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ÖNSÖZ
İstanbul, Kocaeli ve Bursa Metropollerinin stratejik konumunda bulunan
Çayırova geleceğini şimdiden kurgulayarak, potansiyellerini fırsata
çevirmelidir. Günümüzde bankacılık, lojistik ve sanayi sektörleri ve
yatırımları ile ön plana çıkan Çayırova ve yakın çevresi, yeni kurgu içinde
geleceğine ilişkin stratejik kararları bugünden almak durumundadır.
Çayırova, Gebze ve Darıca ilçeleri arasında yapılacak olan sınırlar
ötesi işbirliği önemli bir güç ortaya koyabilir. İstanbul, Kocaeli ve Bursa
Metropol kentlerinin sinerjisi, üç ilçenin ortaya koyacağı gücü daha da
kuvvetlendirecektir.
Gerek metropol kentler, gerekse ilçeler arasındaki sınırlar ötesi güç,
yeni bir vizyonun ortaya konulmasını zorunlu hale getirmektedir.
Bu nedenle, Çayırova’nın vizyonu; “Sınırlar ötesinde ‘Yeni Bölgesel
Gücün’ fırsatlarını iyi değerlendiren, yeni kimliği ile yaşama ve çalışma
birlikteliğini yeniden kurgulayan Çayırova” olarak tartışmaya açılmıştır.
Vizyona ulaşmak üzere stratejik hedeler; Kimlik, Kapasite, Kaynak,
Kalite, Katılım ve Kurgu (6K) temaları üzerine belirlenmiştir. 6K
temaları, Çayırova ve bulunduğu bölgenin hızla dönüşüm ve gelişim
senaryolarını da ortaya koymaktadır.
Çayırova Belediyesi olarak hazırlattığımız Çayırova Strateji ve Eylem
Planı Taslağında yeni bir vizyon çerçevesinde 6 stratejik hedef, 20
hedef ve 61 eylem alanı ortaya konulmuştur.
Amacımız, taslak planda belirlenen strateji, program ve projelerin
geniş katılımlı ortamlarda tartışılması, yatırımcıların, yaşayanların ve
sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerini de dikkate alarak herkes
tarafından benimsenen bir yol haritasının ortaya konulmasıdır.

Kapsamlı ve detaylı olarak hazırlanan yol haritasının uygulanması için
kamu, özel ve sivil sektör işbirliğine gereksinim olacaktır. Bu işbirliği,
Çayırova’nın geleceği için önemli fırsatlar ortaya koyacaktır.
Çayırova Belediyesi olarak ortaya koyduğumuz vizyona ulaşmak için
taralara bir çağrı yapıyoruz. Bu, Çayırova’nın yeni kimliği ve yeni
kentsel kurgusunu tasarlamak üzere kapsamlı bir işbirliği ve güç birliği
çağrısıdır.
Söz konusu çağrıyı kuvvetlendirmek için iki önemli çalışma başlattık.
Bunlardan birincisi, Çayırova’nın yeni bir kimlik ve kurgu ile geleceğinin
şekillenmesi için 3 ay süre ile geniş katılımlı bir yeni kentsel doku önerileri
ve proje uygulama yaklaşımlarının tartışıldığı Proje Çalıştayı’dır. İkincisi
ise Taslak Yol Haritasının geniş katılımlı ortamlarda tartışılacağı ve
planın nihai hale getirileceği Çayırova’nın Geleceği Çalıştayı olacaktır.
Her iki çalıştayın amacı; Çayırova’nın geleceğini şekillendiren strateji
ve projeleri ortaya koymak ve bunların hızla uygulanması için işbirliği
ve güç birliği ortamlarını sağlamaktır.
Çayırova Taslak Yol haritasının şimdiden Çayırova ve bölgenin geleceği
için hayırlı olmasını dilerim.
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Ziyaettin AKBAŞ
Çayırova Belediye Başkanı
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GİRİŞ
Çayırova Nerede ve Nereye Gidiyor?
Günümüzde önemli kentler, 21.yüzyıl bilgi çağı ile birlikte yeni bir vizyon çerçevesinde
yeniden kurgulanmaktadır. Kentler uzmanlaşmaya ve birbirleri ile yarışmaya başlamıştır.
Küresel ekonomik gelişme, kentler için ‘yarışabilirlik’ ve ‘işbirliği’ kavramlarını öncelikli
gündem maddesi haline getirmiştir.

Çayırova;
-

İstanbul, Kocaeli ve Bursa Metropol Alanları;

-

Kartal, Dilovası ve Yalova

-

Gebze, Çayırova ve Darıca

olmak üzere metropol, bölge ve alt bölge üçgenleri içinde stratejik bir konuma sahiptir.
Yarışabilirlik ve işbirliği çerçevesinde;
-

Bölgesel Kümeler,

-

Kentsel Ağlar,

-

Yenilikçi Bölge,

-

Yaratıcı Kentler,

-

Akıllı Büyüme

gibi uluslararası yaklaşımlar ve özellikli temalar ön plana çıkmaktadır.
Ülkemiz kentleri de bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Bu süreç içinde uluslararası
deneyimleri de dikkate alan, yeni bir ‘kentsel gelişme strateji’ oluşturulmasının
zamanı gelmiştir. Kentlerimizin pek çoğunda var olan ‘yapı ve yaşam kalitesi riski’ni
minimize etmek, ‘yaşama ve çalışma birlikteliği’ni sağlamak ve ‘bilgi ekonomisi’nden
yararlanmak için kentlerimizin geleceklerini kurgulayacakları Yol Haritaları’na
gereksinimi vardır.
Kentsel Strateji bunları dikkate alarak Kentlerin Geleceğini kurgulayan Yol Haritalarını
belediyelerle birlikte katılımcı ortamlarda hazırlamaktadır. Çayırova’nın Geleceği Yol
Haritası, Çayırova Belediye Başkanı Sn. Ziyaettin AKBAŞ’’ın isteği üzerine Kentsel
Strateji tarafından hazırlanmış ve tartışmaya açılmıştır.
Çayırova, İstanbul, Kocaeli ve Bursa metropoliten alanlarının çekim merkezinde, oldukça
stratejik bir konumda bulunmaktadır. Bugün, sanayi, lojistik ve bankacılık merkezi
yatırımlarının yoğunluklu olduğu ilçe ve yakın çevresi, yeni kurgu içinde geleceğine
ilişkin stratejik kararlar almak zorundadır.
Çayırova’nın Geleceği Vizyonu; ‘Çayırova Nerede ve Nereye Gidiyor?’
-

İstanbul Metropoliten Alanı Sınırında mı?

-

Kocaeli Metropoliten Alanı İçinde mi?

-

Sınırlar Ötesi Bölgesel Bir Güç mü?

sorularının yanıtları ile belirlenmelidir.

Söz konusu stratejik konum ve üçgenlerin içindeki dinamikler Çayırova’nın geleceğinin
kurgulanmasında, ‘Sınırlar Ötesi Bölgesel bir Güç’ olarak ele alınmasını ortaya
koymaktadır.
Bu nedenle, Çayırova’nın stratejik vizyonu; “Sınırlar ötesinde ‘Yeni Bölgesel Gücün’
fırsatlarını iyi değerlendiren, yeni kimliği ile yaşama ve çalışma birlikteliğini yeniden
kurgulayan Çayırova” olarak belirlenmiştir.
Vizyona ulaşmak üzere stratejik hedeler; kimlik, kapasite, kaynak, kalite, katılım, ve
kurgu (6K) temaları üzerine belirlenmiştir. Bu çerçevede, 6 stratejik hedef, 20 hedef ve
61 eylem alanı ortaya konulmuştur.
Çayırova’nın yeni bir kimlik ve kurgu ile geleceğinin şekillenmesi için 3 ay süre ile geniş
katılımlı bir Proje Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştay’ın amacı, yeni kentsel doku önerleri
ve proje uygulama yaklaşımlarının tartışılmasıdır.
Çayırova Strateji ve Eylem Planı, kentsel dönüşüm ve gelişim stratejilerinin belirlendiği
‘Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi’ oluşturarak, kamu, özel ve sivil sektör işbirliği
program ve projeleri önermiştir.
Belediye yöneticileri ve uzmanların işbirliği ile hazırlanan bu taslak rapor, geniş katılımlı
ortamlarda tartışılmalı ve taralarca benimsenen ortak bir rapor haline getirilmelidir.

Saygılarımla
A.Faruk GÖKSU
Kentsel Strateji

YÖNETİCİ ÖZETİ
Marmara Bölgesi’nin İstanbul, Kocaeli ve Bursa metropoliten alanlarının stratejik
konumunda bulunan Çayırova’nın geleceğini yönlendirecek olan Strateji ve Eylem Planı;
-

Vizyon,
Temalar,
Hedeler,
Eylem Alanları,
Program ve Projeleri

ortaya koyan bir yol haritasıdır.
Çalışmanın amacı, potansiyeli yüksek olan bir bölgede bulunan Çayırova’nın geleceğini,
geniş katılımlı yeni bir senaryo ile kurgulamak için farklılık ve farkındalık yaratmaktır.
Bir Yol Haritası niteliğinde hazırlanan Çayırova Strateji ve Eylem Planı sekiz bölümden
oluşmaktadır.
Birinci Bölüm; Yeni Kent Yaklaşımları
Bu bölümde, öncelikle Çayırova ve benzeri kentlerin gelişimini yönlendiren uluslararası
Yeni Kent Yaklaşımları incelenmiştir. Bu yaklaşımlar arasında, ulaşım ağlarının ve
yatırımların kesişiminde yer alan ‘hub kentler’; yaratıcılığı ve yeniliği teşvik eden,
ekonomilerini bilgi çağı gerekliliklerine göre şekillendiren ‘yaratıcı kentler’, ‘bilgi kenti’
ve ‘öğrenen kentler; kentlerin bölgesel güçlerini yönetebilmek amacıyla aralarında
işbirlikleri kurduğu ‘kentsel bölge’, ‘yenilikçi kentsel bölge’ ve ‘bölgesel kümeler’
yaklaşımları incelenmiştir.
Bu örneklerden Çayırova için önemli dersler çıkmaktadır. Bu sonuçlar on maddede
aşağıdaki gibi özetlenmiştir;
1-Bölgesel İşbirliği
2- Kümelenme /Kutuplaşma Sinerjisi
3- İşbirliği/Yeni Ortaklıklar
4- Yeni(likçi) Değerler
5- Yaşama ve Çalışma Birlikteliği
6- Yaratıcı İşgücü
7- Stratejik Konum
8- Yaratıcı Kentsel Mekanlar
9- Kentsel Liderlik
10-Kentsel Gelişim Stratejileridir.
İkinci Bölüm; Çayırova’nın Bugünü
Çayırova’nın konumu ve mekansal gelişme süreci ile sorun ve fırsatlar ele alındığı
bölümde, 10 temel sorun ve fırsat ortaya konulmuştur.

10 Temel Sorun;
12345678910-

İşsizlik
Eğitim Düzeyi/Nitelikli İşgücü Eksikliği
Kimlik
Yaşama ve Çalışma Dengesi
Bölgesel Bütünleşme
Kent Omurgası
Kent Girişi
Kentsel Riskler
Kaliteli Çevre
Kaynak

10Temel Fırsat ise;
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Bölgesel Konum
Ulaşılabilirlik
Yakın Çevredeki Üniversiteler
Bankacılık Üssü Yatırımları
Lojistik Yatırımları
Organize Sanayi Bölgeleri
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Yerel Örgütlenme Kapasitesi
Yatay Ofis ve Mimari Tasarım
Proje Geliştirme Girişimleri

alt başlıkları altında değerlendirilmiştir.
Üçüncü Bölüm; Çayırova Nerede?
Çayırova’nın Geleceğini yönlendirecek Vizyon cümlesini belirleyen en önemli unsur
‘bölgesel konumu’ olmuştur. Bu nedenle ‘Çayırova Nerede?’ bölümünde;
-

İstanbul Metropolü Sınırında mı?
Kocaeli Metropoliten Alanı İçinde mi?
Sınırlar Ötesi Bölgesel Bir Güç mü?

sorularının yanıtları aranmıştır.
Çayırova;
-

İstanbul, Kocaeli ve Bursa Metropol Alanları;
Kartal, Dilovası ve Yalova
Gebze, Çayırova ve Darıca

olmak üzere metropol, bölge ve alt bölge üçgenleri içinde stratejik bir konuma sahiptir.

Söz konusu stratejik konum ve üçgenlerin içindeki dinamikler Çayırova’nın geleceğinin
kurgulanmasında, ‘Sınırlar Ötesi Bölgesel bir Güç’ olarak ele alınmasını ortaya
koymaktadır.
Dördüncü Bölüm; Çayırova’nın Değerleri; Buluşma Alanları

olarak belirlenmiştir. Geniş katılımlı bir vizyon toplantısında öneri vizyon benimsenebilir
bir ortak vizyon haline getirilmelidir.
Vizyona ulaşmak üzere 6 stratejik hedef, 6K teması çerçevesinde tartışılmıştır. Bu
bölümde;
1. Kimlik; Çayırova’nın kimliği ve kentsel imajı ne olmalıdır?
2. Kapasite; Bölgesel ve kentsel kapasiteler nedir ve nasıl artırılabilir?
3. Kalite: Yaşam ve mekan kalitesi nasıl arttırılabilir?
4. Katılım: Sosyal, ekonomik ve mekansal gelişime taraların katılımı ve katkıları
nasıl sağlanır?
5. Kaynak: Bölgesel ve yerel kaynaklar nasıl değerlendirilebilir?
6. Kurgu: Yeni mekansal kurgu nasıl olmalıdır?

Metropol, bölge ve alt bölge üçgenleri içinde stratejik bir konuma sahip olan Çayırova’nın
içsel ve dışsal dinamikleri dikkate alındığında aşağıdaki 10 buluşma, geleceğin
kurgulanması için yeni fırsatları gündeme getirecektir. Bu bölümde, Çayırova ve yakın
çevresini dikkate alan potansiyel buluşma alanları incelenmiştir.
10 Buluşma;
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Doğu-Batı
Yaşama-Çalışma
Küresel-Yerel
Beyaz-Mavi-Yeşil Yakalı
Mavi-Yeşil
Bugün-Gelecek
Düzenli-Düzensiz
Finans-Gayrimenkul
Üniversite-Kent
Kamu-Özel-Sivil

sorularının yanıtları aranmıştır.
Stratejik Hedeler;
Stratejik Hedef 1: Farklı Kimliğe Sahip Çayırova
Stratejik Hedef 2: Bölgesel ve Yerel Kapasiteyi İyi Kullanan Çayırova
Stratejik Hedef 3: Yaşam Kalitesi Yüksek Çayırova
Stratejik Hedef 4: Kapsamlı Katılım İle Gelişen Çayırova
Stratejik Hedef 5: Bölgesel ve Yerel Kaynakları Fırsata Dönüştüren Çayırova
Stratejik Hedef 6: Bölge İçinde Yeniden Kurgulanan Çayırova

Beşinci Bölüm; Çayırova’nın Geleceği
olarak belirlenmiştir.
Strateji ve Eylem Planının ana omurgasını oluşturan bu bölümde;
-

Vizyon,
Temalar,
Stratejik Hedeler,
Hedeler,
Eylem Alanları

konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.
Çayırova’nın sınırlar ötesi bölgesel bir güç olma misyonu doğrultusunda yeni vizyon iki
aşamalı olarak tanımlanmıştır.
Bölge Vizyonu;
“Metropoliten rekabet güçlerinin yenilikçi değerler ile birleştiği ‘yeni bir bölgesel
güç”
Stratejik Vizyon;
“Sınırlar ötesinde ‘Yeni Bölgesel Gücün’ fırsatlarını iyi değerlendiren, yeni kimliği
ile yaşama ve çalışma birlikteliğini yeniden kurgulayan Çayırova”

Söz konusu stratejik hedeler doğrultusunda ise 20 hedef belirlenmiştir.
Bunlar;
Stratejik Hedef 1: Farklı Kimliğe Sahip Çayırova
1.1.
1.2.
1.3.

Kent Kimliğinin Belirlenmesi
Kent Kimliği ve Kentsel Gelişme İlişkisi Kurulması
Kimliğin Yeni Fırsatlar Yaratması

Stratejik Hedef 2: Bölgesel ve Yerel Kapasiteyi İyi Kullanan Çayırova
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi
İşbirliği Kapasitesinin Oluşturulması
Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Kapasitesinin Arttırılması
Bölgesel Ekonomik Kapasiteden Faydalanılması

Stratejik Hedef 3: Yaşam Kalitesi Yüksek Çayırova
1.1.
1.2.
1.3.

Yapı Kalitesinin Arttırılması
Kentsel Çevre Kalitesinin Yükseltilmesi
Yaşam Kalitesinin Arttırılması

Stratejik Hedef 4: Kapsamlı Katılım İle Gelişen Çayırova
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Kent ve Bölge Ekonomisinin Gelişimine Katılım
Sosyal Gelişime Katılımın Sağlanması
Yerel Örgütlenmenin Güçlendirilmesi
Planlama ve Tasarım Süreçlerine Katılımın Sağlanması

Stratejik Hedef 5: Bölgesel ve Yerel Kaynakları Fırsata Dönüştüren Çayırova
1.1.
1.2.
1.3.

Bölgesel Kaynakların Harekete Geçirilmesi
Kentsel Düzeyde Kaynakların Geliştirilmesi
İnsana Yatırım Yapılması

Stratejik Hedef 6: Bölge İçinde Yeniden Kurgulanan Çayırova
1.1.
1.2.
1.3.

Sınırların Ötesinde Bölgesel Gücün Kullanılması
Bölge İçinde Bölgenin Kurgulanması
Bölge İçinde Kentin (Çayırova’nın) Yeniden Tasarlanması

Sorunlar ve olanakların tespitinden sonra mekansal çerçeve için 5 Temel Strateji
belirlenmiştir.
Bunlar;
1. Üçgen Stratejileri
-

İstanbul, Kocaeli ve Bursa Metropoliten Alan Üçgeni
Kartal, Dilovası ve Yalova Bölge Üçgeni,
Çayırova, Gebze ve Darıca Alt Bölge Üçgeni

2. Odak Stratejileri
-

Bölgesel Gelişim Odakları
Kentsel Odaklar
Yaşam Odakları

3. Aks Stratejileri
Bölgesel Gelişim Aksları
Kentsel Omurga
Yeni Yaşam Aksları

6 stratejik ve 20 hedef doğrultusunda ise 61 eylem alanı raporda tartışmaya açılmıştır.

-

Altıncı Bölüm; Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi

4. Kenar ve Kent Girişi Stratejileri

Çayırova Strateji ve Eylem Planı, altıncı bölümde, yeni mekansal kurguyu tanımlayan
‘Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi’ sunmaktadır.

-

Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi kentin gelişimin dinamiklerini yönlendiren
rehberdir. Yeni mekansal kurguya ilişkin temel kararlar, gelişimin yönü ve niteliği,
yatırım ve fırsat alanları, korunması gereken alanlar, gelişim aksları ve proje alanları bu
strateji çerçevesinde ele alınmaktadır.
Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi;
1. Olanaklar,
2. Mekansal Sorunlar,
3. 5 Temel Strateji,
4. Bütünleşme Stratejileri
alt başlıklarında ele alınmıştır.

Yol Kenarları
Doğal Alan Kenarları
Kent Girişleri

5. Yeşil Alan Stratejileri
-

Bölgesel Yeşil Alan Sistemi
Kentsel Yeşil Alan Sistemi

başlık ve alt başlıkları ile ele alınmış ve öneriler geliştirilmiştir.
Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi’nin ortaya koyduğu önemli stratejilerden bir diğeri
ise bütünleşme olarak ele alınmıştır. Bütünleşme Stratejisi kapsamında;
1.
2.
3.
4.
5.

Altın Üçgen
Kentsel Omurga
Yeşil Alan
Ulaşım
Mahalleleştirme

projeleri önerilmiştir.

Yedinci Bölüm; Proje Çalıştayları
Çayırova’nın yeni bir kimlik ve kurgu ile geleceğinin şekillenmesi için 3 ay süre ile geniş
katılımlı bir Proje Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştay’ın amacı, yeni kentsel doku önerleri
ve proje uygulama yaklaşımlarının tartışılmasıdır. Böylelikle, Çayırova için uygulanabilir
ve yaygınlaşabilir yenilikçi yaklaşım ve modellerin ortaya konulacaktır.
Çalışmanın yedinci bölümünde, 4 proje alanı için, dört farklı tasarım ekibinin katılımı ile
geliştirilen projeler ve finansman analizleri ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.
Sekizinci Bölüm; Öneri Program ve Projeler
Son bölümde
önerilmiştir.

vizyon projeleri,

örnek projeler, çalıştay projeleri ve programlar

Vizyon Projeleri; Altın Üçgen Fırsat Alanı, Kentsel Omurga, Yeşil Teknoloji
Koridoru, E5 Kenarı Sanayi Alanları Dönüşümü, Geri Dönüşüm Alanı
Örnek Projeler; Kent Bulvarı, Yeni Yaşam Odağı, Beşyol Odağı, Bağlantı Odağı,
TEM Kenarı, Bağlantı Yolu Kenarı
Çalıştay Projeleri; Kent Girişi Odağı (E5), Yeni Kent Girişi (Bağlantı Yolu), Yaşam
Odağı-1, Yaşam Odağı-2, Yaşam Odağı-3, Fatih Caddesi Geleneksel Kent Merkezi
Yenileme ve Canlandırma Projesi
Programlar; Çayırova-Gebze-Darıca İşbirliği, Yerel Kapasite Artırma, KamuÖzel-Sivil Sektörler İşbirliği, Üniversite-Kent Buluşması, Vadileri Kente
Kazandırma , Kentsel Buluşmalar, Bilgi Bankası Oluşturma, Kapasite Analizi,
Kentsel Kalite Programıdır.
Sonuç olarak, Strateji ve Eylem Planı, Çayırova’nın Geleceği için kapsamlı bir Yol
Haritası sunmaktadır.
Amaç, bu çalışma kapsamında ortaya konulan vizyon ve hedeler ile eylem
alanlarının geniş katılımlı bir ortamda tartışılarak kısa, orta ve uzun vadeli iş
programının ortaya konulmasıdır.
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1-HUB KENTLER (HUB TOWNS)
Günümüz kentsel gelişim stratejilerinde, kentsel ve bölgesel ağlar ve bu
ağlar içindeki insan, bilgi, enerji ve mal hareketi belirleyicidir. Bölgesel ağ
içindeki hareketin bağlantı noktalarındaki şehirlere “hub kentler” denilir. Bu
kentler, ana ulaşım yollarının, lojistik bağlantıların ve bilgi akışının kesiştiği
ve dağıtıldığı kentlerdir. Bu anlamda hem ekonomik bir odak hem de
bölgesel bir bağlantı noktası oluştururlar. Bu bağlantılar 3 ana başlık altında
sınılandırabilir;
1. Fiziksel Bağlantılar: Mekansal olarak stratejik bir konuma iyi ulaşım
bağlantılarına sahiptir. Ticari terminallerin (liman, hava limanı...), ana
demir yollarının ve karayolu arterlerinin kesişiminde, lojistik öneme
sahiptirler.

Yaratıcı kentlerin soyut (soft) ve somut (hard) bazı altyapılara sahip olmaları
gerekmektedir.
Soyut altyapılar;
- Yüksek düzeyde yetenekli ve esnek yaratıcı işgücü,
- Dinamik düşünürler, yaratıcılar ve uygulayıcılar,
- Geniş formel ve enformel entelektüel altyapı,
- İç ve dış dünya ile güçlü iletişim bağlantıları,
- Girişimcilik kültürü (hem sosyal hem ekonomik)
Somut altyapılar ise, inşa edilen çevre veya bir yapı, bir cadde bile olabilir.
Yaratıcı kent bir kaynakta aşağıdaki gibi formüle edilmiştir;

2. Toplumsal Bağlantılar: Farklı bölgelerin, sosyal dokuların, yönetim
alanlarının kesiştiği ya da çakıştığı noktalarda bulunurlar. Bu sebepten
dolayı farklı bölgesel komşularıyla sosyal ve ekonomik bağlar kurabilirler.

Yaratıcı kent = yaratıcı ekonomi = yaratıcı belediye = yaratıcı
paydaşlar = yaratıcı üniversite = yaratıcı insanlar = yaratıcı çevre
= yaratıcı olanaklar

3. Enformormatik Bağlantılar: Bilgi akışının yönlendirildiği ve yönetildiği
merkezleri içinde barındırırlar. Bu anlamda, üniversiteler, teknoloji
alanları, enstitüler, telekomünikasyon bağlantıları ya da bilgi merkezleri
için bölgesel bir odak oluşturabilecek noktalarda konumlanmışlardır.

Yaratıcı Kent oluşturmanın temel bileşenleri;
- Kültürel Kimlik
- İnsan (Yaratıcı sınıf)
- Organizasyon (yönetim, idare)
- Farklılık (yerel potansiyeller) şeklindedir ve bu bileşenlerin iyi ele
alınması yaratıcı şehirler için kritiktir.

“Hub Kentler” kaçınılmaz olarak iş gücünü çeker ve bu iş gücünü destekleyecek
ekonomik aktiviteyi tetikler; dolayısıyla gelişirler ve büyürler. Gelişimin
boyutu kentin içinde bulunduğu ekonomik coğrafya ve gelişme kapasitesi
ile bağlantılıdır. Bu yüzden yeni oluşan “hub kentlerde” doğru planlama
kararları ve akıllı büyüme stratejileri büyük rol oynar. Bu noktada yerel iş
gücü kapasitesi, ekonomik gelişim kapasitesi ve hizmet verme kapasitesi
önemli rol oynar.

2- YARATICI KENTLER (CREATIVE CITIES )
Yaratıcı kent kavramı, kentin kendisinin yaratıcılığından ziyade, yaratıcı
işgücünü ve yatırımları çekmek, insanların yaratıcılığını tetiklemek için
oluşturulan kentsel çevreyi ifade etmektedir. Çünkü, yaratıcılık, günümüz
ekonomilerinin gelişme motoru olmuştur. Yaratıcılığın yerel ve bölgesel
ekonomik büyümeyi hızlandırıcı rolü yüksektir. Yaratıcılık, bilimsel ve
teknolojik bilgileri piyasaya/piyasa değerine aktardığından, bilgi odaklı
ekonomilerde oldukça önemlidir.
Yaratıcı kent, insanlara değişimin mağdurları değil, değişimin aktörleri
olabilmeyi sağlayan; değişimi bir anlık bir olay değil, sürekli yaşanan bir
deneyim olarak gören, parçaları ve bütünü aynı anda görebilen kentlerdir.
Yaratıcı kentlerin özellikleri;
- Risk alabilen,
- Liderlik yetisine sahip,
- Hedelenen noktaya gidebilen,
- Politik çemberin dışına çıkabilen, aynı zamanda taktiksel ve stratejik,
- Yarışabilir yenilikçi kentsel araçları (kentsel ağ kurma vb.) anlayabilen
olarak özetlenebilir.
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3-BİLGİ KENTİ (KNOWLEDGE CITY)
Bilgi kenti sürekli yeni fikirlerin, kavramların, ürünlerin, süreçlerin, yaratıldığı
ve uygulandığı ve bunlara ekonomik değerin yüklendiği kentlerdir.
Geçmişte ticari mal üretimine dayandırılan sanayi sektörü kentsel gelişimin
stratejilerini belirlerken, günümüzde bilgi-bilişim sektörleri içindeki
aktiviteler daha fazla önem taşımaya başlamıştır. Bu sektörler de ticari mal
üretimini merkez alan mekansal ihtiyaçlardan çok farklı kentsel çevrelere
gereksinim duymaktadır.
Bilgiye ulaşım ve eğitim olanakları gerek firmaların gerekse çalışanların yer
seçimi kriterlerinde üst sıralarda yer almaya başlamıştır. Özellikle global
şehirlerde, bilgiye ulaşmak amaçlı kümelenmeler (clustering) hem firmalar
tarafından hem de çalışanlar tarafından tercih edilmektedir. Toplum
bilgiye odaklanmaya başladıkça ve bilginin önemi arttıkça, özellikle bilgi
kaynaklarının kümelendikleri büyük şehirlerde temel mekânsal gelişim
ihtiyacı da doğru orantılı olarak artmaktadır. Bilgi-merkezli gelişimler insan
ve organizasyon kapasitelerini arttırmayı ve yenilikçilik, öğrenim, yaratıcılık
ve değişim kavramlarına olanak sağlayacak çevreleri oluşturmayı hedeler.
Dolayısıyla bu tarz gelişimler ürün odaklı gelişimlerden farklı mekansal
gelişim stratejileri gerektirir. Ayrıca, bilgi bazlı aktivitelerin, ticari ürün
odaklı sanayilerin aktivitelerinden en büyük farkı birbirlerine ve bilgi
üretim merkezlerine yakın olma ihtiyacı içerisinde olmalarıdır. Bilgi
kümesi (knowledge cluster) veya öğrenme bölgesi (learning region) olarak
adlandırılan gelişim kümeleri oluşturmaktadırlar.

Çayırova’nın Geleceği;
Sınırlar Ötesi Bölgesel Güç
Strateji ve Eylem Planı
17 Temmuz 2010
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Bu kümeler, ve bilgi bazlı aktivitelerin içerdiği fonksiyonlar özel veya kamusal
Ar-Ge merkezleri, teknik ve eğitim aktiviteleri gibi kullanımları kapsar.
Bilgi odaklı bir yerleşim için;
1. Bölgesel bir stratejik plan,
2. Ulaşım, teknoloji ve iletişim alt yapısı,
3. Yeterli konut ve aktivite alanları olmalıdır.
Bilgi Kentinin oluşması ve geliştirilmesi için gerekli öğeler ise:
1. Yerel ve bölgesel idari birimlerin katılım ve istikrarı
2. Büyük ortaklıklar
3. Küçük ve yeni başlayan ortaklıklar
4. Kaliteli üniversiteler
5. Yaşam ve mekan kalitesidir.

4-KENT BÖLGE (CITY REGION)
Kent bölgeler, 2006 basım tarihli İngiliz Kentleri raporunda; kentsel çekirdeğin
çevre yerleşmelerdeki insanları, çalışma ve hizmet amaçlı çekerek genişlediği
alan” olarak tanımlanmaktadır.
İngiltere 2006’da Sürdürülebilir Toplumlar Üretme politikası içerisinde
Kentsel Bölgeler Çerçevesi yayınlamıştır. Kentsel bölgeler; insanların çalışma
ve alışveriş, eğitim, sağlık, dinlenme ve eğlence gibi servisleri temin etme
mekanları olan merkezlerin sınırları genişletilmiş halidir. Daha çok işletmeler
ve ekonominin gelişimi açısından önemli role sahiptirler. Kentsel bölgeler
ilişkili ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu alanlarda konumlandırıldıklarında
üretim seviyeleri arttığından ve yenilikçi bir doğaya sahip olduklarından
ulusal ekonominin lokomotileri haline gelirler.

-

Bölgesel faydayı artıracak ve yerel yönetimin hedelerini
gerçekleştirecek vizyonlar, amaçlar, stratejiler geliştirmek.
Karşılıklı çıkarın kilit alanlarını tanımlamak.
Yapıların katılımı için yeterince basit olması.
Yapıların, bölge içindeki diğer yapılarla çelişen değil bütünleyici bir
biçimde olması.
İdari düzenlemelerin kendi yerel yönetim yapılarını da
etkileyebileceğinin farkında olmak.
Net liderliğin işlerin yapılmasını sağladığının farkında olmak.
Merkezden alınacak kaynakları maksimize etmek için birlikte
çalışmak.

5-KENTSEL AĞLAR (URBAN NETWORKING)
Kentsel işbirliği, ortak bir hedefi gerçekleştirmek üzere, kentler ve kentsel
bölgeler arasında işbirliği ve iş bölümü geliştirerek, sinerji avantajlarını
yaratma amacıyla kurulan ağları ifade etmektedir.
Bu işbirliği içindeki gerçek aktörler yalnızca yerel yönetim kurumları değil,
aynı zamanda şirketler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri vb. kurumlardır.
Kentsel işbirliği bu nedenle, hem kentsel bölge içerisinde stratejik gelişme
düzenlemelerini, hem de kentsel bölgeler arasındaki işbirliğini ifade
etmektedir.
Bu iki tür değişimi beraberinde getirmektedir.

Basit bir şekilde tanımlanırsa, kent bölgeler, yerel idari sınırların ötesine
geçerek, birden fazla kenti stratejik planlama (ekonomik gelişme, fiziki
planlama, stratejik konut) anlamında birleştirmesi ve yeni idari düzenlemeler
yapılmasıdır.

Mekan mantığında değişim; merkezlerin etkileşimde ve iletişimde olduğu,
yeni dinamik mekanlar, hareketin mekanı. Ekonomik ve kamusal alana
domine eden hareketin mekanı ve aynı zamanda hala sosyal etkileşimin
mekanı.

İnsanlar, kendi yaşamlarını idari sınırları esas alarak sınırlandırmamaktadırlar.
Dolayısıyla kent bölgeler insanların yaşam, iş, seyahat, okul, alışveriş, boş
vakit geçirmeyi içeren tüm yaşamlarını, birleştiren coğrafi alanlardır.
Kent bölgeler ve sınır ötesi (cross boundary) çalışma, birlikte çalışan alanları
yönetme ve geliştirme açısından en iyi mekansal düzeyi kurmayı ifade
etmektedir.

Organizasyon Kapasitesi; : Kentsel bölge içinde dahil olan tüm aktörleri
listeye alabilme, sürdürülebilir gelişme için bu taraların yardımıyla yeni
fikirler geliştirebilme ve uygulayabilmedir.

Ekonomik gelişmeler yerleşimlerin içinde izole bir şekilde gelişmediğinden,
yerel yönetimim idari sınırlarını aştığından yerel yönetimlerin bu birlikteliğe
katılması önemli görülmektedir.
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Yerel yönetimlerin göz önüne alması gereken hususlar aşağıdaki gibi
listelenmiştir;

Kentsel işbirliği uluslar arası olmayı da ön plana çıkartmaktadır.
Uluslar arası olma stratejileri
-

Uluslararası projelerde yer alma
Mevcut ve potansiyel ortaklarla ilişkileri güçlendirme
Doğrudan iş-işe ilişkileri ve bireysel iletişimi artırma
Uluslar arası ağlardaki işbirliklerini artırma
Ortakların kentin güçlü yanları hakkındaki bilgilerini artırma
Yeni işbirliği yöntemleri ve ortamları yaratma gibi konuları
kapsamaktadır.

6- YENİLİKÇİ KENTSEL BÖLGE (INNOVATIVE URBAN
REGION )
Yenilikçi Kentsel Bölge; yaratıcılığın, sanayi, yaşam kalitesi vb gelişim
değerlerinde ön plana çıktığı bölgelerdir. Gelişim politikalarında, diğer
kentsel bölgelerden bölgesel ve/veya ulusal ekonomiye katkı ve bilim ve
teknoloji alanlarına daha çok yer vermesi ile ayrılırlar.
Bölgesel yenilikçiliği belirleyen kriterlerden bazıları;
- Tarih (History)
- Liderlik (Leadership)
- Ağlar (Network)
- Çekicilik (Appeal)
- Imaj ( Image)
olarak sıralanmaktadır. Bazı araştırmalar kriterlerin değil, bir araya getirme
formülünün ön plana çıktığını savunmaktadır.
3E tarifi olarak adlandırılan formülün bileşenleri:
1. Eğitim ( Education)
Eğitim ve araştırmaya stratejik ve ölçülebilir yatırımların yapılması
gerekmektedir.
2. Girişimcilik (Entrepreneurship)
Girişimcilik kültürü kurumlarda, okullarda ve sanayiler tarafından da
desteklenmektedir.
3. Çevre (Environment)
Çevresel sürdürülebilirliği sağlarken çekiciliği pahalılıkla dengelemek
gerekmektedir.

