine
artıracaktır. Dördüncü stratejik hedei
gerçekleştirmek üzere 6 alt hedein
belirlenmesi, dönüşümün kapsamını
ortaya koymaktadır

-Uygulamanın önündeki engelleri

İşbirliği Ortamlarının Yaratılması
ve Gücün Paylaşılması:

-Kamu ve özel sektör yatırımlarının

Yenilikçi İşgücü Oluşturulması:
Vadinin
bilgi
yatırımları
ile
çeşitlendirilmiş bir ekonomik alanına
dönüşmesi durumunda, sanayide
istihdam edilen işgücü ile yeni işgücü
için; bir yandan eğitim, bilişim ve
teknoloji alanlarında, diğer yandan,
turizm, ticaret alanlarında yeni iş
fırsatları sunulacaktır.
Bilgi
teknolojisi
yatırımlarının
gereksinimi olan yeni işgücünün
oluşturulması için işgücü eğitim
stratejileri, kamu, özel sektör ve
üniversite işbirliği ile oluşturulmalıdır.

Bilgi
Çağı
Eğitimi
ve
Girişimciliğin Geliştirilmesi:
Bilgi Çağı ekonomisine hizmet veren
sektörlerde
çalışacak
işgücünün
eğitiminin verilmesi ve çalışma
ortamlarının oluşturulması için; kamu,
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özel sektör ve üniversitelerle işbirliği
içinde ‘iş odaklı eğitim’ ve ‘girişim
sermayesi şirketleri’ programlarına
gereksinim olacaktır.
Başta
proje
alanının
yakın
çevresindeki ilköğretim ve liselerden
başlamak üzere, özellikle ‘bilgisayar’
odaklı ve ‘teknoloji’ destekli ortak
eğitim programları geliştirilmeli, bilişim
ve teknoloji için çocuk ve gençler hedef
grup olarak belirlenerek, geleceğin
beyin takımı yetiştirilmelidir.

Sosyal - Ödenebilir
Sağlanması:

Konut

Karma kullanımlı yaşam alanları
ve piyasa üretimi konutların yanı
sıra sosyal konut, ödenebilir konut
alternatileri gibi alt gelir grubunun da
erişebileceği farklı tipolojideki konut
alternatilerini de içermelidir.

Kamusal
Donatı
Oluşturulması:

Alanları

Vadi yakın çevresinde yaşayanların
sosyal yapısı ve yaşam alanlarındaki
park, eğitim, kültür, sağlık ve diğer
sosyal donatı alanlarının eksik olması,
vadi içinde daha fazla kamusal alan
oluşturulmasını zorlamaktadır. Vadi
yakın
çevresininin
gereksinmesi
olan alanların elde edilmesi için yeni
yaklaşımlar ortaya konulmalıdır.

Kamu ve özel sektörün proje geliştirme
(plan ve uygulama) süreçlerinde
sorumluluk ve güç paylaşımı ile işbirliği
yapmaları, başarılı projelerin en önemli
stratejisidir.
Sanayicilerin büyük bir çoğunluğunun
oluşturduğu Dernek ile İBB’nin planlama
ve
tasarım
konularında
işbirliği
içine girmeleri önemli bir gelişmedir.
İşbirliği ortamları Kağıthane ve Şişli
Belediyelerini
kapsayacak
şekilde
geliştirilmelidir. Proje ve yatırımların
gerçekleştirilmesi aşamasında ise,
özel sektör, üniversite ve sivil toplum
örgütleri ile işbirliği yapılması katılım ve
riskin paylaşılması konuları için önem
taşımaktadır.
İşbirliği ortamları;

-Ortak vizyon ve hedeleri belirlemek,
-Stratejik kararları birlikte almak,
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ortadan kaldırmak,

-Kamu yatırımları konusunda
anlaşmalar yapmak,

-Geliştirme ve yatırım çerçevesinin
uygulamasının takibini yapmak,

-Finansman ve kaynak (uzman

personel, proje ikirleri, inansman,
projenin tanıtımı) konusunda somut
katkı sağlamak,

eşgüdümünü ve iyi yönetimini organize
etmek,
amacıyla geniş konuları ve taraları
kapsamalıdır.

Taralar
Arasında
Ortamları Yaratılması:

Buluşma

İşbirliği ve ortaklıkların oluşturulması
için taraların buluşmaları kapsamlı
projenin gerçekleştirilmesi için önemli
katkılar sağlayacaktır.
Merkezi
ve
Yerel
Yönetim
Buluşması:
Önemli kamu yatırım
kararlarının merkezi ve yerel yönetimler
arası işbirliğiyle bir
uyum
içinde
verilmesi, özellikle bilgi ekonomisini
temel alan yatırımların zamanında
gerçekleştirilmesi
ve
politikaların
entegrasyonu için önemlidir.
Kamu ve Özel Sektör Buluşması:
Vadide üretim faaliyetinde bulunan
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lider sanayi kuruluşlarının bir
bölümünün dernek çatısı altında
örgütlenerek, planlama ve tasarım
çalışmalarını
İBB
ile
birlikte
yürütmesi,
altyapı
yatırım
ve işletme aşamalarında da
gelecekteki beraberliklerin zeminini
oluşturmaktadır.
Üniversitelerin Buluşması: Vadide
özellikle bilgi çağının gereksinimi
olan yatırımların yer alacak olması,
üniversiteler arası işbirlikler için
önemli ortamlar sağlayacaktır. Bu
nedenle, üniversiteler planlama ve
tasarım aşamasından başlamak
üzere yatırım ve işletme aşamalarını
da içine alan
ortaklıklara hazır
olmalıdır.
Kamu, Özel sektör ve Üniversite
Buluşması Bilişim Teknolojileri
alanında gerçekleştirilen ‘kamu özelüniversite’ buluşması sonucunda;
planlamadan,
uygulamaya
ve
ulusal pazardan küresel pazara
kadar döngü oluşturulmaktadır.
Kamu, Özel ve Sivil Örgüt
Buluşması: Yenilikçi yatırımları
ele
alan
bir
projede
bilgi
ekonomisine dayalı
yeni bir
işgücü oluşturulacaktır. Girişimci
yetiştirilmesi
konularında
geliştirilecek program ve projeler
başta olmak üzere kültür ve sanat
konularını da içeren etkinliklerin
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düzenlenmesinde
sivil
toplum
örgütleri ile buluşma ortamları
sağlayacaktır.
Tasarım ve Teknoloji Buluşması:
Yeni
ürünlerin
geliştirilmesine
yönelik olarak tasarım ve teknoloji
ilişkisi; bilim, sanat, mimarlık ve
mühendislik konularının yanı sıra
ekonomik ve toplumsal boyutları
da ele almaktadır. Bilgi Çağı
ekonomisine
dayalı
teknolojik
gelişme, özellikle
planlama ve
tasarım
konularında
farklılık
yaratma için önemli fırsatlar ortaya
koymaktadır.

Stratejik Ağlar Kurulması:
Bilim ve teknoloji alanında başarıyı
sağlamak için bir takım örgütsel
ağlara ihtiyaç vardır. Bunlar;
Şirketler Arası Ağlar; Alanda
yer seçecek olan bilgi ve teknoloji
şirketlerinin kendi aralarında ağlar
kurmaları, inansman ve iş geliştirme
gibi konularda birbirlerine destek
olmalarına
yardımcı
olacaktır.
Benzer projelerde şirketlerin bu tür
ağlardan son derece faydalandığı
görülmektedir.
Uluslararası
Ağlar:
Teknoloji
Koridoru benzeri dönüşümler gerek
Avrupa gerekse Amerika’da son on
yılda büyük bir gelişme içine girmiş

ve bu konuda uluslararası deneyimler
artmaya başlamıştır. Bu deneyimlerden
faydalanmak amacıyla uluslararası
işbirlikleri ve ortak projeler geliştirilmesi
faydalı olacaktır.

Yerel Girişimcilerin
Desteklenmesi:
Bilgi, iletişim teknoloji kullanımlarının
gerçekleştirilmesi için kamu tarafından
çeşitli teşvikler sağlanmalıdır.
Türkçe
karşılığı
‘kuluçka’
olan
inkübasyonlar, bilişim ve teknoloji
alanlarının vazgeçilmez bileşenlerinden
birisidir.
İnkübatör
binalarında,
genellikle yeni kurulan teknolojiye
sahip küçük ölçekli fakat çabuk
büyüme potansiyeline sahip irmalara
yer verilmektedir. Yeni girişimcilere
belirli
destekleri
belirli
koşullar
altında
sağlayarak,
teknolojilerini
geliştirmelerini sağlayan inkübatörler,
üniversiteler ve araştırma enstitüleri ve
merkezleri ile servis bağları kurarlar.
Proje alanında inkübatörlerin rolü
dikkatle ele alınmalıdır.

mevcut yerel kurumların liderliğinden
faydalanılmalıdır.
KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla
teknoloji geliştirme ve yenilik girişimleri
inansmanı, uluslararası işbirliği, kalite
geliştirme, danışmanlık ve eğitim
konularında destek sağlanabilir.

Stratejik İletişim Yönetim Planının
Hazırlanması:
Projenin, yatırımcılar ve şirketler için
bir çekim oluşturabilmesi amacıyla,
‘Bilişim-Teknoloji
Alanı’,’Cendere
Eko-Tek Vadi’, ‘Yenilikçi Vadi’ vb.
adlarla markasının güçlendirilmesi
gerekmektedir.
Alana çekilmek istenilen bilişim ve
teknoloji sektöründeki yerel ve yabancı
büyük şirketler belirlenmeli ve tanıtım ve
işbirliği stratejileri geliştirilmelidir.