7- BÖLGESEL KÜMELER (REGIONAL CLUSTERS)
Geçtiğimiz 20-30 yıl içerisinde global ve yerel ekonomideki önemi ve yeri
gittikçe artan bilgi-bazlı ekonominin ana bileşenleri:
-

kabiliyet (talent )
yenilikçilik (innovation )
yaratıcılıktır (creativity).

Bu 3 faktörün global ekonomideki dağılımı eşit değildir. Belirli alanlarda
kümelenmiştir. Günümüz ekonomisinde gelişmenin temel kaynağı kabiliyetli
ve üretici insanların kümelenmesi ve belli bölgelerde yoğunlaşmasıdır.
Birbirimize yakınlık yeni fikirlerin sıkça üretilmesine ve üretkenlik seviyesinin
yükselmesine neden olmaktadır. Bu gruplaşmayı teşvik edici güce
Kümelenme Kuvveti (Clustering Force) denmektedir ve sonucunda oluşan
kümeler ise Bölgesel Kümeler olarak tanımlanmaktadır.

Ekonomik büyüme ve kalkınma hızını arttırmak için firmalar ve yönetim
birimleri için stratejik hedef olarak görülen bölgesel kümelenme şehir veya
bölge ölçeğinde günlük yaşam içerisindeki ‘mekan’ı ve yaşam kalitesini
de etkilemektedir (Florida 2008). Bölgesel rekabetin oluşumu ve rekabet
içerisinde firmaların yer alabilmesi için kümelenme şart görülmektedir.
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Bölgesel sistemde rekabetin ortaya çıkması için;
- Bilgi (knowledge),
- Akıllı alt yapı ( intelligent infrastructure),
- Bağlantı (connectivity),
- Üreticilik (productivity),
- Sosyal uyum ( social cohesion )
Bölgesel rekabetin teşvik edilebilmesi için ise;
- Yaşam boyu öğrenim olanakları,
- Kalifiye işçileri çekim gücü,
- Birçok kültürün entegrasyonu,
- Dayanışma ve birlik şarttır.

8-ÖĞRENEN KENTLER (LEARNING CITIES)
Öğrenen kentler ve bölgeler, yeniliği ve öğrenmeyi gelişimin merkezine
yerleştiren kent ve bölgeleri ifade etmektedir. Bu kentler; yaşam boyu
öğrenmeyi, yeniliği, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaratıcı kullanımlarını
kullanarak ekonomik faaliyetlerini devam ettirmektedirler.
Öğrenen kentlerdeki geçen ‘öğrenme’ kelimesi hem bireysel, hem
kurumsal öğrenmeyi ve yalnızca okuldaki değil yaşam boyu öğrenmeyi
ifade eder. Öğrenen kentlerde küresel ve uluslararası ekonomi ile baş
edebilmek de önemlidir. Bölgeyi yarışabilir yapmak için başka stratejiler de
geliştirmek gerekmektedir. Zorluk bireysel öğrenmeyi, bu yarışabilirliğin
sağlandığı kurumsal boyuta aktarabilmektir. Öğrenen kentlerde; ağlar
kurma ve işbirlikleri kilit bileşenlerdir. Çünkü, ortak öğrenme bilginin,
ürünlerin, süreçlerin, çalışma organizasyonlarının sürekli olarak değişimine
dayanmaktadır.
Öğrenen kentlerin bir çok ortak özelliği bulunmaktadır;
İşbirliği: kamu kurumları, özel sektör, eğitim ve araştırma enstitüleri,
sivil örgütler ve bireyler arasında işbirliğini teşvik ederler.
Deneyimle Öğrenme: öğrenen kentlerin önemli özelliği küresel
düzeyde yarışabilir bilgi-yoğun endüstriler ve hizmetler yaratmak
için gösterdikleri kararlılıktır. Bunun için, yerel kapasitelerini
öğrenmek, yenilik ve değişime yönlendirilirler.
Kümelenme: aynı yerde kümelenen, şirketler ve bilgi kurumları, bilgi
akışını ve sosyal etkileşim ve öğrenme şanslarını daha da arttırırlar.

Çayırova’nın Geleceği;
Sınırlar Ötesi Bölgesel Güç
Strateji ve Eylem Planı
19 Temmuz 2010
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ÖRNEKLERDEN ALINACAK 10 TEMEL DERS:
1-Bölgesel İşbirliği

6- Yaratıcı İş Gücü

2-Kümelenme-Kutuplaşma Sinerjisi

7-Stratejik Konum

Günümüzde kentler yalnızca kendi iç dinamikleri ve olanakları değil, içinde
bulundukları bölgenin dinamikleri, fırsatları, değerleri ve potansiyelleri ile
de bir gelecek çizmektedirler. Ayrıca, ortaklıklar ve işbirlikleri sektörel bazda
olduğu kadar, kentler arasında da önem kazanmıştır. Kentlerin gelişimi
kurdukları bölgesel ittifakların başarısı ile doğrudan orantılıdır. Farklı
dinamiklerin ve birlikteliğin sağladığı avantajların bütünleştirilerek, bölgesel
bir güce dönüştürülmesi, bölge içinde yer alan tüm kentlerin yararına bir sonuç
doğurmaktadır.
Kentte birbirini destekleyen fonksiyonlar bir arada yer alarak bir sinerji
yaratmaktadır. Birbiri ile ilgili fonksiyonların ve yaratıcı sınıfın birbirine
yakınlığı, yeni fikirlerin geliştirilmesini ve üretkenlik seviyesinin yükselmesini
sağlamaktadır. Üniversitelerin, bilişim teknolojilerinin ve konutların bir arada
oluşturduğu kutuplaşma, bilgi kümelerinin oluşmasında neden olmaktadır.
Ayrıca, bir fonksiyonun bir alanda yer seçerek başlattığı nüve, onunla ilgili
benzer fonksiyonları da çekerek kümelenmeyi sağlamaktadır.

3-İşbirliği/Yeni Ortaklıklar

Kamu, özel ve sivil sektörün buluşması ve birlikte iş yapabilme kapasitesinin
artırılması, kültür ve ekonominin birbirlerini destekleyerek geliştirmeleri,
yaşama ve çalışma alanlarının birlikteliği, bilgi ve teknolojiye dayalı ekonomiler
ile kent tasarımının buluşması, daha güçlü bir kentsel ağ için kurumların ve
kentlerin buluşması, kentlerin ekonomilerini ve yaşanabilirliklerini arttıran
buluşmalardır. Bu nedenle kamu, özel ve sivil sektörün yeni işbirlikleri ve
ortaklıklar geliştirmeleri önem kazanmaya başlamıştır.

4- Yeni Değerler

Günümüzde kentsel ve bölgesel ekonomik gelişim, bilgiye ve yenilikçiliğe
bağlıdır. Bugün, teknoloji, bilgi, yenilik, kavramlarından uzak kent planlarının
uygulanma şansı düşüktür. İleri teknoloji ve bilişim ile yaratılan yenilikler, katma
değeri artırmaktadır. Bölgesi için merkez olmayı hedeleyen yaratıcı kentler;
gelişim stratejilerinde yenilikçi yaklaşımları bünyelerinde toplamaktadırlar.
Global kentlerdeki gelişim, yeniliğin teşvik edilmesi ile sağlanmaktadır.
Üniversiteler, Ar-Ge alanları, teknoloji geliştirme alanları, bilginin ve yeniliğin
oluşumunda önemlidir.

5. Yaşama ve Çalışma Birlikteliği
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Çalışma ve yaşama alanlarının fonksiyon bölgelemesiyle (zoning) birbirinden
ayrıştırıldığı planlama anlayışı bugüne kadar etkin olmayan bir kentsel düzen
yaratmıştır. Bugün özellikle ‘kent içi kent’ anlayışıyla, karma kullanımlarla ,her
bölge kendi içinde başlı başına bir kent gibi ele alınmaktadır. Kentlerin, insanlar
tarafından hem yaşamak hem de çalışmak için tercih edilen bir yer olmasını
sağlamak için konut kalitesi ve çeşitliliği, kentsel çevre ve hizmetlerin kalitesi ve
yeterliliği belirleyici rol oynamaktadır. Kentlerin yaşama ve çalışma alanı olarak
tercih edilmeleri, ziyaretçileri (turistleri) ve yatırımcıları da çekerek kentin
ekonomik ve sosyal canlılığını artırmaktadır.

Değişen ekonomik yapı, insan faktörünün ve ‘beyin gücüne’ dayanan işgücünün
önemini artırmıştır. Kentlerde yeni değerlere bağlı yaratılan iş alanlarının
artırılması, yaratıcı işgücünü de çekmektedir. Yaratıcı iş gücü, yani, kalifiye,
nitelikli veya beyaz yakalı grup, ile ekonomik büyüme arasında güçlü bir ilişki
bulunmaktadır. Bu nedenle, ekonomik büyümenin gereklilikleri yalnızca sanayiye,
konuta vb. değil, insana yatırım yapmayı da kapsar hale gelmiştir. İnsana yatırım
yapmak özellikle eğitime ve bireysel kapasitelerinin artırılmasına önemli düzeyde
kaynak ayrılmasını gündeme getirmiştir.
Kentlerde; ulaşım bağlantılarının (liman, havalimanı, karayolu ve demiryolu)
varlığı ürün hareketlerinin dağılımını kolaylaştırırken, farklı sosyal grupların ve
bilgi üreten kurumların kesişiminde yer almaları bilgi ve enerji hareketlerinin
hızlanmasını sağlamaktadır. Etkili ulaşım bağlantıları, kentlerin lojistik önemlerini
arttırır. Kentlerin gelişim sürecinde kültürel, mekansal ve ekonomik olarak bölgesel
odak olabilme potansiyelleri kentsel gelişmede bir avantaja dönüştürülmektedir.

8-Yaratıcı Kentsel Mekanlar

Yaratıcı sektör çalışanları ekonomik fırsat alanlarına yakın olmak isterlerken,
kendi hayat tarzlarına uygun, çekici yaşam alanlarında yaşamayı tercih ederler.
Bu sebeple, bu nüfusun alana çekilmesi için yüksek teknolojilere sahip olan iş
alanları yaratmak yeterli değildir. Bu kişiler için hizmetlere erişimin kolay olduğu,
farklı sosyal ve kültürel aktivitelere katılımın sağlanabileceği, doğal çevrenin
korunduğu, yaratıcılık, yenilikçilik ve çeşitliliğin sağlandığı, kısacası yaşanabilir ve
yaratıcı mekanlar sağlamak gerekmektedir.

9-Kentsel Liderlik

Liderlik, yalnızca insanlar için değil, kentler için de söz konusu olmaya başlamıştır.
Ekonomik ya da kültürel anlamda uzmanlaşma, kentlerin bölgesel önemlerini
arttırmakta, bu şekilde hem kentsel hem de bölgesel kalkınma tetiklenmektedir.
Bu çerçevede kentler, belli alanlarda uzmanlaşarak, o konuda lider ve öncü
kentler olabilmekte çevresindeki kentlere belli konularda yönlendirici olmaya
çalışmaktadırlar. Bir başka deyişle, o bölgenin dinamiklerini avantaja çevirmede
harekete geçirici rol üstlenerek liderlik yapmaktadırlar.

10-Kentsel Gelişim Stratejileri

Kentlerin gelişme ve dönüşüm potansiyellerini değerlendirmek ve toplumsal,
ekonomik, sosyal projelerin gerçekleştirilmesi yönünde uygulama önceliklerini
belirlemek üzere, katılımcı bir süreç içinde ortaya konulan stratejilerin önemi her
geçen gün artmaktadır. Kamu ve özel sektör yatırımları için bir rehber niteliğinde
hazırlanan Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi’nin ortaya koyduğu mekansal
şemalar ise planlama ve tasarım süreçleri için yol gösterici özellikleri taşımaktadır.
Çayırova’nın içinde bulunduğu metropoliten bölge ve kentsel bölge dinamikleri
esnek ve yenilikçi stratejilerin geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir.

Yeni Kent Yaklaşımları
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ÇAYIROVA’NIN BUGÜNÜ

B

Çayırova’nın Bugünü

KONUMU VE MEKANSAL SÜREÇ
Kocaeli metropolitan alanı sınırları içinde yer alan Çayırova, daha önce
Gebze ilçesine bağlı iken, 2008 yılında, seksenbin nüfuslu bağımsız bir ilçe
olmuştur.
İstanbul-Kocaeli-Bursa arasında, stratejik konuma sahip bir bölgede yer
alan Çayırova doğusunda Gebze, kuzeyinde ve batısında Tuzla ilçeleri ile
sınırlanmıştır. Ayrıca, Çayırova, Gebze ve Darıca ile birlikte ulaşım ağlarının,
önemli sanayi ve lojistik yatırımların kesiştiği bir alandadır.
Çayırova’nın mekansal gelişimi, 1960’larda Gebze’nin tarımdan sanayi
yapılanmasına geçişi ile değişmeye başlamıştır. Gebze’de kurulan
fabrikalarla birlikte, ilçede ilk konut yerleşimleri de ortaya çıkmıştır. E5 ve
TEM kenarında yer seçen sanayi alanları, OSB’ler bölgeyi şekillendirmiştir.
Özellikle, otomotiv, gıda, cam, demir-çelik, kimya, metal, polyester, elyaf,
makine, kâğıt, kablo, temizlik, yemek, kozmetik ve başka alanlarda hizmet
üreten fabrika ve sanayi kuruluşları Çayırova’da yer seçmiştir.

İSTANBUL

ÇAYIROVA

KOCAELİ

Marmara Denizi

Şekil 2: Çayırova’nın Konumu

Yapı Kredi ve Akbank Bankacılık Üsleri’nin de Çayırova’da bulunması bir
yandan katma değer ve istihdam yaratırken, öte yandan da nüfus artışı
ve düzensiz yapılaşmayı da getirmiştir. Çayırova’nın mekansal altyapısı,
bu değişimlere hazır olmadığından kırsaldan kentsel karaktere geçiş tam
anlamıyla gerçekleşememiştir. Bugün Çayırova kent ve kır arası bir geçiş
süreci yaşamaktadır.
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RAKAMLARLA ÇAYIROVA
TEM

İlçe Alanı: 29 milyon m2
Nüfus: Gündüz 300.000, gece 80.000 kişi

İSTANBUL
E-5
SABIHA
GÖKÇEN
HAVAALANI

Mesafeler:
-

Kartal: 18 km.
İstanbul (merkez): 60 km.
Kocaeli (merkez): 45 km.
Darıca (deniz): 3 km.
Sabiha Gökçen Havaalanı 15 km.
Eskihisar Feribot İskelesi’ne 7 km
Sabancı Üniversitesi: 5 km.
GYTE: 4 km
Kocaeli Üniversitesi: 60 km.

KOCAELİ

Marmaray

Kartal Limanı
Pendik Limanı

ÇAYIROVA

Darıca Marina

Marmara Denizi
Eskihisar
Feribot İskelesi

Yalova Limanı

YALOVA

Şekil 3: Bölgesel Ölçekte Ulaşım Bağlantıları
TEM

İSTANBUL
E-5

SABANCI
ÜNİVERSİTESİ

KOCAELİ

Marmaray

ÇAYIROVA

GEBZE YÜKSEK
TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - 60 km

TÜBİTAK
YERLEŞKESİ

Marmara Denizi

YALOVA
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Şekil 4: Bölgesel Ölçekte Üniversiteler

Coğrafya: Rakım 80 ile 200 metre

Çayırova’nın Bugünü

Toplam Bina Sayısı: 7.000
Toplam Konut Sayısı: 33.000
Mahale Sayısı: 9
Okullar:18 ilköğretim okulu, 7 lise (3’ü teknik) .
Öğrenci Sayıları: İlköğretim ve lisede toplam 20.000 kişi
Eğitim Düzeyi:
•
•
•
•
•

Okuma yazman bilmeyen %4
Okul diploması olmayan %25
İlkokul (ve ortaokul) mezunu olan %50
Lise mezunu %17
Üniversite mezunu %4
Engelli Sayısı: 2.000 kişi üzeri
Sağlık: 5 sağlık ocağı ve toplam 16
doktor
Spor: 2 adet futbol sahası ve
Şekerpınar’da yapımı devam eden spor
kompleksi
İşsizlik: 10.000 kişi üzeri
İstihdam:
•
•
•
•

Akbank: 5.000 kişi
Yapı Kredi:3.000 kişi
Namet: 700 kişi
Gebze OSB’ler: 60.000 kişi

Yerel Örgütlenme: Çayırova ilçesinde 70 dernek bulunmaktadır.
Bu derneklerden;
•
•
•
•
•

38’i hemşehrilik
23’ü cami yaşatma,
7’si spor,
2’si ticaret ve sanayi,
1’i dernek ise engelli vatandaşlara yönelik çalışmaktadır.

Yerel İletişim: 1 yerel gazete ve en az 4 yerel internet sitesi
Emlak Değerleri: Kent çeperlerindeki Güzelkent, Mutlukent, Çınar Konutları, Huzurkent,
Hünkar Evleri Sitesi, Gökdeniz Konutları, White Life, Çayırova Konakları gibi sitelerde 10015o m2 konut fiyatları 150-350 bin liradır. Kent içindeki konutların fiyatları ise 80-150 bin lira
arasındadır.
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10TEMEL SORUN
1-İşsizlik

Çayırova’nın önde gelen sorunu işsizliktir. Çayırova, Gebze ve yakın
çevrede orta ve büyük ölçekli sanayi yatırımları olmasına rağmen son bir
yılda belediyeye iş başvuru sayısının 5.000 kişi olması sorunun önemini
göstermektedir.

2- Eğitim Düzeyi/Nitelikli İşgücü

İşsizliğin temel nedenlerden birisi, Çayırovalı’ların eğitim düzeylerinin
düşüklüğüdür. Nüfusun %80’ini ilkokul mezunu veya okuma yazması
olmayan kişiler oluşturmaktadır. Bu durum, Çayırova’nın içinde bulunduğu
bölgede binlerce istihdam yaratan yatırım olmasına rağmen, nitelikli işgücü
eksikliği olduğunu ortaya koymaktadır.

3-Kimlik

Çayırova, bulunduğu konuma ve yatırım çeşitliliğine rağmen, kimlik sorunu
yaşamaktadır. Çayırova’nın Fatih Sultan ile özdeşleşen tarihsel kimliğinden
hiçbir iz kalmazken, kent İstanbul ve Kocaeli arasında bir sanayi kimliği ile
anılmaktadır.
Çayırova’nın bölgesel ölçekteki potansiyelleri dikkate alınarak farklı bir kent
kimliği ortaya konulmalıdır. Yeni kimlik, Çayırova’yı bölgesel gücün önemli
bir bileşeni haline getirmelidir.

4- Yaşama-Çalışma Dengesi

Çayırova ve yakın çevresi, özellikle gıda, bankacılık, otomotiv, lojistik ve
diğer sektörlerden büyük kuruluşların istihdam yarattığı bir bölgedir.Yaşayan
ve çalışan nüfus arasındaki ¼ oranı dengeli bir gelişme sağlamamaktadır.
Çayırova, özellikle orta ve üst gelir grubu için yaşama alanı olarak tercih
edilen bir yerleşme henüz değildir.

5- Bölgesel Bütünleşme

İstanbul ve Kocaeli Metropol alanlarının çekim merkezinde ve Bursa
geçiş koridoru üzerinde olan Çayırova, Kartal-Dilovası arasındaki bölge
içinde, Gebze ve Darıca ile önemli bir alt bölge oluşturmaktadır. Bölgeler
arası bütünleşmenin sağlanamaması, mevcut
dinamikleri harekete
geçirememekte ve yeni fırsatları engellemektedir. Ayrıca, Çayırova,
çevresindeki üniversiteler, deniz ve önemli doğal alanlar ile bütünleşme
eksikliği yaşamaktadır. Konum olarak önemli bir noktada bulunmasına
karşın, raylı sistem ve demiryolu erişimi bölgesel bütünleşme için yeterince
iyi kullanılamamaktadır.

6-Kent Omurgası Eksikliği
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Bir kentin mekansal yapısındaki en temel bileşenlerinden birisi kent
omurgasıdır. Çayırova’da hissedilen bir kent omurgası ile bu omurgaya
bağlanan yeşil alanlar, kamusal odaklar, merkezler, ulaşım vb. sistemler
bulunmamaktadır. Kentin mevcut yapılaşmış alanlarının en önemli ticari
merkezi ‘Fatih Caddesi’dir. Ancak, caddede bir kent merkezinin önemli
bileşenleri olan, yaya alanları, restoranlar, sinemalar, tiyatrolar, etkinlik

alanları bulunmamaktadır. Mevcut yapılaşmış alanların yanı sıra, yeni
gelişmekte olan konut alanlarında da merkez niteliğindeki kamusal
toplanma alanları bulunmamaktadır. Fatih Caddesi yeni konut alanlarında
yaşayanları çekecek büyüklükte ve kapasitede değildir. Sonuç olarak, hem
mevcut kent merkezi yeterli niteliklere sahip değildir, hem de kent genelinde
yeterli kent merkezi bulunmamaktadır.

Çayırova’nın Bugünü

7- Kent Girişi

Çayırova’nın önde gelen sorunlarından bir diğeri, E5 girişinin tanımsız,
ulaşım bağlantılarının yetersiz olmasıdır. TEM ve bağlantı yolu girişleri ise
kentsel imaj yaratmamaktadır.
Bunların yanı sıra, kent içi yollarda, tabela vb. araçlarla yapılabilecek
yönlendirmeler bulunmaması, alana yabancı olan kişiler için zorluklar
çıkarmaktadır.

8- Kentsel Riskler

Çayırova, yapı ve yaşam risklerinin en üst düzeyde olduğu ilçelerden birisidir.
İlçenin batısındaki Sazlı Dere ve doğusundaki Korkak Dere, sel riskini, kalitesiz
yapıları, dar yolları, açık alan yetersizliği ise deprem riskini artırmaktadır.

9- Kaliteli Çevre

Çayırova’nın yerleşim dokusunu, düzensiz gelişmiş yerleşim alanları,
asfaltlanmamış yollar, düzenlenmemiş açık alanlar, inşaatı devam eden
yapılar, düzensiz sanayi alanları ile vadi içi ve dere üzeri düzensiz yapılaşmalar
oluşturmaktadır. Düzensiz kentsel doku, bir yandan deprem vb. afetlere
karşı risk yaratmakta, bir yandan da olumsuz bir kentsel imaj yaratmaktadır.
Kentte özellikle kaliteli konutlar ile yaşayanların gereksinim duyacağı, büyük
kentsel parklar, rekreasyon alanları, spor alanları, çocuk parkları, sanatsal
ve kültürel hizmetler, eğitim alanları, sağlık alanları gibi kentsel hizmetler
yetersizdir.
Yaşama ve çalışma alanı dengesinin çalışma alanı lehine geliştiği ilçede,
bu dengenin sağlanması için yüksek kalitede kentsel çevrelerin yaratılması
gerekmektedir. Çayırova’daki gelişim ve dönüşüm potansiyeli bu tür
çevrelerin yaratılması için fırsatlar ortaya koymaktadır.

10-Kaynak

Belediye’nin projeleri hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğu finansman
ve insan kaynakları yeterli değildir. Sanayi kuruluşlarının vergileri
büyükşehir belediyesi tarafından toplanmaktadır. Çayırova’nın Geleceği’nin
şekillendirecek projelerin hayata geçmesi için yenilikçi finansman
kaynakları yaratılmalı, insan kapasitesi arttırılmalı ve doğal kaynaklar kente
kazandırılmalıdır.
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10 TEMEL FIRSAT
1- Bölgesel Konum

Kocaeli’nin batı, İstanbul’un doğu sınırında yer alan Çayırova, Bursa, Yalova
gibi kentlerle de yakın mesafe içinde yer almaktadır. Bu potansiyel geniş bir
bölgede kentsel ağlar oluşturma şansını artırmaktadır.
Ayrıca, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Kartal Yeni Merkeze 18 km., Sabiha
Gökçen Havalimanına 15 km., Kocaeli kent merkezine ise 45 km. uzaklıkta
bulunması bölgesel güç olma potansiyelini ortaya koymaktadır.

2-Ulaşabilirlik

Çayırova, karayolu, havayolu ve denizyolu bağlantıları ile erişebilirliği yüksek
bir kenttir.
-

Havayolu: Sabiha Gökçen Havaalanı 15 km.
Denizyolu: Eskihisar Feribot İskelesi 7 km.
Karayolu: TEM ve E-5 arasında

Mevcut ulaşım bağlantılarının yanı sıra, planlanan 3.Köprü Projesi bağlantı
yolu, Körfez Geçişi ve Marmaray gibi büyük ulaşım yatırımları da Çayırova’nın
Geleceğini doğrudan etkileyecek önemli yatırımlardır.

3- Üniversiteler

Çayırova’nın yakın çevresinde;
-

Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü (4 km.)
Sabancı Üniversitesi (3 km.)
Kocaeli Üniversitesi (45 km.)
Kocaeli Üniversitesi Gebze Meslek Yüksek Okulu (2 km.
bulunmaktadır.

Eğitim kurumlarında eğitim alan toplam 70.000 öğrenci ise önemli bir
fırsattır.
Üniversitelerin yanı sıra akademiler de Çayırova’nın geleceğinde önemli
role sahip olacaktır. Üniversiteler, toplumsal ve ekonomik gelişimde önemli
proje ortakları olmalarının yanı sıra, mevcut öğrenci kapasiteleri ile de yakın
çevresinde yeni kentsel yatırımlar için fırsat yaratmaktadır.
Bugün, 1.200 kişinin eğitim gördüğü Yapı Kredi Bankacılık Akademisi’nde,
yakın çevrede yaşayan halka yönelik proje çalışmaları da yapılmaktadır.
Bunun yanı sıra, Yapı Kredi Kız Meslek Lisesi öğretmenlerine yönelik eğitim
ve gelişim programları hazırlanmaktadır. Diğer eğitim ve işgücü geliştirme
programları da proje aşamasındadır.
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Sabancı Üniversitesi de toplum odaklı, istihdam ve girişimciliği artırmaya
yönelik bir çok projenin sahibi ve yürütücüsüdür. Bu projeler araştırılarak
Çayırova’ya fırsat yaratması sağlanabilir.

4- Bankacılık Üssü Yatırımları

Çayırova bankacılık sektörünün, eğitim ve bilgi toplama merkezlerinin
yoğunlaştığı bir kent haline gelmiştir. Çayırova’daki Yapı Kredi Bankacılık
Üssü bugün 3.000 istihdam sağlamaktadır. Bu rakamın gelecekte 15.000’e
çıkarılması hedelenmektedir. Ayrıca, Akbank Bankacılık Merkezi 5.000
kişiye istihdam sağlamaktadır. Her iki bankanın yanı sıra, Garanti Bankası,
Halk Bankası ve Kuveyt Türk gibi bankaların bankacılık üssü için Çayırova’da
yer araması mevcut potansiyeli artıracaktır.

Çayırova’nın Bugünü

Yapı Kredi’nin Çayırova’da başlatmış olduğu Bankacılık Üssü yatırımları, kent
kimliği yaratılmasında, toplumsal eğitimin artırılmasında, kaliteli mimari
örneklerinin artmasında kilit role sahip olacaktır.

5- Lojistik Yatırımları

Çayırova ve yakın çevresinde;
- Gıda; Migros, Namet
- Otomotiv; Doğuş, Çelik Motor, İsuzu, Suzuki, Honda
- Bankacılık; Yapı Kredi, Akbank
- Organize Sanayi Bölgesi; TAYSAD OSB (otomotiv yan sanayi)
gibi yatırımlar, Çayırova ve çevresini önemli lojistik bir alana dönüştürecektir.
Bölge içinde sanayi, lojistik, bilişim ve bankacılık sektörlerinin yoğun bir
biçimde yer alması ve kamusal büyük altyapı ve ulaşım yatırımlarının
hız kazanması bölgenin, dolayısıyla da Çayırova’nın hızlı gelişmesini
sağlayacaktır.

6- Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)

Çayırova’nın içinde bulunduğu kentsel bölgenin en önemli ‘değer’lerinden
birisi organize sanayi bölgeleridir. Gebze’de ve Dilovası’nda toplam 7 OSB
faaliyet göstermektedir. Mevcutta 40.000 istihdam yaratan bu OSB’ler,
İMES ve Gebze V OSB’lerin de faaliyete geçmesiyle, 60.000-80.000 arasında
istihdam kapasitesine sahip olacaktır.
Söz konusu OSB ler arasında kurulacak ağ sistemi, bölgenin gelişiminde
yeni fırsat alanları yaratacaktır.

7-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Bölgede gelişen önemli sektörlerden birisi de ‘bilişim ve teknoloji’ alanıdır.
Katma değeri yüksek ve ihracata yönelik ileri teknolojili üretim yapmak
açısından önemli rol oynayan bu alanlar;
-

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (550 Ar-Ge Personeli),
TÜBİTAK-MAM Teknoloji Serbest Bölgesi (1.300 Ar-Ge Peroneli),
TSE Kalite Laboratuarları,
GOSB Teknoparkı,
KOÜ Teknoparkı,
Kocaeli Serbest Bölgesi’dir.

Mevcut teknoparkların, serbest bölgelerin ve araştırma merkezlerinin
yanı sıra, İstanbul Metropoliten Alan Stratejik Planı da, Tuzla ve Pendik’te

Çayırova’nın Geleceği;
Sınırlar Ötesi Bölgesel Güç
Strateji ve Eylem Planı
31 Temmuz 2010

Çayırova’nın Bugünü

İleri Teknoloji Alanları ve Eğitim Bilişim Teknoloji alanları önermektedir.
Mevcut dinamiklerin ve planların bölgede ‘bilişim ve teknoloji’ gelişimlerini
desteklemesi önemli bir fırsattır.

8- Yerel Örgütlenme Kapasitesi

Çayırova’nın dönüşümü ve gelişimi, yerelden sağlanacak katkılarla daha
güçlü ve kalıcı olacaktır. Bu nedenle yerelin örgütlenme düzeyi önemlidir.
Çayırova’da 70 adet dernek bulunmaktadır. Bu rakam yerelin örgütlenme
seviyesine dair pozitif ipucu vermektedir. Ayrıca, yerel gazete ve internet
iletişim araçlarının kullanılması, yerel birliktelik ve örgütlenme düzeyi tespiti
açısından önemli göstergelerdir.

9-Yatay Ofis ve Mimari Tasarım

Günümüzde özellikle bilişim ve teknoloji alanındaki yatay ofis yaklaşımı
Çayırova’da bankacılık üslerinin tasarımlarında kullanılmıştır. Yapı Kredi
Bankacılık Üssü, “Birleşik Krallık Tasarım Konseyi”nce (United Kingdom
Desing Council) düzenlenen yarışmada, mimari tasarımıyla “Milenyum
Ürünü” ödülünü kazanması ve Akbank Bankacılık Üssünün de yatay ofis
yaklaşımı ile ele alınması, farklılık yaratan ve yenilikçi tasarımları örnek
olarak gösterilmektedir.
Ayrıca, bankacılık üslerinin yanı sıra Reysaj, Doğuş, Honda vb. gibi önemli
lojistik yapılarının da mimari estetik açıdan önemli değerlere sahip olması
ve tasarım, kalite ve kentsel imaj yönünde atılmış bu adımlar yenilerini
tetikleyecektir.

10-Proje Geliştirme Girişimleri

Belediye Başkanı ve yönetimi, yeni bir vizyon doğrultusunda, Çayırova’nın
mekansal, ekonomik ve sosyal yönden gelişimi için kararlılık içindedir.
Belediyenin, Çayırova’nın Geleceğine ilişkin çalışma başlatması ve örnek
projelerin geliştirilmesi için proje çalıştayları yapması önemlidir.
Ayrıca, Çayırova Belediyesi’nin, başta sosyal projeler olmak üzere fiziki,
sağlık, kültürel bir çok alanda projeler geliştirmesi belli bir birikimin göstergesi
olmaktadır.
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TEMEL SORU; ÇAYIROVA NEREDE?
Çayırova’nın Geleceği’ni belirleyecek en temel soru; “Çayırova Nerede?”
olmalıdır. İstanbul ve Kocaeli Metropol Alanları ile bölge dinamikleri dikkate
alındığında Çayırova;
1. Kocaeli Metropol Alan Sınırı İçinde
2. İstanbul Metropol Alanı Sınırında
3. Sınırlar Ötesinde bir Bölge İçinde

Sanayi yatırımlarının yanı sıra Kocaeli Metropoliten alanında bulunan ulaşım
odakları, üniversiteler, teknoparklar Çayırova’nın geleceği açısından önemli
role sahiptir.
Kocaeli Planı, Çayırova Gebze ve Darıca bölgesi için önemli kararlar
içermektedir.
Bunlar;
-

TEM kuzeyinde OSB ve TEM güneyinde sanayi kullanımlarının
devamı,

-

E-5 etrafındaki sanayi alanlarının 2. Derece Merkez’e
dönüştürülmesi,

-

Gebze ‘de Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Üniversite ve Serbest
Bölge kullanım kararları,

-

Bağlantı yolundan Muammer Aksoy Caddesi’ne yapılan kavşak
bağlantısının olduğu alanda, Yapı Kredi’nin çevresinde ve
Pelitli’deki 3. Derece merkez kararları,

-

Darıca’da Turizm Tesis Alanı, Fuar Festival ve Panayır Alanı
kullanımlarıdır.

temel yanıtları ortaya çıkmaktadır.
Çayırova, İstanbul’un doğu ve Kocaeli’nin batı sınırında mı, yoksa sınırlar
ötesinde, farklı dinamikleri barındıran bir bölge içinde midir?
Kartal’dan Dilovası’na kadar uzanan bu bölge, milyarlarca dolar yatırımın
yapıldığı ve ihracatın gerçekleştiği, on binlerce istihdamın yaratıldığı, büyük
vergilerin ödendiği, önemli ulaşım ağlarının yer aldığı, katma değeri oldukça
yüksek önemli bir bölgedir.
Hiç kuşkusuz, iki metropol alan ve yakın çevresindeki bölgesel dinamikler;
başta Çayırova-Gebze-Darıca işbirliği içinde ‘Sınırların Ötesinde; Bölgesel
Güç’ olmasını ortaya çıkarmaktadır.
Bütün bu soruların yanıtları Çayırova’nın gelecek senaryosunun ana
stratejilerini oluşturmaktadır.