Kurumların
Deneyim
ve
Liderliklerinden Yararlanılması:
Bilgi ve teknoloji alanı oluşturmak uzun
vadeli bir yatırım olduğundan, sıfırdan
yeni bir sistem kurmaya çalışmak
hem zaman hem de ekonomik açıdan
uygulanabilir olmadığından, bu alandaki
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Elde Edilebilirlik; Kamusal Mekanların Oluşturulması

Proje geliştirme süreci içinde kamusal
alanların ve kullanımların kamuya
özellikle inans yükü getirmeden elde
edilmesi için kamu ve mülk sahipleri
arasında uzlaşma sonucu yapılacak
işbirliği ve anlaşmalar, hem mülk
sahibine hem de kamuya büyük
avantajlar sağlayacaktır. Bu nedenle,
beşinci stratejik hedefe ulaşmak için 5
hedef ortaya konulmuştur.

Dere Servis Alanlarının Elde
Edilmesi:
İSKİ tarafından yürütülen dere ıslah
çalışmaları kapsamında hazırlanan
kamulaştırma
alanlarının
proje
bütünlüğü içinde değerlendirilerek,
maliyetlerin en aza indirilmesine
yönelik stratejiler geliştirilmelidir.

İnkübatör (Üniversite, Teknoloji
ve
Araştırma
Merkezleri)
Alanlarının Kurgulanması:
Özellikle bilgi ve teknoloji odaklı
faaliyet
gösteren
sektörlerin
gelişimlerini
destekleyici
olması
sebebiyle,
üniversite,
araştırma
merkezleri vb yatırımların yapılması
önemlidir. Sözkonusu yatırımların
yapılabilmesi için gerekli olan arsanın
elde edilmesi için yenilikçi yöntemler
ortaya konulmalıdır.
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Ulaşım için Alan Sağlanması:
Proje alanı, 3. Boğaz Köprüsü
bağlantıları, metro ve raylı sistem
hatları, dekovil hattı vb. bir çok ulaşım
projesinin kesişiminde yer almaktadır.
Başta taşıt ulaşım güzegahı ve
kavşaklar olmak üzere bu alanların
kamuya
mali
yük
getirmeden
elde edilmesi için yaklaşımlar
geliştirilmelidir.

Açık Yeşil
Edilmesi:

Alanların

Elde

Yeşil kuşak içinde entegre edilecek
olan kentsel park vb. büyük açık
yeşil alanlar için de, mülk sahipleri ile
uzlaşma yoluyla çözüm bulunmalıdır.

Bilgi Teknolojisi
Yapılması:

Altyapısının

‘Bilim ve teknoloji’ temelli modern
altyapının
hazırlanması
için
uluslararası örnekler de dikkate
alınarak, özel sektör ile ortak
proje ve inansman yaklaşımları
geliştirilmelidir.

Entegrasyon; Vadi Gelişim Strateji Çerçevesinin Çizilmesi
Vadi Gelişim Strateji Çerçevesi, projenin
mekansal, toplumsal ve ekonomik
boyutları ile kente entegrasyonunu
sağlayan önemli bir stratejik belgedir.
Stratejik gelişme çerçevesinin çizilmesi
için belirlenen 3 alt hedef vadi ölçeğinde
kuşak ve koridor, kent ölçeğinde ise vadi
ile yakın çevre ilişkisinin kurulmasını
sağlayacaktır.

Kent ile Entegrasyon Sağlanması:
Vadi için oluşturulacak Mavi-Yeşil
Kuşak ile Gelişme Koridoru’nun
kent ile entegrasyonunu sağlayacak
bir
mekansal
strateji
şemasının
oluşturulması gerekmektedir. Şema,
yeni ulaşım sistemi, yeşil alan ve açık
alan sistemi ile kentsel kullanım ilişki
sistemlerini içermelidir.
Kuzey-Güney Buluşması: Vadinin
Haliç ve
Karadeniz buluşmasını
sağlayacak
kültür-turizm,
bilim,
gelişme koridoru ve mavi-yeşil kuşak
buluşma senaryoları yazılmalıdır.
Doğu-Batı
Buluşması:
Vadinin
doğusundaki kentsel alan ve özellikle
MİA ile batısında yer alan yoğun
yerleşim alanlarını
buluşturacak
yeni bir mekansal ilişki sistemi
kurulmalıdır.
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Altyapı Projeleri Entegrasyonu:
İncelenen
dünya
örneklerinde,
dönüşüm sürecinin ilk etabında altyapı
planlaması yer almaktadır. Alandaki
altyapı çalışmalarının proje sürecine
entegrasyonu ilk etapta ele alınmalıdır.
Cendere Vadisini etkileyecek olan,
-

Haliç Deniz Suyu Projesi,
Dere Islah Projesi,
Tarihi Dekovil Hattı Projesi,
Melen Çayı Projesi

gibi altyapı projelerinin Cendere Vadisi
Projesi kapsamında eş zamanlı olarak
yürütülmesi gerekmektedir.

Kuşak ve Koridor Entegrasyonu:
Vadi içinde oluşturulacak yeni MaviYeşil Kuşak ile Gelişme Koridoru
üzerindeki kullanımlar ve yatırımların
bir bütünlük içinde ele alınmasını
sağlayacak planlama ve tasarım ilkeleri
geliştirilmelidir.

Ekoloji,
Ekonomi,
Entegrasyonu:

Eşitlik

Sürdürebilir gelişmenin üç temel
ilkesi olan ekoloji, ekonomi, eşitlik,
çerçevesinde plan, program ve projeler
ortaya konulmalıdır.
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su havzaları

üniversiteler

taş
ocakları

karma kullanım

yatırımlar

Eşitlik; Toplumsal Gelişme: Proje alanı
ve yakın çevresi iş ve yaşam alanlarından
oluşmaktadır. İş ve yaşam alanları çeşitliliği ile
yaşayanların toplumsal ve kültürel çeşitliliğini
de dikkate alan toplumsal buluşma ortamlarının
oluşturulması, geleneksel sanayi üretiminden
bilgi odaklı sanayi üretimine geçiş sürecindeki
işgücü değişim programları, projenin o r t a y a
koyacağı önemli fırsatlar olmalıdır.

EKONOMİ

EKOLOJİ

sit alanı

sanayi

MİA

tarih

kültür

ulaşım

dere

Ekonomi; Kalkınma:
Vadide yer alan
sanayilerin bilgi ekonomisine dayalı sanayilere
dönüşümü ile üretilecek değerin kent ekonomisi,
kent ekolojisi ve yaşayanlara sağlayacakları
somut bir şekilde belirlenmelidir. Vadinin
temel özellikleri dikkate alınarak oluşturulacak
gelişme koridorunda yaşama ve çalışma alanı
kullanımlarını içeren yatırımlar yeni ekonominin
önemli değerleri olacaktır. Yeni ekonomik
değerlerin eğitim ve istihdam için sağlayacağı
fırsatlar iyi değerlendirilmelidir.

Doğu-Batı ve Kuzey-Güney Bağlantılar

orman

Ekoloji; Çevre ve Kültür: Vadinin, tarihsel
geçmişi ve kültürel miras izleri ile doğal değerleri
ve ekosistemi dikkate alınarak yeni bir kuşağın
oluşturulması ve kuşağın kentsel yeşil alan
sistematiği içindeki yeri ve kent ile entegrasyonu
yeniden
kurgulanmalıdır. Yeni kurgu, su
ve yeşil değerlerden oluşmalıdır.

Kaynak: Kentsel Strateji
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YOL HARİTASI STRATEJİK ÇERÇEVE
“İstanbul Metropoliten Kentini ‘Bilgi Çağı’ yatırımlarına hazır hale getirmek üzere vadideki ekolojik ve ekonomik uyumsuzlukların yeni bir
‘Mavi-Yeşil Kuşak’ ve ‘Gelişme Koridoru’ oluşturularak giderilmesi ve uyumu sağlayacak kullanımlarla yeni Kentsel Omurga oluşturulması”
S Ü R D Ü R Ü L E B İL İR G E L İŞM E ( 3 E )

Çalışma ve
Yaşama Birlikteliği
(EBT -TKT)
Bilgi Çağı
Kentleri

Girişimcilik
Lider
Yetiştirme
Yeni Değerler

Kamu
Sanayici

Bilgi çağı
Kullanımları

Fırsatlar
Örnek
Proje

İnsana
Yatırım

Kamu
Üniversite

Bilgi Ağları

Kentsel
Omurga

Gelişme
Koridoru

Altyapı

Kamu
Özel

Başkan
Vizyonu

İnkübatör

Kamu
Kamu

Dernek

Yeni
Değerler

Ye şil
Teknoloji

Ye şil
Binalar

Mavi -Yeşil

Kümeler

Ulaşım

Yeni Değerler

Ticaret -KonutTurizm

Yetkinin Paylaşımı

Kapasite
Artırma

Mavi Yeşil
Kuşak

İmar
Bonusu

Temel Yaklaşım

+

Mekan
Tasarımı

Yeni Değerler

Donatı

Bilgi
Sermayesi

Eğitim -BilişimTeknoloji

Ortaklık

Sağlık

Kültürel
Miras

Karma Kullanım

Açık alan

Yeni Değerler

İnsana
Yatırım

Orman

Güç Paylaşımı

Bilgi Çağı
Eğitim

İşbirliği

Fırsatlar

Haliç

+

Yeşil Alan

Ekonomi

Taş
Ocağı

Çalışma

Yaşama

Riskli
Yapılaşma

Temel Yaklaşım

İnsan -Mekan

Kamusal Alanların
Elde Edilmesi

Ekoloji

İklim

Yenilikçi
İşgücü

Temel Yaklaşım

Sorunlar

Bilgi Temelli
Kullanım

Yetki Paylaşımı
İşbirliği

E N TE G R A S Y O N

Kamusal Alan

Kirlilik

EL D E E T M E

Toplumsal Yarar
Değer Paylaşımı

Fırsatlar

Sel Riski

E T K İN O L M A

Bilim
Üniversitesi

Mavi -Yeşil Kuşak
Yaratılması

E ŞİT L İK

Teknoloji

E K O N O M İ

Ödenebilir
Konut

E K O L OJİ

Y A P I L A B İL İR K I L M A ( 3 E )

AR -GE

V İZ Y O N

Bilgi Çağı
Ağları
Küresel
Ulusal

Mülkiyet
Top - Trs
İmar Hakkı
Top. - Trs .