KOCAELİ METROPOLİTAN ALANI İÇİNDE Mİ?
Çayırova, idari olarak ele alındığında, Kocaeli metropoliten alanının batı
sınırında ve İzmit merkeze 45 km. mesafede yer almaktadır.
Sanayi yatırımları ile Kocaeli, sosyo-ekonomik açıdan en gelişmiş dördüncü
ilimizdir. Sahip olduğu altyapı imkanları, ulusal ve uluslararası pazarlarla olan
yoğun ilişkisi, kalifiye işgücü, Kocaeli’nin bir çok sanayi kuruluşu tarafından
yatırım için öncelikle tercih edilmesine neden olmaktadır.
Kocaeli, imalat sanayi üretiminde ortalama ülke genelinde % 14 pay sahibidir.
İl ekonomisinde ise sanayinin payı %73’tür. Sanayinin bölgede yarattığı katma
değer sonucu, Türkiye ortalamasının yaklaşık üç katıdır. Dış ticarette, ihracatı
14 milyar USD, ithalatı ise 34 milyar USD civarındadır. Türkiye dış ticaret
hacminin %18’i bu bölgeden karşılanmaktadır. Kocaeli’de sayıları 100’ü aşkın
yabancı sermayeli sanayi kuruluşu da faaliyet göstermektedir.
Kocaeli’nde 2’si kamuya ait, 36’sı özel olmak üzere toplam 38 liman işletme
kuruluşu bulunmaktadır. Kocaeli’nin çekmekte olduğu sanayi yatırımları
Çayırova’yı da etkilemektedir. Çayırova son otuz yılda, otomotiv, gıda,
lojistik alanda büyük sanayi kuruluşlarının tercih ettikleri bir yer olmuştur.
Günümüzde, Kocaeli otomotiv, deniz taşıtları ve yan sanayi ile bilişim
teknolojileri ile yeni sektörlerde gelişmeler sağlamaktadır.

Temel Soru;
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Körfez Geçişi Projesi: ‘İzmit Körfez Geçişi’ otoyol bağlantısı Bursa-Balıkesirİzmir Otoyolu ile devam ederek, İzmir İstanbul arasını 3 saate indirecek
önemli bir projedir.
Kocaeli’nin sahip olduğu bu dinamikler Çayırova’nın Geleceği açısından
önemlidir. Kocaeli’nin taşıdığı bu potansiyellerden Çayırova’da yararlanacak
stratejileri geliştirmek durumundadır. Bu nedenle, Çayırova’nın bölgesel
ölçekte yaratılan gücünün iyi değerlendirmesi gerekmektedir.

İSTANBUL METROPOLİTAN
ALANI SINIRINDA MI?
Çayırova, idari olarak Kocaeli Metropol Alanı içinde olmasına rağmen sosyal
yaşam ve çalışma alanı olarak İstanbul’un çekim alanı içine girmektedir.
Ayrıca, İstanbul Stratejik Planı, İstanbul’un doğu sınırı içinde bulunan Kartal,
Pendik, Tuzla ve Gebze ile ilgili, Çayırova’nın da geleceğini etkileyecek,
önemli kararlar içermesi çekim gücünü daha da artıracaktır.
Bu kararlar; yeni alt merkezler, sanayi odakları, ileri teknoloji merkezleri,
lojistik bölgeler gibi başlıklarda özetlenebilir.
Yeni Merkezler: İstanbul Stratejik Planı kararları doğrultusunda
Kartal’ın, İstanbul’un doğu yakasının birinci derece alt merkezi
olması hedelenmektedir. Kartal’da 360 ha. büyüklüğündeki eski
sanayi bölgesi karma kullanımlı bir merkez olarak tasarlanmaktadır.
Çayırova’ya yalnızca 18 kilometre mesafedeki Kartal’ın 150.000
istihdam yaratması tahmin edilmektedir.
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Stratejik Plan ile Pendik ve Tuzla’da da 2. Derece Alt Merkezler
önerilmektedir. Bu merkezlerin Çayırova üzerindeki etkileri
önemlidir.
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İleri Teknoloji Alanı (İTA) ve Eğitim Bilişim Teknoloji Alanı
(EBT): İstanbul metropoliten alanı içinde toplam 7 adet İleri
Teknoloji Alanı ve Eğitim, Bilişim, Teknoloji Alanı belirlenmiştir.
Bu alanlarda bilişim, iletişim ve ileri teknolojilerin geliştirildiği
ve kullanıldığı tesisler, teknoparklar, üniversiteler, ileri teknoloji
enstitüleri, Ar-Ge vb. birimler yer alabilmektedir. Tuzla ve Pendik
bu yedi bölgeden ikisini temsil etmektedir.
Lojistik Bölgeler: İstanbul’un ekonomik gelişimi açısından,
kentin yük ve mal akışının belirli merkezlerden gerçekleştirerek
kent içi trafiği ağır tonajlı taşıtlardan arındırmak amacıyla
lojistik merkezler belirlenmiştir. Anadolu Yakası’nda PendikGüzelyalı’da ve Tuzla-Orhanlı’da lojistik bölgeler önerilmiştir.
Sanayi: Gebze, İstanbul’a yönelecek sanayi yatırımları ve
işgücü için tampon niteliğindeki bölgelerden biri olarak kabul
edilmektedir.
-

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi; atıl kapasiteye sahip olan
bu sanayi bölgesinin kapasitesinin optimum düzeyde
kullanılması ve yakın çevresinde dağınık durumda
bulunan sanayilerin bu alanda organize edilmesi
öngörülmektedir.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi ise; İstanbul’a
yakın olması ve ulaşım kolaylığı nedeniyle pazar
olanaklarından yararlanma avantajına sahiptir. Ayrıca,
OSB’nin henüz kapasitesini doldurmamış olması da
önemli bir potansiyeldir.

Plan kararlarının yanı sıra, mevcut ulaşım odakları, üniversiteler ile
ulaşım projeleri de Çayırova’nın ve içinde bulunduğu bölgenin geleceğini
etkileyecektir.
Bunlar;

İstanbul için çizilen yeni vizyon ile Kocaeli’nin potansiyelleri, Çayırova’nın
gelecekteki konumunu önemli ölçüde etkilemektedir.
Bu nedenle temel stratejik soru; “Çayırova, sınırlar ötesi bölgesel bir gücün
önemli bir parçası mı?” olacaktır.

SINIRLAR ÖTESİ; BÖLGESEL BİR GÜÇ MÜ?
İstanbul’un doğu yakasındaki Kartal Yeni Merkez Alanı, Pendik ve Tuzla,
planlama ve yatırım potansiyelleri ile; Kocaeli’nin Batı yakasındaki Körfez,
Gebze, Darıca, Dilovası plan kararları ve yatırımları ile Bursa metropolünün
dinamikleri Çayırova’yı farklı bir konum içine oturtmaktadır.
Söz konusu dinamiklere
1. Kartal - Dilovası -Yalova
2. Çayıroava - Gebze - Darıca
birlikteliklerinden ‘metropol alanlar içinde bölge’ ve ‘bölge içinde bölge’
olmak üzere iki büyük bölge yaklaşımını ortaya çıkmaktadır.
Birinci bölge, Kartal, Dilovası ve Yalova bölgesel altın üçgeni oluştururken,
ikinci bölge ise üçgenin içinde yer alan, Çayırova’nın yakın çevresindeki,
birbiriyle etkileşimi yüksek Çayırova-Gebze-Darıca’dan oluşan altın üçgendir.
Çayırova, bu her iki üçgenin içindedir. Her iki bölgenin Geleceği ve Vizyonu,
aynı zamanda Çayırova’nın geleceğini ve vizyonunu da belirleyecektir.
Çayırova’nın geleceğinin belirlenmesi için, bölgesel dinamikler ve
potansiyeller çok iyi analiz edilmelidir.

1-Metropol Alanlar içinde Bölge
Kartal-Dilovası-Yalova arası bölge hem nüfus hem de yatırımlar açısından
hareketli bir bölgedir. Bölgenin potansiyellerine baktığımızda;
-

Toplam 1.5-2.0 milyon nüfusa sahip bir metropol alt bölge,

-

150.000 istihdam yaratacak olan Kartal Alt Merkez,

Üniversiteler: Tuzla’da yer alan Sabancı Üniversitesi, Çayırova’ya
yalnızca 3 km. mesafededir.

-

80.000 ve üzeri istihdam kapasitesi olan OSB’leri ile Gebze,

-

Büyük Lojistik bölge yatırımları,

3. Köprü Projesi: Toplam 260 km. uzunluğundaki 3. Köprü
projesi yalnızca İstanbul değil, Çayırova’yı da etkileyen bir
otoyol projesidir. Tekirdağ - Kınalıdan başlayan otoyol, İstanbul
Boğazı’nda Garipçe ve Poyrazköy arasını 1 km. uzunluğundaki
asma köprü ile geçerek Paşaköy mevkine ulaşmakta ve Gebze
civarında İzmir Otoyolu ile birleşmektedir.

-

70.000 öğrenci kapasiteli üç üniversite (Sabancı Ü., Gebze YTE,
Kocaeli Ü.)

-

50.000 üzerinde istihdam yaratacak olan Bankacılık Üssü yatırımları

-

Üniversiteler ve Teknoloji Geliştirme Alanları Yatırımları

-

Marmaray, Körfez Geçişi, 3. Köprü gibi bölgesel ulaşım yatırımları,

-

Yıllık 10.000 üzerinde gemi kapasitesi olan Limanları

-

Pendik’teki Sabiha Gökçen Havaalanı öne çıkan değerlerdir.

Ulaşım: Sabiha Gökçen Havaalanı, Tuzla, Pendik, Kartal
Limanlarıdır.
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İstanbul Stratejik Planının sağladığı yeni potansiyeller ve yeni
yatırımlar Çayırova’yı daha da stratejik konuma getirmektedir.

Marmaray Projesi: İstanbul’da Halkalı ve Kocaeli’de Gebze
arasında yapılan hızlı tren hattı, Çayırova yakınında iki istasyona
sahiptir. Bunlardan birisi Fatih, diğeri Çayırova istasyonudur.

Kartal-Dilovası arası bölge, İstanbul ve Kocaeli’nin içinde yer almaktadır. Bu bölge
her iki metroplün dinamiklerinden beslenerek kendi dinamiklerini yaratmakta
ve kendi başına bölgesel bir güç olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda, Bursa
metropolü ile de olan fiziksel yakınlığı bir üçüncü metropolün etki alanına daha
girmesini sağlamaktadır. Özetle, bu Kartal-Dilovası ve Yalova arası bölge ülkenin en
gelişmiş odağında ortaya çıkan metropoller arası bir bölgesel güç olmaktadır.

Temel Soru;
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İSTANBUL

2- Bölge içinde Bölge

KOCAELİ

Çayırova-Gebze-Darıca idari sınırlar olarak birbirinden ayrı olsa da, bütünün
parçalarını oluşturmaktadır.. Bölge yaklaşık 550.000 nüfusa sahip, limanları,
OSB’leri, üniversitesi, teknokenti, bankacılık üsleri, turizm potansiyeli ile önemli bir
bütündür. Bu nedenle bu bölgeyi, metropoller içi bölgeye referansla ‘bölge içinde
bölge’ olarak tanımlayabiliriz.

KARTAL

ÇAYIROVA

GEBZE

Bölge içindeki her bir yerleşim kendi dinamikleri ile bu bölgenin bir ayağını
oluşturmaktadır.
Çayırova: 50.000 civarında yeni istihdam yaratma kapasitesi olan Bankacılık Üssü
Yatırımları,

DİLOVASI

DARICA

Marmara Denizi

Gebze: 40.000 üzerinde istihdam yaratan OSB’leri, 20.000 istihdam yaratacak olan
İMES OSB’si, 5 trilyon TL vergi, 3 milyar USD ihracat değerleriyle, ülke genelinde
gelişmişlik düzeyi en yüksek 4. İlçe olması, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü’ne sahip
olması,

YALOVA

Darıca: Limanı, Sancaktepe, Sancakkale, Darıca Kuş Cenneti, kale gibi doğal ve
tarihi güzellikleriyle turizm alanları ile bütünün farklı dinamiklerini yansıtan bir
parçasıdır.

BURSA

Bu nedenle bu üç ilçenin işbirliği içinde birbirlerinin farklı potansiyellerini bir araya
getirerek gelişim için adım atmaları gerekmektedir.

Şekil 6: Metropoliten Alanlar İçinde Bölge

3- Bölge İçinde Kent; ÇAYIROVA
İSTANBUL

Çayırova, bir yandan Kartal’dan Dilovası’na kadar uzanan metropoliten bölgenin,
bir yandan Gebze-Darıca-Çayırova birlikteliğinden, diğer yandan da kendi içi
dinamiklerinden beslenen ‘bölge içinde bir kent’ vizyonu ile kurgulanmalıdır.

KOCAELİ

Çayırova’nın kendine özgü dinamikleri;
-

İstanbul sınırının hemen bitişiğinde olması,

-

Yapı Kredi Bankacılık üssünün, ardından Akbank bankacılık üssünün burada
yer seçmesi,

-

Diğer birçok bankanın (İş Bankası, Kuveyt Türk, Garanti) Bankacılık Üssü
yatırımı için Çayırova’da yer araması,

-

Otomotiv, Gıda, Elektronik alanındaki Lojistik Yatırımları
(Migros, Ülker, Namet, Kent Gıda Honda, Doğuş, Suzuki, Çelik Motor,
Arçelik, Siemens, Vaillant),

Toplam 20 bin istihdam yaratma kapasitesi olan Gebze İMES
OSB’ye ve 5.000 istihdam yaratan TAYSAD OSB, TUZLA Dericiler
OSB, Plastikçiler OSB’ye yakınlığı

KARTAL

ÇAYIROVA

DİLOVASI
GEBZE
DARICA

Marmara Denizi
YALOVA

-

BURSA

Çayırova’nın Geleceği;
Sınırlar Ötesi Bölgesel Güç
Şekil 7: Bölge İçinde Bölge
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-

5 km mesafede Gebze Yüksek Teknoloi ve Sabancı Üniversitesinin
bulunması,

-

Tuzla ve Pendik İleri Teknoloji Alanlarının hemen bitişiğinde olması,

-

Uluslararası Sabiha Gökçen Havaalanı’na yakınlığı (15 km),

-

TEM ve E5 arasında yer alması,

-

3. Köprü bağlantısının stratejik bir yerinde olması,

-

Marmaray metro hattının Fatih ve Çayırova istasyonları ile
erişilebiliriğinin artması,

-

Darıca marinaya 3 km. mesafede olması,

-

Eskihisar Feribot iskelesine 7 km. mesafede olması,

-

Tuzla ve Pendik Limanlarına yakınlığı,

-

Darıca’da bulunan Marina yatırımları ve Johns Hopkins Anadolu
Sağlık Merkezi,

-

TEM Otoyolu üzerindeki AVM Projesi,

-

Gökdeniz Konutları, Çağdaşkent, Mutlu Kent, Hünkar Evleri gibi yeni
konut yatırımları,

-

İSTANBUL

KOCAELİ

KARTAL

ÇAYIROVA

DİLOVASI
GEBZE
DARICA

Marmara Denizi

8 km mesafede Tuzla ve Gebze Merkezlere, 11 km. mesafede Pendi
merkeze, 17 km. mesafede Kartal Merkeze yakınlığı ile Çayırova
önemli bir kent olarak ortaya çıkmaktadır.

YALOVA

Şekil 8: Bölge İçinde Kent

Yakın gelecekte 3.köprü ve Marmaray ulaşım bağlantıları ile İstanbul’a olan yakınlığı iki kat daha artacak olan Çayırova daha fazla öne çıkacak bir odak olacaktır.
Sahip olduğu avantajları içinde bulunduğu bölgenin dinamikleri ile bütünleştirebilirse bölge içinde lider bir kent olabilir.
Bu nedenle, Çayırova; Kartal ve Dilovası arasındaki metropol bölge ile Gebze ve Darıca ile işbirliği yapan alt bölge içinde sınırlar ötesi gücün önemli bir parçası
olmak durumundadır.
Bölgenin ve Çayırova’nın değerleri, bölgesel ve kentsel gücün iyi yönetilmesini gündeme getirmektedir.

Çayırova’nın Geleceği;
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ÇAYIROVA’NIN DEĞERLERİ;
BULUŞMA ALANLARI

yapı ağırlıklı olarak ‘mavi yakalı’ çalışan grubunu yaratırken, bilgiye dayalı
ekonomik yapı ‘beyaz yakalı’ çalışan grubunu önemli hale getirmiş, bilim ve
teknoloji, yeşil ve yenilebilir enerji işleri ile uğraşan ‘yeşil yakalı’ yakalı grup
da son zamanlarda da önem kazanmaya başlamıştır.

1-Doğu-Batı Buluşması

Günümüzde artık, , özellikle, mavi yakalıların kariyer yapan, yönetimde sözü
geçen , talep eden çalışanlar olarak teknolojiyi bilme ve kullanma çabası
içine girmeleri bu tür ayırımları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

Çayırova, batısında İstanbul ve doğusunda Kocaeli metropolleri ile doğu
ve batının bir buluşma noktasıdır. Çayırova’nın değerleri ve dinamikleri
doğu-batı buluşmasından beslenmektedir. Çayırova’nın Geleceği’nin
şekillenmesinde bu buluşma potansiyeli önemli rol oynayacaktır.
Çayırova’nın Gebze ve Darıca ile yapacağı işbirliği önemli bir bölgesel güç
ortaya çıkaracaktır. Bu gücün, Kartal, Dilovası ve Yalova’yı da içine alacak
şekilde metropol güce dönüştürülmesi, doğu-batı buluşmasında önemli bir
adım olacaktır.

2- Yaşama-Çalışma Buluşması
Çayırova; Doğuş, Hundai, Yapı Kredi, Akbank, Migros başta olmak üzere
istihdam yaratan bir çok büyük firma ve kuruluşun faaliyet gösterdiği önemli
bir çalışma alanıdır. Ancak, gündüz nüfusu ile gece nüfusu arasındaki 4 kat
fark, yaşama alanı özelliğinin bu kadar güçlü olmadığını göstermektedir.
Çayırova’nın geleceğini sıfır noktasından artı noktalara taşıyacak kritik
eylemler, Çayırova’nın bir yaşama alanı olma özelliğini güçlendirerek yaşama
ve çalışma buluşmasını artıran unsurlar olacaktır.
Çağımız kentlerinin ortak özelliği, yaşama ve çalışma alanlarının ayrıştırıldığı
değil, karma kullanımlar içeren, hem insan doğasına, hem de ekonomik
fizibiliteye daha uygun ‘kent içi kent’ yaklaşımıdır.

3-Küresel-Yerel Buluşması
Gelişmekte olan kentler, bilgi ve teknoloji üreterek kent ekonomilerini
güçlendirmektedir. Bu çerçevede yereldeki potansiyellerin, uluslar arası ağlar
içinde yer edinmesi önemli rol oynamaktadır. Çayırova, yakın çevresindeki
Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü, TÜBİTAK Marmara Araştırmalar Merkezi ve
otomotiv sanayi potansiyelleri başta olmak üzere bilgi ve teknoloji üretim
kapasitesini geliştirme şansına sahiptir. Ancak, küresel-yerel buluşması
yalnızca bilişim ve teknoloji değil, planlama, mimarlık, vb. bir çok alanda
da gerçekleştirilmelidir. Bu buluşma, yeni bakış açıları kazanarak gelişimin
hızlandırılmasında ve Çayırova’nın uluslar arası platformda isminin
duyurulmasında önemli rol oynayacaktır.

4-Beyaz-Mavi-Yeşil Buluşması
Bilgiye dayalı yeni ekonominin yarattığı değişim rüzgarı, yalnızca ekonomik
değil, sosyal yapıda da değişimi zorunlu kılmaktadır. Emeğe dayalı ekonomik

Temel Soru;
Çayırova Nerede?

Çayırova’da yaşayan nüfus, düşük eğitim düzeyi sebebiyle, daha çok mavi
yakalı çalışan grubunu oluşturmaktadır. Buna karşın, Çayırova’da faaliyet
gösteren ve ülke çapında ismi olan firma ve kuruluşlarda çalışanlar, ağırlıklı
olarak ‘beyaz yakalı’ grubu temsil etmektedir. Çayırova’nın gelecekteki
önemli buluşmalarından birisi mavi ve beyaz yakalıların buluşması olacaktır.
Bunun anlamı, mavi yakalıların eğitim ve kapasite artırma yoluyla beyaz
yakalı gruba dahil olmalarını sağlayacaktır.

5-Mavi-Yeşil Buluşması
Çayırova, topografik ve ekolojik özellikleri ile, yeşil bir kenttir. Ayrıca, ,
denize yalnızca 3 km., yürüme mesafesi içinde olmasına karşın, ilçe sınırları
denize ulaşamadığından ve E5 otobanı ile ayrışmış olduğundan, mavi ile
bütünleşmiş bir kent olamamıştır. Mavi ve yeşilin, kentle buluşması, kentin
geleceği için alınacak kararların önemli bir bileşeni olmalıdır. Bu nedenle
Çayırova ve Darıca yönelik stratejiler geliştirilmelidir.

6-Bugün-Gelecek Buluşması
Çayırova’nın Geleceği’nin, içinde bulunduğu bölgenin dinamiklerinden
şekillenmesi için, bugün bu dinamiklerin farkında olarak stratejik adımların
atılması gerekmektedir. Bu adımların atılması, işbirlikleri kurmak, kentin
fiziksel ve sosyal altyapısını buna uygun hazır hale getirmek gibi zaman
ve çaba gerektiren büyük ölçekli çalışmalardır. Bu dinamiklerin farkında
olmadan, tüm kaynakların ve emeğin kısa vadeli çalışmalara harcanması, bu
dinamiklerin uzağında bir gelecek yaratacak ve bugünü ile geleceği arasında
büyük bir fark oluşmayacaktır. Çayırova gelecekte farklı bir konumda
olmak için, vizyon projelerini ve örnek projelerini tanımlamalı ve bunları
gerçekleştirmek için işbirliklerini kurmalıdır.

7-Düzenli-Düzensiz Buluşması
Çayırova, sanayi gelişimlerindeki hıza bağlı olarak, kırsal bir düzenden
kentsel bir düzene geçişi hızlı yaşamış ve bunun sonucu olarak olarak
düzensiz bir kentsel gelişme göstermiştir. Düzensiz yerleşmeler, mevcut
yerleşik dokunun büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Tamamlanmamış
binalar ve asfaltlanmamış sokaklar, kentin genel karakterini oluşturacak
kadar yüksek bir orandadır. Bunun yanı sıra başta kamu şirketleri tarafından
kent çeperlerinde geliştirilen yeni konut siteleri düzenli konut grubunu
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oluşturmaktadır. Ancak, bu düzenli konutlar da kentten ayrışmış oldukları için, kentin mekan
kalitesini artırıcı olma gücüne sahip olamamıştır. Çayırova, hem düzensiz konut alanlarındaki
kalitenin artırılması, hem düzenli konut alanlarının kentle buluşarak etkileşimin artırılması,
hem de yeni projelerle kent mekanının bütüncül olarak kalitesini artırmaya yönelik stratejiler
geliştirmelidir.

DOĞU

1
YAŞAMA

8-Finans-Gayrimenkul Buluşması

2

Günümüzde kentsel gelişme ve dönüşüm proje yatırımlarının finansmanının sağlanmasında,
arazi ve proje geliştirme konularında gayrimenkul ve finans sektörünün bir araya gelmesi önemli
büyük projelerin gerçekleşmelerini sağlamaktadır. Ayrıca, her iki sektörün buluşması proje
ölçeklerini değiştirmekte ve kapsamlı projeleri gündeme getirmektedir.

3

Bunun için başta ; Yapı Kredi Bankası, Akbank, Honda, Isuzi, Migros, Namet vb. firmalar ile Gebze
OSB, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sabancı Üniversitesi’nin yanı sıra Çayırova Belediyesi ve
Çayırova Kaymakamlığı arasında işbirliği ortamları yaratılmalıdır.
Çayırova’da toplumsal gelişme için işbirliği kapasitelerini artırmalı ve yaşayanlara yönelik projeler
geliştirmelidirler. Özellikle istihdam ve eğitim ile ilgili konularda, tüm kurumların ‘çözüm ortağı’
olması sağlanmalıdır.
Bu alanda Yapı Kredi Bankacılık Akademisi tarafından başlatılmış olan toplumsal çalışmalar öncü
ve örnek bir girişimdir. Akademide kurum içi akademi seminerleri, kişisel gelişim kursları gibi
eğitim aktivitelerinin yanı sıra; hobi atölyeleri, sinema akşamları, anne-babalara yönelik seminer
ve workshoplar, üniversite öğrencilerine yönelik temel bankacılık sertifika programı, 23 Nisan
Çocuk Şenliği, vs. gibi farklı sosyal aktiviteler de buluşmalara iyi bir örnektir.

Çayırova’nın Geleceği;
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Ayrıca, Koç Grubu’nun ‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi’, Sabancı Üniversitesi’nin ‘Girişimci
Geliştirme Programı’ ve ‘Nano Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’ vb. girişimler Çayırova
için de önemli fırsatlardır.
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Çayırova’nın gelişimi ve dönüşümü, ancak Çayırova’da aktörlerin ortak bir hedef çerçevesinde bir
araya gelmesiyle gerçekleşebilir. Kamu, özel ve sivil sektör arasında başta, insan kaynaklarının
artırılması ve işsizlik sorununun çözülmesi için program ve proje odaklı işbirlikleri kurulmalıdır.

YEREL

BEYAZ

9-Üniversite-Kent Buluşması

10-Kamu-Özel-Sivil Buluşması

ÇALIŞMA

KÜRESEL

Çayırova’ın içinde bulunduğu metropol ve alt bölge, iki sektörün buluşması için büyük fırsatlar
ortaya koymaktadır.

Çayırova’nın 5 km. çeperinde iki üniversite, içinde de bir meslek yüksek okulu bulunması önemli
bir avantajdır. Üniversitelerin varlığı, bir yandan öğrencilerinin kentin ekonomik ve sosyal
yaşamında yaratacağı canlanma, bir yandan bilimsel çalışmaların kente kazandırabilecekleri
açısından önemlidir. Çayırova’da öğrencilerin yaşaması ve eğlenmesi için uygun mekanlar
düzenlenmesi Çayırova’nın çekici, yaşanabilir bir hale gelmesi için önemli fırsatlar yaratır. Bu
nedenle, üniversiteler ile işbirlikleri desteklenmeli ve geliştirilmelidir.

BATI

MAVİ/YEŞİL

MAVİ

5

YEŞİL

BUGÜN

6

GELECEK

DÜZENLİ

7

DÜZENSİZ

FİNANS

8

GAYRİMENKUL

ÜNİVERSİTE

9

KENT

KAMU

10

ÖZEL/SİVİL
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ÇAYIROVA’NIN GELECEĞİ

E

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ; STRATEJİK VİZYON

Özetle, Çayırova Stratejik Vizyonu;

Çayırova’nın konumu, dinamikleri ve bölgesel gücü dikkate alındığında
vizyon stratejik olmak durumundadır.

-

1- Stratejik Vizyon, insanların görebildiği bir şey olmalıdır. Eğer,
stratejik vizyonu yerine getirmekle sorumlu insanlar onu görmezse,
temel hedelerin gerçekleştirilememesi sürpriz değildir.

-

2-Stratejik Vizyona sahip olmak, önemli ama çok az fark edilebilen
çeperlerdeki işaretleri görebilmektir, göz önündekileri değil.
3- Güçlü bir stratejik vizyon üretmek, mevcut doğrusal gidişin devam
etmesi değil, bunun ötesine geçmektir. Stratejik vizyon üretmek, belli
bir zaman aralığı içinde gerçekleştirilmesi hedelenen amaç temel
değerler, ilkeler ve stratejik hedeler koymayı kapsar
4-Ortak stratejik Vizyon ise, taraların kısa dönemli bireysel
beklentilerini ve isteklerinin ötesine geçen, piyasa gerçekliklerini
yansıtan, uzun dönemli amacını ifade eder.

Çayırova’nın Geleceği

Sınırların ötesini görebilen,
Yerel ve küresel dinamikleri, piyasa koşullarını ve gündemi
kavrayan,
Fırsatların farkında olan,
Bütün kaynakları ortak hedef çerçevesinde ortaklaştırma
gücüne sahip,
Taraları hedefe yönelik adım atmak üzere heyecanlandırabilen

hedeleri içermelidir.
Bu nedenle, Çayırova’da stratejik vizyonu, bölgesel ve kentsel vizyona bağlı
olarak kurulmalıdır. Çayırova’nın Geleceği, sınırlarında bulunan komşu
kentler Gebze ve Darıca’nın Geleceği’nden bağımsız düşünülemez. Bu üçlü
yerleşim sistemi, her ne kadar idari sınırları birbirinden farklı olsa da, birbirini
tamamlayan bir bütünün parçalarıdır.
Darıca Marmara Denizi’ne, Gebze Kocaeli’ye, Çayırova ise İstanbul’a açılan
bir kapıdır. Bu nedenle, bu üç kent ‘Stratejik Ortaklık’ kurarak gelişim ve
dönüşümlerini ortak kurgulamalıdırlar.

Bölge Vizyonu;

Stratejik Vizyon;

Metropoliten rekabet
güçlerinin yenilikçi değerler
ile birleştiği ‘yeni bir
bölgesel güç’

Sınırlar ötesinde ‘Yeni
Bölgesel Gücün’ fırsatlarını
iyi değerlendiren, yeni
kimliği ile yaşama ve
çalışma birlikteliğini
yeniden kurgulayan
Çayırova
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TEMALAR – 6K BİLEŞENİ
Çayırova’nın Geleceği’ni yönlendirecek temel temalar 6K’dan
oluşmaktadır.
Bu nedenle;
1. Kimlik; Çayırova’nın kimliği ve kentsel imajı ne olmalıdır?
2. Kapasite; Bölgesel ve Kentsel kapasiteler nasıl artırılabilir?
3. Kalite: Çayırova’nın kentsel yaşamla ilgili kalite düzeyi nasıl
kullanılabilir?
4. Katılım: Sosyal, ekonomik ve mekansal gelişime taraların
katılımı ve katkıları nasıl sağlanır?

kimlik
kapa
s i te
ka
li
te

Çayırova’nın Geleceği

ı
t
a

5. Kaynak: Bölgesel ve yerel kaynaklar nasıl değerlendirilebilir?

sorularının yanıtları Çayırova’nın Geleceği’ni belirleyecektir.
Bu temalar çerçevesinde 6 Stratejik Hedef, 20 alt hedef ve 61
eylem alanı ortaya konulmuştur.
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6. Kurgu: Yeni mekansal kurgu nasıl olmalıdır?
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Şekil 11: Stratejik Hedelerin Temaları (6K)

HEDEF 1.1:
Kent Kimliğinin
Belirlenmesi
1.1.1:Kentin Kimliğine Yön Veren
Dinamikleri Ortaya Koymak
1.1.2:Kimliği ‘Birlikte’ Belirlemek ve
Benimsetmek

HEDEF 2.1:
Yerel Kapasitenin
Geliştirilmesi

3.1.2: Konut Kalitesini ve
Çeşitliliğini Sağlamak

4.1.2: Kamu-Özel Sektör
İşbirlikleri Güçlendirmek

3.1.3: Dönüşüm ve Sağlıklaştırma
Alanlarını Belirlemek

4.1.3: Yerel Ekonomiyi
Canlandırmak

HEDEF 2.2:
İşbirliği Kapasitesinin
Oluşturulması
2.2.1: Kurumsal İşbirlikleri
Kurmak
2.2.2: Kentsel İşbirlikleri
Kapasitesini Geliştirmek
2.2.3: İşbirliği Buluşma
Ortamlarını Yaratmak

5.1.1: Bölgesel Düzeyde Ekonomik
İş Birlikleri ve Güç Birlikleri
Oluşturmak
5.1.2: Bölgesel Düzeyde SosyalKültürel-Çevresel İşbirlikleri Kurmak
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HEDEF 5.1:
Bölgesel Kaynakların
Harekete Geçirilmesi
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2.1.2: Kurumsal Kapasiteyi
Geliştirmek
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4.1.1: Bölgesel Ekonomik
İşbirlikleri Oluşturmak

1.2.2: Kimlik-İnsan İlişkisini Sağlamak
1.2.3: Kimlik- Ekonomik Değer
İlişkisini Yaratmak

HEDEF 4.1:
Kent ve Bölge Ekonomisinin Gelişimine
Katılım

3.1.1: Yapı Stoğu Analiz Haritaları
Hazırlamak

2.1.4: Örgütlenme ve Katılım
Kapasitesini Arttırmak

1.2.1: Kimlik-Mekan İlişkisini Kurmak

HEDEF 3.1:
Yapı Kalitesinin
Arttırılması

2.1.1: Yerel ve Sektörel Kapasite
Analizi Yapmak

2.1.3: Eğitim ve Mesleki Kapasite
Seviyesini Yükseltmek

HEDEF 1.2:
Kent Kimliği ve Kentsel
Gelişme İlişkisi
Kurulması
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HEDEF 6.1:
Sınırlarının Ötesinde
Bölgesel Gücün
Kullanılması
6.1.1: Metropoliten Bölge Gelişme
Fırsatlarından Yararlanmak
6.1.2: Bölgesel Güç İçin İşbirliği
Yapmak
6.1.3: Güçler Arası Erişebilirliği
Sağlamak

3.1.4: Yeni Yaşam Alanları için
Örnek ve Öncü Projeler Geliştirmek

HEDEF 3.2:
Kentsel Çevre
Kalitesinin Yükseltilmesi

HEDEF 4.2:
Sosyal Gelişime
Katılımın Sağlanması

3.2.1: Doğal Afet Risklerini Minimize
Etmek

4.2.1: Eğitim Kurumları ile
İşbirliği Programları Geliştirmek

3.2.2: Kentsel Tasarım Rehberi
Hazırlamak ve Estetik Kurul Kurmak

4.2.2: Sivil Toplum Örgütlerinin
Sosyal Gelişime Katkılarını
Sağlamak

3.2.3: Sosyal Kültürel Donatıları
Arttırmak
3.2.4: Açık ve Yeşil Alanlar
Sistemlerini Kurmak

4.2.3: Özel Sektörün Sosyal
Gelişime Katkısını Almak

HEDEF 5.2:
Kentsel Düzeyde
Kaynakların Geliştirilmesi

HEDEF 6.2:
Bölge İçinde Bölgenin
Kurgulanması

5.2.1: Yenilikçi Proje Finansman
Yaklaşımları Oluşturmak

6.2.1: Çayırova-Gebze-Darıca
Birlikteliğini Kurgulamak

5.2.2: Fırsat Alanları Yatırımcı
Rehberi Hazırlamak

6.2.2: Bölgesel Ölçekte Kümelenme
Analizi Yapmak

5.2.3: Kent İçi Doğal Kaynakları
Korumak

6.2.3: Bölge Gelişim Stratejilerini
Belirlemek

HEDEF 5.3:
İnsana Yatırım Yapılması

HEDEF 6.3:
Bölge İçinde Kentin
(Çayırova’nın) Yeniden
Tasarlanması

HEDEF 1.3:
Kimliğin
Yeni Fırsatlar Yaratması

HEDEF 2.3:
Kentsel Gelişim ve
Dönüşüm Kapasitesinin
Arttırılması

1.3.1: Kent Kimliğinin Tanıtımını
Yapmak

2.3.1: YapılaşmaKapasitesini
Ortaya Koymak

3.3.1: Sosyal - Ekonomik Projeler
Geliştirmek

4.3.1: Örgütlenme İçin Yasal ve
Finansal Araçları Geliştirmek

5.3.1: İnsana Yatırım Programı
Hazırlamak

6.3.1: Bölgesel Gelişimde
Çayırova’nın Rolümü Belirlemek

1.3.2: İşbirlikleri ve Ortaklıklar
Kurmak

2.3.2: Kamusal Alan Elde Etme
Kapasitesini Geliştirmek

3.3.2: Kentsel Sağlık Seviyesini
Arttırmak

4.3.2: Kendine Yardım Yerel
Örgütlenmeler Kurmak

5.3.2: Üniversiteler ile Kenti
Buluşturmak

6.3.2: İlçe Sınırlarını Yeniden
Tanımlamak

4.3.3: Mahalle Yönetimleri
Oluşturmak

5.3.3: Ortak Eğitim ve İstihdam
Projeleri Geliştirmek

6.3.3: Mekansal Gelişim Strateji
Çerçevesini Hazırlamak

2.3.3: Yerelin Ödeme ve
Örgütlenme Kapasitesini
Arttırmak

HEDEF 3.3:
Yaşam Kalitesinin
Arttırılması

3.3.3: Sosyal Dezavantajlıların
Yaşam Kalitelerini Arttırmak

HEDEF 4.3:
Yerel Örgütlenmenin
Güçlendirilmesi

4.3.4: Yerel İletişimi
Güçlendirmek

HEDEF 2.4:
Bölgesel Ekonomik
Kapasiteden
Faydalanılması
2.4.1: Yenilikçi Sektörlerin
İstihdam ve Değer Yaratma
Kapasitesini Ortaya Koymak
2.4.2: Yeni Yatırım Alanları için
Fiziki ve Sosyal Altyapı
Hazırlamak

HEDEF 4.4:
Planlama ve Tasarım
Süreçlerine Katılımın
Sağlanması
4.4.1: Katılımcı Planlama
Basamaklarını Tanımlamak
4.4.2: Proje Çalıştayları
Düzenlemek
4.4.3: Çayırova’nın Geleceği
Çalıştayını Organize Etmek

2.4.3: Girişimcilik Kapasitesini
Geliştirmek

61 EYL EM AL ANI
6 T EMA - 6 ST R ATE J İK H EDEF - 20 HEDE F - 60
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HEDEF 1.1:
Kent Kimliğinin
Belirlenmesi

EA 1.1.1:
Kentin Kimliğine Yön Veren
Dinamikleri Ortaya Koymak
EA 1.1.2:
Kimliği ‘Birlikte’ Belirlemek ve
Benimsetmek

Stratejik Hedef 1:
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HEDEF 1.2:
Kent Kimliği ve Kentsel
Gelişme İlişkisi
Kurulması
EA 1.2.1:
Kimlik-Mekan İlişkisini Kurmak
EA 1.2.2:
Kimlik-İnsan İlişkisini Sağlamak

HEDEF 1.3:
Kimliğin Yeni Fırsatlar
Yaratması

EA 1.3.1:
Kent Kimliğinin Tanıtımını
Yapmak
EA 1.3.2:
İşbirlikleri ve Ortaklıklar
Kurmak

EA 1.2.3:
Kimlik-Ekonomik Değer
İlişkisini Yaratmak

FARKLI KİMLİĞE SAHİP ÇAYIROVA...

Stratejik Hedef 1: FARKLI KİMLİĞE SAHİP
ÇAYIROVA
Günümüz kentleri
farklılaşan kimlikleri ve özellikli temalarla öne
çıkmaktadırlar. Örneğin, Sağlık Kenti, Spor Kenti, Finans Kenti, Kültür Kenti
vb. tanımlamalar, kentlerin, aynı zamanda, bütçelerini, kaynaklarını, program
ve projelerini, işbirliklerini vb. konuları yönlendiren bir çerçeve sunmaktadır.
Kırsal bir yerleşme iken, Kocaeli ve İstanbul metropollerinin de etkisiyle,
yakın çevresinde hızlı bir sanayileşme yaşayan Çayırova’nın kimliği bugüne
kadar ‘sanayi kenti’ olarak gündeme gelmiştir. Çayırova’da yeni ve farklı bir
kent kimliğinin belirlenmesi gündeme alınmalıdır. Bugün Çayırova, ‘kentsel
ve bölgesel düzeyde farklılaşan dinamiklerini kullanarak yeni bir kent
kimliği mi yaratmalıdır’, sorusuna verilecek yanıt Çayırova’nın geleceğini
belirleyecektir.
Kimliğin belirlenmesinde kentin ve içinde bulunduğu bölgenin dinamikleri
önemlidir. Bu kimliğin yeni fırsatlar yaratması açısından, kimlik ile kentsel
gelişme ilişkisinin kurulması, kimliğin yerel ve küresel düzeyde tanıtılması
önemlidir.

HEDEF1.1: KENT KİMLİĞİNİN BELİRLENMESİ

Çayırova’nın Geleceği

Kentler çok boyutlu mekanlar olduğundan, kentin kimliğini etkileyecek
faktörler de çok boyutludur. Tarihi, sosyal, ekonomik ve kültürel yapı, kimliği
biçimlendiren ana etkenlerdir. Bununla bağlantılı olarak gelenekler, sanayi,
tarımsal üretim, topografya, iklim, çevresel veriler, anıtsal yapılar, morfolojik
özellikler de kimliği etkileyebilir. Tüm bunların ötesinde bilgi kaynakları,
medya imajı, toplumsal hareketler, önemli tarihsel olaylar, spor takımları,
büyük organizasyonlar, önemli şirketler ve hatta suç oranı, çevre kirliliği
gibi etkenler bile toplumda kente dair imajlar yaratarak kentin kimliğini
belirlemede etkin rol oynar.
Çayırova’da yeni kimliğin belirlenmesi için öncelikle kente yön veren
dinamiklerin anlaşılması gerekmektedir. Çayırova’da kent kimliğine yön
veren dinamikler tüm Çayırova’lıların katkısı ile belirlenmelidir. Böylece,
kimlik kentsel gelişimi destekleyen bir araç haline gelebilir. Farklı alanlardan
kenti şekillendiren kişilerin, yöneticilerin, sanayicilerin, sivil toplum
örgütlerinin, yaşayanların katılımı kimliğin benimsenmesi için önemlidir.

EA 1.1.1. Kentin Kimliğine Yön Veren Dinamikleri Ortaya Koymak
Çayırova’nın kimliğine yön veren kentsel ve bölgesel dinamikler
bulunmaktadır.
Kent kimliğine yön veren unsurlar ‘sektörel’ ağırlıklıdır. Çayırova’da
dinamizmi en yüksek alanlar bankacılık, sanayi ve lojistik sektörleridir.
Konumunun ve uygun arsa fiyatlarının sağladığı avantajlara bağlı olarak
sanayi ve lojistik sektörü için tercih edilen bir yer olmuştur. Çayırova’nın, iki
büyük metropol etkisindeki stratejik konumu, havaalanı ile erişim kolaylığı,
limana yakınlığı, Marmaray hattı üzerinde olması gibi bir çok sebeple
‘lojistik’ sektörünün gelecek vaat ettiği bir yerdir.
Çayırova’nın geleceğine yön veren bir diğer dinamik ‘bankacılık’ sektörüdür.
Yapı Kredi ve Akbank Bankacılık Üsleri Çayırova’da yer seçmişlerdir. Ayrıca,
diğer birçok banka (Halkbank, İş Bankası, Garanti, Kuveyt Türk) bankacılık
üslerini Çayırova’da kurmayı planlamaktadır. Bankacılık yatırımları istihdam
yaratma ve kent dinamizmini artırmada gelecek yıllar içinde çok önemli bir
yere sahip olacaktır. Bankacılık sektörünün Çayırova’nın sosyal ve ekonomik
hayatını etkileme potansiyelleri doğru değerlendirilmelidir
Kentsel dinamiklerin yanı sıra, Çayırova, Gebze ve Darıca ile birlikte önemli
bir ‘bölge’ olarak ortaya çıkmaktadır. Kimlik belirlenirken bu kentler ile de
ortak çalışma yapılarak ‘bölgesel kimlik’ de ortaya konulmalı ve Çayırova’nın
kimliği bu çerçevede oluşturulmalıdır.
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Çayırova’nın Geleceği

EA 1.1.2. Kimliği “Birlikte” Belirlemek ve Benimsetmek
Kimlik ve benimsemek birbirini içinde barındıran iki kavramdır. Ancak,
yerel fikirleri, dinamikleri, önerileri göz önüne alan bir yöntemle kimlik
benimsenebilir bir hale gelebilir. Bu nedenle kimliğin yukarıdan aşağıya değil,
aşağıdan yukarıya belirlenen bir özelliği olması ve kentlilerin benimsemesi
önemlidir.
Çayırova’da kimlik belirlenirken;
-

Çayırova’lılar,
Çayırova’ya yatırım yapanlar,
Kurumlar (belediye, kaymakamlık, eğitim kurumları, üniversiteler
vb.),
Yerel örgütler

söz sahibi olmalıdır. Bunun için, ‘Çayırova’nın Geleceği’ adı altında, gerek
küçük ölçekli gerek geniş katılımlı toplantılar, sempozyumlar ve çalıştaylar
yapılmalı, internet, gazete vb. araçlar kullanılmalıdır.

HEDEF 1.2: KENT KİMLİĞİ ve KENTSEL GELİŞME
İLİŞKİSİNİN KURULMASI
Kimlik, gerçekçi ve katılımcı bir yöntemle belirlenerek tüm sosyal, kültürel
ve ekonomik gruplar tarafından benimsenir hale gelirse, kentsel gelişme için
itici bir güç oluşturacaktır. Kimlik ve kentsel gelişme arasında güçlü bir ilişki
bulunmaktadır. Bu ilişki ne kadar iyi kurulursa, kimlik, kentsel gelişmenin
arkasında o kadar büyük bir itici güç olacaktır. Kentsel gelişimin sağlanması
da geri dönüşümlü olarak kimliğin güçlenmesini sağlayacaktır. Bunun için
kimlik, mekansal, ekonomik ve sosyal anlamda okunabilir ve fark edilebilir
olmalıdır.
Kimlik ve kentsel gelişme arasında ilişki mekan, insan ve değer odaklı eylem
alanları ile kurulabilir. Bu ilişki sistemi Çayırova için geliştirilecek toplumsal,
ekonomik ve mekansal boyuttaki projelerin tümünde yer almalıdır.

EA 1.2.1. Kimlik- Mekan İlişkisini Kurmak
Kent mekanının kimliği yansıtması, dışarıdan kente ilk kez gelen bir yabancının
kent kimliğini gözle görülür bir şekilde algılayabilmesidir. Çayırova’nın kent
mekanında bu kimliğin hissedilebilir ve algılanabilir olmasının sağlanması
için mekanın yeniden kurgulanması önemlidir.
Kent kimliğini yansıtacak, kente özgü mekanlar kazandırılması iki şekilde
gerçekleştirilebilir. Birincisi, kimliği yansıtan mevcut mekanların belirlenerek,
kentsel düzenlemelerin, bu mekanları su yüzeyine çıkartılmasını sağlayacak
şekilde yapılmasıdır. Örneğin, bankacılık sektörü, kimliğe yön veren bir
dinamik olarak ele alınacaksa, bankaların yer seçtiği mekanların ulaşım
bağlantıları ve kentle fiziksel bağları, mekansal gelişim kararlarında etkili
olmalıdır. Kimliği yönlendirmede etkili sektörlerin kullandığı mekanlar,
görsel öğeler olarak kent imajına dönüştürülebilir. Bu anlamda “Yapı Kredi
Bankacılık Akademisi” binası ilk aşamada iyi bir emsal teşkil edecektir.
İkincisi, kimlikle bağlantılı yeni kamusal mekanlar tasarlanmasıdır (konferans
merkezi, müze, yüksek okul vb.) Ayrıca, anıt, kimliği en kolay biçimde
görsel öğeye dönüştüren bir araçtır. Bu nedenle anıtlar yeni tasarımda
kullanılabilecek önemli unsurlardır.
Çayırova’nın özellikle yeni tasarlanan kent meydanları ve ana ulaşım
akslarından (E5, TEM, Bağlantı yolu) kente giriş noktaları, kente dair ilk
izlenimlerin edinildiği ve dolayısıyla kimliğin algılandığı yerler olarak yeniden
ele alınmalıdır.
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EA 1.2.2. Kimlik-İnsan İlişkisini Sağlamak

HEDEF 1.3: KİMLİĞİN YENİ FIRSATLAR YARATMASI

Bir kentin kimliği en fazla o kentte yaşayan insanlar tarafından yansıtılır.
Çayırova’da bugün ağırlıklı olarak orta ve orta alt gelir grubu tarafından oluşan
sosyal yapıya, yeni orta ve orta üst gelir grupları eklenmeye başlamıştır.
Çayırova’da kentin geleceğini şekillendirecek yatırımların çekeceği yeni
sosyal yapının, mevcut sosyal yapı ile bütünleşmesi yeni kent kültürünün
oluşturulmasında ve kent kimliğinin şekillenmesinde önemli rol oynayacaktır.

Kimliğin insan, mekan ve değer ilişkilerinin iyi kurulması, döngüsel bir sistem
içinde, kentin gelişimini sağlayan yeni fırsatlar yaratacaktır.

Bu nedenle, bir yandan mevcut sosyal yapı analiz edilerek, bir yandan da
gelecek sosyal yapı tahminleri yapılarak, sosyal entegrasyona dayalı yeni
kentsel kurgu oluşturulmalıdır.
Kimlik- insan ilişkisinde bir diğer önemli konu aidiyet duygusudur. Çayırova’da
yaşayanların kendilerini ‘öncelikle Çayırovalı’ olarak tanımlamaları yaşadıkları
kentle gurur duymaları önemlidir. Bunun için, kentin kentlilere sunduğu
yaşam ve çevre kalitesinden katılımcılığa kadar bir çok konu gündeme
alınmalıdır.

EA 1.2.3. Kimlik- Ekonomik Değer İlişkisini Yaratmak
Kimlik, yalnızca sosyal ve kültürel değil ekonomik boyutta da önemlidir.
Kimliğin iyi kullanılması ekonomik değer yaratan bir unsur haline gelmesini
sağlayacaktır. Günümüz gelişmiş kentlerinin bir çoğu bu ilişkiyi görmekte ve
değerlendirmektedir.
Çayırova’nın bu anlamda farklılaşan bir özelliği ekonominin yaratacağı
bir kimliğin yeniden yaratacağı ekonomik değerdir. Çayırova’da gelişen
lojistik, bankacılık, gıda, otomotiv gibi ekonomik sektörlerin kimlik yaratma
potansiyeli yüksektir. Bunun yanı sıra yakın çevresindeki üniversiteler, denize
yakınlığı, metropoller arası konumu da bu ekonomik sektörlerle birlikte güçlü
bir arka plan sunmaktadır.

Çayırova’nın Geleceği

Kent kimliğinin sağlayacağı fırsatlar;
-

Kent mekanlarının yeniden tasarımı,
Ortak finansman yaratma,
Sektörel Gelişme ve İşbirliği,
Sosyal gelişim/eğitim projeleri

olarak sıralanabilir.
Çayırova’nın bu fırsatları gerçekleştirmek için kimliğinin tanıtımını sağlamalı
ve işbirlikleri kurmalıdır.

EA 1.3.1. Kent Kimliğinin Tanıtımını Yapmak
Kimliğinin, kentin ekonomik, sosyal gelişimini sağlamaya yönelik yeni
avantajlar yaratması için Çayırova’nın kimliğinin bölgesel, ulusal ve hatta
uluslar arası düzeyde bilinmesi ve tanınması gerekmektedir.
Çayırova’nın kimliğinin tanıtımını sağlamak için, ismi kimliğiyle beraber
kullanılmalıdır. Kentin internet sitesi başta olmak üzere tüm tanıtım
araçlarında “Çayırova” yerine “X kenti Çayırova” yazılmalıdır.
Çayırova’nın kimliğiyle beraber anılır olmasının yanı sıra, kimlikle ilgili
dinamiklerinde Çayırova ile beraber anılır olması sağlanmalıdır. Örneğin
“Yapı Kredi Bankacılık Üssü” yerine “Yapı Kredi Çayırova Bankacılık Üssü”
şeklinde kullanılması bankacılık ve Çayırova’yı bağdaştıracaktır.

Çayırova’nın örneğin ‘Bankacılık Üssü Kenti’ kimliği ile öne çıkması yeni
benzer yatırımlar için de çekim ve dolayısıyla ekonomik değer yaratan bir
zemin hazırlayacaktır.

Bu eylem çerçevesinde Çayırova’da düzenlenen geleneksel organizasyonlar
kimlik odaklı olarak planlanmalı, kimliğin tanıtılmasına katkıda bulunacak
yeni organizasyonlar etkinlik ajandasına eklenmelidir.

Bu nedenle kimlik ve değer arasındaki ilişki iyi kurulmalıdır. Yeni kentsel
kurgu için de dinamizmin yüksek olduğu ve kimliği belirleyecek sektörlerde
faaliyet gösteren kuruluşlarla yakın ilişki içinde olmalı, özel sektörle işbirlikleri
kurulmalı kent mekanı bu yatırımları çekecek hale getirilmeli ve kimlik
tanıtılmalıdır.

Bunun için izlenecek yollar;
- Kimliği vurgulayan projeler geliştirmek,
- Yarışmalar düzenlemek,
- Logo vb. somut ve soyut imajlar geliştirmek,
- Seminerler, sergiler, gösterimler düzenlemek,
- İnternet sayfası vb. iletişim araçları geliştirmek,
- Kimlikle özdeşleşen etkinlikler yapmak
olarak sıralanabilir.
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EA 1.3.2. İşbirlikleri ve Ortaklıklar Kurmak
Kimliğin bir avantaja dönüştürülebilmesi için
-

Kamu, özel ve sivil sektörlerle çeşitli alanlarda işbirlikleri kurulmalı,
Kimliğe yönelik yatırımları/projeleri çekmek için teşvikler sağlamalı,
Aynı kimlikteki kentlerle işbirlikleri/protokoller yapılmalı,
Yakın çevredeki kentlerle işbirlikleri/ortaklıklar geliştirmelidir.

Böylelikle, işbirlikleri ile kimliğin kente yeni fırsatlar sunması sağlanabilir.
Kimliğe yön veren sektörlerle kurulacak işbirlikleri ile istihdam, eğitim, kent
imajı, kentsel çevre kalitesi gibi birçok alanda kentin gelişimini sağlayacak
programlar geliştirilebilir. Bu gelişme içine hem kamu, hem özel hem de sivil
sektörü katmak önemlidir.
Diğer kentlerle yapılacak işbirlikleri de kimliğin tanınması ve yeni fırsatlar
yaratılması açısından önemlidir. Bir yandan, aynı kimliğe sahip yerel veb
yabancı kentlerle iletişime geçilerek, örnek uygulamalar incelenmeli, bir
yandan da yakın çevredeki Gebze ve Darıca ile stratejik ortaklık kurulmalıdır.
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HEDEF 2.1:
Yerel Kapasitenin
Geliştirilmesi
EA 2.1.1:
Yerel ve Sektörel Kapasite
Analizi Yapmak
EA 2.1.2:
Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

HEDEF 2.2:
İşbirliği Kapasitesinin
Oluşturulması

HEDEF 2.3:
Kentsel Gelişim ve
Dönüşüm Kapasitesinin
Arttırılması
EA 2.3.1:
Yapılaşma Kapasitesini
Ortaya Koymak

EA 2.2.1:
Kurumsal İşbirlikleri Kurmak

EA 2.3.2:
Kamusal Alan Elde Etme
Kapasitesini Geliştirmek

EA 2.2.2:
Kentsel İşbirlikleri Kapasitesini
Geliştirmek

EA 2.3.3:
Yerelin Ödeme ve Örgütlenme
Kapasitesini Arttırmak

HEDEF 2.4:
Bölgesel Ekonomik
Kapasiteden
Faydalanılması
EA 2.4.1:
Yenilikçi Sektörlerin
İstihdam ve Değer Yaratma
Kapasitesini Ortaya Koymak
EA 2.4.2:
Yeni Yatırım Alanları için
Fiziki ve Sosyal Altyapı
Hazırlamak
EA 2.4.3:
Girişimcilik Kapasitesini
Geliştirmek

EA 2.2.3:
İşbirliği Buluşma
Ortamları Yaratmak

EA 2.1.3:
Eğitim ve Mesleki Kapasite
Seviyesini Yükseltmek
EA 2.1.4:
Örgütlenme ve Katılım
Kapasitesini Arttırmak

Stratejik Hedef 2:

BÖLGESEL ve YEREL KAPASİTEYİ İYİ KULLANAN
ÇAYIROVA...
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Stratejik Hedef 2: BÖLGESEL ve YEREL
KAPASİTEYİ İYİ KULLANAN ÇAYIROVA
Kapasite, insanların, kurumların, örgütlerin, hedelerine ulaşabilmek için
sahip oldukları yetilerini ve olanaklarını tanımlayan bir kavramdır.
İnsanlar, belediyeler, kentler, devletler, uluslararası kurumlar, yerel örgütler
birçok hedef koyarlar. Bu hedefe ulaşmak için gerekli kapasitelere sahip
olmanın yanı sıra, mevcut kapasitelerin iyi yönetilebilmesi de önemlidir.
Ayrıca, kapasitelerin bulunmaması veya yetersiz olması durumunda
kapasitelerin nasıl geliştirileceği de bir diğer önemli konudur.
Strateji ve Eylem Planı, Çayırova için sosyal, ekonomik, mekansal düzeyde
bir çok hedef tanımlamaktadır. Bu hedelere ulaşmak için özellikle bölgesel,
kentsel ve yerel kapasiteler iyi analiz edilmeli ve Çayırova’nın bölgesel ve
yerel kapasiteyi işbirliği içinde kullanacağı eylem alanları oluşturulmalıdır.

HEDEF 2.1: YEREL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
Yerel kapasite geliştirme konusunun hedefi ‘insan’dır. İnsanların sahip olduğu
eğitim düzeyi, bilinç, örgütlenme ve işbirliği becerisi, liderlik, sorumluluk
alabilme, çözüm üretebilme, çözüm ortağı olabilme, ekonomik ve sosyal
gelişime katkı sağlayabilme, aktif olabilme düzeyleri ne kadar yüksek olursa
bulundukları kentin değişimi ve gelişimi de o düzeyde yüksek olur.
Bu nedenle Çayırova’lıların, özellikle eğitim düzeyinin yükseltilmesi, mesleki
kapasitelerinin artırılması, örgütlenme ve işbirliği becerilerinin artırılması
için ortaya konulan eylem alanları kapasite kullanımı ve proje geliştirme
yaklaşımlarını da belirlemektedir.

EA 2.1.1. Yerel ve Sektörel Kapasite Analizi Yapmak
Kapasitelerin analiz edilmesi, yerel potansiyellerin ve ihtiyaçların doğru
tespit edilebilmesi açısından önemlidir. Çayırova’nın geleceğini planlarken,
kapsamlı bir kapasite ve ihtiyaç analizi yapılarak ihtiyaçlar belirlenmelidir.
Analiz çalışmasında özellikle;
- Yerel Potansiyeller,
- Sektörel Yatırımlar,
- Eğitim Seviyesi,
- Teknik bilgi ve beceri düzeyleri,
- Mesleki Uzmanlıklar,
- Yerel örgütlenme,
- Okul, hastane, vb kentsel hizmet kapasiteleri
- Üniversiteler
gibi konularda araştırma yapılmalı, yerel düzeyde sorunlar ve ihtiyaçlar
tespit edilmelidir.

EA 2.1.2. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
Çayırova’nın Geleceğini belirleyen hedelere ulaşmak ve eylemleri
gerçekleştirmek üzere başta Çayırova Belediyesi ve Kaymakamlığı olmak
üzere kamu kurumlarının kapasitelerinin geliştirilmesi için nitelikli uzman
gereksinimi olacaktır.
Çayırova Belediyesi yönetici ve uzmanlarından oluşan kurumsal kapasitenin
geliştirilmesi için eğitim programları geliştirilmelidir.
Ayrıca, kurumsal altyapı ve organizasyon konularında kapasite belirleme ve
geliştirme yöntemi araştırılmalıdır.
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EA 2.1.3. Eğitim ve Mesleki Kapasite Seviyesini Yükseltmek
Çayırova Sosyal Araştırma Çalışması’na göre nüfusun %80 i ilkokul mezunu
veya diploma sahibi olmayanlardan oluşmakta ve yaklaşık %4’ünün
okuma-yazması bulunmamaktadır. Çalışan nüfus ise, fabrikalarda mavi
yakalı işçi grubunu oluşturmaktadır. Bu tablo, eğitim ve mesleki kapasite
geliştirmenin Çayırova’nın öncelikli çalışmaları arasında yer alması gerektiğini
göstermektedir.
Eğitim ve mesleki yeterlilik seviyesini yükseltmek amaçlı geliştirilecek
program ve sosyal projeler;
-

Kapasite arttırma programları düzenlemek,
İlkokul ve Liselerdeki eğitiminin kalitesini desteklemek
(laboratuar, bilgisayar olanakları vb),
Okul öncesi eğitim olanaklarını artırmak,
Liderlik Gelişim Eğitim Programları Düzenlemek,
Meslek Edindirme ve Teknik Becerileri Geliştirme Programları
geliştirmek,
Sanayi kuruluşlarında staj olanakları sağlamak,
Yoksul başarılı öğrencilere burs vermek,
Semt kütüphaneleri açmak,
Toplum Merkezi /Sosyal Merkez açmak
çerçevesinde geliştirilmelidir.

bilinçlendirilmeli ve mahalle yönetimleri kurulmalıdır. Ayrıca, sanat ve
kültürel yaşamla ilgili dernekler ile çocukların ve gençlerin bedensel ve
zihinsel gelişimini destekleyecek kulüpler vb. dernekler kurulması teşvik
edilmeli bu tür çalışmalar için ortamlar sağlanmalıdır. Kamu kurumları ve
yerel arasındaki köprü, dernekler ve muhtarlar gibi yerel aktörler aracılığıyla
kurulmalıdır.
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Daha üst düzeyde ise, Çayırova’nın sosyal ve ekonomik gelişimine katkı
sağlamak amaçlı sanayicilerin, üniversitelerin, vb. kuruluşların da katılacağı
olacağı Sosyal ve Ekonomik Gelişme Platformu kurulmalıdır.
Katılımın devamlılığının sağlanabilmesi için iletişim araçlarının geliştirilmesi
ve güçlendirilmesi gerekmektedir.
Bunun için;
- e-iletişim (web)
- yerel gazete ve dergiler
- broşür
araçları kullanılmalı ayrıca belediyenin halkla ilişkiler biriminin aktif olması
sağlanmalıdır.

Eğitim ve Mesleki kapasitenin artırılması için;,
- İlköğretim Okulları ve Liseler
- Yakın çevredeki enstitü ve üniversiteler
- Sanayi, bankacılık ve lojistik kuruluşları
- İlgili Bakanlıklar ve kamu kurumları
ile işbirlikleri geliştirilmelidir.

EA 2.1.4. Örgütlenme ve Katılım Kapasitesini Artırmak
Yaşayanların örgütlenme kapasitelerinin geliştirilmesi, Çayırova’nın geleceği
ile ilgili karar süreçlerine katılım seviyesinin arttırılması açısından önemlidir.
Çayırova’da 70 civarında dernek bulunmaktadır. Nüfusa oranla oldukça
fazla olan derneklerin hemşehrilik örgütlenmesinden proje geliştirme ve iş
yaratma odaklı yapılanmalara dönüştürülmesi mevcut örgütlenmelerin daha
etkin kullanımını sağlayacaktır.
Yerelde dernekler, kentsel sorunlar karşısında çözüm ortağı olma, planlama
ve tasarıma katılım, sosyal ve ekonomik gelişmeye katılım konularında
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HEDEF 2.2: İŞBİRLİĞİ KAPASİTESİNİN OLUŞTURULMASI

EA 2.2.2. Kentsel İşbirlikleri Kapasitesini Geliştirmek

İşbirliği, günümüz gelişen kentlerinin başarısının arkasındaki kilit kavramdır.
İşbirliği; hem kurumsal düzeyde kamu-özel-sivil sektörlerin kendi aralarında
ve hem de kentler arası ilişki sistemlerini ifade etmektedir.

Kurumsal işbirliğinin yanı sıra, Çayırova için öne çıkan bir diğer önemli
işbirliği türü kentsel işbirlikleri olmalıdır. Çayırova’nın içinde bulunduğu
bölgenin gücünü avantaja dönüştürebilmek için öncelikle yakın çevresindeki
diğer kentler ile işbirlikleri kurmalıdır. Bunun yanı sıra, kimlik çerçevesinde,
benzer karakterdeki kentlerle bilgi ve deneyim transferi sağlamak amaçlı
kentsel ağlar içinde yer almalıdır.

İşbirlikleri sayesinde kurumlar ve kentler birbirlerinin zayıf yönlerini
tamamlayıp, güçlü yanlarını birleştirerek, gelişim ve iş yapabilme
kapasitelerini artırmaktadırlar.
Çayırova’nın geleceğinde önemli rol oynayan kamu, özel, sivil örgütler ve
üniversitelerle kurumsal işbirliğinin geliştirilmesi gücün birleştirilmesi ve
kapasitenin doğru kullanılmasını sağlayacaktır.
İşbirliği kapasitesinin kurumsal ve kentsel ölçekte geliştirilmesi için proje
odaklı model ve yöntemler geliştirilmeli ve ortaklar arasında iletişim
stratejileri belirlenmelidir.

- Benzer karakterdeki yerli ve yabancı kentler,
- Yakın çevresindeki Gebze ve Darıca
ile işbirlikleri kurmalıdır.

EA 2.2.3. İşbirliği Buluşma Ortamları Yaratmak

EA 2.2.1. Kurumsal İşbirlikleri Kurmak

Çayırova’nın Geleceğini şekillendirmede, kurumların ve kentlerin işbirliği
içinde olmaları için bazı iletişim araçları geliştirilmelidir.

Yerel yönetimlerin, yalnızca kendi kaynakları ile hedelerine ulaşmaya
çalışmaları yeterli değildir. Proje üretme ve uygulayabilme kapasitesinin
artırılması için mutlaka kurumsal işbirliklerine ihtiyaç vardır.

Bu kapsamda;

Bu çerçevede;
- Belediye
- Yatırımcılar,
- Gayrimenkul Geliştiricileri
- Sanayiciler,
- Şirketler, Bankalar
- Yerel Dernekler
- Sivil Toplum Örgütleri,
- Odalar (Ticaret ve Sanayi Odaları)
- Eğitim Kurumları,
- Üniversite ve Enstitüler,
- Diğer Kamu Kurumları,
birbirleri ile işbirlikleri kurmalıdır. Bu işbirlikleri; kamu-kamu, kamu-özel,
kamu-özel-sivil, kamu-sivil vb. çeşitli biçimlerde olabilir.
Bu işbirlikleri, özellikle yerel kapasitelerinin gelişimine katkı sağlayacak ve
toplumsal projelerin geliştirilmesi için kaynak yaratacaktır.
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Özetle Çayırova;

- Arama Konferansları
- Yerel Forumlar (sektör odaklı)
- Uluslararası Forumlar/Atölye çalışmaları
- Proje Odaklı Çalıştaylar/Atölyeler düzenlenmelidir.
Bu tür buluşma ortamları bir yandan Çayırova’nın tanıtımını sağlarken bir
yandan da işbirlikleri için zemin hazırlayacaktır.

HEDEF 2.3: KENTSEL GELİŞİM
KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI

ve

DÖNÜŞÜM

Kapasite teması altında Çayırova için önemli konulardan birisi kentsel gelişim
ve dönüşüm kapasiteleridir. Çayırova’nın on temel sorunu içinde ortaya
konulan yaşama ve çalışma dengelerinin kurulması için kentsel kapasiteler
araştırılmalıdır.
Çayırova’nın, ‘yaşama’ ve ‘çalışma’ alanı olarak dengeli gelişimini sağlamak
için;
Konut
Kentsel hizmetler (sağlık, eğitim, kültür, turizm)
Turizm (otel, kongre merkezi)
Doğal ve yapay açık ve yeşil alanlar (park, orman, vadi, meydan,
yaya yolları)
- Ticaret (alışveriş olanakları)
- Ulaşım (karayolu, raylı sistem)
- Altyapı
gibi karma kentsel kullanımlar için kapasite araştırması yapılmalıdır.
-

Araştırmanın amacı özellikle bölgesel gelişim dinamikleri dikkate alınarak
Çayırova’nın gelişim ve dönüşüm potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Kentsel
kalitesi yüksek bir mekansal gelişim için yapı, açık ve yeşil alan, kültürel
ve sosyal altyapı için kapasiteleri ortaya koymak bu hedefin en önemli
eylemlerini oluşturmalıdır.

EA 2.3.1. Yapılaşma Kapasitesini Ortaya Koymak
Çayırova’da uzun vadede 400.000 nüfus hedelenmektedir. Yatırımların
ve iki metropol arasındaki stratejik konumunun çekeceği nüfus için kaliteli
konuta gereksinim duyulacaktır.
Yalnızca bankacılık sektöründe hedelenen istihdam büyüklükleri göz önüne
alındığında bile, beyaz yakalılara yönelik konut ihtiyacının en az 5.000 olması
söz konusudur. Hedelenen nüfus göz önüne alındığında bu sayı uzun vadede
50.000-100.000 arasında olacaktır. Çayırova’nın bir yaşama alanı olarak tercih
edilmesi durumunda başta konut ve sosyal alanların sağlanması öncelikli
strateji olmalıdır.
Çayırova’da ihtiyaç duyulacak konut, ticaret, kültürel tesis, okul alanı vb.
kullanımların sağlanabilmesi için, ilçenin bütününde yapılaşabilir alanların
belirlenmesi ve kapasitelerinin ortaya konulması gerekmektedir.
Yeni yerleşim alanlarının yanı sıra mevcut yapılaşmış alanların dönüşümü ile
yaratılabilecek kapasite de, dönüşüm modelleri çerçevesinde hesaplanmalıdır.

EA 2.3.2. Kamusal Alan Elde Etme Kapasitesini Geliştirmek
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Kamusal alanların elde edilmesi mevcut potansiyel alanların iyi
değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüm projelerinde uzlaşma yoluyla yenilikçi
yaklaşımların uygulanması ile sağlanabilir.
Kamusal alanların elde edilmesi için öncelikli olarak; mevcut orman,
vadi, dere kenarları kentliler tarafından kullanılan kamusal alanlar olarak
düzenlenmeli ve bu alanların yaya ve araç ile erişimi güçlendirilmelidir.
Mevcut park, büyük yeşil alanlar ve çocuk oyun alanlarının ise mümkün
olduğunca büyüklükleri artırılarak daha etkin kullanımı sağlanmalı,
erişimleri ve kullanılabilirlikleri park içi düzenlemeler ve yaya erişimleri ile
artırılmalıdır. Sokaklar, kaldırımları yenileme, ağaçlandırma, oturma alanları
oluşturma gibi yöntemlerle iyileştirilerek ve yeniden düzenlenerek kentliler
tarafından kullanılma kapasiteleri artırılmalıdır.
Bu kapsamda yapılması gerekenler aşağıdaki şekilde özetlenebilir;
-

Orman alanlarını ve vadileri kamusal aktif yeşil alanlar olarak
tasarlamak,
- Dere ıslahlarını kullanılabilir peyzaj düzenlemesi olarak ele almak,
- Sahile erişimi yenilikçi bir proje olarak tasarlamak,
- Büyük ölçekli kentsel parklar yapmak,
- Sokak düzenlemeleri yapmak,
- Spor alanlarını sayı ve büyüklük olarak artırmaktır.
Ayrıca, kentsel yenileme ve dönüşüm projelerinde, açık alan kapasitesini
artırmaya yönelik yenilikçi modeller geliştirilmelidir.