Metropol-Bölgesel
Yerel
Kaynak: Kentsel Strateji

66

Cendere Vadisi Yol Haritası

Bölüm 3: Vadi’nin Geleceği; Vizyon, Amaç, Stratejik Hedeler ve Alt Hedeler

KENTSEL STRATEJİ

BÖLÜM 4
VADİ
GELİŞİM STRATEJİ ÇERÇEVESİ

9- Vadi Gelişim Stratejik Çerçevesine Doğru; İlk 4 Adım
1. Adım: Vizyon ve Stratejilerin Temel Konuları
Mavi-Yeşil Kuşak: Vadinin doğal
özellikleri dikkate alınarak Haliç ve
Karadeniz buluşmasını sağlayacak
ekolojik kuşak oluşturmak,
‘Kağıthane -Cendere Vadisi
Gelişim Strateji Çerçevesi’nin
oluşturulması için;
1. Vizyon ve Stratejilerin Temel
Konuları
2. Katılımcı Planlama Uzlaşma
Yönetimi
3. Bölgeleme ve Alt Bölgeleme
Strateji ve İlkeleri
4. Öncelikli Planlama ve Tasarım
Bölgeleri
olmak üzere 4 adımın atılması
gerekmektedir.

Gelişme Koridoru: Zincirlikuyu-

Maslak MİA aksındaki küresel yatırım
baskısını vadide oluşturulacak yeni
gelişme koridoru ile azaltmak,

Arazi Kullanım Kararları: Üst
ölçekli planlarda önerilen bilgi
ekonomisini temel alan (eğitim, bilişim
ve teknoloji) kullanımlar ile kentsel
ölçekte gereksinim duyulan ( turizm,
konut ve ticaret) kullanımları da içeren
bir karma arazi kullanımını,yeşil kuşak
ve gelişme koridoru ile uyumlu ve
dengeli kullanmak,
Ulaşım: İstanbul Metropoliten Ulaşım

Ağına entegre farklı ulaşım modlarının
da ele alındığı, ancak vadinin doğal
eşiklerini de göz ardı etmeyen bir
ulaşım sistemi geliştirmek,

Açık
Alan
Kullanımları:

ve

Kamusal

Dere ve doğal
eşikleri dikkate alan bir açık alan ve
kentsel donatı alanları s i s t e m a t i ğ i
oluşturmak,
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Sel ve Taşkın Riski: Kağıthane
Deresi’nin sel riskini ortadan kaldırmak
üzere risk modellemesi yapmak ve açık
alanların kamulaştırma yapılmadan elde
edilmesi için
yöntemler geliştirmek,
‘Yaşama’ ve ‘Çalışma’ Alanı: Büyük

ölçekli ve karma kullanımlı bilgi ve
teknoloji ağırlıklı yatırımların yanısıra,
yeni çalışan proiline uygun iş ve yaşam
ortamları oluşturmak,

Tasarım ve Estetik: Yaşama, çalışma
ve eğitim alanlarının birlikteliğini dikkate
alan ve tüm gün yaşam faaliyetlerinin
sürdüreleceği
alanların
yenilikçi
tasarımlarla zenginleştirilmek ve kentsel
ve yapısal estetiği ön plana çıkarmak,

Entegrasyon:

Kapsamlı
bir
dönüşümün gerçekleşmesi için proje
alanı ile yakın çevrenin mekansal,
toplumsal ve ekonomik entegrasyonunu
sağlamak,

Yenilikçi

Planlama

Teknikleri:

Proje alanında ekolojik ve ekonomik
dengenin kurulması ve kamusal
alanların elde edilmesi için bölgeleme,
sektörel kümelenme ve mülkiyetin
toplulaştırılması ve transferi ile teşvikli
imar hakkı artırılması vb. gibi yöntem ve
teknikleri kullanmak,

KENTSEL STRATEJİ

2. Adım: Katılımcı Planlama Uzlaşma Yönetimi
Projeden doğrudan ya da dolaylı
etkilenen taraların uzlaşma süreci
içinde yer almaları, uygulanabilir
ve hızlı proje geliştirme model
ve yöntemlerin ortaya çıkmasını
sağlamaktadır.
Katılımcı
Planlama
Uzlaşma
Yönetimi süreci birbirleriyle paralel
giden ve 6B olarak adlandırılan (bilgi,
bilinç, buluşma, beklenti, belirsizlik,
benimseme)
altı önemli bileşeni
kapsamaktadır.
Bunlar;

-Her türlü bilgi ve belgenin

paylaşımına dayalı bilgilendirme,

-Planlama, tasarım, değer üretme,
kentsel riskler, kamu yararı
konusunda bilinçlendirme ,

-Karar alma süreçlerine taraların
katılımlarını sağlamak üzere
buluşma,

-Projeden etkilenen taraların
beklentilerini yönetme,

-Sorun ve fırsatları tespit ederek

belirsizlikleri ortadan kaldırma,
-Strateji ve kararların taralarca
benimsenmesini sağlamadır.

KENTSEL STRATEJİ

Cendere Vadisi Kentsel Dönüşüm
Projesi’nin;
- 1:5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve
- 1:1000 ölçekli Uygulama İmar
Planları’nın
hazırlanması
sürecinde,
mülk
sahiplerinin
uzlaşma
yoluyla
katılımlarının sağlanması ve onay
sürecinin hızlandırılması için,

-İBB-İMP, Şişli Belediyesi, Kağıthane

Belediyesi
arasındaki
planlama
sürecine Dernek aracılığı ile mülk
sahiplerinin
de
katılımlarının
sağlanması,

-Planlama

sürecinde
mülk
sahiplerinin de görüş ve önerilerinin
dikkate alındığı görüşmeler yapılması
ve toplantılar düzenlenmesi,

için
katılımcı
uzlaşma
yönetimi
benimsenmelidir.

planlama
yaklaşımı

Bu çerçevede düzenlenmesi
gereken toplantılar;

-Stratejik kararların alınması için;

Proje Karar Kurulu Toplantıları

-Teknik
için;

sorunların ortak çözümü
Teknik Toplantılar

-Bilgilendirme yapılmesı ve

taleplerin belirlenmesi için;
Dernek Toplantıları

-Eşgüdümün sağlanması için İlçe
Belediyeleri Toplantıları’dır.

-Planların

hazırlanması sürecinde
stratejik kararların alınması için
belediyeler
ve
birimler
arası
eşgüdümün sağlanması,

-Kamusal alanlarının uzlaşma yoluyla
elde edilmesi,

-Mülkiyetin

birleştirilmesi.

uzlaşma

yoluyla

Bölüm 4: Vadi Gelişim Strateji Çerçevesi
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3. Adım: Bölgeleme ve Alt Bölgeleme

4. Adım: Öncelikli Planlama Bölgeleri;
TEM Kuzeyi - 1 ve 2 nolu Bölgeler

Proje alanındaki doğal, yapay ve yasal
eşikler bakımından benzer nitelikli
bölgelerin belirlenmesi ve her alan için
farklı müdahale yöntemleri, dönüşüm
stratejileri, işbirliği ve ortaklık modelleri,
yaklaşım ve önceliklerin belirlenmesi,
projenin sürdürülebilirliği açısından
önemlidir.

TEM kuzeyindeki Bölge-1 (B1) ve
Bölge-2 (B2), konum, mülkiyet yapısı,
arazi uygunluğu, örgütlenme ve
alandaki piyasa talebinin yüksek oluşu
vb. sebeplerle ilk etapta dönüşüm
potansiyeli yüksek olan bölgelerdir.

Bölgeleme kriterleri;

Konum;

B1

B2

-Doğal yapı ve eşikler
-Mekansal yapılanma ve kapasite
-Mülkiyet
-Örgütlenme
-Yasal kısıtlar
-Piyasa talebi

TEM otoyolu üzerinde
erişebilirliği
yüksek
olması
ve
üniversitelere yakın olan konumu ve
doğal çevresi ile gelişme koridoru
yapılanmasına
uygun
bir
çevre
sunmaktadır.

Piyasa

olarak belirlenmiştir.

B3

Talebi;

TEM otoyolunun
kuzeyi ve güneyi doğal yapı bakımından
farklılaşmaktadır. Her iki bölgede açık
alanların fazla olması ve yakın çevrede
kamu ve özel sektör yatırımlarının
başlaması, bölgeye piyasa talebinin
yüksek olmasına neden olmaktadır.

Mülkiyet

Deseni; Büyük şahıs
parsellerinden
oluşan
mülkiyet
deseni, mülk sahipleri arası uzlaşmayı
kolaylaştıracağından dönüşüm sürecini
hızlandıracak bir unsur olmaktadır.
Örgütlülük-İşbirliği; Dernek üyesi

olan sanayi tesislerinin TEM kuzeyinde
sayıca fazla olmaları mülk sahiplerinin
istekliliğini göstermekte ve sürecin hızlı
işlemesinde önemli bir faktör olmaktadır.