EA 2.3.3. Yerelin Ödeme ve Örgütlenme Kapasitelerini Arttırmak
Kentsel gelişmeye yönelik yeni yaşam alanları oluşturmanın yanı sıra,
mevcut alanların kalite ve kapasitelerinin artırılması için yenileme, dönüşüm,
sağlıklılaştırma projeleri geliştirilmelidir. Bu projelerde ‘yerinde yenileme’
yaklaşımı olabildiğince ilke olarak benimsenmelidir.
Yerinde yenilemenin belirleyicisi yaşayanların ödeme kapasiteleridir.
Kamu kaynaklarının sınırlı olduğu, yaşayanların büyük bir kısmının ödeme
kapasitesinin yeterli olmadığı, özel sektörün yatırım yapmak için cazip
bulmadığı birçok alan için yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirilmelidir.
Yaşayanların uygulama sonrası da yine aynı bölgede yaşamaya devam
etmelerinin sağlanması için finansman ve örgütlenme konularında stratejiler
ve modeller geliştirilmelidir. Örgütlenerek daha iyi bir yaşam çevresi
yaratılması, kademeli imar hakkı artışı vb. plan teşvikleri ile desteklenmelidir.
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HEDEF 2.4: BÖLGESEL EKONOMİK KAPASİTEDEN
FAYDALANILMASI
Global
ekonomik yeniden yapılanmalar kentlerin ekonomilerini
etkilemektedir. Ekonomik değişimler karşısında bazı kent ekonomileri
gelişirken bazıları da gerilemektedir. Gelişen kentlerin uluslararası
arenada gerçekleşen değişimleri önceden kestirebilme ve ekonomilerini
bu gelişmelere göre kurgulayabilme, çeşitlendirebilme, kendine has
potansiyellerini uluslararası ölçek ekonomileri ile ilişkilendirebilme
yetenekleridir.
21. yüzyıl gelişen kentleri ekonomik yapılarını öncelikle ‘bilgi ve teknoloji’
üzerine kurgulamaktadırlar. Bilgi çağının gerekliliği olarak da ‘insana yatırım’
önemli bir konu olarak öne çıkmaktadır.
Çayırova’nın bölge dinamiklerine bağlı olarak kent ekonomisinin yeniden
kurgulanmasında, yeni sektörlerin yaratacağı istihdam ve değer kapasiteleri
önemli rol oynamaktadır. Bu dinamiklerin kentsel gelişmede fırsat yaratması
için fiziksel ve sosyal altyapının bu gelişimlere uygun yeniden yapılanması
gerekmektedir.

EA 2.4.1. Yeni(likçi)Sektörlerin İstihdam ve Değer Yaratma
Kapasitesini Ortaya Koymak
Çayırova’da özellikle bankacılık üssü, gıda ve otomotiv alanındaki lojistik
yatırımların önemli düzeyde istihdam yaratma kapasiteleri bulunmaktadır.
Bugün 10.000 istihdam sağlayan bankacılık sektörünün yarın 50.000
üzerinde istihdam yaratma kapasitesi olacağı tahmin edilmektedir.
Ayrıca, Çayırova, yakın çevresinde İstanbul ve Kocaeli’nin Stratejik Planlarında
tanımlanan Bilişim ve Teknoloji Alanları ile kentin 5 km. çeperinde yer alan
Üniversiteler ile bilişim ve teknoloji alanında yeni yüzyıl kentlerinin arasında
yer alma fırsatına sahip bir kenttir.
Bunun gibi potansiyel sektörlerin istihdam ve değer yaratma kapasiteleri
hesaplanarak,
-
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Bu sektörler için uygun ortam ve altyapılar yaratılmalı,
Sektörün ihtiyaç duyduğu işgücü profili yetiştirilmeli,
Sektörün kente etkileri analiz edilerek kentsel (konut, rekreasyon,
sosyal kültürel yaşam) olanaklar artırılmalıdır.

EA 2.4.2. Yeni Yatırım Alanları için Fiziki ve Sosyal Yapıyı Hazırlamak
Yeni yatırımlar, kent için önemli fırsatlar yaratmaktadır. Ancak, kentin
fiziki ve sosyal yapısıyla bu yeni yatırımlara ne kadar hazır olduğu iyi
değerlendirilmelidir.
Kentin fiziksel yapısında;
-Ulaşım sistemi (kent omurgası, ulaşım modları entegrasyonu)
-Geçici konaklama (otel, pansiyon)
-Ticaret
- Sosyal ve kültürel olanaklar (kültür, kongre merkezi)
- Yaşama (konut)
konularında hazırlık yapılması gerekmektedir.
Yeni yatırımların, Çayırova için istihdam sorununu çözmeye yönelik bir
fırsata dönüştürülebilmesi için ele alınması gereken bir diğer eylem alanı
yerel nüfusun bu sektörlerde istihdamını sağlayabilmek için eğitim, bilgi ve
mesleki beceri kapasitelerinin artırılmasıdır.
Bu nedenle, başta bankacılık ve lojistik sektörlerinde eğitim programları
başlatılmalıdır.

EA 2.4.3. Girişimcilik Kapasitesini Geliştirmek
Bölgenin dinamiklerinin kent ekonomisine sağlayabileceği bir diğer fayda,
yerel girişimcilik alanlarını artırmasıdır. Çayırova’ya yönelen sektörler, yan
sektörlerini ve ticaret, hizmet gibi ihtiyaçlarını da beraberinde getirecektir.
Bu yan sektörler Çayırovalı’nın girişim kapasitesi ile doğru orantılı olarak bir
fırsata çevrilebilir.
Bunun için özellikle Çayırova’lı nüfusun kendi iş kurma ve iş geliştirme
kapasitesini ortaya çıkaracak programlar düzenlenmelidir. Ayrıca,
üniversitelerin girişimcilik programlarından yararlanmak üzere işbirliği
ortamları yaratılmalıdır.
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Stratejik Hedef 3: YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK
ÇAYIROVA

HEDEF 3.1: YAPI KALİTESİNİN ARTTIRILMASI

Kalite, geçmişte yalnızca mal ve hizmetlerin belli standartlara uygun olarak
üretilmiş olması çerçevesinde ele alınan bir kavram iken, günümüzde,
mimari, kentsel tasarım, mekan, yaşam gibi, kent ile ilgili öğelerle birlikte de
sıkça anılmaya başlamıştır.

Çayırova’da konut alanlarının büyük bir kısmının ruhsatsız gelişmiş olması
bir ‘kalite’ sorununu da beraberinde getirmektedir. Konutların bir yandan
yapılaşmaya uygun olmayan alanlarda gelişmiş olması, bir yandan kullanılan
malzemelerin kalitesizliği, deprem yönetmeliğine uygun olmamaları,
deprem, sel, toprak kayması gibi durumlarda yaşanacak zararın büyüklüğünü
de artırmaktadır.

İnsanların bir kentte yaşamasını tercih etmelerini etkileyen faktörlerin
arasında, iş olanakları olduğu kadar o kentteki yaşam ve çevre kalite düzeyi
de ön sıralara yerleşmeye başlamıştır.

Aynı zamanda, yapıların bir kat daha fazla yükselebilme beklentisiyle
tamamlanmamış olması, kentin genelinde olumsuz bir görüntü
oluşturmaktadır.

Yaşam kalitesi, başta işsizlik, gelir ve eğitim düzeyine bağlı olarak
belirlenmektedir. Bir çok kentlerimiz gibi Çayırova’nın da düzensiz gelişmiş
olması, özellikle yapı kalitesi düşük bir doku oluşumuna neden olmuştur. Yapı
kalitesinin düşüklüğü hem kent estetiği açısından, hem de yaşam güvenliği
açısından büyük riskler yaratmaktadır. Bunun yanı sıra, vadi, dere yatağı
vb. doğal değere sahip alanların yerleşilmiş olması, kentsel çevre kalitesini
olumsuz etkileyen unsurlardır. Kentin sunduğu sosyal, kültürel olanaklar ve
rekreasyon alanlarının yetersizliği yaşam ve çevre kalitesini düşüren diğer
sebeplerdir.

Yapı ve tasarım kalitesi bakımından, Yapı Kredi Akademisi, Akbank binası gibi
yeni ve öncü adımlar, kalitenin kente kazandırabilecekleri ve konut alanları
için de örnek teşkil etmelidir.

Kalitenin yükseltilmesi bir çok fayda sağlamaktadır. Bunlar arasında sosyal,
ekonomik boyutta ‘değer’ yaratmak, sosyal çeşitlilik sağlamak, insan ve
yatırım çekmek, güvenlik sağlamak sayılabilir.
Çayırova’nın yaşanabilir bir kent olması için hem yapı, hem kentsel çevre,
hem de yaşam kalitesinin yükseltmesi zorunludur.

Bunun için yapı kalitesi bakımından risk taşıyan bina sayısı ve bu binalar için
geliştirilecek yaklaşımlar belirlenmelidir. Yapı kalitesinin artırılması konutların
değerini de artıracaktır. Yapı kalitesi hem yeni yapılacak yapılarda hem de
mevcut konut alanlarında ölçü olarak ele alınmalıdır.

EA 3.1.1. Yapı Stoğu Analiz Haritaları Hazırlamak
Kent genelinde, binaların nitelik ve nicelikleri, bina yaşları, deprem
yönetmeliğine uygunluğu, zemin yapısı, vadi, ruhsatsız olma durumu,
dere yatağı vb. kriterlere göre yapıların risk altında olma durumlarına göre
derecelendirme yapılarak yapı risk haritası çıkarılmalıdır.
Çayırova’da birçok yapı, tamamlanmamış ve sıvasız durumdadır. Bu da
kentteki görselliği olumsuz etkilemektedir. Kent estetiği çerçevesinde,
görsellik ve yaşanabilirlik açısından kalite seviyesi düşük yapıları belirlemek
için yapı estetik haritası hazırlanmalıdır.
Bu haritalar, güçlendirme, yenileme çalışmalarının yöntemi ve stratejilerin
belirlenmesinde altlık olarak kullanılmalıdır.
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EA 3.1.2. Konut Kalitesi ve Çeşitliliğini Sağlamak
İki büyük metropol arasında yer alan konumu ile Çayırova yakın gelecekte bu
kentlerden nüfus çekme potansiyeline sahiptir. Çayırova yerel yönetiminin
belirlemiş olduğu 400.000 hedef nüfus bu farkındalığın göstergesidir. Bunun
yanı sıra, gelişme gösteren bankacılık, otomotiv ve lojistik sektörleri yeni
işgücü ile Çayırova için potansiyel yeni bir nüfus çekmektedir. Ayrıca, yakın
çevresindeki üniversitelerde eğitim gören öğrenci nüfusu için de Çayırova
potansiyel yaşama alanıdır. Bu kapsamda, orta, orta-üst gelir grupları ve
öğrenci nüfusu yeni potansiyel sosyal grubu temsil emektedir. Bu hedef
grupların tercihlerine göre, özellikle çalışma alanlarına ve üniversitelere yakın
konutlar üretilmelidir. Yeni konutlar geliştirilirken, mimari estetik kalite, yeşil
binalar vb. güncel konular göz önüne alınmalıdır.
Ayrıca, mevcut yapılaşmış alanlarda da konut kalitesi arttırılmalıdır. Konut
kalitesinin artırılması Çayırova’da yaşayanlar için risklerin ortadan kaldırılması
ve konut değerinin artırılması anlamına gelirken, yeni sosyal gruplar için
ise çekicilik anlamına gelmektedir. Düzensiz gelişmiş riskli alanlarda yapı
kalitesi artırılırken insanların ödeme kapasiteleri göz önüne alınarak, sosyal
konutlar ve ödenebilir konutlar da içeren konut programları hazırlanmalıdır.
Farklı sosyal gruplardan oluşan zengin bir sosyal yapıya sahip Çayırova genel
yaşam kalitesini de olumlu etkileyecektir.

EA 3.1.3. Dönüşüm ve Sağlıklılaştırma Alanlarını Belirlemek
Yapı kalitesi analiz çalışmaları ve kapasite analizleri çerçevesinde hazırlanan
haritalar baz alınarak mevcut yapılaşmış alanlarda kentsel çevre kalitesi ve
değeri artırma amaçlı dönüşüm ve sağlıklaştırma proje alanları belirlenmelidir.
Mevcut alanların dönüşümü ve sağlıklılaştırması kaynak, örgütlenme
vb. zorlukları bulunduğundan etaplar halinde, birbirinin dönüşümünü
tetikleyecek uygulamalar yapılmalıdır.
Yapı riski yüksek ve dönüşüm kapasitesi fazla olan alanlardan başlamak üzere
öncelikli alanlar haritası hazırlanmalıdır. Öncelik haritası hazırlanırken;
deprem riski, konumu, stratejik önemi, uygulanabilirliği vb. kriterler göz
önüne alınmalıdır. Bu eylem uzun vadeli bir proje olarak ele alınmalıdır.

EA 3.1.4. Yeni Yaşam Alanları için Örnek Projeler Geliştirmek
Yeni yapı ve kentsel doku tipolojileri yeni yaşam alanları yaratılması Çayırova
için önemlidir. Çayırova’da yeni yaşam alanları için dönüşüm modelleri
geliştirmek üzere, fikir projesi çalıştayları düzenlenmiştir. Bu kapsamda,
Yeni Mahalle, Korkak Dere ve Yeni Yerleşim Alanı 3 önemli proje alanı olarak
belirlenmiştir.
Çalıştaylarda, yeni yapı ve doku tipolojisi geliştirmenin yanı sıra, örgütlenme
ve finansman modelleri önerileri üzerine çalışılmıştır. Bu örnek proje
alanlarından yola çıkarak mevcut ve yeni konut alanlarının (yeniden)
düzenlenmesine yönelik ortak tasarım ilkeleri üretilmelidir

HEDEF
3.2:
KENTSEL
YÜKSELTİLMESİ

ÇEVRE

KALİTESİNİN
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Çayırova’nın özellikle bir ‘yaşam alanı’ olarak tercih edilmesinde kentsel çevre
kalitesinin yüksekliği önemli rol oynayacaktır. Bir kentin tercih edilmesinde
konut olduğu kadar kentsel çevre olanakları da önemli rol oynamaktadır.
Bilişim sektöründe çalışan beyaz yakalıların yaşamak istediği bir kentsel
çevrenin özelliklerinin araştırıldığı bir çalışmada, bazı önemli veriler ortaya
çıkmıştır.
Bunlar;
-

Yaşama – Çalışma Dengesinin Sağlanması,
Spor-Eğlence gibi Hizmetlere Erişimin Kolaylığı,
Doğal Çevre Kalitesi ve Kent Mekanlarının Entegrasyonu
Karma Kullanımlı Mekanlar,
Mekanın Kimliğini ve Ruhunu Hissedilmesi,
Sanat ve Kültür,
Etkinliklere Aktif Katılım,
Çeşitlilik (sosyal, kültürel, ekonomik, mekansal),
Yaratıcılık ve Yeniliğin Gelişebileceği Mekanlar

Kentsel çevre kalitesinin artırılmasına yönelik bir tasarım rehberi hazırlanması
ve bir estetik kurulun bu konu ile yetkilendirilmesi önemlidir.

EA 3.2.1. Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlamak ve Estetik Kurul
Kurmak
Kentsel Tasarım Rehberi, kent kimliği, kent vizyonu ve mekansal gelişim
şeması çerçevesinde mimari ve kentsel tasarım projelerinde izlenilmesi
gereken ilkeleri, kriterleri detaylı olarak ortaya koyan yönlendirici nitelikteki
planlama belgesidir.
Rehber, meslek odaları, Çayırova Belediyesi, Kocaeli Belediyesi, deneyimli
uzmanlar ile Çayırova’nın çevre kalitesi analizine dayanılarak, kimlik, kurgu
ve vizyon göz önüne alınarak hazırlanmalıdır.
Kaliteli bir çevre oluşturmaya yönelik hazırlanacak tüm projelerin bir
denetim altında gerçekleştirilebilmesi için, uzman ve deneyimli kişilerden
oluşan bir Kent Estetik Kurulu oluşturulmalıdır.
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EA 3.2.2. Sosyal-Kültürel Donatıları Artırmak

EA 3.2.4. Doğal Afet Risklerini Minimize Etmek

Çayırova’da çalışan 120.000 nüfusun Çayırova’yı bir yaşam alanı olarak tercih
etmemesinin önündeki en büyük engellerden birisi kaliteli yapı eksikliğinin
yanı sıra, sosyal ve kültürel olanaklarının da yetersiz olmasıdır.

Çayırova iki önemli doğal risk ile karşı karşıyadır; deprem ve sel. Bu iki doğal
afetin yaratacağı tahribat seviyesi, düşük yapı kalitesi, riskli alanlardaki
yapılaşma ve yetersiz altyapı ile artmaktadır.

Bir kentteki yaşanabilirlik düzeyi, insanların keyili vakit geçirebileceği ve
sosyalleşebileceği; restoranlar, kafeler, sinema salonları, tiyatrolar, alışveriş
sokakları, alışveriş merkezleri, doğal yeşil alanlar, su peyzajı, kentsel
parklar, spor alanları, çocuk parkları, gibi alanların artmasıyla paralellik
göstermektedir. Çayırova’da Belediye Kültür Merkezi dışında, sinema, tiyatro,
rekreasyon alanı vb. olanaklar yok denecek kadar azdır. Ayrıca, ilkokul, lise,
sağlık tesisi ve hastane sayısının yetersizliği yaşama alanı tercihini olumsuz
etkilemektedir.

Bu risklerin minimize edilmesine yönelik öncelikle Çayırova’nın Risk
Haritası hazırlanmalı ve risk seviyesi yüksek alanlar belirlenmelidir. Bu
analiz çerçevesinde Risk Yönetim Planı hazırlanarak, kapasiteler, finansman
kaynakları, öncelikli alanlar, sorumlular, altyapı, ulaşım, konut, sosyal donatı
vb. alanlarda yapılacak düzenlemeler ile ilgili stratejiler acilen belirlenmelidir.

Bunun yanı sıra ilkokul, ortaokul, lise gibi eğitim kurumları ile sağlık ocakları,
devlet hastanesi gibi sağlık tesislerinin yeterliliği yaşam kalitesini doğrudan
etkilemektedir. Bu tür alanlar hem nitelik hem de nicelik olarak artırılmalıdır.
Çayırova’da okul başına 800 öğrenci, sağlık ocağı başına 16.000 nüfus
düşmektedir. Bu göstergeler, bu tür donatıların acil ihtiyaç programına
alınması gerektiğini göstermektedir.

EA 3.2.3. Açık ve Yeşil Alanlar Sistemlerini Kurmak
Kamusal alanlar, tüm kentlilerin ortak kullandığı ‘toplanma ve karşılıklı
etkileşim’ alanları olarak insan-kent ilişkisinde önemli bir bileşendir. Kentteki;
yaya bulvarları, kent meydanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, park ve çocuk
oyun alanları, spor alanları, pazar alanları, büyük yeşil alanlar, eğitim, sosyal,
kültürel, idari, sağlık alanları kamusal alanlar olarak büyük öneme sahiptirler.
Çayırova halkının en yoğun toplanma alanları içerisinde, ticari bir aks olan
Fatih Caddesi yer almaktadır. Ancak, cadde üzerinde aktivite çeşitliliği
sınırlı olduğu gibi, her kesimden insana hitap etmemektedir. Mevcut kent
merkezinin yeniden yapılandırılarak, yeni merkezlerin ise stratejik planda
tanımlanan çerçeveye uygun olarak geliştirilmesi gerekmektedir.
Kamusal açık alanlar ile kentsel çevre kalitesini artırmaya yönelik; kentsel
odaklar, kent meydanları, mahalle odakları oluşturulmalı, sokak, cadde
ve bulvar düzenlemeleri yapılmalı, vadiler kentin yeşil alanları olarak
düzenlenmelidir.
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Vadilerdeki yapılaşma Çayırova’da önemli bir sorun olarak öne çıkmaktadır.
Özellikle Sazdere, Korkak Dere ve İplikçi Deresi bu çerçevede risk altındaki
alanlardır. Bu alanlar hem deprem hem de sel risklerinden öncelikle
etkilenecek alanladır. Bu vadilerin iyileştirilmesi ve yeniden düzenlemeler ile
yeşil alanlar olarak kente kazandırılmalıdır.

HEDEF 3.3: YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASI

EA 3.3.2. Sağlığa Yatırım Yapmak

Yaşam kalitesini belirleyen 5 temel faktör vardır.

Yaşam kalitesinin bir diğer bileşeni ‘sağlık’tır. Bu konuda yaşam kalitesini
artırmak için sağlık tesislerinin, hastanelerin, doktorların yeterli sayıda
sağlanması ve yerel halkın bu olanaklara erişebilirliği artırılmalıdır. Beden ve
zihin sağlığını olumlu etkileyen bir diğer konu, spor olanaklarıdır. Özellikle
çocukların gelişme çağında, spor yoluyla zihinsel gelişimlerinin artırılması
genel itibariyle yaşam kalitelerini etkileyecektir. Benzer şekilde yaşlılar için
de spor alanları sağlık ile eş anlama gelebilmektedir.

Bunlar;
-

Ekonomik
Politik
Çevresel
Sağlık
Sosyal faktörlerdir.

Çayırova’daki işsizlik sorunu yaşam kalitesini düşüren faktörlerin ön
sıralarında yer almaktadır. Bunun için, öncelikle işsizlik sorununu çözmeye
yönelik sosyal yapının dönüşümü sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra, sosyal
çeşitliliği sağlamak üzere konut çeşitliliğini ve konut kalitesini artırmak
önemlidir. Yaşam kalitesini doğrudan etkileyen sağlık donatı alanları ise
yalnızca Çayırova’da değil, içinde bulunduğu bölgede de yetersizdir. Yaşam
kalitesi ile ilgili Çayırova’da öne çıkan bir diğer konu engellilerin yaşam kalitesi
ile ilgilidir. Engelli sayısı yüksek bir kentin bu konuda özel program ve projeler
geliştirmesi gerekir.

EA 3.3.1. Sosyal – Ekonomik Programlar Geliştirmek
Yaşam kalitesini belirleyen en önemli etken ‘iş’ ve ‘gelir seviyesi’ dir. Yaşam
kalitesini artırmanın olmazsa olmaz koşulu işsizliğin ortadan kaldırılması ve
gelir seviyesinin artırılmasıdır.
Çayırova’daki önemli sorunlardan birisi düşük eğitim düzeyi ve buna bağlı
gelişen işsizliktir. İşsizlik değişen ekonomik yapıya sosyal yapının uyum
sağlayamamasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle çözüme yönelik
atılması gereken en önemli adım, işsizliği ortadan kaldırmaya ve gelir
düzeyini artırmaya yönelik sosyal-ekonomik projeler geliştirmektir.
Programlar özellikle Çayırova’da faal olan özel sektör kuruluşları, bankalar,
yakın çevredeki üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde
hazırlanmalıdır.
Programlar;
-Eğitim seviyesini yükseltme
-Mesleki kapasiteleri artırma
-Ekonomik yaşamı canlandırma
çerçevesinde geliştirilebilir.
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Ancak Çayırova, bu yönde oldukça yetersiz kapasiteler sunmaktadır.
Toplam 5 sağlık ocağının bulunduğu kentte sağlık ocağı başına 16.000
nüfus düşmektedir. Çayırova ve çevresinde yaşayan bölge halkının büyük
çoğunluğu Kartal veya Tuzla’da yer alan çevre hastanelerden hizmet alması,
toplam 20.000 öğrencinin eğitim gördüğü 25 okuldan, sadece birinde kapalı
spor salonu bulunması kentsel hizmetlerin yetersizliği açısından önemli bir
göstergedir.
Bunun için bölge içinde yeni bir hastane yapılması, tüm kente hizmet edecek
bir spor kompleksi yapılması ve de okulların ve parkların spor alanlarını
artırmak önemlidir. Spor alanlarının artırılması kamusal alanların elde
edilmesi kapsamında ele alınmalıdır.
Sağlığı olumsuz etkileyen bir diğer unsur hava, toprak ve su kirliliğidir.
Özellikle sanayiye bağlı gelişen kentlerde bu kirlilikler kentlilerin sağlığını,
ayrıca, son zamanlarda küresel ısınmaya bağlı karbon artışı ise tüm dünya
kentlerini tehdit etmektedir. Buna karşı kentler tedbir programlarını
geliştirmektedirler. Bu nedenle, Çayırova’da hazırlanması gereken kapsamlı
bir sağlık programında, hava, su ve toprak kirliliğinin minimize edilmesi yer
almalıdır.

EA 3.3.3. Sosyal Dezavantajlıların Yaşam Kalitelerini Artırmak
Yaşam kalitesi çalışması ‘sosyal dezavantajlıları’ kapsayacak şekilde
genişletilmelidir. Çayırova’da en az 2.000 engelli bulunmaktadır. Bu
oldukça yüksek sayıdır. Engelli vatandaşların eğitim, sağlık, iş bulma ve iş
kurma, sosyal ağlar geliştirme, kent mekanlarını kullanabilme kapasiteleri
artırılmalıdır.
Çayırova Belediyesi’nin kurduğu Engelli Koordinasyon Merkezi bu yönde
atılmış önemli bir adımdır. Engelli ve sosyal dezavantajlıların sağlık
konusunda ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, kent mekanlarını özgürce
kullanmalarına olanak sağlayacak mekansal düzenlemelerin yapılması, iş ve
eğitim alanında şanslarının artırılması için eğitim, kapasite geliştirme ve iş
yaratma imkanları genişletilmelidir.
Bu konuda öncü adımları atma kapasitesi olan Çayırova, Engelli Okulu
açılması gibi büyük projeleri de programına almalıdır.
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Stratejik Hedef 4: KAPSAMLI KATILIM İLE
GELİŞEN ÇAYIROVA
Çayırova’yı güçlü, kimlikli, yaşanabilir, gelişmiş ve zengin bir kent haline
getirmek tüm kentlinin sorumluluğu olmalıdır. Çayırova’da yaşayan, çalışan,
üreten, çeşitli faaliyetlerde bulunan tüm kişi, kurum ve örgütler bu hedelere
ulaşmada kentsel paydaşlar haline gelmelidir.
Ortak bir hedefe yönelik birlikte atılan adımlar, daha uzun soluklu ve etkili
olacağı gibi, kentsel ruh ve kimlik oluşumunu da destekleyecek ve ‘Çayırovalı’
olma kültürünü körükleyecektir.
Katılım teması; planlama, ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve yerel
örgütlenme olmak üzere dört boyutta ele incelenmiştir. Bir başka deyişle,
katılım yalnızca planlamaya katılım anlamında değil, daha geniş bir
çerçeveden ele alınmalıdır.

HEDEF 4.1. KENT VE BÖLGE EKONOMİSİNİN GELİŞİME
KATILIM

Çayırova’nın Geleceği

Çayırova, özellikle ekonomik boyutta, her zaman bölgesi ile birlikte
düşünülmelidir. Çünkü Çayırova’nın kent ekonomisini ayakta tutan unsurlar
bölgesel dinamiklerden beslenmektedir.
Diğer yandan kent ekonomisi, hem yerel hem de bölgesel dinamiklerden
olmak üzere içten ve dıştan güçlendirilmelidir. Bunun için hem bölgesel hem
kentsel düzeyde işbirlikleri yapılmalıdır.
Çayırova’da yatırım yapan, faaliyet gösteren özel ve kamu kurumları,
üniversiteler, OSB’ler arasında yapılacak işbirliği kent ekonomisini,
yerleşimler arasında yapılacak işbirlikleri, bölge ekonomisinin gelişimine
katılım sağlayacaktır. Bunun yanı sıra yerel ekonominin canlandırılması da
kent ve bölge ekonomisinin gelişimine aşağıdan destek sağlayacaktır.

EA 4.1.1. Bölgesel Ekonomik İşbirlikleri Oluşturmak
Çayırova’nın ekonomisi, yalnızca ilçe sınırları içinde değil, ilçe sınırlarını aşan
bir ölçekte ele alınmalıdır. Özellikle lojistik ve sanayi alanında Gebze, Darıca
ile ekonomik işbirliği kurulmalıdır.
Türkiye’nin en büyük iki metropolü olan İstanbul ve Kocaeli arasında olan
ve birçok ulusal ve uluslar arası ulaşım yatırımlarının geçişindeki bu odak
bölgesel bir güce sahiptir. Bu gücün yeni fırsatlar yaratması için iyi ve birlikte
yönetilmesi gerekmektedir.
Bölge içindeki belediyeler, ekonomik kalkınma odaklı bir işbirliği programı
hazırlamalıdır.

EA 4.1.2. Kamu-Özel Sektör İşbirliklerini Güçlendirmek
Çayırova’ya yatırım yapan birçok sektör bulunmaktadır. Bunların başında
sanayi, lojistik, bankacılık, gıda, otomotiv, ticaret yer almaktadır. Bunun
yanı sıra, kentin önemli bir odak olarak öne çıkmasını sağlayacak yakın
çevre yatırımlar bulunmaktadır. Bu yatırımlar, ulaşım, üniversite, liman,
teknoloji vb. alanlardadır. Çayırova’nın kent ekonomisi bu yatırım alanları
ve potansiyeller üzerine inşa edilecektir. Ancak, bu yatırımların Çayırova’yı
teğet geçmemesi için kentle bağları kurulmalı ve kamu ve özel sektör
arasında işbirlikleri geliştirilmelidir.
Bu işbirliklerinde ortak hedef kent ekonomisinin güçlendirilmesi olmalıdır. Bu
kapsamda, sosyal ve mekansal iyileştirmeye yönelik projeler tanımlanmalıdır.
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EA 4.1.3. Yerel Ekonomiyi Canlandırmak
Bölge ve kent ekonomisinin yanı sıra, aşağıdan yukarıya, kent kültürü ile
beslenen alternatif bir ekonomi daha yaratmak Çayırova için bir avantaj
sağlayacaktır.
Bölge ve kent ekonomisini şekillendiren bankacılık, otomotiv, eğitim, bilişim
ve teknoloji, ulaşım gibi alanlarda küçük ölçekli yerel iş kurma kapasitelerini
artırmak için teşvik yöntemleri geliştirilmelidir.
Ayrıca, festivaller, konserler, halk günleri gibi uluslararası, bölgesel ve yerel
düzeyde düzenlenebilecek aktiviteler, yalnızca kültürel değil aynı zamanda
ekonomik katkı sağlaması açısından da önem taşımaktadır.
Çayırova’da düzenlenen Fatih Caddesi Festivali de çevre esnafı tarafından
başlatılmış bir etkinliktir. Festival, Fatih Caddesi esnafı ve ilçeye ekonomik
katkı sağlaması açısından önem teşkil etmektedir. Bu şekilde, özellikle
yerelden geliştirilecek yaratıcı aktivite örneklerinin çoğaltılmasında ve
desteklenmesi ekonomi yaratmak açısından önemlidir.
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HEDEF 4.2: SOSYAL GELİŞİME KATILIMIN SAĞLANMASI
Çayırova, genç nüfusun ağırlıklı olmasına karşın, eğitim seviyesi oldukça
düşük olduğu bir sosyal yapıya sahiptir. Eğitim seviyesinin düşük olması
işsizliğe yol açan temel nedenler arasında yer almaktadır. İlçede mevcut
eğitim birimlerinin, özellikle de meslek liselerinin ve yüksek okulların
eksikliği söz konusudur. Bu durum, ilçe nüfusunda uzman işgücü oranının
düşük ve işsizlik oranının yüksek olması şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Uzun vadede sosyal gelişmeyi sağlayabilmek için, üniversitelerin, sanayi
kuruluşlarının, bankaların, meslek odalarının katkılarını sağlamak önemlidir.
Bu kuruluşların sosyal gelişime destek ve katılımı hem maddi kaynak
yaratılması hem de uzmanlıklarından yararlanılması şeklinde sağlanmalıdır.
Bu nedenle eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör ile
ortak programlar geliştirilmeli ve yerel ekonomiyi canlandırmaya yönelik
programlar başlatılmalıdır.

EA 4.2.1. Eğitim Kurumları ile İşbirliği Programları Geliştirmek
İlçe içinde ve çevresinde bulunan eğitim kurumlar ile yapılacak isbirliği,
sosyal gelişimi sağlayarak, uzun vadede yeni iş yatırımlarının yerel için yeni
iş fırsatlarına dönüştürülebilmesini sağlayacaktır.
Bu çerçevede, başta Çayırova’nın yakın çevresinde yer alan üniversitelerle
işbirliği yapılarak yerele yönelik eğitim programları düzenlenmelidir. Eğitim
seviyesini yükselterek ve özellikle Çayırova’da gelişmekte olan sektörlere
yönelik mesleki kapasiteler arttırılarak, yalnızca sosyal gelişime değil
işsizliğin azaltılmasına yönelik de önemli bir adım olacaktır.
Bunun yanı sıra üniversiteler ile işbirliği ile sosyal gelişime yönelik yerel
akademiler kurulabilir. Ayrıca, Kocaeli, Gebze ve Sabancı gibi üniversitelere
Çayırova’da yer sağlama hem sosyal çeşitliliği artıracak hem de ekonomiyi
canlandıracaktır.
Eğitim kurumları ile işbirliğinin bir diğer ayağı, ilköğretim ve liseler olmalıdır.
İlçede yer alan 25 adet okulun tamamı bir ‘Eğitim Kalite Programı’ dahilinde
bir araya getirilerek, sosyal gelişim, okullarda verilen eğitimin kalitesinin
artırılması yoluyla içten de desteklenmelidir. Bu çerçevede, okuldaki
başarıyı artırmaya yönelik etüt çalışmalarından, tiyatro günleri gibi kültürel
etkinliklere kadar geniş yelpazede etkinlikler yer almalıdır.

EA 4.2.2. Sivil Toplum Örgütlerinin Sosyal Gelişime Katkılarını
Sağlamak
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Sosyal gelişimi sağlamak üzere en aktif olabilecek kesim sivil toplum
örgütleri olmalıdır.
Çayırova ve yakınında aktif olan sivil toplum örgütlerinin listesi hazırlanarak
iletişime geçilmeli ve özellikle eğitim, mesleki kapasite konularında ortak
programlar hazırlanmalıdır. Sivil toplum örgütleri yerelin sosyal yaşamda
daha etkin olmalarını sağlayacak yerel kültürel etkinliklerin organize
edilmesi konusunda da sorumluluk alabilmelidirler.

EA 4.2.3. Özel Sektörün Sosyal Gelişime Katkısını Almak
Çayırova’da üç yüz adet fabrika faaliyet göstermektedir. Bunun yanı sıra
lojistik, bankacılık, ticaret alanlarında da önemli yatırımlar bulunmaktadır.
Belediye bu özel sektör kuruluşlarıyla kent atölyeleri benzeri ortak eğitim
programları düzenleyerek, uzun vadede yerel halktan nitelikli işçi yetiştirme
olanakları sağlanmalıdır.
Bunlar;
- Sektöre yönelik sertifikalı eğitim programları düzenlemek,
- Staj imkanı sağlamak,
- Yaparak Öğrenme (learning by doing) yöntemi ile bünyesinde
kalifiye işçi yetiştirmek,
- Sosyal etkinlikler yapmak,
- Eğitime destek bursları sağlamak,
- Eğitim Projeleri için finansman yaratmak olabilir.
Çayırova’da faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu
istihdam açığının bu şekilde karşılanması karşılıklı bir fayda sağlayacaktır.
Yapı Kredisi Akademisi’nin toplumsal gelişme faaliyetleri tüm diğer
kuruluşlara örnek olmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.
Özel sektör ile işbirliği yapılması durumunda sosyal gelişime çok boyutlu
destek sağlanabilir.
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HEDEF 4.3: YEREL
GÜÇLENDİRİLMESİ

ÖRGÜTLENMENİN

Yerel örgütlenme, yerelin birlikte iş yapabilme ve dayanışma kapasitesini
artıran, belli hedeler çerçevesinde bir güç oluşturabilmeyi sağlayan bir
ortamdır. Yerel örgütlenme çeşitli biçimlerde olabilir; ticari, politik, sanatsal,
inançsal, kültürel ve hemsehrilik veya mesleki bunlardan bazılarıdır.
Ancak, özellikle İngiltere gibi Avrupa kentlerinde, yerelin güçlendirilerek
kamu ve özel sektörün yanında bir üçüncü güç olmaları için programlar
geliştirilmektedir. Yerelin örgütlenmesiyle, bir yandan yaşadıkları alanların
bugününü ve geleceğini sahiplenirken, bir yandan da sosyal amaçlı yerel
işletmeler kurarak istihdam ve değer yaratılmaktadır. Bu yaratılan değer
yine alanın iyileştirilmesi için kullanılmaktadır.
Çayırova’da bulunan yüze yakın derneğin çoğunluğunu hemşehriliğe
dayalı örgütlerin oluşturması, Çayırova’dan ziyade gelinen yerle bağların
sürdürüldüğünü göstermektedir. Çayırova’nın bir yaşama alanı olarak
görülmesi, bir aidiyet yaratması ve kentin gelişmesi için yaşayanlar, mahalle
ve kent ile ilişkili örgütlenmelere yönlendirilmelidir.
Yerel odaklı örgütlenmeler, sivil toplum örgütlerinden farklı olarak yerle
bağları oldukça güçlü ve yerel liderler tarafından oluşturulmalıdır.