B4
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10- Vadi Gelişim Strateji Çerçevesi
Cendere-Kağıthane Vadisi Proje’sinin
gelişim strateji çerçevesi; İstanbul
Metropoliten Kenti ‘dönüşüm ve
gelişim stratejileri’ ile uyumlu olarak
ortaya konulmalıdır.
İstanbul Stratejik Planı tarafından
vadiye biçilen kültür, ‘ekoloji’ ve
‘bilgi çağı’ kullanımları rolü; yol
haritasında ortaya konulan vizyon ve
stratejik hedeleri de dikkate alarak
yeniden belirlenmelidir.
‘Vadi Gelişim Strateji Çerçevesi’;

-Bütüncül Planlama,
-Yeni Bir Kentsel Omurga
(kuşak ve koridor)

-Yaşama ve Çalışma
-Ulaşım/Altyapı
-Kentsel Tasarım
-İşbirliği
ana konuları üzerine kurgulanmalı,

-Doğal Eşikler

(su, orman, vadi, topografya vb gibi)

-Kültürel Miras
-Mülkiyet
-Yatırımlar

dikkate almalı,

KENTSEL STRATEJİ

-Bilgi Çağı Fırsatları
-Karma Kullanım ‘Yaşama ve

Gelişim Stratejisi 1:
Kentsel Bütünleşme

-Yenilikçilik
-Yer ve İş Değiştirme

Vadi Gelişim Strateji Çerçevesi, vadinin,
ekolojik, ekonomik, tarihi ve stratejik
konumunu da dikkate alarak; Metropol
kentle bütünleşmeyi sağlayacak;

Çalışma’ Dengesi

konularını değerlendirmeli,

-Mülk Sahipleri,
-Yatırımcılar
-Kamu Yönetimi
-Sivil Örgütler
tarafından kabul edilebilir olmalıdır.
Vadi Gelişim Strateji Çerçevesi’nin
oluşması için 6 önemli gelişim
stratejisi tanımlanmıştır.

‘Mavi-Yeşil Kuşak’
‘Gelişme Koridoru’
iki ana stratejik bileşenli yeni
bir
‘kentsel omurga’ ortaya koyacaktır.
‘Mavi-yeşil kuşak’, Haliç üzerinden
Marmara ve Karadeniz’i ‘su ve ‘yeşilaçık alan’ sistematiği ile buluşturan
bir yapıda düzenlenmelidir. Güneyde
Haliç’den başlayarak Cendere Vadisi
boyunca Kağıthane Deresi ve Cebeci
Taş Ocakları ve Belgrad Ormanları
üzerinden kuzeyde Karadeniz kıyısında
son bulan yaklaşık 30 km. uzunluğundaki
‘mavi-yeşil kuşak’ üzerinde zengin
tarihi, kültürel ve doğal eşikler
bulunmaktadır. Vadinin değerleri hem
vadinin hem de İstanbul’un geleceğinin
fırsatlarını ortaya koymaktadır.
İstanbul
Metropoliten
Kenti’nin
en önemli mavi ve yeşil
kuşağı
konumundaki ‘İstanbul Boğazı’na
paralel oluşturulacak yeni kuşak, kent
makroformunu ve iklimini etkileyecek
stratejik bir karar olacaktır. Bu şekilde,
bir yandan derenin ekolojik ve çevresel
değerleri korunurken, diğer yandan
Bölüm 4: Vadi Gelişim Strateji Çerçevesi

proje alanının
artacaktır.

ekonomik

değerleri

‘Gelişme Koridoru’ ise dönüşüm
sürecine giren orta ve büyük ölçekli
sanayi
alanlarının
bulunduğu
yeni yapılaşmaya uygun alanları
kapsayacaktır.
Doğal eşikler, kültürel miras, mülkiyet
yapısı ve yapılaşmaya uygun alan
çalışmaları sonucunda gelişme
koridorunda yenilikçi kullanım kararları
alınacaktır.
Vadi’ye ‘bilgi çağı ekonomisine dayalı
eğitim, bilişim ve teknoloji kullanım
kararları’ getiren üst ölçek plan kararları,
‘yaşama ve çalışma’ ve ‘kent içinde
kent’
yaklaşımlarını
benimseyen
uluslararası örnekler ile bir arada
değerlendirildiğinde, proje alanı için
eğitim, bilişim ve teknoloji kullanımları
ile turizm, konut, ticaret kullanımlarını
içeren ‘karma kullanımlar’ stratejisi
çerçevesinin çizilmesi gerekliliği ortaya
çıkmaktadır.
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Bilgi Çağı Kullanımları;

-İleri teknoloji, inovasyon,eğitim,

bilişim, çevresel teknoloji konularında
çalışmalar yapan Teknoloji Koridoru
oluşturulması,

-Akılda kalıcı, markalaşmış

Eğitim,
Bilişim ve Teknoloji kullanımlarının
vurgulanması,

-Yerel yatırımların teknoloji bilim ve

eğitim sektörlerine yönlendirilmesi,

-Yerel iş gücünün EBT iş kollarına

kanalize edilmesine yönelik eğitim
altyapısının kurgulanması.

gibi
yaklaşımları
gündeme
getirmektedir. Kuşak ve koridor, bu
çerçevede yeni bir kentsel omurganın
iki temel bileşenini oluşturacaktır.
‘Kentsel Omurga’, vadinin kuzeygüney ve doğu-batı eksenindeki
yerleşmelerin
‘dönüşüm
ve
yenileme’ süreçlerini tetikleyecektir.
Kuzey-Güney: Vadinin Haliç ve
Karadeniz buluşmasını sağlayacak
kültür-turizm, bilim, vadi gelişme
koridoru ve mavi-yeşil kuşak
senaryosu yazılmalıdır.
Doğu-Batı: Vadinin batısındaki
kentsel alan ve özellikle MİA ile
doğusunda yer alan yoğun yerleşim
alanlarını buluşturacak yeni bir
mekânsal ilişki sistemi kurulmalıdır.
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Gelişim Stratejisi 2:Vadi İçi
ve Yakın Çevre Etkileşimi

Bölgeler

Haliç ve Cendere Taş Ocakları
arasında 12 km uzunluğunda, en dar
yeri 100 m, en geniş yeri ise 1000 m.
olan, 450 ha. büyüklüğündeki proje
alanı;

-Doğal Eşikler,
-Yapılaşma,
-Dönüşüm Kapasitesi,
-Ulaşılabilirlik,
-Mülkiyet Büyüklüğü
-Örgütlenme Kapasitesi,
-Koruma Alanı,

CEBECİ TAŞ OCAĞI
VE SANAYİ ALANI

B1

B2

TEM KUZEYİ
SANAYİ ALANI

TEM

kriterleri dikkate alınarak ‘bölgeleme
ve ‘alt bölgeleme’ sistematiğinin
kurulması gerekmektedir.
Genel sistematik içinde proje alanı,
çevresi ile etkileşimi de göz önüne
alınarak;
1.
2.
3.
4.

Cebeci Taş Ocağı ve Sanayi Alanı
TEM Kuzeyi Sanayi Alanı
Kağıthane Merkez Gelişme Alanı
Kentsel ve Tarihi Sit Alanı

B3

KAĞITHANE MERKEZ
GELİŞME ALANI
KENTSEL VE TARİHİ
SİT ALANI

B4
E-5

olmak üzere 4 bölgeye ayrılmaktadır.
Dört bölgenin özellikleri dikkate
alındığında dönüşüm potansiyeli en
yüksek olanlar 1 ve 2 nolu bölgelerdir.
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Bölge 1: Cebeci Taş Ocağı ve
Sanayi Bölgesi

Bölge 2: TEM Kuzeyi Sanayi
Bölgesi

Proje alanının kuzey giriş kapısı
niteliğindeki bu bölgede; Cebeci Taş
Ocağı, orman ve orta ve büyük ölçekli
sanayi ile düzensiz yapılaşmış alanlar
bulunmaktadır.

Yoğun ve aktif sanayi kullanımları
içeren bölge; konumu ve çevresindeki
stadyum, hastane ile konut ve ticaret
yatırımları ile büyük bir dönüşüm
potansiyeline sahiptir.

Bölge içinde;

Bölgede;

-Cebeci taş ocağının bozulan doğal

-Büyük mülk sahiplerinin örgütlülüğü

dikkate alınarak ‘karma kullanımlı
ikinci çekim merkezi’ oluşturulmalı,

yapısı yeniden düzenlenmeli,

-Özel mülkiyetteki sanayi alanları

-Orman ve su ile uyumlu kentsel çevre

ile birlikte bilgi teknolojilerini temel
alan ‘eko ve tekno bilim odağı’
oluşturulmalı

oluşturulmalı,

-Metropole hizmet eden kamu

-Sanayi alanında ‘karma kullanımlı

kullanımları oluşturulmalıdır.

bir çekim merkezi’ oluşturulmalı,
Su kenarı yeniden düzenlenmelidir.

CEBECİ TAŞ OCAĞI VE SANAYİ ALANI
KONUM

MEVCUT KULLANIMLAR

MÜLKİYET / ÖRGÜTLÜLÜK

TEM KUZEYİ SANAYİ ALANI
KONUM

MÜLKİYET / ÖRGÜTLÜLÜK

MEVCUT KULLANIMLAR

78 ha.

117 ha.
İETT

13 600

13 500

-7 400

-7 500

-7 600

-7 700

-7 800
13 400

13 300

- Güçlü ulaşım bağlantıları
- Zengin doğal peyzaj
- Yüksek piyasa talebi

KENTSEL STRATEJİ

%84 Sanayi
%12 Mesken
%4 Sosyal Donatı

- Şahıs mülkiyeti
- Büyük parseller
- Örgütlülük oranı yüksek

- Güçlü ulaşım bağlantıları
- Zengin doğal peyzaj
- Yüksek piyasa talebi

%88 Sanayi
%5 Mesken
%7 Sosyal Donatı
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- Şahıs mülkiyeti
- Büyük parseller
- Örgütlülük oranı yüksek
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Bölge 3: Kağıthane Merkez
Gelişme Alanı

Bölge 4: Kentsel ve Tarihi Sit
Alanı

Kağıthane ilçesinin kent merkezi
olan bölgede ticari kullanımların
yanı sıra, yoğun konut ve küçük
işletmeler yer almaktadır.
Son
zamanlarda özel sektör farafından
geliştirilen gayrimenkul yatırımları
merkezin dönüşümü ve yenilenmesini
hızlandırmaktadır.