EA 4.3.1. Örgütlenme İçin Yasal ve Finansal Araçları Geliştirmek
Yerelin örgütlenmesine destek vermek için, teşvik edici yasal altlıklar
oluşturulmalı ve belediye bünyesinde bir ekip kurulmalıdır. Bu ekip, yerel
için önemli olan, lider konumundaki kişi ve kurumlar aracılığıyla yerel
örgütlenmeyi artırma, bu örgütlenmelerin planlama, sosyal gelişme
ekonomik kalkınma vb. konularda katılımını takip etmelidir.
Yasal zeminin yanı sıra, yerel örgütlenmelerin ihtiyaç duyacağı arsa,
bina, ofis gibi mekansal ihtiyaçlar ile finansman destekleri de belediye ve
kaymakamlık tarafından bir program dahilinde sağlanmalıdır.

EA 4.3.2. Yerel Örgütlenmeler Kurmak
Topluluk odaklı kendine yardım organizasyonları, toplulukların sorunlarına
çözüm üretmek amacıyla yerel tarafından kurulan özellikle ‘gönüllülük’
oranının yüksek olduğu örgütlenmelerdir.
Rolleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;
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-sosyal sermayenin geliştirilmesi,
-hizmetlerin yerelin ihtiyaçları doğrultusunda sağlanması,
-katılımı ve yetkilendirmeyi sağlama,
-ortak iş kurma,
-yerel dönüşümüne destek.

Bu hedeleri başarmak için yerel organizasyonların finansal-fiziksel kaynağa
ve yerel gelişim için kamu desteğine ihtiyaçları vardır. Kamu kaynaklarının
yanı sıra bazı yerel işletmeler (community enterprices) ticaret yoluyla kendi
kaynaklarını yaratmaktadırlar.
Çayırova’da da, sosyal topluluklar bazında kendine yardım yerel
örgütlenmeleri desteklenmelidir. Bunlar arasında, örneğin kadınların okumayazma öğrenme veya iş geliştirme amaçlı bir araya gelmesi, öğrencilerin
okul başarılarına destek sağlama gibi, sosyal grup-sorun kesişiminde çözüm
odaklı kendine yardım örgütlenmeleri kurulmalıdır.

EA 4.3.3. Mahalle Yönetimleri Oluşturmak
Örgütlenmenin ‘mekan’ la ilişkilendirildiği önemli bir örgütlenme biçimi
mahalle yönetimleridir.
Mahalle Yönetimleri, özellikle mahalle muhtarı ve mahallelerdeki derneklerin
liderliğiyle kurulabilir ve mahalle yenileme, sağlıklılaştırma, dönüşüm gibi
uygulamalarda hem söz sahibi hem de etkin olabilir. Bunun yanı sıra, mahalle
yönetimleri, mahallelerin genel düzen ve temizliğinin, canlılığının devam
ettirilmesinde, yerel etkinlikler ve toplantılar organize edilmesinde rol
almalıdırlar.
Mahalle örgütlenmelerinin içerisinde yapı adaları odaklı alt birimler de
kurulabilir. Çayırova’da 9 adet mahalle vardır ve bu mahallelerin nüfusları
2.500 ile 10.000 arasında değişmektedir. Bu nüfus değerleri örgütlenme için
yüksek olduğundan, alt örgütlenmeler de yer almalıdır.

EA 4.3.4. Yerel İletişimi Güçlendirmek
Yerel örgütlenmenin güçlendirilmesindeki bir diğer önemli bileşen yerel
iletişimdir. Yerel iletişim araçları arasında;
- mahalle toplantıları, konferanslar, sergiler düzenlemek
- Yerel gazete, dergi, internet sayfası hazırlamasını teşvik etmek
sayılabilir.
Ayrıca, katılımcı toplantılar, yerelin söz sahibi olması açısından önemlidir.
Yerel iletişim araçları ile yaşayanlar bir çok konuda bilgi sahibi olmaktadır.
Bunlar arasında açılacak kursların duyurularından, işçi alımlarına, yerel
etkinliklere kadar bir çok konu yer almaktadır. Çayırova’da iletişimi sağlayan
yerel bir gazete ve birkaç internet sayfası bulunmaktadır. Bu araçların
altyapısı zenginleştirilerek etkinlikleri artırılmalıdır.
Ayrıca, proje bazında daha etkili olabilecek ve özellikle yerel halkın katılımını
teşvik edecek; mahalle proje ofisleri kurulabilir.

HEDEF 4.4: PLANLAMA VE TASARIM SÜREÇLERİNE
KATILIMIN SAĞLANMASI
Günümüzde kent planlarının yukarıdan aşağı bir yaklaşımla hazırlanması
yerine, kentin mekansal gelişimini yönlendirecek planların ortak vizyon ve
hedeler çerçevesinde aşağıdan yukarı katılımcı bir yaklaşımla hazırlanması,
planların tüm kentli tarafından benimsenmesini de beraberinde getirecektir.
Kentlilerin beklentilerinin birbirinden farklı ve birbiriyle karşıtlık içeren bir
yapıda da olsa, katılımcı planlama süreci sonucunda ortak fayda ve ortak
kararlarda uzlaşılması hem zorunlu hem de mümkündür.

EA 4.4.2. Proje Çalıştayları Düzenlemek
Proje Çalıştayları, bir proje alanının dönüşümü konusunda fikir geliştirmek
amacıyla farklı mimarlık ve tasarım ekipleri ile yerel yönetimlerin buluştuğu,
projelerin yarışma yoluyla değil, interaktif bir ortamda sürekli tartışılarak
geliştirildiği bir yöntemdir. Çalıştay süreci içerisinde plancılar, mimarlar,
tasarımcılar ve diğer katılımcıların bir kaç kez bir araya gelerek, geliştirilen
fikirler, tasarımlar, uygulanabilirlik vb. konular sürekli tartışılarak revize
edilmekte, sonuçta ortaya herkesin katılımı ve katkısıyla gelişen bir ürün
çıkması amaçlanmaktadır.

Çayırova ve yakın çevresindeki sorunlar ve potansiyellerin belirlenmesi ve
sürdürülebilir bir mekansal gelişim şeması oluşturulabilmesi için kamu, özel
ve sivil aktörlerinin katılımı sağlanmalıdır.

Çayırova’da, Yeni Mahalle, Korkak Dere, Kent Meydanı ve Yeni Yerleşim
Alanı’nda önerilen 4 proje alanında çalıştaylar yapılmıştır. Bu yöntem,
mekansal gelişim şemasında ortaya konulan diğer proje alanları için de
uygulanmalıdır.

Uygulanabilir projelerin geliştirilmesi için proje çalıştayları düzenlenmesi,
katılımcı planlama ve tasarım süreçleri için önemli araçlardır.

EA 4.4.3. Çayırova’nın Geleceği Çalıştayı Organize Etmek

EA 4.4.1. Katılımcı Planlama Uzlaşma Yönetimi Yapmak

Çayırova’nın Geleceği Yol Haritası, tüm aktörlerin katılacağı geniş katılımlı
toplantı ile tartışmaya açılmalıdır.

Katılımcı planlama uzlaşma yönetiminin 6 önemli basamağı bulunmaktadır.
Bilgi: taraları planın veya projenin gerekliliği, kapsamı, süresi,
zamanlaması, içeriği, yaklaşımı vb. konularda bilgilendirmektir.
Bilinç: daha iyi, daha kaliteli ve dolayısıyla ‘değer’ olarak daha yüksek
bir yapı ve kentsel çevre, tarihi alanların yenilenmesi, vadilerin
korunması, yapı kalitesi artırılarak kentsel risklerin azaltılması,
parsel büyüklükleri ve çevresel kalite, ekonomik fizibilite ilişkisi gibi
konularda bilinçlendirmektir
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Çayırova’da özellikle sanayicilerin, bankaların, üniversitelerin, büyük ve küçük
yatırımcıların, yerel derneklerin, yaşayanların davet edileceği bir toplantı,
Çayırova’nın Geleceği’ni, kimliğini, nerede olduğunu, işbirliklerini birlikte
belirlemek ve tartışmak açısından önemlidir. Bu çalıştay ve konferanslar
hem birlikte ortak kararlar alınmasını hem de aktörlerin sorumluluk almasını
sağlayacaktır.

Buluşma: karar vericileri, yatırımcıları, yaşayanları, uzmanları,
kısaca tüm aktörleri bir araya getirmektir.
Belirsizlik: mülk sahiplerinin projeden alacakları pay, zamanlama,
taşınma programı, kiracılar ile yapılan sözleşmeler, yeni yatırımlar
vb. bir çok konuda belirsizlikleri ortadan kaldırmaktır.
Beklenti: taraların farklı ve birbiri ile her zaman uyum içinde
olmayan beklentilerini orta bir noktada buluşturmak ve tüm
taraların onayını almaktır.
Benimseme: bütün bu süreçleri sonucu olarak plan ve projelerin,
kararların, uygulamaların taralarca sahiplenilmesidir.
Çayırova’da plan ve proje süreçlerinde ‘katılımcı’ bir anlayış benimsenmesi
ve 6 basamağın gerçekleştirilmesi önemlidir.
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HEDEF 5.3:
İnsana Yatırım Yapılması

HEDEF 5.1:
Bölgesel Kaynakların
Harekete Geçirilmesi

EA 5.1.1:
Bölgesel Düzeyde Ekonomik İş
Birlikleri ve Güç Birlikleri
Oluşturmak
EA 5.1.2:
Bölgesel Düzeyde SosyalKültürel-Çevresel İşbirlikleri Kurmak
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HEDEF 5.2:
Kentsel Düzeyde
Kaynakların
Geliştirlmesi
EA 5.2.1:
Yenilikçi Proje Finansman
Yaklaşımları Oluşturmak
EA 5.2.2:
Fırsat Alanları Yatırımcı Rehberi
Hazırlamak

EA 5.3.1:
İnsana Yatırım Programı
Hazırlamak
EA 5.3.2:
Üniversiteler ile Kenti Buluşturmak
EA 5.3.3:
Ortak Eğitim ve İstihdam
Projeleri Geliştirmek

EA 5.2.3:
Kent İçi Doğal Kaynakları
Korumak

BÖLGESEL ve YEREL KAYNAKLARI FIRSATA
DÖNÜŞTÜREN ÇAYIROVA...

Stratejik Hedef 5: BÖLGESEL VE YEREL
KAYNAKLARI FIRSATA DÖNÜŞTÜREN
ÇAYIROVA
Çayırova, bir yandan dinamikleri yüksek bir bölge içerisinde yer alan bir kent
iken, diğer yandan kaynak sıkıntısı ile karşı karşıya bir kenttir. Kaynak sorunu
yalnızca finansal değil, insan kaynağı boyutunda da hissedilmektedir.
Bu durum, bölgesel ve yerel dinamiklerin kent ekonomisi ve sosyal gelişme
yararına kullanılamadığı sonucunu ortaya koymaktadır.
Çayırova’nın yenilenmesi sürecinde ekonomik canlılığın sağlanması ve
bölgesel ölçekten yerel ölçeğe kadar tüm seviyelerde kaynak yaratılması için
hem finansman, hem insan hem de doğal kaynakları yeniden ele alınmalıdır.
Çayırova’nın bölgesel ve yerel dinamiklerinin farkında ve onları yönetebilen
bir kent olabilmesine kaynak sorununun çözümünde bir başlangıç olacaktır.

HEDEF 5.1: BÖLGESEL KAYNAKLARIN HAREKETE
GEÇİRİLMESİ

Çayırova’nın Geleceği

Çayırova’nın da içinde yer aldığı Kartal-Dilovası arası bölge, Geleceğin
önemli bir ekonomik gücü olarak ortaya çıkma potansiyelini taşımaktadır.
Potansiyeller;
-

Ulaşım yatırımları (marmaray, körfez geçisi otoban, 3.köprü),
Mevcut ulaşım olanakları (limanlar, havaalanları, raylı sistem,
otoban bağlantıları),
Yeni alt merkezler (Kartal, Tuzla, Pendik ),
Sanayi, lojistik, bankacılık, ticaret yatırımları,
Bilişim ve teknoloji alanları,
Üniversiteler,
Doğal alanlar,
Deniz ile ilişki,
Avrupa’ya yakınlık

olarak öne çıkmaktadır.
Potansiyelleri fırsata çevirebilmenin en önemli koşulu, bölgesel düzeyde
işbirlikleri kurmaktır.

EA 5.1.1. Bölgesel Düzeyde Ekonomik İş Birlikleri ve Güç Birlikleri
Oluşturmak
Bölge potansiyellerinin bölgesel bir güce dönüştürülebilmesi için bölge
içindeki yerleşimler arasında ekonomik işbirlikleri kurulmalıdır.
Ekonomik işbirliğinin amacı;
-

Bölgeye yapılan yatırımların iyi değerlendirilmesi,
Yatırımların dengeli olmasının sağlanması,
Ulaşım ve Altyapının geliştirilmesi,
Ortak Fon oluşturulması,
Ekonomik yatırımlar yapılması ve mevcut yatırımların bölge
gücünün artmasına yönlendirilmesi,
İstihdam yaratılması ve işsizlik sorununu çözmeye yönelik
adımlar atılması

olmalıdır.
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Bu işbirlikleri içinde kamu kurumları, büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri,
deniz yolu işletmeleri, demiryolu işletmeleri, karayolları, üniversiteler, ileri
teknoloji firmaları, bankacılık sektörü aktörleri, sanayi kuruluşları, bölge
düzeyindeki sivil toplum örgütleri yer almalıdır.
Çayırova’nın bu bölgesel gücün farkındalığıyla, özellikle Tuzla, Pendik, Gebze,
Dilovası, Darıca’yı da içine alan yakın çevresinde bölgesel bir ağ kurulmasında
öncü rol üstlenmesi stratejik bir eylem olacaktır.

EA 5.1.2. Bölgesel Düzeyde Sosyal-Kültürel-Çevresel İşbirlikleri
Kurmak
Bölgenin ekonomik gücünün yanı sıra, sosyal gelişmişlik düzeyinin artırılması,
insan kaynaklarının güçlendirilmesi, doğal kaynakların korunması amacıyla
da bölgesel düzeyde işbirliklerine ihtiyaç vardır.
Bu işbirlikleri içinde özellikle üniversitelerin ve sivil toplum örgütlerinin
liderlik rolü üstlenmesi ve
Bölge düzeyinde sosyal gelişim programları hazırlanması,
Orman, havza, vadi gibi doğal alanların korunmasına yönelik
işbirlikleri kurulması,
- Tarihi değerlerin korunmasına yönelik projeler geliştirilmesi,
- Kültür ve doğa odaklı bölgesel etkinlikler düzenlenmesi
amaçlanmalıdır.
-
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HEDEF 5.2: KENTSEL
GELİŞTİRİLMESİ

DÜZEYDE

KAYNAKLARIN

Çayırova’nın, yaşam kalitesi yüksek bir kente dönüştürülmesi için vizyon
projeleri geliştirmelidir. Kent bütününde hazırlanacak mekansal gelişim
şeması çerçevesinde çok sayıda kentsel tasarım, kentsel yenileme, peyzaj,
dönüşüm proje alanı ortaya çıkacaktır. Ancak, bu projelerin ‘finansmanı’ için
yenilikçi uygulama modelleri ve ortaklıklar geliştirilmelidir.
Bunun yanı sıra Çayırova, doğal yönden kolay fark edilemeyen özellikli bir
kenttir. Deniz, orman, tepe, dere, vadi vb. alanlardan oluşan bir ekosistem
ile çevrilidir. Çayırova’nın doğal özelliğini fark edilebilir kılmak Çayırova’ya
birçok fırsat sağlayacaktır.

EA 5.2.1. Yenilikçi Proje Finansman Yaklaşımları Oluşturmak
Kentsel kalitenin artırılması, yapı ve yaşam risklerinin ortadan kaldırılması,
kent ekonomisinin güçlendirilmesi, sanayi dönüşüm alanları, sosyal gelişim
vb. amaçlarla kentte üretilecek birçok projenin uygulanabilirliğini sağlamak
için proje finansmanına gereksinim vardır.
Yeni finans modelleri ile teşvikler geliştirilmeli, ortaklıklar kurulmalı ve
belediyelerin kentsel yenileme için oluşturduğu finansal kaynakların hangi
yollarla artırılabileceği araştırılmalıdır.
Finansman boyutunda özellikle kentsel değer artışının
yönlendirilmesi için de yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmelidir.

kamuya

Kentsel Yenileme Fonu: Kent için belirlenen vizyon projelerinden
altyapı projelerine kadar, kentin mekansal gelişimine katkı
sağlayacak her türlü projenin gerçekleştirilebilmesi için bir ‘kentsel
yenileme’ fonu oluşturulmalıdır. Fon kaynakları Çayırova için özellikle
sanayi kuruluşlarından alınabilecek vergiler ile oluşturulabilir.
Proje Ortaklıkları: Projeden birinci derecede etkilenen grupların
katılımı ile bir proje senaryosu kurgulanması ve bu grupların bir
arada hareket edebilme ve karar alabilmelerinin sağlanması için
Proje Ortaklığı kurgulanması gerekmektedir. Kamu, özel sektör,
sivil örgütler ile yerel bazlı örgütler arasında kurulan bu proje
örgütlenmeleri, güven sözleşmesi, şirket örgütlenmesi, uzlaşma ile
ortaklık kurulması olarak gerçekleştirilebilir.
Proje Ortaklık Payı (POP): Kamunun imar hakkı artışı gerçekleştirdiği
alanlarda, yoğunluk artışına bağlı olarak oluşan değerin bir kısmını
kamu fonuna aktarılmalı ve kamunun bu fonu kamusal projeler için
kullanmasılıdır.

İmar HaklarıTransferi: Korunması gereken alanlarda kullanılamayan
potansiyel imar haklarının (hava hakkı) sertifika şekline
dönüştürülerek, imar hakkı artışının mümkün olduğu alanlarda
satılması ve bu yolla korumaya yönelik finansman yaratılması için
kullanılan bir yöntemdir.
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Altyapı Katılım Payı: Kalite ve değer artışını sağlayabilmek için
kentsel yenileme ve dönüşüm projeleri artık parsel bazında değil,
daha büyük ölçekte ele alınmaktadır. Bu nedenle altyapının da
bütüncül olarak hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle, projede
yaratılan değerin bir kısmının altyapı yatırımlarında kullanılmak
üzere fona katkı aktarılması için sözleşmeler yapılmalıdır.
Teşvikler: imar bonusu, kademeli imar hakkı artışı ya da vergi
indirimi şeklinde teşvikler sağlanmalıdır.
Fonlar ve Yardımlar: Ulusal, uluslar arası, bölgesel fonlardan yerel
ölçekte nasıl faydalanılacağı araştırılmalıdır.
Ödenebilir Konut Programı: Konut yatırımı yapan özel sektör
kuruluşlarıyla anlaşılarak belli sayıda ödenebilir konut üretmesi
koşuluyla imar haklarının artırılması sağlanabilir.
Öncelikli Alanlar/Çapraz Finansman: Kentin gelişimi ve
dönüşümü için gerçekleştirilmesi düşünülen projeler, finansman
gerektirdiğinden, proje alanlarının öncelik sıralaması yapılarak
kaynakların bu çerçevede ayrılması gerekmektedir. Mekansal
Gelişim Şeması çerçevesinde ortaya konulacak kentsel yenileme/
dönüşüm projeleri listelenerek, öncelikle, kent için yaratacağı
değer daha yüksek ve uygulanabilirliği daha kolay alanlara öncelik
verilmelidir. Böylelikle, bu projelerden elde edilen gelirle diğer
projeleri finanse etme, çapraz finansman, şansı doğacaktır.

EA 5.2.2. Fırsat Alanları Yatırımcı Rehberi Hazırlamak
Yatırımcı Rehberi, kent içi gelişme alanları hakkında yatırımcılara bilgi
vererek, yatırımların çekilmesi, dolayısıyla kaynak yaratılmasında önemli
bir araçtır. Kent genelinde yapılaşma potansiyeli olan ve planla gelişimi
teşvik edilen alanlar ile kent içi dönüşümü öngörülen fırsat alanları için bir
yatırımcı rehberi hazırlanmalıdır. Rehber, fırsat alanlarının konumları, yakın
çevre ilişkileri, büyüklükleri, plan durumları, yapılaşma hakkı, proje maliyeti
büyüklüğü vb. konularda yatırımcıları bilgilendirmeyi amaçlamalıdır.
Rehberin belediyenin internet sitesinde yatırımcılar ile paylaşılması kentin
gelişim ve dönüşüm süreci hızlandırılmış olacaktır. Özellikle, Çayırova’nın
kuzey kısmı yeni yatırım alanları için büyük bir fırsat alanıdır. Yeni yatırım
alanları, mekansal gelişim şemasında ele alınmaktadır.
Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi’nin tanımladığı odaklar, kenarlar ve
koridorlara bağlı olarak fırsat alanları yer almaktadır.
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EA 5.2.3. Kent içi Doğal Kaynakları Korumak

HEDEF 5.3: İNSANA YATIRIM YAPILMASI

Çayırova’nın, kuzey, doğu ve batısındaki orman alanları ile güneyindeki
Marmara Denizi arasında yer alan ekosistem, kent içinde vadi sistemleri
ile devam etmektedir. Vadiler sistemi, Çayırova’nın doğal açıdan en
öndeki değerleridir. Bu nedenle, yapılaşma, yol vb. uygulamalarla sistemin
bozulması önlenmelidir. Vadilerin korunmasına yönelik, vadi tabanlarındaki
yeşil alan kullanımları ve bu alanların kenarlarındaki yapılaşma stratejilerinin
belirlenmesi gerekmektedir. Çayırova’nın iki önemli Vadi sistemi olan Saz
Dere ve Korkak Dere çevresinin, yol ve yapılaşma ile ekolojileri bozulmaya
başlamıştır. Bu alanlarda sürekliliği olan yeşil sistemler oluşturularak Vadilerin
Yeniden Kente Kazandırılması Programı kapsamında iyileştirilmelidir.

Günümüzde kentlerin ekonomileri bilgiye dayanmaktadır. Bu nedenle
bilgi sahibine, yani insana yönelik yatırım önem kazanmıştır. Kentlerin
ekonomilerinin yarışabilirliği, insanların eğitim düzeylerinin, üniversite
mezunu sayılarının, bilim insanlarının, mühendislerinin vb. yarışabilirliği ile
paralel gitmektedir.

Çayırova’nın dağınık kentsel dokusu doğal alanlar üzerinde olumsuz etkilere
sahiptir. Bu etkilerin minimuma indirilmesi için kentsel yayılma kontrol
altına alınmalı, uygun alanlarda kompakt gelişim desteklenmelidir. İmar
haklarının toplulaştırılması ya da transfer edilmesi yöntemleriyle bu alanlar
korunarak aktif yeşil alanlara dönüştürülmelidir. Aynı zamanda, konut ve
sanayi alanların hava, su, toprak üzerinde yarattığı tahribat belirlenmeli
ve bu etkilerin minimuma indirilmesi için yönetmelikler vb. daha etkin
kullanılmalıdır.

Sanayi toplumunda kentlerin kurulmasını sağlayan işgücü, bilgi toplumunda
kentlerin değişimini sağlayabilen bir beyin gücüne dönüşmüştür. Her
geçen gün daha fazla sayıda şirket sosyal kapitalini artırmaya yönelik
eğitim programlarını gündemlerine almaktadır. Her gün daha etkin, daha
yenilikçi buluşlarla yalnızca kişilerin, şirketlerin değil, kentlerin ve devletlerin
ekonomileri de güçlenmektedir. Özetle, kentlerin ekonomilerindeki başarı
insanların bilgi düzeylerine ve bireysel başarılara kadar uzanan bir halka
sistemidir.
Bu nedenle, insana yatırım, bilgi seviyesinin artışı için gerekli altyapılara
(okullar, üniversiteler, kaliteli eğitim vb) gelişmekte olan tüm kentlerin
yöneticilerinin öncelikli gündeminde yer almaktadır.

EA 5.3.1. İnsana Yatırım Programı Hazırlamak
Çayırova nüfusunun büyük bir kısmının yalnızca ilkokul mezunu olması veya
bir diploma sahibi olmaması nedeniyle, insana yatırım konusu Çayırova için
başlı başına büyük ve kapsamlı bir program olarak ele alınmalıdır.
İnsana yatırımın ön koşulu eğitim düzeyinin artırılmasıdır. Bu kapsamda;
-

Okuma-yazma oranının yüzde yüze çıkarılması,
Eğitim düzeyinin yükseltilmesi,
Üniversite mezunu sayısının artırılması,
Okula devam (lise-üniversite) yüzdesinin artırılması

gibi hedeler çerçevesinde çeşitli eğitim programları, kurslar düzenlenmelidir.
Program ve projelerin gerçekleştirilmesi için toplum merkezleri, halk eğitim
merkezleri, halk kütüphaneleri kurulmalıdır.
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EA 5.3.2. Üniversiteler ile Kenti Buluşturmak

Çayırova’nın Geleceği

Çayırova’nın yakın çevresinde yer alan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
ve Sabancı Üniversitesi ve içinde yer alan Kocaeli M.Y.O., Çayırova’da insan
kaynağının geliştirilmesi için potansiyel proje ortaklarıdır. Ayrıca, Kocaeli
Üniversitesi’nin Çayırova’da alan açma düşüncesi önemli bir fırsattır.
Bu üniversitelerin hem birbirleriyle hem de kentle buluşmaları önemlidir.
Bölgeyi bir eğitim odağına çevirmek için önce üniversitelerin birbirleriyle
ardından da kentlerle toplumsal düzeyde buluşmaları Yeni fırsatları gündeme
getirecektir. Bunun için belediyenin,
-

Üniversitelerle ortak düzenleyeceği konferanslar,
Toplumsal Gelişme Projeleri,
Kapasite Artırma Programları,
Üniversite’de Eğitim Programları,
Yerel Akademiler kurulması,
Üniversitelerin bölümlerine yönelik farklı uzmanlıklardaki çeşitli
projelerin geliştirilmesi,

için üniversitelerin teşvik edilmesi ve ortak olarak tanınması, öncelikle
Çayırova Belediyesi’nin gündemine alması gereken bir konudur. Bu kapsamda
belediye – üniversite ilişkileri güçlendirilmelidir.

EA 5.3.3. Ortak Eğitim ve İstihdam Projeleri Geliştirmek
Belediye, özellikle gelişme potansiyeli yüksek sektörlerin aktörleri ile,
sektörün gerektirdiği kalifiye iş gücünü yetiştirmek ve istihdam etmek üzere
ortaklıklar ve işbirlikleri yapmalıdır.
Bankacılık sektörünün öncü kurumlarından olan Yapı Kredi’nin Çayırova
Bankacılık Üssü bünyesindeki Bankacılık Akademisi ve sosyal projeleri ile bu
yönde örnek bir projedir. Akademide kurum içi akademi seminerleri, kişisel
gelişim kursları gibi eğitim aktiviteleri verilmektedir. Bu, ortak bir projeye
dönüştürülerek yaygınlaştırılmalı ve Çayırova Bankacılık sektörüne beyaz
yakalı işçi sağlayan bir kent haline gelmelidir.
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Çayırova’nın Geleceği

HEDEF 6.1:
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HEDEF 6.2:
Bölge İçinde Bölgenin
Kurgulanması
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Birlikteliğini Kurgulamak
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EA 6.2.2:
Bölgesel Ölçekte Kümelenme
Analizi Yapmak

EA 6.1.2:
Bölgesel Güç İçin İşbirliği Yapmak

EA 6.2.3:
Bölge Gelişim Stratejilerini
Belirlemek
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Bölgesel Gelişimde
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BÖLGE İÇİNDE YENİDEN KURGULANAN
ÇAYIROVA...

Stratejik Hedef 6: BÖLGE İÇİNDE YENİDEN
KURGULANAN ÇAYIROVA

HEDEF 6.1. SINIRLARIN ÖTESİNDE BÖLGESEL GÜCÜN
KULLANILMASI

Çayırova, iki önemli bölgenin içinde yer almaktadır. Bu bölgelerden birisi,
Kartal’dan Dilovası ve Yalova’ya kadar uzanan ‘Metropoller içindeki Bölge’,
bir diğeri ise Çayırova-Gebze-Darıca birlikteliğinden doğan ‘Bölge içinde
Bölge’dir.

Çayırova, batıda İstanbul Metropolü sınırları içerisinde yer alan Kartal’dan,
doğuda Kocaeli Metropol sınırları içerisindeki Dilovası’na, güneyde ise Bursa
Metropolü etkileşiminde olan Yalova’ya kadar uzanan, dinamik ve hareketli
bir bölge içerisinde yer almaktadır. Ekonomik gelişimlerini ‘sanayi’ üzerine
kurgulamış olan her üç metropol de il gelişmişlik düzeyi en yüksek ilk 5 il
arasında yer almaktadır. Bölge, iş olanakları, nüfus, yatırım büyüklükleri,
yaratılan katma değer bakımından ileri bir bölgedir.

Bu nedenle, Çayırova’nın Geleceği’nin kurgusu bugünden tasarlanmalı ve
bütün kaynaklar, projeler, programlar bu kaynağı düşünerek oluşturulmalıdır.
Bir başka deyişle, Çayırova Geleceğe hazırlanmaya başlamalıdır. Çayırova’nın
farkı, bölge ekonomisinin gücünün farkındalığı ile konulmalıdır. Bu gücün
farkındalığı ile kent ekonomisi ve insan kaynakları iyi kurgulamalı ve bölgesi
içinde lider bir kent olarak ortaya çıkmalıdır.

Çayırova’nın Geleceği

Metropollerin kesişiminden oluşan bu bölge içerisindeki ilçeler; Kartal,
Pendik, Tuzla, Çayırova, Gebze, Darıca Dilovası, Altınova, Çilikköy, Yalova
Merkez’dir. Bu ilçeler aynı zamanda Körfez’in Marmara Denizi’ne açıldığı
kısmın kuzey ve güneyindeki yerleşmelerdir. Her üç metropolün de, benzer
olduğu kadar farklı dinamiklerini de bir araya getiren bu bölge oldukça
önemlidir.
Üç metropol arasındaki bölge, özellikle sanayi yatırımları, lojistik, ulaşım
olanakları, bilgi ve teknoloji alanları, üniversiteleri ile öne çıkan gelişme
enerjisi yüksek bir bölgedir. Önemli olan bu enerjinin bölge içerisindeki
yerleşimlerin yararına döndürülebilmesidir.
Sınırların kesişimindeki bu bölge içerisindeki ilçeler her biri sahip olduğu
avantajlar ile resmin bütünü içinde önemli birer parçalardır. Bu yerleşimler
tek başlarına değil, birlikte hareket ederek sahip oldukları avantajı büyük bir
bölgesel güce dönüştürebilirler.

EA 6.1.1. Metropoliten Bölge Gelişme Fırsatlarından Yararlanmak
İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi 3 metropolün kesişiminden ortaya çıkan bu
yeni metropol bölge; başta sanayi olmak üzere, ulaşım olanakları, kalifiye
insan gücü, finans, turizm, eğitim potansiyelleri vb. bir çok yönden güçlü bir
altyapıya sahiptir.
Bölge, ülke genelinde hem doğu ve batı, hem de kuzey ve güney arasında
bir ulaşım transfer noktasıdır. Karayolu, deniz yolu ve raylı sistemleri ile
erişebilirliği güçlü olan bölge, yeni ulaşım yatırımları ile daha çekici hale
gelmektedir. Bu ulaşım yatırımları;
-

Gebze’de TEM’e 3. Köprü Bağlantı Yolu Projesi,
Halkalı-Gebze arası ulaşım süresini 1,5 saate düşürmeyi
hedeleyen Marmaray Raylı Sistem Projesi,
İstanbul-İzmir arasını 3,5’a saate düşürmesi hedelenen Bursaİzmir Otobanı ile bağlanacak olan Körfez Geçişi Projesidir.

Bu ulaşım yatırımlarının bölgeye etkilerinin neler olacağı ve bölge içi
bağlantılarının nasıl kurgulanacağı önemli bir konudur.
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Çayırova’nın Geleceği

Bölgenin bir diğer önemli özelliği, plan kararları ve piyasa mekanizmasının
üst üste çakışmasıdır. Bölge, lojistik ve sanayi sektörlerinin yanı sıra,
Bilişim ve Teknoloji Odağı olma potansiyeline sahiptir. İletişim ve teknoloji
sektörlerinin ön plana çıktığı bölgede ekonomik kalkınmanın bu doğrultuda
geliştirileceği öngörülmeli ve stratejiler bu çerçevede geliştirilmelidir.

6.1.3. Güçler Arası Erişebilirliği Sağlamak

EA 6.1.2. Bölgesel Güç İçin İşbirliği Yapmak

Kentsel çekiciliği artırmada erişilebilirlik önemli rol oynamaktadır. Bir kente
hava, demir, deniz karayolu ile erişim olanakları ne kadar fazla olursa,
insanlar tarafından tercih edilme olasılığı o derece yüksek olur.

Metropoliten bölgenin fırsatları bölge içindeki yerleşimleri etkilemektedir.
Bunun yanı sıra, bölge içindeki yerleşimlerin kendine özgü dinamikleri
bulunmaktadır. DPT’nin yapmış olduğu ilçe gelişmişlik haritalamasına
göre, metropoliten bölge içinde yer alan ilçeler 1. ve 2. derece gelişmişlik
seviyesine sahiptir. 1
Bölgenin avantaj, fırsat ve dinamiklerinin bölgesel bir güce dönüştürülerek,
sosyal ve ekonomik gelişiminin sağlanabilmesi için ekonomik kalkınma,
sosyal gelişme, doğal koruma amaçlı birlikler kurulmalıdır.
Bölgesel bir güç oluşturulması için yerel yönetimler, sanayi kuruluşları ve
üniversiteler hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle işbirlikleri kurmalıdır.
Bunun için öncelikle, Çayırova, Gebze, Darıca yerel yönetimleri bir araya
gelmelidir.

1
Toplam 6 dereceye ayrılan gelişmişlik sıralaması çalışmasında, 1 ve 2 derece gelişmişlik sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında ilk 15 sırada yer almak olarak
tanımlanmıştır.