İstanbul’un tarihi mesire alanının
yeniden canlandırıldığı Sadabad Parkı
ve yakın çevresini içeren bölge, proje
alanının güney kapısını oluşturmaktadır.
Tarihi bölge;

-Haliç ile bütünleştirilerek, bilim-kültür-

turizm ve sanat vadisine dönüştürülmeli,

Merkez Bölgesinde;

-Ulusal ve uluslararası ölçekte etkinlik

-Gelişen trendlere göre yeniden ele

alanı haline getirilmelidir.

alınmalı,

-Yeni bir kimlik ve imaj oluşturulmalı,
-Kamusal alanlar artırılmalı
-Su ile bütünleşme sağlanmalıdır.
KAĞITHANE MERKEZ GELİŞME ALANI
KONUM

MEVCUT KULLANIMLAR

MÜLKİYET / ÖRGÜTLÜLÜK

TARİHİ VE KENTSEL SİT ALANI
KONUM

MEVCUT KULLANIMLAR

MÜLKİYET / ÖRGÜTLÜLÜK

13 300

13 200

13 100

-7 300

-7 400

-7 500

DSİ
-7 100

-7 200

-7 300

BELEDİYE
-7 500

-7 600

-7 700

TARİHİ VE KENTSEL
SİT ALANI

111 ha.
146 ha.

- Güçlü ulaşım bağlantıları
- 2. Derece merkez
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%92 Sanayi
%7,5 Mesken
%0,5 Sosyal Donatı
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- Küçük parseller
- Parçalı mülkiyet deseni
- Örgütlülük oranı düşük
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- Haliç’e erişim
- Tarihi ve kültürel değerler
- Yeşil alanlar

%43 Sanayi
%35 Mesken
%22 Sosyal Donatı

- Sadabad Tarihi ve Kentsel Sit Alanı
- Sanayi alanlarında küçük parseller
- Örgütlülük oranı çok düşük

KENTSEL STRATEJİ

Dört bölgenin özellikleri ve potansiyelleri değerlendirilerek bölgeler ve yakın çevre
ilişkileri de dikkate alınarak;
Kapılar (kuzey-güney)
Odaklar (kavşaklar, gelişme alanları)
Kenarlar/Etkileşim Alanları (su kenarı, orman kenarı, yerleşim kenarı, yol
kenarı)
- Akslar (bağlantılar, yaya yolları, caddeler)
oluşturulmalıdır.
-

Ayrıca, Gelişim Strateji Çerçevesi;
-

Dönüşecek,
Yenilenecek,
Canlandırılacak
Sağlıklaştırılacak
Korunacak

alanlara ilişkin de kararlar üretmelidir.

Taş Ocağı
Kapı

Odak 1

Odak 2

Odak 3

Kapı

Odak 4

Kapı

Kapı
Haliç
KENTSEL STRATEJİ
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TAŞ OCAĞI

TAŞ OCAĞI

ŞİŞLİ

ŞİŞLİ
AYAZAĞA

AYAZAĞA
ALİBEYKÖY BARAJI

ALİBEYKÖY BARAJI

MASLAK

MASLAK

ÜNİVERSİTE

STADYUM

HASDAL
KAVŞAĞI

EYÜP

TEM

STADYUM

HASDAL
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BÜ
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HALİÇ

ODAKLAR

KAPILAR

TAŞ OCAĞI

TAŞ OCAĞI

ŞİŞLİ

ŞİŞLİ

AYAZAĞA

AYAZAĞA

ALİBEYKÖY BARAJI

ALİBEYKÖY BARAJI

MASLAK

MASLAK

TEM

STADYUM

HASDAL
KAVŞAĞI

EYÜP

HASDAL
KAVŞAĞI

EYÜP

TEM
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YERLEŞİM KENARI
ORMAN KENARI
SU KENARI

AKSLAR
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BEŞİKTAŞ

ESİ
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ŞİŞLİ
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ÜKD
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U

U

Kaynak: Kentsel Strateji
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KENTSEL STRATEJİ

Gelişim Stratejisi 3:
Çevreye Duyarlı Ulaşım ve
Bilişim Altyapısı
Proje alanının stratejik konumu ve vadi
içinde sanayi alanlarının bulunması,
İstanbul Metropoliten Ulaşım Planı
için önemli bir potansiyel taşımaktadır.
Merkezi yönetimin özellikle 3. köprü
güzergahı seçeneğine göre vadiyi
kuzey-güney ve doğu-batı aksında
kullanma isteği ve kavşak önerileri,
vadinin ‘ekolojik bir koridor’dan
ulaşım koridoru’na dönüşme riskini
taşımaktadır.
Bu nedenle, vadinin ‘ekoloji ve
ekonomi’ ile ‘yaşama ve çalışma’
vizyonuna zarar vermeyen, çevreye
duyarlı stratejik bir ulaşım kararı kısa
bir süre içinde alınmalıdır. Ayrıca,
bilişim ve teknoloji alanının gerektirdiği
altyapı sistemleri, topografya vb.
özellikler göz önüne alınarak ulaşım
ile birlikte değerlendirilmelidir.

Gelişim Stratejisi 4:
Karma Kullanım; ‘Yaşama ve
Çalışma’
Bilgi teknolojilerini kentsel gelişmenin
fırsatı olarak ele alan yaklaşımların
temel özelliği, yaşam ve çalışma
alanları bütünleşmesini sağlamak
amacıyla eğitim, bilişim, teknoloji
kullanımlarının yanı sıra konut,
eğlence ve konaklama kullanımlarını
da içeren bir arazi kullanım çeşitliliğini
sağlamasıdır.

KENTSEL STRATEJİ

Vadide gelişme koridorları üzerinde
yer alan odaklarda ‘kümelenme’
ya da ‘esnek kullanım’ stratejisi
geliştirilmelidir. Kullanımların uyumu
ve
dağılımına
ilişkin
kamusal
kullanımlar
ve
alanların
elde
edilmesine yönelik ‘tercihli emsal’
ya da ‘imar bonusu’ yöntemleri
uygulanmalıdır.

Gelişim Stratejisi 5:
Proje Geliştirme Yaklaşımı;
Kamu ve Özel Sektör İşbirliği
Vadi vizyonu ve stratejilerinin
gerçekleştirilmesi
ve
projenin
uygulanabilirliği için kamu yönetimi,
mülk sahipleri, yatırımcılar, teknoloji
şirketleri ile eğitim ve araştırma
şirketlerinin bir araya gelerek işbirliği
yapacakları, ortaklık kuracakları
ortamlar sağlanmalıdır.

Kentsel
tasarım
oluştururken;

çerçevesini

-Vadinin yok olmaya başlamış kültürel
ve ekolojik
kazanılması,

değerlerinin

yeniden

-Bilişim

ve Teknoloji temelli öncü,
yenilikçi
mekanlar
ve
yapılar
yapılması
temel kriteri bölge ve alt bölge
düzeyinde ele alınmalıdır.
Cendere Vadisi Gelişim Strateji
Çerçevesi’nin en önemli konularından
biri tasarım ve planlama ilkelerinin
belirlenmesine
yön
verecek
stratejilerin ortaya konulmasıdır.

Planlama ve tasarım konusunda
KAYADER ile İBB işbirliği, projenin
başlangıç aşamasında önemli bir
adım olarak değerlendirilmelidir.

Gelişim Stratejisi 6:
Bilgi Teknolojileri ve Kentsel
Tasarım
Gelişmiş bilgi teknoloji yatırımları,
yerleşmelerin iziksel formuna ve
dokusuna,
yapıların
tasarımına
kadar geniş bir yelpazede yenilikçi
tasarım ile yapı teknolojisi ortamları
sunmaktadır. Bu yelpaze içinde,
kapsamlı bir kentsel tasarım çerçevesi
çizilmelidir.
Bölüm 4: Vadi Gelişim Strateji Çerçevesi
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Tasarım ve Planlama İlkelerinin Stratejileri
Doğal değerler ve vadi için biçilen
‘bilgi ekonomisine dayalı yaşama
ve çalışma alanı’ rolü; planlama ve
tasarım ilkelerinin önemini bir kez
daha ortaya koymaktadır.

Mavi Yeşil Kuşak Planlanması
ve Tasarımı Stratejisi:
Kentsel omuganın birinci önemli
bileşeni olan mavi-yeşil kuşak
stratejilerinin
uygulanması
için
planlaması ve tasarım aşamasında;
Kent makroformu,

-Haliç ve Karadeniz bağlantısı,
-Kültürel miras ve ekolojik miras
ilişkisi,

-Vadi yakın çevre açık alan ve
yapılaşmış alan ilişkisi,

-Dere, servis bandı ve koruma bandı
sistematiği,

-Orman veTaş Ocağı ilişkisi,
-Topoğrafya,
-Zemin yapısı
ve benzer konular dikkatle ele
alınmalıdır.

Gelişme Koridoru Üzerinde
Odak, Aks ve Kenar Oluşturma
Stratejisi:
Gelişme
koridoru
üzerinde
yapılacak yatırımların, mekansal
ve fonksiyonel dağılımlarının bir

KENTSEL STRATEJİ

bölgeleme sistematiği içinde; koridor
kapıları, odaklar, su ve proje sınırı
kenarları, akslar, mülkiyet ve karma
kullanım
kararları
çerçevesinde
geliştirilmelidir. Bu kapsamda, vadide
ve yakın çevresinde dönüşecek,
yenilenecek, sağlıklaştırılacak ve
korunacak alanların da öncelikleri ve
proje geliştirme yaklaşımları ortaya
konulmalıdır.