Çayırova’nın çevresinde E5, E6 yolları, OSB’ler, üniversiteler, metropol
merkezleri, havaalanı gibi bir çok güç odağı bulunmaktadır. Ancak,
Çayırova’nın metropol bölge içindeki bu güç odakları ile erişilebilirliği
zayıftır.

Çayırova, bölgesel raylı sistem ağına iki istasyon ile bağlı olmasına karşın,
mekansal bağlantılarının yetersizliği nedeniyle tercih edilmemekte ve etkili
bir ulaşım aracı olmamaktadır. Bugün, İstanbul ile erişimi raylı sistem yoluyla
1 saat gibi kısa bir süredir. Bu süre Marmaray’ın tamamlanması ile ortalama
40 dakikaya düşecektir. Bu nedenle istasyon odaklarının başlı başına bir
proje olarak alınarak, kentle bütünleşmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, Kocaeli
kent merkezi ile raylı sistem bağlantılarının geliştirilmesi için Büyükşehir
Belediyesi ile görüşülmelidir.
Raylı sistemin yanı sıra, deniz ile erişimin artırılması için Darıca marinaya
bağlantılar kurgulanmalı ve mevcut deniz iskeleleri bulunan yakın alanlar ile
toplu taşıma olanakları geliştirilmelidir.
Sabiha Gökçen havaalanı Çayırova’ya yalnızca 15 km mesafededir. Bu
avantajın yeni fırsatlar yaratması için havaalanı ile bağlantılar güçlendirilmeli,
uzun vadede otobüs seferleri de programa alınmalıdır. Ayrıca, yakın çevre ile
otobüs seferleri artırılmalı, otobüs garı da mekansal kurgu da ele alınmalıdır.
Bölgesel ulaşım bağlantılarının yanı sıra, kent içi ulaşımı sağlayacak, kentsel
omurgalar, kentsel yaşamın da yoğunlaştığı ana akslar kurgulanmalıdır.
Mevcut alanlar ile yeni gelişme alanları arasındaki ilişki de iyi kurulmalıdır.
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HEDEF 6.2: ‘BÖLGE İÇİNDE BÖLGE’ NİN KURGULANMASI
İstanbul, Kocaeli ve Bursa metropollerinin içinde yer alan Kartal-DilovasıYalova bölgesi ve Çayırova-Gebze-Darıca alt bölgesi ilişkisinin yeniden
kurgulanması yeni fırsatlar ortaya koymaktadır.
Bölge içinde bölge, hem metropol bölgenin fırsatlarını hem kendi iç
dinamiklerini kullanarak sosyal, ekonomik ve mekansal gelişimlerini
artırabilir.

HEDEF 6.3: BÖLGE İÇİNDE KENTİN (ÇAYIROVA’NIN)
YENİDEN TASARLANMASI

Çayırova’nın Geleceği

Bulunduğu bölge içinde Çayırova, potansiyelleri yüksek bir kent olarak ortaya
çıkmaktadır. Bölgenin gelişim dinamiklerine bağlı olarak, Çayırova’nın bu
gelişme içindeki rolü sosyal, ekonomik ve fiziksel olarak tanımlanmalıdır.

EA 6.2.1. Çayırova- Gebze-Darıca Birlikteliğini Kurgulamak

EA 6.3.1. Bölgesel Gelişimde Çayırova’nın Rolünü Belirlemek

Çayırova-Gebze-Darıca’nın ekonomik, sosyal, mekansal gelişimini sağlamak
için, bir bölge birlikteliği kurmaları gerekmektedir. Bu ilçeler, eksileri ve
artıları birbirlerine yansıyacak kadar yakın etkileşim halindedirler. Bölgenin
ortak hareket etmesi gereken birçok konu bulunmaktadır. Bunların başında,
‘eğitim kapasitesinin artırılması’ ve ‘kentsel çevrenin yeniden ele alınması’
konuları gelmektedir.

Çayırova, İstanbul ve Kocaeli arasındaki konumu itibariyle bir geçiş alanı
görevi görmektedir. Çayırova’nın bu özelliği, bölgesel gelişimde oynayacağı
role de taşınmalıdır.

Gebze, OSB’lerinde yaratılan istihdam ve katma değerle, Çayırova bankacılık
üssü yatırımlarıyla, Darıca ise turizm potansiyeliyle ve denizle olan
bağlantısıyla bu birlikteliğe katkı sağlayabilirler.

Bu nedenle, Çayırova bölgesinin gelişimi içinde, bölgenin gücünün farkında
ve onu yönlendirme kapasitesi olan ‘lider ve örnek bir kent’ olmalıdır.
Bu çerçevede Çayırova, bir yandan yeni yatırımları fırsata dönüştürecek
stratejiler geliştirerek, ‘yaşama ve çalışma alanı’ olarak örnek bir kent
olmasını sağlarken, bir yandan da bölgesel işbirliklerinde liderlik yaparak
kalkınmanın odağına yerleşebilme şansına sahiptir.

Birlikteliğin sağlanması için yerel yönetimlerin başkanlarının bir araya
gelerek, sorunları ve bölgesel fırsatları ortaya koymaları ve işbirliği için
anlaşmaları faydalı olacaktır. Bu anlaşma üniversitelerin, sanayilerin, vb.
kurum ve kuruluşların işbirlikleri için de yönlendirici olacaktır.

Bunu sağlayacak önemli bir strateji ise yaşam kalitesi yüksek bir kent
oluşturmaktır. Çayırova’nın farklı kesimden çalışanlara hitap edecek konut
kapasitesine ve kentsel donanıma sahip olması hedelenmelidir. Bölgesel
ölçekte bu çerçevede bir kimlik kazanması düşünülmelidir.

EA 6.2.2. Bölgesel Ölçekte Kümelenme Analizi Yapmak
‘Bölge içinde Bölge’ de OSB’ler, bankacılık yatırımları, lojistik yatırımları,
konut yatırımları, otomotiv sektör yatırımları, gıda yatırımları, alışveriş
merkezleri, ulaşım odakları, eğitim odakları gibi potansiyeller bulunmaktadır.
Bu potansiyellerin analiz edilmesi için bölgesel ölçekte kümelenme analizi
yapılarak bölgesel gelişim odaklarının ekonomik rolleri belirlenmelidir.

EA 6.2.3. Bölge Gelişim Stratejilerini Belirlemek
Bölgenin sahip olduğu avantajları kullanabilmek için;
-

Sanayi Dönüşüm Alanları Stratejileri
Sanayi Gelişim Stratejileri
Lojistik Stratejileri
Ekonomik Gelişme Stratejileri
İstihdam Stratejileri
Konut Stratejileri
Sosyal Gelişme Stratejileri
Doğal Çevre Koruma Stratejileri
Ulaşım Stratejileri

birlikte ele alınmalı ve geliştirilmelidir.

EA 6.3.2. İlçe Sınırını Yeniden Tanımlamak
Çayırova, Gebze ilçesine bağlıyken, 2008 yılında bağımsız bir ilçe haline
gelmiştir. E5 yolunun güneyi Çayırova mahallesine bağlı iken, Gebze
Belediyesi sınırları içine alınmıştır. Bu alanın Çayırova sınırları dışında kalması
Deniz ve Darıca bağlantılarının sağlayacak bir koridorun oluşturulması için
sorun ortaya çıkarmaktadır.

EA 6.3.3. Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesini Hazırlamak
Çayırova, stratejik konumu, çevresindeki büyük yatırımlar ve gelişmeler
nedeniyle mekansal gelişim dinamizminin yüksek olduğu bir kenttir.
Mekansal gelişimin kurgulanması, kentin geleceğine yön verebilmek için
önemlidir.
Gelecekte, yeni yatırımlar ve iş alanlarına bağlı olarak, farklı uzmanlık
alanlarından oluşan zengin bir sosyal yapıya ev sahipliği yapacak olan kentin,
ulaşım, yerleşim ve çalışma alanları, yaşam kalitesi gibi konuların mekansal
boyutunu iyi kurgulaması gerekmektedir.
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Çayırova’da mekansal kurgu yeniden ele alınırken aşağıdaki konuların
özenle ele alınması gerekmektedir.
12345678910-
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Kentsel Odakların Tasarlanması,
Kent Omurgasının Oluşturulması,
Kent Girişlerinin Tasarlanması,
Yakın Çevre ile Mekansal İlişkilerin Kurulması,
Bölgesel Ulaşım Aksları ile Kent İçi Yolların Entegrasyonu,
Eski Yerleşim Dokusu ile Yeni Yerleşim Alanlarının Entegrasyonu,
Kent Merkezleri ve Kent Meydanlarının Tasarlanması,
Kamusal Odakların Bağlantılarının Kurgulanması,
Deniz ile İlişkinin Yeniden Kurgulanması,
Kentsel ve Bölgesel Bütünleşme Stratejilerinin Geliştirilmesi.

F
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Mekansal Gelişim Strateji
Çerçevesi

ÇAYIROVA MEKANSAL GELİŞİM
STRATEJİ ÇERÇEVESİ
Kocaeli metropoliten alanının içinde, İstanbul
metropolünün doğu sınırında ve etki alanında bulunan
Çayırova’nın makroformu, her iki kentin de stratejik
planlarının etkisi ile gelişmektedir.
Gebze ilçesinde 1960’lı yıllardan bu yana kurulan
sanayi, bankacılık ve lojistik tesisler sebebiyle istihdam
merkezi haline gelen Çayırova, bu sektörlerde çalışan
beyaz ve mavi yakalıların yaşama alanı olarak
gelişmiştir. 1980’lerden sonra güçlü karayolu ulaşım
bağlantıları, sanayi, bankacılık ve lojistik tesislerinin
TEM, E5 ve bağlantı yolları çevresinde hızla
gelişmesine ve düzensiz yapılaşmanın hızla artmasına
neden olmuştur.
Yakın çevrede bulunan sanayi, lojistik ve bankacılık
yatırımları, projelendirilmekte olan nitelikli konut
alanları, 3. Köprü ve Marmaray gibi yeni ulaşım
kararları, Çayırova’nın yakın gelecekte metropoliten
ölçekte bir gelişme odağı olacağının ipuçlarını
vermektedir.
Çayırova ve yakın çevresindeki söz konusu bu büyük
yatırımların artması, belediye sınırları içinde bulunan
mevcut kırsal yerleşme dokusunun ve eski konut
dokularının, hızlanan kentsel değişime çabuk adapte
olmasını gerektirecektir.

Bu nedenlerle, Çayırova’nın mevcut ulaşım ve teknik altyapısı ile sosyal ve kültürel üstyapısı bu
değişime hazırlıklı hale getirilmeli ve kentsel yönetim kapasitesinin artırılması gerekmektedir.
Çayırova’nın yakın çevresindeki yerleşmelerle bütünlük içinde gelişmesi, doğal alanların korunması,
sosyal donatı miktarının artırılması, yapı dokusunun deprem, sel ve kentsel risklere karşı dirençli
hale getirilmesi, konut alanlarının mahalle bütünlüğüne kavuşturularak iyileştirilmesi ve merkezler
kademelenmesinin oluşturulması için yeni bir mekansal kurgu oluşturulmalıdır.
Yeni mekansal kurguya ilişkin temel kararlar, gelişimin yönü ve niteliği, yatırım ve fırsat alanları,
korunması gereken alanlar, gelişim aksları ve proje alanları Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi
kapsamında ele alınmaktadır.
Mekansal Gelişim Çerçevesi belirlenirken öncelikle üst ölçekte metropoliten alan ve yakın çevre
ile ilişkiler değerlendirilmiş, bölgesel potansiyelleri dikkate alan stratejiler geliştirilerek mekansal
sorunların çözülmesi amaçlanmıştır. Üst ölçekte değerlendirilen konular;
-Ulaşım ve Erişilebilirlik Olanakları
-Bilgi ve Teknoloji Potansiyelleri
-Sanayi, Lojistik, Bankacılık Sektörü Fırsatlarıdır.
Mekansal Gelişim Çerçevesi aynı zamanda yatırımcılar için de yol gösterici bir rehber niteliğindedir.
Yeni mekansal kurgu ile yaşam ve mekan kalitesinin artırılmasının yanı sıra, yatırımların ekonomik
ve mekansal katma değeri artıracak şekilde koordineli olarak gerçekleşmesi hedelenmektedir.
Çerçeve ile yatırımcılar için fırsat alanları oluşturulurken, farklı yatırımlar için de en uygun alanlar
belirlenmektedir.
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Çayırova’nın İstanbul ile Kocaeli metropolleri
arasındaki konumu, bölgesel yollar ile çevrelenmesi
ve farklı ulaşım türlerine yakınlığı gibi nedenlerle
ulaşılabilirliği çok yüksektir.

KOCAELİ

Sabiha Gökçen
Havaalanı
(15 km.)

Çayırova, Şekerpınar Kavşağından Sabiha Gökçen
Havaalanına 15 km., Çayırova Kavşağından; Darıca
Marina’ya 3 km., Eskihisar Feribot İskelesine 7 km.,
Körfez Geçişi Projesine 20 km. uzaklığındadır.
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İlçe, bölgesel ölçekte önemli ulaşım odaklarına
yakın olsa da kentsel ölçekte birçok ulaşım problemi
bulunmaktadır.
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Karayolu sistemi ile ilgili olarak; kent içi ana ulaşım
akslarının ve yol hiyerarşisinin bulunmaması, TEM,
E5 ve Bağlantı Yolunun çevre yerleşme dokularıyla
bağlantıları kesici özellikte olması, yaya ve bisiklet
yollarının eksikliği gibi problemler bulunmaktadır.
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ICI

Sonuç olarak, TEM ve E-5 Otoyolları lojistik, ticaret
ve teknoloji sektörlerine ilişkin faaliyetleri taşıyan
önemli bölgesel bağlantılardır.

Raylı sistemlerle ilgili olarak; mevcut banliyö
hattının etkin biçimde kullanılamaması, Çayırova
İstasyonundan günde yalnızca 1 kez sefer yapılması,
Fatih ve Osmangazi İstasyonları ile Çayırova
bağlantılarının son derece sınırlı olması gibi
problemler bulunmaktadır.
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Marmaray Projesinin hayata geçmesi ile Fatih ve
Osmangazi İstasyonlarından Kadıköy’e erişim yaklaşık
olarak 45 dakikaya inecektir.
3. Köprü projesinin gerçekleştirilmesiyle köprünün
bağlantı yolunun E-5 üzerindeki Gebze kavşağına
bağlanması, Çayırova – İstanbul bağlantısını
güçlendirecek olan bir başka potansiyeldir.

Bağlant
ısı

Ulaşım Olanakları

3. Köprü

Mekansal Gelişim Strateji
Çerçevesi

Marmaray

Darıca Marina
(3 km.)
Gebze
İstasyonu

DARICA

Körfez
Geçişi
Projesi
(20 km.)
Eskihisar Feribot İskelesi
(7 km.)
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Şekil 12: Ulaşım Olanakları
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KOCAELİ

TEM

Eğitim Bilişim
Teknoloji Alanı
(15 km.)

Yakın çevrede Sabancı Üniversitesi, Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsü, Gebze Meslek Yüksek Okulu,
Kocaeli Üniversitesi ve Tübitak Gebze Yerleşkesi gibi
bilgi ve teknoloji üreten kurumlar bulunmaktadır.

Mekansal Gelişim Strateji
Çerçevesi

Yaklaşık 70.000 öğrencinin eğitim aldığı bu kurumlara
ek olarak, İstanbul Stratejik Planı’na göre; Gebze’de
Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Tuzla’da İleri Teknoloji
Alanı ve Pendik’teki Eğitim-Bilişim-Teknoloji Alanı
plan kararları getirilmektedir.

Sabancı Üniversitesi
İleri
Teknoloji
Alanı
TUZLA

Bilgi ve Teknoloji Potansiyelleri

Bilgi ve teknoloji üreten alanların artması ile
alanda eğitim gören ve yaşayan kişi sayısında
artış beklenmektedir. Bu nedenle, Çayırova’da,
öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak yurtlar, loftlar,
öğrenci pansiyonları ve genç akademisyenler,
üniversite personeli ve öğrenciler için 1+1 ya da 1+2
tiplerinde konutlar üretilmelidir.

ÇAYIROVA

E-5

Bilgi ve teknoloji tabanlı firmalar ortak projeler
gerçekleştirerek, bir arada olmalarından dolayı
ortaya çıkacak olan kümelenme ekonomisinin
faydalarından yararlanmalıdırlar.

Yapı Kredi
Bankacılık Akademisi

Kocaeli
Meslek
Yüksek
Okulu

Gebze Yüksek
Teknoloji Enst.

DARICA

Teknoloji
Geliştirme
Bölgesi

Şekil 13: Yakın Çevredeki Bilgi ve Teknoloji Alanları Potansiyelleri

Şekerpınar Kavşağı ile Darıca Marina alanı arasında
Bağlantı Yolu aksında bulunan; Sabancı Üniversitesi,
İleri Teknoloji Alanı, Gabze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
GYTÜ Bilim Parkı, Çayırova Ziraat Ormanı, Johns
Hopkins Anadolu Sağlık Merkezi ve Çayırova Cam
Fabrikası alanları, bilgi ve teknoloji üreten alanların
aks üzerindeki birlikteliğine örnektir ve alandaki
kümelenme potansiyelinden faydalanılmalıdır.

GEBZE

Tübitak
Gebze
Yerleşkesi

Kocaeli
Üniversitesi
(60 km.)
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Sanayi, Lojistik, Bankacılık Sektörü
Fırsatları
Bankacılık, sanayi ve lojistik sektörlerine ilişkin
büyük yatırım alanları Çayırova’nın geleceğini
şekillendirecek güce sahiptir ve ilçenin gelişimini
doğrudan etkilemektedirler. Fakat bu kullanımlar ile
yerleşim alanı arasındaki mevcut fiziksel kopukluklar
Çayırova’nın gelecekte kimliksiz ve kalitesiz biçimde
gelişmesi riskini ortaya çıkarmaktadır.
Özellikle kavşaklar çevresinde ve bölgesel yollar
boyunca gelişen bu yatırım alanları ilçenin kuzeyinde
yoğunlaşmaktadır. İlçedeki büyük yatırımlar 3 grupta
toplanmıştır. Bunlar; bankacılık, lojistik ve sanayidir.

İSTANBUL

Bankacılık Sektörü
Sanayi Sektörü
Lojistik Sektörü

Tuzla OSB
2 km.

Isuzu

Çelik Motor

Migros Depo
Kuveyt Türk Bilgi İşlem Merkezi
Akbank Bankacılık Merkezi
Vaillant

Honda Fabrika
Doğuş Otomotiv
Suzuki
TAYSAD OSB

TUZLA

Yapı Kredi Bankacılık Üssü ve Akbank Bankacılık
Merkezi’nin yanı sıra İş Bankası ve Kuveyt Türk Katılım
Bankası da Çayırova’da Bankacılık Merkezi açma
niyetindedirler.
Bankacılık sektöründe çalışan beyaz yakalı kesimin
artacağı ve bu kişilerin yüzde 10’luk kısmının
Çayırova’da yaşayacağı hedelendiğinde, bu kişiler
için yeni yaşama alanları ve merkezler kurgusu
oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

KOCAELİ

TEM

ÇAYIROVA
Yapı Kredi
Bankacılık Üssü
Reysaş

E-5

Siemens
Namet
Gıda F.

Ülker
İMES OSB
12 km.

Arçelik
Kent Gıda

Alandaki 3 temel lojistik sektörü; gıda, otomotiv ve
elektroniktir.
Migros, Ülker, Namet, Kent Gıda gibi gıda sektörüne
ait fabrika ve depolama alanları ile Honda, Doğuş,
Suzuki, Çelik Motor, otomotiv yan sanayi ürünleri
üreten TAYSAD OSB, alandaki otomotiv sektörüne
ait kuruluşlardır.
Elektronik sektöründen ise Arçelik, Siemens, Vaillant
gibi büyük fabrikalar yer almaktadır. Bu kuruluşların
yoğun olarak yer aldığı Şekerpınar kavşağı önemli bir
lojistik odak olarak ortaya çıkmaktadır.

GEBZE
Sanayi Tesisleri
Şişecam
(İş Bankası
Bankacılık Merk.)

DARICA

TAYSAD OSB, TUZLA Dericiler OSB, Plastikçiler
OSB, Gebze İMES OSB’nin yanı sıra, E-5 kenarındaki
sanayi tesisleri ise alandaki temel sanayi aktivitesinin
yapıldığı alanlardır.
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Şekil 14: Sanayi, Lojistik ve Bankacılık Sektörü Fırsatları

MEKANSAL SORUNLAR
Eski kentsel dokunun düzensizliği, eski yapıların kalitesinin düşüklüğü, deprem ve sel riskinin yüksekliği, sosyal, kültürel ve ticari merkezinin olmaması, sanayi ve
lojistik alanları ile yerleşim alanı arasında mekansal kopukluklar olması, aktif yeşil alanların eksikliği, ilçenin giriş ve çıkış noktalarının tanımsızlığı en önemli mekansal
problemlerdir.

Mekansal Gelişim Strateji
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Kentsel Doku: Yerleşim dokusunun kır ile kent arasında kalmış olması nedeniyle ilçe genelinde düşük yoğunluklu ve dağınık yerleşimler bulunmaktadır.
Merkezler: Kamusal hizmetlerin sağlandığı, ticari aktivitenin yüksek olduğu, sosyal kültürel aktiviteler ile yaşayan güçlü bir merkez bulunmamaktadır.
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler: Merkeze ilişkin aktiviteler Fatih Caddesi boyunca yer almakta, ilçenin genelinde sosyal ve kültürel donatı alanlarının eksikliği
hissedilmektedir.
Altyapı ve Üstyapı Kalitesi: Yapı kalitesi ve kentsel dokusu itibariyle kırsal ve kentsel doku arasında bulunan Çayırova’nın lojistik ya da teknoloji merkezi işlevlerine
sahip olması durumunda ilçe kentsel altyapı ve üstyapı problemleri ile karşı karşıya kalacaktır.
Kent Girişleri: Kent içi ulaşım sisteminin tanımsız, bölgesel akslarla olan bağlantılarında güçsüz olması gibi nedenlerle ilçenin giriş ve çıkış noktaları tanımsızdır.

Çayırova’nın en önemli mekansal problemleri;
- İlçenin gelişimini yönlendirebilecek bir ana omurga bulunmaması,
- Merkezler sistemi olmaması,
- Mahalle merkezlerinin, meydanların ve küçük ölçekli toplanma alanlarının bulunmaması,
- Kent girişlerinin tanımsızlığı,
- Aktif olarak kullanılan yeşil alan miktarının çok az olması,
- Yeşil alanlar arasında bütünlük sağlanamaması,
- Konut alanları ile sanayi, lojistik ve büyük yatırım alanlarının bütünlük içinde gelişememesidir.
Kentsel sorunların en kısa zamanda en etkili çözümlerle çözülmesi için tüm ilçeyi ve yakın çevresini kapsayan bir mekansal kurgu hazırlanmış, mekansal gelişiminin
yönlendirilmesi, metropoliten alanla bütünleşme ve yaşam ve mekan kalitesi yüksek sürdürülebilir bir kent modeli için stratejiler belirlenmiştir.
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5 TEMEL STRATEJİ
1. Üçgen Stratejileri
Üçgen Alanlar, ekonomik, ekolojik ve sosyal değerlerin ortak fayda için işbirlikleri yapılarak korunduğu ve geliştirildiği bölgeler ya da kentsel alanlardır.
İstanbul, Kocaeli ve Bursa ‘Metropol Üçgen’i
Kartal, Çayırova ve Yalova ‘Bölgesel Üçgen’i
Çayırova, Gebze ve Darıca ‘Alt Bölge Üçgen’i
İçinde bulunan Çayırova, bölge ve alt bölge dinamiklerini iyi değerlendirmeli ve yönetmelidir.

Metropol Üçgen
Metropol Üçgenler; ekonomik katma değerin
artırılması için, üreten kentlerin bölgeler üstü
düzeyde oluşturdukları işbirliği alanıdır.
Sosyal ve ekonomik olarak Türkiye’nin en gelişmiş
kentleri olan İstanbul, Bursa ve Kocaeli’nin rekabet
ve işbirliği güçlerinin oluşturduğu alan, ‘Metropol
Üçgen’ olarak tanımlanmaktadır.
Bu üçgenin merkezinde bulunan Çayırova,
metropoliten rekabet güçlerinin yenilikçi değerler
ile birleştiği ‘yeni bir bölgesel güç’ olarak ortaya
çıkmaktadır.

Bölgesel Üçgen
Bölgesel Üçgenler; bölge düzeyindeki ekonomik ve
kültürel işbirliği alanlarıdır.
Kartal, Çayırova ve Yalova’nın oluşturduğu üçgen,
ulaşım olanaklarının gelişmesi ile sınırların yok
olduğu, güçlü ekonomik ilişkilerin yanı sıra karşılıklı
hafta sonu turizmi gibi sosyal ilişkilerin de canlı
olduğu bölgeyi tanımlamaktadır.

İSTANBUL

KARTAL
ÇAYIROVA

DİLOVASI
DARICA

GEBZE

KOCAELİ

YALOVA

Alt Bölge Üçgeni
Çayırova, Gebze ve Darıca ilçelerinden oluşan Alt
Bölge Üçgeni’nde; yaşam ve mekan kalitesinin
artırılması amacıyla sosyal, ekonomik ve mekansal
işbirlikleri gerçekleştirilmeli, ‘Kentsel Kimlik’
kurgusu ortak amaçlarla güçlendirilmelidir.
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BURSA
Şekil 15: Üçgen Alanlar

2. Odak Stratejileri
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İlçenin gelişimini yönlendirecek olan merkezler ‘Odaklar’ olarak adlandırılmış, bu kapsamda yaşayan merkezler ve meydanlar
sistemi kurgusu yapılmıştır.
Odaklar; kent ekonomisinin kendisini yenilendiği, sosyal ve kültürel hayatın canlı olduğu aktivite alanlarıdır. Sahip oldukları
ekonomik ve sosyal aktivitelerle yakın çevrelerini de canlandırırlar.
Gelişme potansiyeli olan ya da yeniden oluşturulan odaklarda gelişim teşvikleri verilerek karma kullanım desteklenmelidir.
Yoğun kentsel doku ve nüfusun yer alacağı odaklar, toplu taşım sistemleri ile desteklenmelidirler.
Gelişmenin teşvik edilmediği alanlarda ise yerel ölçekli, sosyal nitelikli, sosyal ve kültürel donatı alanları bakımından zengin
olan odaklar önerilmiştir. Tüm konut alanlarında, mahalleleştirme stratejisi izlenmesi öngörülmüş ve yürüme mesafesi
içinde küçük ölçekli bir odak tanımlanmıştır.
Tüm odaklarda uyulması gereken ilkeler şunlar olmalıdır;
Karma Kullanım: Odaklarda karma kullanım teşvik edilmeli, park, konut, ticaret, sosyal donatı, kültür alanları, sosyal alanlar ve alışveriş birimlerinin birlikteliği
sağlanmalıdır. Gelişme odaklarında, yaşama ve çalışma alanlarının birlikteliği sağlanarak bilgi sektörü çalışanlarının kullanmayı tercih edecekleri yaşayan mekanlar
yaratılmalıdır.
Erişilebilirlik: Odaklar, toplu taşım araçları, yaya ve bisiklet yolları ile kolaylıkla erişilebilen, transfer merkezi işlevine sahip olan alanlardır.
Gelişim Teşvikleri: Kamu ve özel sektör yatırımcıları için teşviklerin sağlandığı odaklarda yapılaşma teşvik edilmeli, planlı gelişim sağlanmalıdır. Yatırımcılara
verilen gelişim teşvikleri, açık alan ya da yeşil alan yaratmak için kullanılmalı, böylece odaklardaki kentsel çevre kalitesi artırılmalı, yatırımcılar için daha cazip hale
getirilmelidir.
Farklı Aktiviteler: Çeşitli sosyal ve kültürel aktivitelerin yer alacağı odaklarda yaya öncelikli sokaklar, meydanlar ve yeşil alanlar oluşturulmalı, sinema, tiyatro, sosyal
organizasyonlar, yerel ve kültürel pazarlar, sergiler gibi aktiviteler yer almalıdır.
Tasarım Kalitesi: Odaklarda mekansal kalitenin sağlanması için Kentsel Tasarım Rehberleri hazırlanmalı, böylece odakların kimlikli ve kaliteli olarak gelişmeleri
sağlanmalıdır.
Odak Hiyerarşisi: Farklı karakterdeki ve büyüklükteki odaklar belirlenerek farklı tasarım ve planlama yaklaşımları uygulanmalıdır. Mekansal Gelişim Çerçevesi
kapsamında üç farklı nitelikte ve hiyerarşide odak belirlenmiştir.

Bunlar;
1. Bölgesel Gelişim Odakları
2. Kentsel Odaklar
3. Yaşam Odaklarıdır.

Bölgesel Gelişim Odağı

Kentsel Odak

Çayırova’nın Geleceği;
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Bölgesel Gelişim Odakları
Çayırova’nın kuzeyindeki metropoliten ölçekteki
çalışma alanlarının planlı ve etaplı biçimde gelişmesi
için kurgulanan yatırım odakları ‘Bölgesel Gelişim
Odakları’ olarak adlandırılmıştır.

TUZLA

LOJİSTİK
ODAĞI

Bölgesel ve ülkesel düzeyde güçlü ulaşım bağlantıları,
yeni gelişmeler için uygun alanlarının varlığı ve büyük
yatırımların yakın çevrede yer seçmiş olmaları, bu
odakların en önemli potansiyelleridir.
Yeni iş ve konut yatırımlarını taşıma kapasitesi olan
bu odaklarda karma kullanımlı, yüksek yoğunluklu
ofis ve konut alanları, bölgesel ölçekli alışveriş
merkezleri, bölgesel sağlık, spor ve kültür merkezleri
gibi metropoliten ölçekte aktivite ve kullanım alanları
yer almalıdır. Gelişimin desteklenmesi için bölgesel
ve kentsel ölçekte güçlü toplu taşım bağlantıları da
kurulmalıdır.

TEKNOLOJİ
ODAĞI

TİCARET
ODAĞI

Bölgesel Gelişim Odakları, ‘Altın Üçgen’ olarak
adlandırılan yatırım ve fırsat alanını tanımlamaktadır.
Altın Üçgen, yakın gelecekte Çayırova’nın kimliğinin
yeniden yaratıldığı, ekonomik aktivitenin ve sosyal
hayatın canlı olduğu, tasarım kalitesi yüksek bir
kentsel alan olarak tanımlanabilir.
Altın Üçgen’i tanımlayan üç odak şöyledir;
Lojistik Odağı; Şekerpınar Kavşağındaki odakta;
Tuzla Dericiler OSB, Plastikçiler OSB, Taysad OSB,
Gebze İmes OSB gibi Türkiye’nin en önemli sanayi
bölgeleri, Doğuş, Honda, Suzuki, Isuzu Otomotiv
Fabrikaları, Migros Depo gibi gıda ve otomotiv
sektörlerinin lojistik alanları, Akbank Bankacılık
Merkezi, Yapı Kredi Bankacılık Üssü gibi bankacılık
birimleri bulunmaktadır.

TEM

GEBZE

Bu yatırımların yanı sıra, 3. Köprü projesine bağlantısı
bulunması, Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakınlığı
ve Kuveyt Türk Bankasının alanda Bankacılık Üssü
kuracak olması gibi nedenlerle önemli bir gelişim
odağı olarak ön plana çıkmıştır.

E-5

Marmaray

Ticaret Odağı; 4. Cadde ve Gaziler Dağı arasındaki
yeni konut gelişimlerinin bulunduğu alan ile Yapı
Kredi Bankacılık Üssü arasındaki ticaret odağı, 3.
Köprü bağlantısı sonrasında ulaşım avantajına da
sahip olacaktır.
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Gökdeniz Konutları, Çağdaşkent, Mutlu Kent, Hünkar Evleri gibi yeni konut yatırımları, Alışveriş Merkezi ve Yapı Kredi Bankacılık Üssünün yaratacağı fırsatlar, bu alanı
ön plana çıkarmaktadır. Yakın çevredeki konut ve ofis alanlarına hizmet verecek nitelikteki odak, ulaşım, otopark, kültürel aktivite alanı ve toplanma alanı gibi alanlar
içermelidir.
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Teknoloji Odağı; Bağlantı yolunun doğusunda bulunan alan, teknoloji ve bilgi sektörü yatırımlarına ilişkin önemli potansiyeller taşımaktadır. Havaalanı’na yakınlığı (8
km.), İstanbul Stratejik Planında İleri Teknoloji Alanı olarak belirlenen alana sınırı olması, Sabancı Üniversitesi’ne (4 km.), yeni konut alanlarına ve bölgesel ölçekteki
yeşil alanlara yakın oluşu ile ön plana çıkmaktadır.

Kentsel Odaklar
Ticaret, ofis, kamusal kullanımlar, donatı alanları, kent meydanları, konut, kültür, rekreasyon alanlarının yer aldığı ‘Kentsel Odaklar’; karayolu, bisiklet yolu ve yaya
yolu gibi ulaşım türleri ile desteklenen, birden çok mahalleye birden hizmet veren, ulaşılabilirlikleri yüksek olan, karma kullanımlı merkezlerdir, yerel ekonominin
gelişmesini destekleyen kullanımlar içerirler.
Kentsel odaklarda yer alan kent meydanları, halkın çeşitli aktivitelere katılabileceği, sosyokültürel, rekreatif ve yaşayan meydanlar olmalıdır.
Kentsel Odaklarda;
- Yüksek yoğunluklu yapılaşma yer almalıdır. (Hmax.: 20 kat)
- Nirengi (landmark) niteliğinde yapılaşma sağlanmalı, uzaktan algılanabilmelidir.
- Her odak için kentsel tasarım projeleri hazırlanmalıdır.
- Kentsel kimlik kentsel tasarım projeleri ile sağlanmalıdır.
- Belediye yönetiminde planlama ve uygulama modeli geliştirilmeli ve yönetim / işletme sistemi oluşturulmalıdır.
Mekansal Gelişim Çerçevesi kapsamında altı adet
Kentsel Odak belirlenmiştir.
Kent Girişi Güney Odağı: Yavuz Sultan Selim Caddesi
üzerinde kurgulanan ve Yeni Mahalle ve Çayırova
Mahallelerine hizmet verecek olan kent girişi
güney odağı, Çayırova’nın geleneksel kent girişinin
tanımlı hale getirilmesi ve alandaki sosyal donatı
miktarının artırılması amacıyla tanımlanmıştır.
Marmaray’ın Fatih İstasyonu ile Yavuz Sultan Selim
Caddesi arasındaki köprü geçişi projesi ve yol
genişletme çalışmaları da alanın kent girişi niteliğini
desteklemektedir.
Marmaray’ın Fatih İstasyonu ile Yavuz Sultan
Selim Caddesi arasında karayolu bağlantısının
kurgulanması ile halkın İstanbul’a erişimi önemli
ölçüde kolaylaşacaktır. Bu nedenle, Çayırova’nın
tüm mahallelerinden güney kent girişine toplu taşım
sistemi ile ulaşımın kolaylaştırılması gerekmektedir.
Kent Meydanı Odağı: Çayırova’nın en eski
yerleşimi olan Yeni Mahalle ile Özgürlük ve Atatürk
Mahallelerinin kesişiminde bulunan odaktır.
Fatih Caddesinin sonlandığı alanda bulunan kent
meydanı odağının Belediye Binası ile bağlantısı
kurgulanmalıdır.