Çevreye Duyarlı ve Entegre
Ulaşım Stratejileri:
Proje alanını etkileyecek birbirinden
farklı ulaşım önerilerinin,

-Vadi tabanını koruması,
-Farklı ulaşım modlarının
entegrasyonu,

-MİA, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş,

Eyüp kent merkezleriyle bağlantıların
güçlendirilmesi,

-Toplu taşıma ve raylı sistemin

Kamusal Mekânların Elde Edilme
Stratejileri:
Günümüz planlama araçları ile kamusal
alanların elde edilmesi için Düzenleme
Ortaklık Payı (DOP) ve Kamu Ortaklık
Payı (KOP) araçları kullanılmaktadır.
ancak, iyi bir çevre oluşturmak için %
40 DOP oranı yeterli olmamakta KOP
alanları ise kamulaştırma yoluyla elde
edilmektedir.
Vadinin özellikleri dikkate alınarak,
ekolojik kullanım alanları ve özellikle
bilgi teknolojisine dayalı kullanım
alanlarının elde edilmesinde;

-Teşvikli İmar Bonusu
-Mülkiyetin Toplulaştırılması ve
Transferi

-İmar Haklarının Toplulaştırılması ve
Transferi

güçlendirilmesi,

vb gibi yenilikçi model ve yöntemler
kullanılmalıdır.

emisyonu

Bu nedenle;

-Hava kirliliğini azaltılması, karbon
temel ilkelerini göz ardı etmemelidir.
Ayrıca
ulaşım-arazi
kullanım
kararları bütünlüğü içerisinde, ulaşım
odaklarının belirlenerek, odakların
çevresinin tasarımı özel olarak
detaylandırılmalıdır.

-Dere kenarı koruma bandı ve açık

yeşil alanlar, taşıt ve yaya yolları, yeşil
parklar, otopark, üniversite alanları,
kültür, okul, hastane alanları vb gibi,
gereksinim duyulan tüm kamusal
mekânların alansal büyüklüğünün
hesaplanmalı,

-Bu alanların ne kadarının yenilikçi

Bölüm 4: Vadi Gelişim Strateji Çerçevesi

yöntemlerle uzlaşma yoluyla kamuya
yük getirmeden elde edilebileceği
belirlenmelidir.

Yapı Yoğunluğu
Kullanım Stratejisi:

ve

Karma

Uluslararası örnekler incelendiğinde,
bilgi çağı kullanımlarının yer aldığı
projelerin genel yaklaşımının ‘çalışma
ve yaşama birlikteliği’ üzerine kurulduğu
görülmektedir.
Proje alanının;

-Konumu,
-Doğal Eşikler,
-Açık Alan ve Yapılaşma Kapasitesi,
-Yakın Çevredeki Kamu ve Özel Sektör
-Yatırımları,
-Arazi Değeri,
-Sanayide Üretilen Katma Değer,
-Vadiye Biçilen Bilgi Çağı Rolü,
vb. gibi özellikler dikkate alındığında ‘yapı
yoğunluğu’ ve ‘karma kullanım kararları’
için geliştirilecek planlama stratejileri
vadinin geleceğinin şekillenmesi için en
önemli kararlar olacaktır. Söz konusu
kararların alınmasında; mevcut ve
revize planlama kararları ile piyasa
koşullarını da dikkate alan ‘en iyi arazi
kullanım çalışması’ nın (best use)
yararı olacaktır.
Cendere Vadisi Yol Haritası
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Yükseklik Stratejisi:

Projede;

Vadinin 3 boyutlu modeli oluşturularak
proje alanı ve yakın çevresinin
topografyasının algısının sağlanması,
yükseklik stratejilerini geliştirirken
önemli ipuçları verecektir. Yükseklikle
ilgili mekânsal kararlar geliştirirken
aşağıdaki
konular
göz
önüne
alınmalıdır.

-Su kenarı kamusal faaliyet

Yeşil Kuşak’ açık-yeşil alan kentsel
tasarım stratejileri;

Mimari Tasarım ve Uygulamada
Çeşitlilik ve Öncülük Stratejileri:

alanlarının kurgulanması,

-Doğal peyzaj ile uyumlu ‘’ yenilikçi

bağlantıların güçlendirilmesi,

-Farklı karakter ve ölçeklerde yeşil

suya yaya ve bisiklet yoluyla erişimin
kurgulanması

-Kentsel ekolojik ağ ile bütünlük,
-Dekovil hattının kültür ve doğa

Kentsel Tasarım ve Planlamada
‘esneklik’
ilkesi
ile
çeşitlilik
sağlanabilir. Katılımcı bir şekilde
hazırlanacak
‘Kentsel
Tasarım
Rehberi’nde;

-Köprüler ile dere üzerindeki yaya
-Proje alanı ve yakın çevresinden

-Vadi Taban Genişlikleri,
-Topografya,
-Yakın çevre,
-Silüet,
-Odaklar/Çekim Noktaları,
-Fonksiyon,
-Hava ve su sirkülasyonu,

-Su ve yeşil alanlar bağlantılarının

Vadide topografya ve yakın çevre
ile uyum sağlayan bir ‘silüet planı’
geliştirilmelidir. Vadinin genişlediği
alanlarda; odaklar içinde farklı
yükseklikler ve her odak için
‘yükseklik’ belirlenebilir.

Bilgi Çağı Odaklı Özel Altyapı
Geliştirme Stratejileri:

Su Kenarı Kamusal Yaşam
Alanları Elde Etme Stratejileri:
Vadinin en önemli değerlerinden birisi
‘su’ yani “Kağıthane Deresi”dir. Su bir
yandan proje alanını bütünleştiren,
süreklilik sağlayan önemli bir öğe,
diğer yandan sel ve taşkın riski taşıyan
bir faktör olmaktadır. Bu nedenle,
İSKİ tarafından yürütülen dere ıslah
çalışmaları dikkate alınarak bir ‘su
kenarı kentsel tasarım ikir projesi’
geliştirilmelidir.
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kurulması

-Suyun kendisinin bir aktivite

alanı olarak olanaklarının ortaya
konulması, suyla içiçe yeni bir
yaşamın canlandırılması

yönünden yenilikçi yaklaşımlar ortaya
konulmalıdır.

Bilgi ekonomisine dayalı yatırımların
yer alacağı vadide, altyapının
yenilikçi kullanımların gereksinmesini
karşılacak
şekilde
planlanması
gerekmektedir. Bu nedenle, planlama
ve tasarım çalışmalarına baz olmak
üzere ‘altyapı planı’ hazırlanmalıdır.

‘Yenilikçi Peyzaj’ Stratejileri:
Yenilik ve bilgi üzerine vurgu yapılan
bir alanda klasik yeşil alan tasarımının
ötesine geçilerek ‘ yenilikçi kentsel
peyzaj’
(innovative
landscape)
yaklaşımları benimsenmelidir.
Metropol ölçekte oluşturulacak ‘Mavi
Bölüm 4: Vadi Gelişim Strateji Çerçevesi

yeşil mekânlar,
alanlar,

uyumu

ile

-Açık alanların, farklı kullanımlar

için bir ‘düğüm’, ‘köprü’, ‘etkileşme’,
‘bağlama’ gibi farklı kavramlarla ifade
edilebilecek rolü,

-Bilişim teknolojilerinin etkinliklerinin
halkla paylaşım alanları, (ör. Dijital
gösteri alanları)

-Açık alanların; bilişim teknolojileri

ve sanat için bir buluşma mekanı
olması,

-Esnek ve kaliteli alanlar,

konularını dikkate alacak şekilde
geliştirilmelidir.

Alanda yapılacak yapıların da

-Yenilikleri takip eden, kendi başlarına
bir yenilik ürünü olması,

-Yeşil binalar vb. yaklaşımları takip
eden ve öncü olması,

-Önemli kamusal yapıların yarışma
yoluyla elde edilmesi,

-Bilişim teknolojisinin gerektirdiği

kullanımların (üniversite, laboratuar,
araştırma merkezleri, şirket oisleri
ve laboratuarları, üretim alanları) için
gerekli büyüklüklerin test edimesi
önemlidir.

Üniversite Alanı Yer Seçimi
Stratejileri:
Alanın bir bilişim ve teknoloji alanına
dönüşmesinde, önemli rol oynayacak
olan üniversite alanının yer seçimi
kritik konularından birisidir.
Temel strateji ünivesitenin toplu ya
da dağınık olarak temalar halinde yer
seçmesidir. Yer seçim kiriterleri ve
stratejileri kamu ve özel üniversitelerle
tartışılmalı ve talepler doğrultusunda
karar verilmelidir.

KENTSEL STRATEJİ

BÖLÜM 5
ZAMANLAMA,
KISA VE ORTA VADELİ İŞLER

11- Yapılacak İşler ve Zamanlama; Öncelikler
TEM’in kuzeyini kapsayan ve dernek
üyelerinin mülkiyetlerinin yoğunlaştığı
1 ve 2 nolu bölgelerin planlama ve
tasarım çalışmaları kısa ve orta vadeli
olmak üzere aşamalı ele alınmıştır.

-1. Aşama: 1:5.000 Ölçekli Nazım
İmar Planı Hazırlanması

-2. Aşama: 1:1.000 Ölçekli Uygulama
İmar Planları ve Kentsel Tasarım
Projeleri Hazırlanmasıdır.

Birinci Aşama, 1:5.000 ölçekli
Nazım İmar Planı’nın Mart 2010
İBB Meclis gündemine alınması ve
onaylanmasının hedelenmesidir.
Hedefe ulaşmak için aşağıdaki
çalışmaların yapılması gerekmektedir.
1:100.000 ölçekli Çevre Düzeni
Planı’nda proje alanını ele alan plan
kararları, itiraz süreci dikkate alınarak
aşağıdaki şekilde revize edilmelidir.
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Karma Kullanım:
Bu alanlarda, yaşama ve çalışma
birlikteliğini sağlamak üzere bilgi çağı
gereksinmelerini karşılayacak, Eğitim,
Bilişim ve Teknoloji (EBT) kullanımları
ile kentsel yaşamın gereksinmelerini
sağlayacak, Ticaret, Konut ve
Turizm (TKT) kullanımlarını içeren
‘karma kullanımlar’ yer alacaktır.
Kullanımların dağılımı ve yoğunluklar
alt ölçekli planlarda belirlenecektir.
Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor
Alanı:
Metropoliten kent bütününe hizmet
eden, rekreasyon amaçlı aktif ve
pasif yeşil alanlar ile spor alanlarıdır.
Cendere Vadisi, ekolojik kuşak ve
gelişme koridoru olacak şeklinde
tasarlanmıştır. Cendere Vadisi’nde,
ekolojik kuşak ve gelişme koridoru
bütünlüğü ve dengesi sağlanacaktır.

Bölüm 5: Zamanlama; Kısa ve Orta Vadeli İşler

Bu revizyona paralel olarak, Taslak
1:25.000
ölçekli
Nazım
İmar
Planı’nda aşağıdaki önerilerin yer
alması sağlanmalıdır.
Kağıthane-Cendere
Proje Alanı:

Vadisi

Özel

-Ekolojik kuşak ve gelişme koridoru
kullanımlarının karşılanması,

-Karma

kullanımla yaşama ve
çalışma
gereksinmelerinin karşılanması,

-Bilgi ve teknoloji amaçlı eğitim

gereksinmesinin karşılanması,

-Kentsel

ihtiyacının

yeşil

donatı
alanı
karşılanması,

İkinci aşama ise, Ekim 2010 tarihine
kadar 1:1.000 ölçekli Uygulama İmar
Planlarının elde edilmesi ve kentsel
tasarım projelerinin hazırlanması
sürecini kapsamaktadır.
Bu süreç içinde;

-Planlama bölgelerinde tematik
özellikli kentsel odakların ikir
projeleri hazırlanacak,

ve

-Fikir projeleri planlamanın ilkelerini
oluşturacak,

-Parselasyona baz olmak

üzere
hassaslaştırmaçalışmaları
yapılacaktır.

-Dere koruma alanı içinde

yapılaşmanın yasaklanması,

KENTSEL STRATEJİ

KENTSEL STRATEJİ

Bölüm 5: Kısa ve Orta Vadeli İşler
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Üst Ölçekli Planlardaki değişikliklerin yanı sıra, 1:5.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda
da revizyon yapılmalıdır.
Revizyon gerekçesi üst ölçekli planlar ve Yol Haritası’nda ortaya konulan vizyon ve
stratejik hedelerle uyumun sağlanması olarak konulmalıdır. 1:5.000 ölçekli Nazım
İmar Planı hazırlama tekniği açısından iki öneri senaryo sunulmaktadır.
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2010

MART

HEDEFLİ İŞ PROGRAMI

üst ölçekli
PLAN UYUMLULAŞTIRMASI
- 1/100.000
Çevre Düzeni Planı Revizyonu
- 1/25.000
Taslak Nazım İmar Planı Revizyonu

1/5.000 ölçekli
REVİZYON ve İLAVE NAZIM İMAR PLANI
- Analiz Çalışmaları
- Planlama Alt Bölgelerinin Belirlenmesi
- Kamu ve Kurum Görüşleri
- Dere Islah Planları Uyumu
- Ulaşım Planları Uyumu
- Plan Çizimi ve Plan Notları

CENDERE VADİSİ PROJESİ
2010

2009
12

1

4

3

2

yetkili:
İBB Şehir
Planlama Md.
koordinasyon:
IMP Planlama Grubu
yetkili:
İBB Şehir Planlama Müdürlüğü

koordinasyon:
IMP Planlama Grubu
IMP Kentsel Tasarım Grubu

1/5.000
ONAY SÜRECİ

İBB
MECLİS

1/5.000
ASKI SÜRECİ
-

Planların Askıya Asılması
İtirazlar
İtiraz Değerlendirme
Revizyonlar

KENTSEL STRATEJİ

İBB
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CENDERE VADİSİ PROJESİ
2010

ARALIK

PLANLAMA VE TASARIM
HEDEFLİ İŞ PROGRAMI

1/1.000 ölçekli
ALT BÖLGE UYGULAMA İMAR PLANLARI
-

Planlama ve Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi
Analiz Çalışmaları
Kamu ve Kurum Görüşleri
Alt Bölgeler Plan Çizimi ve Plan Notları
Parselasyon Ön Çalışması

kentsel tasarım
FİKİR PROJESİ

2010
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

yetkili:
İlçe Belediyeleri
Mülk Sahipleri
koordinasyon:
IMP Planlama Grubu
İlçe Belediyeleri
yetkili:
Dernek

- Pilot Bölge Seçilmesi
- Tasarım Çalışmalarının Yapılması

1/1.000 planlar
ONAY SÜRECİ
- İlçe (Şişli- Kağıthane) Belediyeleri Onayları
- İBB Belediye Meclisi Onayı

koordinasyon:
IMP Kentsel Tasarım Grubu
İlçe Bld.
Meclis
İBB
Meclis

1/1.000 planlar
ASKI SÜRECİ
-
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Planların Askıya Asılması
İtirazlar
İtiraz Değerlendirme
Revizyonlar
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Sonuç; İşbirliği için Rehber
İstanbul Metropoliten Kenti’nin ‘küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi
toplumuna dönüşen, yaşam kalitesi yüksek bir İstanbul vizyonu dikkate alınarak
hazırlanan Kağıthane- Cendere Vadisi Sanayi Dönüşüm Projesi, farklı proje
geliştirme yaklaşımlarının ortaya konulduğu önemli bir projedir.
Yol Haritası’nda ortaya konulan vizyon ve vizyona ulaşmak için gerekli adımlar
olarak belirlenen stratejik hedeler, 6E;
-Ekoloji; Kent İçi Mavi-Yeşil Kuşak Oluşturulması,
-Ekonomi; Kent İçi Gelişim Koridoru Oluşturulması,
-Eşitlik; Fırsatlardan Toplumun Eşit Yararlanması,
-Etkin Olma; Kamu, Özel ve Sivil İşbirliği İle Gücün Paylaşılması,
-Elde Edilebilirlik; Kamusal Alanların Yenilikçi Yaklaşımlarla Elde Edilmesi,
-Entegrasyon; Vadi Gelişim Strateji Çerçevesi’nin Oluşturulması
projenin ‘sürdürebilirlik’ ve ‘yapılabilir kılma’ amaçlarına uygun olarak
geliştirilmiştir.
Yol Haritası; İstanbul’un Vadi için, Vadi’nin de İstanbul için önemini dikkate
alarak ‘Vadi Gelişim Strateji Çerçevesi’ önermiştir.
Vadi Gelişim Strateji Çerçevesi’nin iki temel bileşeni;

-Mavi-Yeşil Kuşak
-Gelişme Koridoru
olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, Bilgi Çağı Kentlerinin özelliği olan ‘yaşama ve çalışma’ birlikteliği
yaklaşımı da;

-Eğitim, Bilişim ve Teknoloji vb. kullanımlarının yanı sıra
-Turizm, Konut ve Ticaret vb. kentsel kullanımların
birarada olduğu ‘karma kullanım’ çeşitliliğini de zorunlu kılmaktadır.
Yol Haritası, planlama ve tasarım sürecinde projeden doğrudan etkilenen;

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
-Sanayici mülk sahiplerinin örgütlendiği KAYADER
arasında bir işbirliği yaklaşımı da sunmaktadır. Bu işbirliği, projenin gelişim
süreçlerine bağlı olarak kamu, özel sektör ile sivil örgütler arası işbirliğine
dönüşecek yaklaşımları da ele almaktadır.
Ayrıca, başta 22@Barcelona Projesi deneyimleri olmak üzere uluslararası
deneyimlerinin de yer aldığı ‘Yol Haritası’ geniş kapsamlı bir stratejik çerçeve
sunmaktadır.
Yol Haritası’nın temel amacı; katılımcı ortamlarda, tüm taraların planlama ve
proje geliştirme sürecinde yer alacağı ortamlara rehberlik etmesini sağlamaktır.

Sözlük
Bilgi Kenti (Knowledge City)
Bilgi Kenti ‘bilginin geliştirilmesini teşvik
etmek amacıyla tasarlanmış kent’ olarak
tanımlanmaktadır. Bilgi Kenti, tüm
alanlarda değer yaratmanın, yaşam,
kültürel destek ve ekonomik değişme
gibi konularda yüksek standartlar
geliştirmenin yollarını aramaktadır.
Gelişmiş ekonomi anlamında diğer
kentlerle karşılaştırıldığında,
‘Bilgi
Kenti’ toplumun eğitim, öğretim ve
araştırmadaki gelirine daha fazla yatırım
yapmaktadır. 1

Yenilikçi
Region)

Bölge

(Innovative

İnsanların, şirketlerin ve kurumların
coğrai kümelenmesi bilginin hızlıca
arttırılması ve aktarılması için güçlü bir
mekanizmadır. Bilginin, yeteneklerin
ve deneyimlerin paylaşılması, öğrenme
ağının bileşenleri aynı yerde olduğunda
daha kolay gerçekleşmektedir.

Akıllı Kent (Intelligent City)
Akıllı kent, bilgi çağında insanları,
işletmeleri
ve
kamu
sektörünü
geliştirerek konumlandırmaya çalışan
kenttir. Bu tür kentler, yarının gelişen
endüstrilerini öne çıkarmaktadır. Akıllı
kentlerde, toplumun gelişmiş düzeydeki
bilgi ve iletişim hizmetlerine erişiminden

1 SGS economic & planning (2002), Knowledge
cities, Bulletin Urbecon.

kamu sorumludur.
Ayrıca gelişmiş
telekomünikasyon altyapısı yaratmak
üzerine çalışmalar yaparak bilgi tabanlı
bir ekonomi yaratılmaya çalışılmaktadır.2

Bilgi
Tabanlı
(Knowledge
Development)

Gelişme
Based

Bilgi tabanlı gelişme; sosyal bilgi
altyapısı, beşeri sermaye gelişmesi ve
sosyal kapital gelişmesi bilenşenlerinde
oluşan gelişmedir..3 Bilgi tabanlı gelişme
sürdürülebilirliğin en üst düzeyine
ulaşmış bölge ve ülkelerde stratejik
bir yaklaşımın birleştiricisi olarak
görülmektedir.4

Bilgi
Kümesi
Cluster)

(Knowledge

Bilgi kümesi , bilginin elde edilmesi ve
yayılması için bir bölge ya da ülkenin
yenilikçi sistemindeki tüm aktörleri
işbirliğini ifade etmektedir. İşbirliği,
üniversiteler, ticaret okulları, yönetim
danışmanları ve ajanslar, ekonomik
gelişmeyi geliştiren kamu kurumları
gibi diğer hizmet sağlayıcılarını da
2Toh, J. (1999), Singapore Awarded First-Ever
“Intelligent City” Award by World Teleport Association and Telecommunications Magazine”.
3 Carrillo, F.J. (2002), Capital systems: implications for a global knowledge agenda, Journal of
Knowledge Management, Vol.6, No.4.
4 Center for Knowledge Systems (2003), 2003
Forum on Knowledge-based Development (KBD)

içeren, şirket ve derneklerin ağını
kapsamaktadır.
İşbirliği
içindeki
aktörlerin heterojen çeşitliliği bilgi
kümesinin en önemli ayırt edici
özelliklerinden
biri
olarak
öne
sürülmektedir.5

Akıllı
Toplum
Community)

(Smart

Yerel yönetim, iş, eğitim,
sağlık
kurumları ve halkın genelinin bilgi
teknolojilerini
kavradığı,
bunun
yanı sıra toplumu pozitif yönde
değiştirmek için teknolojiyi kullanarak
birlikte çalışılan başarılı anlaşmaların
oluşturulduğu bir toplumdur.6

Öğrenen
Region)

Bölge

(Learning

Eğitim kurumları, araştırma ve
geliştirme ajansları, yasal kurumları,
işletmeleri ve sivil toplum kuruluşları
gibi farklı aktörler arasındaki işbirliği
ve ‘birlikte öğrenme’ yoluyla, yerel
ihtiyaçları tespit eden ve yeni bilgi
üreterek sorun çözen bölgedir.
Öğrenen bölge, ortak bir hedefe
ulaşmak için farklı kaynakların bilgi
ve uzmanlıklarında faydalanan bölge
olarak da ele alınmaktadır. 7
5 Arboníes, A. y Mosso, M. (2003), “Basque
Country: The Knowledge Cluster”, Journal of
Knowledge Management, Vol.6, No.4.
6 The World Foundation for Smart Communities
7 Stavrou, S. (2003), Building learning regions
- An innovative concept for active employment

Ağ Kentleri (Network Cities)
Demiryolu, kanal ve havayolu gibi
somut ya da, ticaret, inans, pazar,
göç, kültürel bağlar, paylaşılan tarih
gibi somut olmayan ağlarla birbirlerine
bağlı olan kentlerdir. 8

Bilgi Toplumu
Society)

(Knowledge

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin büyük
ölçüde kullanıldığı, insanların sosyal
ve bireysel gelişmelere ulaşmasındaki
bilgi ve becerilerinin arttırılmasının
sağlanması olarak açıklanmaktadır.

Teknopolis (Technopolis)
Teknopolis; temel altyapı ve kamu
hizmetleri,
teknolojik yeniliğin
uygulama ve dağılımını hızlandıran
kaynak ve kurumlar, yaşam kalitesinin
korunması
ya
da
arttırması,
yaşayanların iletişim ve teknolojiye
erişebilirliğinin güçlendirildiği alandır.9

policy.
8 D’Auria, A. J. (2001), City networks and
sustainability - The role of knowledge and of
cultural heritage in globalization; International
Journal of Sustainability in Higher Education.
9 Masakazu, O. Future Technopolis changes its
Form-from visible to invisible

Yeni Çağ Kentleri (New Century
Cities)
Ekonomik büyümenin temeli olan ‘bilgiye
dayalı ekonomi’lerin (knowledegebased
economy)
geliştirilmesi
sürecinde ‘teknoloji’, ‘kentsel tasarım’
ve ‘gayrimenkul geliştirme’ konularının
kesişiminde yer alan, karma kullanımlı
projeler ile ‘teknoloji ve bilgiyi’ kaldıraç
olarak kullanan kentlerdir.10

Bilgi Çağı (Knowldedge Age)
Bilgi Çağı, 20. yüzyılın sonları 21.
yüzyılın başında
başlamıştır (terim
1980den
beri
kullanılmaktadır)
Bilgisayar Çağı, Dijital Çağ olarak da
bilinmektedir. Bireylerin ‘bilgiye’ özgürce
ulaşması ve onu transfer etmesi ve
geleneksel sanayi üretimine dayalı
ekonomiden bilgiye dayalı ekonomiye
geçiş, belirleyici kriterlerdir.
Bilgi çağı ile kentler de geleneksel
sanayi tarzı üretimden bilgi yoğunluklu
üretim tarzına doğru geçiş yapmaktadır.
Kentlerin
ekonomilerini
yüksek
teknolojili, bilgi yoğunluklu sanayiler
oluşturmaktadır. Kentlerin mekansal
örgüleri ve talep ettiği işgücü proili
değişmektedir. Üniversiteler daha fazla
role sahip olmaktadır.

Bilim Kenti (Science City)

Kümelenme (Clustering)

Günümüzde, Avrupa ülkelerinde ‘bilim,
araştırma, geliştirme’ büyümenin ve
istihdamın temel gereklilikleri olarak
görülmektedir. Bu nedenle kentlerde
bilgi, yenilik, yaratıcılık temelinde bilgi
yoğun bir Avrupa Ekonomisi yaratmak
hedelenmektedir.

Aynı ya da benzer iş kolunda faaliyet
gösteren, coğrai olarak birbirine yakın,
son ürünün üretilmesinde birbirleriyle
işbirliği ve rekabet halinde olan üretici
irmalar ve bu irmaları destekleyen
ekonomik aktörlerin bir araya gelerek
yoğunlaştığı örgütlenme biçimidir. 13

Bilim kentleri kavramı; ekonomik
büyümede bilim ve yeniliklerin gözle
görülür düzeyde yarattığı pozitif etki,
coğrai yakınlık (kümelenme), bilgi
akışının irmalar üzerine yaptığı değer
artışı, iş-üniversite işbirliğinin iyi olduğu
kent ve bölgelerin daha başarılı olması
gibi gözlemler sonucu ortaya atılmıştır.

Ağ Kurma (Networking)

11

Türkçe
karşılığı
‘kuluçka’ olan
inkübatörler, bilişim ve teknoloji
alanlarının
vazgeçilmez
bileşenlerinden birisidir.
İnkübatör
binalarında, genellikle yeni kurulan
teknolojiye sahip küçük ölçekli
fakat çabuk büyüme potansiyeline
sahip irmalara yer verilmektedir.
Yeni girişimcilere belirli destekleri
belirli koşullar altında sağlayarak,
teknolojilerini geliştirmelerini sağlayan
inkübatörler, üniversiteler ve araştırma
enstitüleri ve merkezleri ile servis
bağları kurarlar.

Risk
Yönetimi
Management)

(Risk

Risk yönetimi, işletmelerin işlevleri
sırasında ortaya çıkabilecek risklerin
önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları
ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu
riskleri minimize edecek veya tam olarak
ortadan kaldıracak önlemlerin alınması,
alternatif senaryoların geliştirilmesidir.12
11 http://www.sciencecitybristol.com/about/oursupporters.shtm
http://www.sciencecities.eu/en/kongress.html
http://news.bbc.co.uk/local/bristol/hi/people_and_
places/nature/newsid_7933000/7933423.stm
http://www.advantagewm.co.uk/Images/Birmingham-science-city-prospectus_tcm9-5032.pdf

10 http://mit.edu/cre/research/ncc/)
12http://tr.wikipedia.org/wiki/Risk_yönetimi

Networking karşılıklı yardım ve işbirliği
sağlamak üzere kurulmuş ilişkiler ve
bu ilişkilerin yönetimidir.

İnkübatör (Incubator)

13 Çukurova Kalkınma Ajansı Kümelenme Ön
Analiz Çalışması

Yararlanılan Kaynaklar
İstanbul Veriler








13.02.2009 onay tarihli 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni
Planı Raporu
Mayıs 2009 tarihli 1/25.000 ölçekli İstanbul Taslak Nazım İmar
Planı Raporu
IMP Analiz Çalışmaları
ISKİ Kamulaştırma Haritası



1/5.000 Nazım İmar Planları







16.02.2007 ve 16.05.2007 onay tarihli 1/5.000 Şişli Ayazağa
Revizyon Nazım İmar Planı,
20.06.2006 onay tarihli Şişli Ayazağa, Cendere Kavşağı ve Yakın
Çevresi 1/5000 Nazım İmar Planı Revizyonu,
21.01.2003 onay tarihli Kağıthane 1/5000 Revizyon Nazım İmar
Planı,
13.09.2009 onay tarihli Sadabad Tarihi ve Kentsel Sit Alanı
1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Alanı Nazım
İmar Planı,
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