Güney Kent Girişi
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Beş Yol Odağı: Mevcut durumda Çayırova’nın en
işlek caddeleri olan Muammer Aksoy Caddesi ile
Rahmi Dibek Caddesinin kesiştiği kavşaktaki odak,
Atatürk Kavşağı ile Bağlantı Yoluna bağlanmaktadır.
Atatürk Mahallesi, Akse Mahallesi ve Özgürlük
Mahallesinin sınırlarının birleştiği noktadaki odak, 3
önemli ulaşım bağlantısını birleştirerek 3 mahalleye
hizmet vermektedir. Geri Dönüşüm Alanına ve
Çağdaş Kent gibi yeni konut alanlarına yakın olması
ve henüz yapılaşmanın bulunmaması, bu odağın
potansiyelleridir.
Yeni Yaşam Odağı: Bölgesel Gelişim Ticaret Odağı
olarak da adlandırılan ve Akse Mahallesi’nde bulunan
ve yeni konut alanları, yatırım alanları, Yapı Kredi
Bankacılık Üssü ve AVM alanı arasında bulunmaktadır.
Bölgesel ölçekli ticaret birimleri önerilen alanın
kentsel kalitesi yüksek olmalıdır.
Bağlantı Odağı: Altın Üçgen içindeki önemli yatırım
alanlarından biri olan Bağlantı Odağı, Muhsin
Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde, Gebze Organize
Sanayi Bölgesi çıkışında bulunmaktadır. Şekerpınar
Mahallesi’ndeki bu odak, yakın çevrede çalışan beyaz
yakalıların kullanabileceği kentsel ölçekli bir odaktır
ve yeme-içme mekanları, yürüyüş yolları, aktivite
alanları, alışveriş birimleri yer almalıdır.
Yeni Yaşam Odağı ve Yeni Kent Girişi Odağı arasındaki
bağlantının kurgulanması için bu odaktaki ulaşım
sistemi düzenlenmeli, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile
Fevzi Çakmak Caddesi bağlantısı kurulmalıdır.
Yeni Kent Girişi Kuzey Odağı: Sabiha Gökçen
Havaalanı, Tuzla Dericiler OSB, Gebze OSB ile yakınlığı
ve D-41 yolunun 3. Köprü’ye bağlantısı olması ile
ön plana çıkan odak, Çayırova’nın gelecekteki giriş
noktası olma potansiyeline sahiptir.

Yaşam Odakları
Yaşam Odakları, Çayırova’nın güneyinde bulunan
konut alanlarında yaşayan alt – orta gelir grubuna
ait olan kişilerin yaşam ve mekan kalitesini artırmak
amacıyla kurgulanmışlardır. Yaşam Odaklarının
gerçekleştirilmesiyle; sosyo-mekansal anlamda
‘mahalleleştirme’ yani; mahallelerin güzelleştirilmesi,
sağlıklaştırılması, yenilenmesi ve katılımcı mahalle
yönetimlerinin oluşturulması öngörülmektedir.
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Yaşayanların bir araya gelerek günlük ihtiyaçlarını
karşılayabilecekleri bu odaklarda; temel eğitim
birimleri, sağlık ocakları, sosyal - kültürel alanlar,

Şekil 17: Kentsel Odaklar

açık alanlar, spor alanları, ticaret birimleri, semt pazarları,
küçük meydanlar, ibadet yeri, otobüs durakları ve mahalle
yönetim merkezleri/muhtarlıklar yer almalıdır.
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Günlük yaşamı canlandırmayı amaçlayan Yaşam
Odaklarında, Belediye tarafından sosyokültürel etkinlikler
ve mesleki sertifika kursları düzenlenmeli, kadınlar,
çocuklar ve gençler için aktivite alanları bulunmalıdır. Bu
odaklar, mahalle halkının sosyal bütünleşmeyi sağlayacak
olan sosyal merkezlerdir.

TUZLA

Mekansal kurgu kapsamında on iki yaşam odağı önerilmiştir.
Çayırova genelindeki tüm konut alanlarından en fazla 600
metre yarıçapında, 6-7 dakikalık yürüme mesafesi içinde bir
Yaşam Odağı bulunması öngörülmektedir.

12

Yaşam Odakları;

11

1. Yeni Mahalle’de Menderes Caddesi üzerinde Demirsaç
İlköğretim Okulu’nun çevresi,
2. Yavuz Sultan Selim Caddesi ile Uğur Mumcu Caddesinin
kesiştiği kavşak ve semt pazarı alanı,

9

10

3. Korkak Dere Proje Alanının batısında, İstiklal Caddesi,
Bosna Caddesi ve Bahriye Üçok Caddesinin kesiştiği
kavşak ile AhmetYesevi İlköğretim Okulu’nun arasındaki
alan,

5
4

4. 5. Cadde üzerinde Çayırova Belediyesi çevresi,

8

5. Rahmi Dibek Caddesi üzerinde Güzeltepe İlköğretim
Okulu’nun bulunduğu alan,

6

1
2

3
7

6. Ragıp Demirkol Caddesi üzerinde, gelecekteki konut
projeleri için potansiyel bir yerel merkez alanı,
TEM

GEBZE

E-5

7. Ragıp Demirkol Caddesi ile Bosna Caddesi’nin kesiştiği
alanda bulunan Gebze Meslek Yüksek Okulu’nun
çevresi,
8. Mutlukent Sitesinde bulunan Mutlukent İlköğretim
Okulu çevresi,
9. Yeni Kentsel Omurga üzerindeki Orman Alanlarının
bulunduğu vadi tabanı,

Marmaray

DARICA
Şekil 18: Yaşam Odakları

10. Geri Dönüşüm Alanı’nın güneyindeki konut alanlarına
hizmet verecek bir yerel merkez alanı,
11. Orhanlı Sanayi Sitesi Yolu üzerindeki Şekerpınar
İlköğretim Okulu’nun bulunduğu alan,
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12. Toki ve Kiptaş Konutlarının arasındaki semt pazarı alanı
olarak belirlenmiştir.
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3. Aks Stratejileri
Odakların daha canlı ve yaşayan merkezlere dönüştürülmesi ve birbirlerini desteklemeleri için odaklar arası bağlantılar kurgulanmalıdır. Bu bağlantılar farklı
nitelikteki yollar ve bu yolların etkileşim alanlarıdır. Çayırova’nın mekansal kurgusunda bu bağlantılar “aks” olarak adlandırılmıştır.
Akslar, yapılaşmanın yoğun olduğu, erişilebilirlikleri yüksek olan, karma kullanımlı yollardır. Toplu taşım, özel araç, bisiklet ve yürüyüş alternatileri ile güçlendirilen
akslar, iş alanları, kamusal hizmetler, eğlence ve aktivite alanlarına sahiplerdir. Akslar boyunca yatırımcılara gelişim teşvikleri verilmeli, yayaların kullanımı için açık
alan ve yürüyüş sistemleri, sosyal kültürel alanlar ve kent ekonomisini canlandıracak ekonomik aktivite alanları oluşturulmalı, toplu taşım odaklı altyapı yatırımları
artırılmalıdır.
Çayırova’nın en önemli aksı olan Fatih Caddesi ilçedeki en önemli kamusal alandır. Fakat küçük ölçekli ticaret alanları dışında kültür-sanat, etkinlik, restoran, lokanta,
kent meydanı, eğlence, dinlence gibi kullanımlardan yoksundur. Bu nedenle Fatih Caddesi’nin aks niteliği farklı kullanımlarla güçlendirilmelidir.
Kent içindeki belediye, kaymakamlık, adliye sarayı, okullar, hastane, vb. kamusal kullanım odaklarının birbirleriyle, yerleşim alanlarıyla ve kent merkezleri ile
bağlantılarının iyi kurulması gerekmektedir. Bu nedenle, aks kurgusu yapılırken kamusal alanlar dikkate alınmıştır.
Bağlantılar; Çayırova bölgesel ölçekte önemli ulaşım bağlantılarına sahiptir. Bu bağlantıların güçlendirilme stratejileri, ‘Bölgesel Gelişim Aksları’ adı altında
tanımlanmaktadır. Bölgesel ölçekteki aks kurgusunun yanı sıra, yakın çevredeki önemli ulaşım odakları, üniversiteler, yeşil alanlar ile olan bağlantılarının yeniden
kurgulanması gerekmektedir. Kent içinde ise yerleşimin ‘Kentsel Omurgası’ yeniden kurgulanmalıdır.
Karma Kullanım; Akslarda ekonomik gelişimin sağlanması için karma kullanım desteklenmeli, yaşama ve çalışma alanları birlikteliği sağlanmalıdır. Daha küçük
ölçekli, yerel nitelikli akslarda ise yaya yollarının sürekliliği sağlanmalı, küçük toplanma alanları ve yeşil alanlar ile akslar zenginleştirilmelidir.
Yeni Ekonomiler; Aksların etrafında Çayırova’nın yeni ekonomik yapılanmasına cevap verecek nitelikte alanlar ile yerel ekonominin gelişimini sağlayacak ticari
aktivite alanları yer almalıdır.
Aksların Karakteristikleri; Çayırova’nın gelişim stratejisi kapsamında üç aks türü belirlenmiştir. Bunlar;
1. Bölgesel Gelişim Aksları
2. Kentsel Omurga
3. Yaşam Akslarıdır.
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Bölgesel Gelişim Aksları
Bölgesel ölçekte Çayırova’nın İstanbul ve Kocaeli ile
ekonomik bağlantılarını sağlayan ve Bölgesel Gelişim
Odaklarını birbirine bağlayan güçlü ulaşım akslarıdır.
E-5 ve TEM otoyolları, 3. Köprü bağlantısı, Darıca
Marina, Körfez Geçişi Projesi, Eskihisar Feribot
İskelesi, Sabiha Gökçen Havaalanı ve Marmaray’ın
Çayırova ve Fatih durakları, Çayırova’yı İstanbul’a ve
Kocaeli’ye bağlayan bölgesel ulaşım bağlantılarıdır.
Bu nedenle kent ile bu alanların bağlantıları güçlü ve
erişilebilir akslarla sağlanmalıdır. Özellikle Marmaray
durakları ve kent arasındaki yaya bağlantıları yaya,
bisiklet yolları ve üst geçitler ile sağlanmalıdır.

Sabiha Gökçen Havaalanı
Kartal Merkez
Pendik Merkez
Tuzla Merkez

3. Köprü

TUZLA

TEM Otoyolu

3. Köprü

Bölgesel Gelişim Aksı
Ayrıca, yakın çevredeki eğitim kurumları ile kentin
mekansal olarak buluşturulması için Sabancı
Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Gebze İleri
Teknoloji Enstitüsü, Meslek Liseleri ve Yüksek
Okullar gibi büyük eğitim kurumlarının erişilebilirliği
artırılmalıdır.
Çayırova’nın 2 km. uzaklıktaki denizle görsel ve
fiziksel olarak buluşması, Yeni Mahalle ve Darıca
arasında kurgulanacak olan aks ile sağlanmalıdır.
Darıca’da yolcu ulaşımı için liman planlanması
durumunda ise halkın İstanbul ile bağlantısı vapur
seferleri ile sağlanabilecektir.
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TEM

GEBZE

Marmaray İstasyonu
Darıca Marina

TEM Otoyolu
E-5 Otoyolu
Körfez Geçişi
Eskihisar Feribot İskelesi

E-5

Marmaray

DARICA
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Kentsel Omurga
İlçenin güney girişi olan Yavuz Sultan Selim Caddesi’nden başlayarak İstiklal Caddesi, Rahmi Dibek Caddesi, İ. Küçüksolak, Fevzi Çakmak ve M. Yazıcıoğlu Caddelerini
izleyerek Şekerpınar Kavşağı’nda sonlanan aks, ilçenin güneyi ile kuzeyini bütünleştiren ve kentsel gelişimi yönlendiren ’Kentsel Omurga’ olarak tanımlanmıştır.
Kentsel Omurga, Kent Girişi Güney Odağı (Yeni Mahalle) ile Yeni Kent Girişi Kuzey Odağını (Şekerpınar Mahallesi) birbirine bağlamaktadır.
Kentsel Omurganın ‘Altın Üçgen’ içinde kalan kısmı ise yeni yaşam alanının kentsel omurgası olacaktır. Gebze’de projelendirilmekte olan yeni gişelerin kullanılmaya
başlamasıyla bu omurga üzerindeki taşıt trafiği azalacaktır ve bu durum, kentsel omurganın ağır araç trafiğinden bağımsız olarak gelişimi açısından önemli bir
fırsattır.
Kent ekonomisini canlandıracak ekonomik aktivite alanları, yayaların
kullanımı için açık alan ve yürüyüş sistemleri, sosyal ve kültürel alanları
kapsayan karma kullanımlı ‘Kentsel Omurga’ erişilebilir olmalı,
mekansal sürekliliği sağlanmalıdır.

TUZLA

KENT GİRİŞİ KUZEY ODAĞI

BAĞLANTI ODAĞI

Şekil 21: Kentsel Omurga İçin Kesit Alternatifi

YENİ YAŞAM ODAĞI

Kentsel Omurganın ilk kısmı olan Kent Bulvarı Projesi ise Yeni Kent
Girişi Kuzey Odağı ile Bağlantı Odağı arasındadır. Kentsel Omurga
boyunca uyulması gereken kriterler; aksın açık alan sistemleri ve yaya
yolları ile desteklenmesi, diğer yollarla erişimin kolaylaştırılması, yol
genişliklerinin ve omurgadaki kat yüksekliklerinin artırılmasıdır.

BEŞYOL ODAĞI
KENT MEYDANI ODAĞI

KENT GİRİŞİ GÜNEY ODAĞI

TEM

GEBZE

E-5

Marmaray
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Şekil 20: Yeni Kentsel Omurga

Çayırova’nın Geleceği;
Sınırlar Ötesi Bölgesel Güç
Strateji ve Eylem Planı
Temmuz 2010 98

Kentsel Omurga

Yeni Yaşam Aksları
Şekil 22: Yaşam Aksları ve Yaşam Odakları Açık Alan Sistemleri ile Birlikte Tasarlanmalıdır

Yaşam Odaklarının canlılığını artırmayı amaçlayan
ve çocuklar, öğrenciler ve yaşlılar gibi kullanıcıların
odaklara daha kolay ulaşımını sağlayan Yeni Yaşam
Akslarında; küçük ölçekli ticaret birimleri, konut, ofis,
eğitim, spor ve rekreasyon alanları, kültür alanları,
kamu hizmetleri yer almaktadır.
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Belirlenen tüm akslarda açık alan ve yeşil alan sistemlerinin oluşturulması için meydan ve yeşil alanlar
sistemleri kurgulanmalı, peyzaj elemanlarının sürekliliği sağlanmalı, yaya yolları sembol yapılar ve
kent mobilyaları ile zenginleştirilmelidir. Yeni Yaşam Akslarında yayalara öncelik veren ulaşım sistemi
kurgulanmalı, yaya ulaşım sistemi sürekliliği sağlanmalıdır. Akslar boyunca meydan, yeşil alan, oturma
alanları, aktivite alanları gibi kullanımlar yer almalı ve mekansal çeşitlilik sağlanmalıdır.
Yaşam Aksı

4. Kenar ve Kent Girişi Stratejileri
Yol kenarları ve kent girişleri, kentin kimliği hakkında ipuçları veren ve kentin çekiciliğini artıran önemli alanlardır.
Kenar stratejileri, kentsel gelişimin izin verildiği ve verilmediği alanları tanımlarken, kentin ne tür dinamiklere göre ve ne yöne doğru gelişeceğini de belirlemektedir.
Bölgesel yollar ile çevrelenmiş olan Çayırova’da, yol kenarlarındaki kullanımların nitelikleri ve Çayırova ile nasıl entegre olacakları, korunması gereken alanların
kenarlarında ne tür kısıtlamalar getirileceği, kent girişlerinin niteliklerine dair stratejiler, mekansal kurgu kapsamında ‘Kenar Stratejileri’ olarak tanımlanmıştır. Kenar
stratejileri belirlenirken dikkat edilmesi gereken 3 önemli kriter; kullanım, yapılaşma ve peyzaj tasarımı kriterleridir.
Kullanım Kriterleri: Yol kenarlarındaki kullanımların türleri ve nitelikleri tanımlanmalıdır. Örneğin, AVM, showroom, sanayi, konut alanlarının yer seçebileceği kenarların
tanımlanması ile daha planlı kent kenarları yaratılabilir.
Yapılaşma Kriterleri: Kenarlarda inşa edilecek olan konutların maksimum yükseklik sınırları, çekme
mesafeleri, yapıların yönü ve farklı kullanım alanları için farklı parsel büyüklüğü kısıtlamaları
belirlenmelidir.
Peyzaj Tasarımı Kriterleri: Kenar stratejileri belirlenirken, peyzaj tasarımı esaslarına uygun olarak,
mevsim ve kullanım farklılığına göre en doğru çözümü sunacak olan ağaçlandırma kriterleri
benimsenmelidir. Kenarlarda Çayırova’ya özgü endemik bitkiler kullanılması, kentin kimliğinin
güçlenmesine de yardımcı olacaktır.
Topoğrafyanın güçlü biçimde izlendiği vadi girişlerinde ağaçlandırma yapılması ve yapılaşmanın
belirli sınırların ötesinden başlatılması gerekmektedir.
Dere yataklarının yapılaşması, doldurulması ya da nehir yataklarının değiştirilmesi sonucu
sel felaketleri oluşmaktadır. Sel taşkın riski olan dere kenarlarında yağmur suyunu çekerek sel
riskini azaltan peyzaj tasarımı stratejileri izlenmelidir. Taşma riski yüksek olan Korkak Dere’nin
doldurulmuş ve kapatılmış kısımların tekrar açılması ve yeşil bant içine alınması sel riskini
azaltacaktır.
Çayırova’nın Geleceği;
Vadi Kenarlarının Doğal Yapısı Korunmalıdır
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Yol Kenarları
3. Köprü kararı sonrasında dört tarafı bölgesel
ulaşım aksları ile baskın bir biçimde sınırlanacak
olan Çayırova, fiziksel olarak çevresinden kopuk
gelişmektedir. Bununla beraber, bölgesel yollar
üzerindeki kullanımların nitelikleri ve ölçekleri de
kentsel doku ile uyum içinde değildir. Bu uyumsuzluk,
yerleşimin kimliksiz gelişimine neden olmaktadır.
Bölgesel yol kenarlarında üç proje alanı belirlenmiştir.
TEM Kenarı Proje Alanı
Henüz yapılaşmamış olan potansiyel alanlarda
“hub city” kavramını destekleyen kullanımların
yer alması, Bankacılık Üssü ve teknoloji tabanlı
firmaların kullanımına uygun minimum parsel
büyüklüklerinin belirlenmesi, alanda çalışanlar için
yeşil alanlar oluşturulması ve bu alanların yaya yolları
ile bütünleştirilmesi ve topografyayı dikkate alan
tasarımlar yapılması gerekmektedir.
E-5 Kenarı Proje Alanı
Alanın Marmaray istasyonlarına yakınlığı sebebiyle
ulaşılabilirliği çok yüksektir. Marmaray’ın Fatih ve
Osmangazi İstasyonlarından E-5 kenarına doğru
açılacak olan yollar, Çayırovalıların İstanbul’a erişimini
sağlayacaktır. Bu nedenle E-5 kenarının tasarımı
yapılırken bu girişler dikkate alınmalı, erişilebilirliği
yüksek olan, nitelikli ve güçlü girişler tasarlanmalıdır.
E-5 üzerindeki sanayi kullanımlarının merkeze
kullanımlarına dönüştürülmesi, parsel büyüklüklerinin
geniş tutulması, çekme mesafelerinin ve peyzajın
Çayırova’nın E-5 girişini tanımlayacak şekilde
tasarlanması gerekmektedir.
E-5 kenarı proje alanı, Gebze’de inşa edilmekte olan
Konvansiyonel İstasyon ile birlikte düşünülmelidir.
Proje
tamamlandığında
Gebze
İstasyonu,
Anadolu’dan gelen mevcut tren hattının son durağı
olacaktır. Böylece Gebze’den başlayarak Çayırova’ya
kadar E-5 kenarında uzanan sanayi dönüşüm alanı,
İstanbul’un yeni girişi niteliğini kazanacaktır.

Çayırova’nın Geleceği;
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Şekil 23: Yol Kenarları Proje Alanları

Bağlantı Yolu Kenarı Proje Alanı
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Bağlantı Yolunun doğusu ile batısındaki alanların bütünleştirilmesi, İleri Teknoloji Alanı ile İTA
Gelişim Odağı kullanımlarının birbirlerini desteklemeleri gerekmektedir. Bağlantı Yolu’nun
doğusu ve batısı arasındaki yaya bağlantılarının artırılması için yenilikçi tasarımlar ile yaya
geçişleri sağlanmalıdır.
Bağlantı Yolunun bir tarafı yamaç, diğer tarafı ise vadi yapısına sahip olduğundan, iki taraf için
farklı yaklaşımlar belirlenmelidir.
Vadiler, Çayırova’nın rüzgar koridoru olmaları nedeniyle ekolojik anlamda, doğal güzelliği ile
görsel anlamda önemli alanlardır. Bu nedenlerle vadilerin yeşil alan niteliği korunmalıdır.
Yapılaşma olacağı durumlarda ise yapı yüksekliklerinde kısıtlama getirilmeli, yamaçlarda
halkın spor ve rekreasyon amacı ile kullanabileceği yeşil alanlar oluşturulmalıdır.
Bunun için, yalnızca kamulaştırılması yapılan alanlar değil, Sazdere etrafında yeşil koridor
olarak belirlenen alanın tamamı ağaçlandırılmalı, aktivite alanları ile devamlılığı sağlanmalıdır.
Bu kenar, halkın denizle buluşmasını sağlayan yeşil bir aktivite koridoru olarak tasarlanmalıdır.
Ayrıca, yeşil koridorun kurgulanması sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği
kurulmalı, bu proje iki kent arasındaki bütünleşme projesi olarak ortaya çıkarılmalıdır.
Çayırova’nın kimliğini bölgesel ölçekte tanımlayacak olan önemli bir konu da tanımlı, nitelikli
ve ulaşılabilir kent girişleri tasarlanmasıdır. Bölgesel ölçekte yakın çevre ile bütünlüğün
sağlanması ve kentsel gelişimin kontrol altına alınması için yol kenarları, kent girişleri ve doğal
alan kenarları stratejileri tanımlanmalıdır.

Şekil 25: Bağlantı Yolu Kenarında Kenar Stratejileri Belirlenmelidir

Doğal Alan Kenarları
Sazdere ile Korkak Dere’nin yarattığı doğal peyzaj alanları korunmalı, taşkın
riskinin minimumda tutulması için Söğüt ve Kavak gibi ağaçlar ile bitkilendirme
yapılmalıdır.
Bağlantı Yolu, Tem ve E5 Otoyollarından geçişlerde algılanan güçlü topoğrafyanın
oluşturduğu doğal alan silueti korunmalıdır. Vadi girişlerinde yapılaşmanın
kısıtlanmasıyla; vadi silueti ve hava akımını sağlayan rüzgar koridorları
korunacaktır.

Şekil 24: Dere ve Vadi Kenarları Ağaçlandırılmalıdır
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Kent Girişleri
Çayırova’nın kenarlara ilişkin müdahale stratejileri
tanımlanırken kent girişlerine ilişkin stratejiler de
belirlenmelidir.
Kentin giriş ve çıkış noktalarının daha kolay
algılanır hale getirilmesi, üretilen karayolu ulaşım
projelerinin bu amaçla yeniden değerlendirilmesi,
kent içindeki tabelalar ve işaretlerle ilçenin
algılanabilirliğinin artırılması gerekmektedir.
Yavuz Sultan Selim Caddesi ile Marmaray Çayırova
İstasyonu arasındaki köprülü geçiş projesi kentin
yeni girişlerinden birisi olacaktır. Bu nedenle
Yavuz Sultan Selim Caddesi ve köprü bağlantısı
tasarlanmalıdır.
Kentin yeni girişinin ise Şekerpınar Kavşağı olacağı
öngörülmektedir. Bu alanda hazırlanacak olan
odak tasarımı, alanın yeni kent girişi niteliğini
desteklemelidir.

TUZLA
Şekerpınarı Kavşağı
Orhanlı Şekerpınarı
Kavşağı
Şekerpınarı Caddesi
(Üst Geçit)

Bağlantı Yolu Girişi
(Yan Yol)

Şekerpınarı Girişi
(Üst Geçit)
Gişeler

OSB Girişi
(Üst Geçit)

OSB Girişi
(Alt Geçit)

Yeni Yan Yol Girişi
Yaya Üst Geçidi

E-5 Kavşağı
TEM

GEBZE
TEM Girişi
(Yan Yol)
E-5

Marmaray

DARICA
Şekil 26: Kent Girişleri

Çayırova’nın Geleceği;
Sınırlar Ötesi Bölgesel Güç
Strateji ve Eylem Planı
Temmuz 2010 102

5. Yeşil Alan Stratejileri
Doğal alanların sahip olduğu sosyal, çevresel ve ekonomik faydaların korunması amacıyla bölgesel ve kentsel ölçekteki yeşil alanların korunması gerekmektedir.
Çayırova için yeşil alan stratejileri belirlenirken; kullanılabilir yeşil alanları artıran, yeşil alan sistematiği kurgulayan, kent içi orman alanlarını bir araya getiren,
topografyayı dikkate alan ve vadi tabanlarını koruyan bir yaklaşım geliştirilmiştir.
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Bu kapsamda; ’dere ve vadi tabanlarında yeşil alan kullanımını artırmak’, ‘yaya ve bisiklet yolları ile ulaşımın sağlandığı, spor alanları ve parklar içeren yeşil koridorlar
yaratmak’ stratejileri izlenmelidir. Bu amaçla, karma fonksiyonlu parklar, spor alanları ve rekreasyon alanları oluşturulmalı, kentte yaşayan herkesin aktif yeşil alanlara
toplu taşım sistemleri ile kolay erişimi sağlanmalıdır.
Çayırova’nın en önemli yapısal karakteristiği sahip olduğu topografyadır. Alanın derin vadiler ve sırtlar ile tanımlanan topografyası, vadi tabanlarında yeşil koridorlar
oluşturmak için elverişlidir. Mekansal kurgu kapsamında alanı ve yakın çevresini ilgilendiren iki tür yeşil alan tanımlanmıştır.

Bölgesel Yeşil Alan Sistemi

TUZLA

Yeşil alanlar, kentin üst ölçekli stratejik planlarında
tanımlanan ve kentin sürdürülebilir gelişimi açısından
mutlaka korunması gereken alanlardır. Çayırova’daki
ve kuzeyindeki orman alanları, dere kenarları ve
vadiler metropol ölçeğindeki ‘Bölgesel Yeşil Alan
Sistemini’ oluştururlar.
Çayırova’nın kuzeyindeki orman alanları ile Marmara
Denizi arasında mavi ve yeşil sürekliliğini sağlayan
Mavi-Yeşil Kuşak kurgusu, bu sürekliliğin korunmasını
sağlamayı amaçlamaktadır.
GEBZE

DARICA

Şekil 27: Bölgesel Yeşil Alan Sistemi ve Mavi-Yeşil Buluşması
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Kentsel Yeşil Alan Sistemi
Park, spor alanı, rekreasyon alanı gibi kent içi yeşil alanları
kapsayan sistemdir. Yeşil alan sistemleri ile kent ölçeğindeki
doğal alanların korunması, spor ve açık hava aktiviteleri için
alan yaratılması ve kent nüfusunun yeşil alanlara erişiminin
kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.
Erenler Devlet Ormanı, Kuştepe Devlet Ormanı ve Geri
Dönüşüm Alanı’nın güneyinde bulunan yeşil alanlar önemli
kent parklarıdır.
Ayrıca, Kentsel Omurga ve Yaşam Aksları olarak
tanımlanan bağlantılarda yeşil alan kullanımları artırılmalı,
yayaların kullanımı için yeşil alanlar, parklar, avlular ile
zenginleştirilmelidir.
Çayırova’da bulunan doğal vadiler sistemi, bölgesel yeşil
alan sistemine olduğu kadar kentsel yeşil alan sistemi için
de önemli potansiyeller taşımaktadır. Kentsel ölçekte kuzey
- güney doğrultusundaki vadi sistemlerini içine alan Kentsel
Yeşil Alan Sistemleri oluşturulmalı, vadi tabanlarında yürüme
parkuru, bisiklet yolu, aktivite alanları yer almalıdır.
Yeşil Teknoloji Koridoru Projesi
Kentsel Yeşil Alan Sistemi içindeki projelerden biri, Sazdere
Canlandırma Projesi olmalıdır. İlçenin mevcut planlarında
derenin izleri kaybolmuş, gerekli koruma yaklaşımları
benimsenmemiştir.
İstanbul ve Kocaeli sınırını tanımlayan dere, iki kent arasında
yapılacak ortak bir proje ile kentsel açık alan sistemine
katılmalıdır. İleri Teknoloji Alanı ve Teknoloji Odağının
bulunduğu alan, Tuzla’daki konut alanları, Çayırova Ziraat
Ormanı, Gebze İleri Teknoloji Bilim Parkı ve Şişecam
Fabrikası alanlarından geçerek denize ulaşmaktadır. Şişecam
Fabrikasının İş Bankası Bankacılık Üssü olarak kullanılması
durumunda bir teknoloji koridoru olma potansiyeli olan
alan, Çayırovalıları denizle buluşturan önemli bir aktivite ve
rekreasyon alanıdır.
Kent İçi Yeşil Alanlar
Doğal alanların, özellikle de vadi tabanlarındaki yeşil
alanların koruma altına alınması ve bu alanlarda halkın
sosyal donatı ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.
Bu amaçla, özellikle alandaki dereler ve dere yatakları,
vadiler, Gaziler Dağı, Erenler Devlet Ormanı ve Kuştepe
Devlet Ormanı gibi doğal alanların korunmasına yönelik
stratejiler geliştirilmelidir.
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Şekil 28: Kentsel Yeşil Alan Sistemi

BÜTÜNLEŞME STRATEJİLERİ

1. Altın Üçgen Fırsat Alanları

Çayırova’da fiziksel mekana ilişkin temel sorun,
kentsel sistemler arasında bütünlük olmamasıdır.
Mekansal olarak en büyük ayrışma, kentin kuzeyi
ile güneyi arasındadır.Bu iki alan, sosyal ve fiziksel
olarak birbirinden ayrışmış, yapıların kullanımları ve
yapılaşma türleri de kendi içlerinde farklılaşmıştır.
Sonuçta, kentin kuzeyi ve güneyi iki ayrı kentsel alan
olarak algılanmaktadır.

Altın Üçgen olarak tanımlanan kentsel alanlar;

Şekerpınar İlçesi içindeki büyük yatırımlar, kendi
parselleri içinde gelişen ve kentsel çevre ile
bütünleşemeyen alanlardır. Yatırım alanlarının
kendileri ve çevreleri için değer üreten alanlara
dönüşmeleri için bütüncül şekilde gelişmeleri
gerekmektedir.
Yeşil alan bütünlüğünün olmaması, düzensiz
yapılaşmalar ve karayolu projeleri sebebiyle vadi
sisteminin yok olmak üzere olması da bütünlük
stratejileri içinde ele alınması gereken önemli bir
konudur.
Çayırova’nın Gebze ve Darıca ile bütünleşmesi,
ulaşım bütünlüğünün sağlanması ile mümkündür. Bu
amaçla Çayırova’nın komşu ilçeler ile bütünlüğünü
sağlayacak ulaşım stratejileri geliştirilmiştir.
Bütünleşme sorunlarının çözülmesi için proje paketleri
oluşturulmuştur. Projelerin uygulama aşamasında
ise uygulama stratejileri belirlenmeli, dönüşümü
teşvik eden uygulama yöntemleri geliştirilmelidir.
Bütünleşme stratejisi olarak belirlenen projeler,
‘Vizyon Projeleri’ olarak değerlendirilmiştir.

-

Gayrimenkul sektörünün canlı, kentsel gelişimin yoğun olduğu,

-

Ekonomik katma değer üreten ve bu değeri kent ile paylaşan,

-

Sosyal ve kültürel alanları ile bölgeye ve kente hizmet veren,

-

Kaliteli ve çeşitli kentsel mekanları ile farklılık yaratan,

-

Yaşama ve çalışma hayatı ile sosyal hayatın iç içe geçtiği kentsel alanlardır.
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Şekerpınar Kavşağı, Yapı Kredi Bankacılık Üssü ve Bağlantı Yolunun batısındaki sanayi alanı arasında
kalan alan, ulaşım bağlantıları, büyük yatırımların burada yer seçmiş olmaları ve yoğun yapılaşmanın
olmaması gibi avantajlarla ön plana çıkan bir fırsat alanıdır. Bu nedenlerle alan, “Altın Üçgen” olarak
adlandırılmıştır.
Altın Üçgen içindeki sanayi, lojistik, konut alanları, büyük yatırımlar ve yeşil alanlar, kent kalitesi
ve ekonomik değer olarak Çayırova’ya katma değer sağlayamamaktadır. Yakın çevredeki bu
potansiyellerin avantaja çevrilmesi, yatırım alanlarının etkin ve entegre olarak gelişebilmeleri için
Altın Üçgen stratejileri belirlenmelidir.
Altın Üçgen’de yapılan yatırımların mekansal kurguya göre yer seçmesi ve alanın topografyası ile yeşil
alanlarının korunması için ‘İmar Bonusu’ ve ‘Vergi Teşviki’ gibi yöntemler kullanılmalıdır.
Altın Üçgenin sahip olduğu önemli potansiyeller ;
- Geri Dönüşüm Alanı
- Sanayi Alanları
- Yeşil Alanlar
- Zengin Topografyadır.

Geri Dönüşüm Alanı
Çayırova’nın merkezinde buluna Geri Dönüşüm Alanı kuzey ve güneyi bütünleştirme potansiyeline
sahiptir. Henüz yoğun yapılaşmanın bulunmadığı alan önemli ulaşım bağlantılarının merkezinde olup,
yeşil alanlar ve doğal vadilerle çevrelenmiştir. Gelecekte Çayırova’nın teknoloji ve bilim parkı olma
niteliklerine sahip olan alan kapsamlı bir proje ile değerlendirilmelidir.
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2. Kentsel Omurga

3. Yeşil Alan Bütünleştirme Projeleri

Çayırova’nın mekansal gelişimini yönlendirmek
ve kuzey - güney buluşmasını sağlamak
amacıyla Kentsel Omurga kurgusu yapılmıştır.
Kentsel Omurga, Yavuz Caddesi, İstiklal Caddesi,
Rahmi Dibek Caddesi, İ. Küçüksolak Caddesi,
Fevzi Çakmak Caddesi ve Muhsin Yazıcıoğlu
Caddelerini bütünleştirerek Şekerpınar Kavşağında
sonlanmaktadır. Kentsel Omurga için bütüncül

Çayırova’da yerleşim dokusunun yoğun olmaması ve açık alan miktarının yüksek olmasına karşın, aktif
yeşil alan miktarı çok düşüktür. Mevcut planlar ise yeşil alan bütünlüğü sağlamamakta, aktif yeşil alan
yaratmamaktadır. Bütünleştirme projeleri, doğal alanları bütünlük içinde korumayı ve canlandırmayı
amaçlamaktadır.

Sazdere Yeşil - Teknoloji Koridoru Projesi
İstanbul ve Kocaeli arasındaki
“idari sınır” olarak belirlenmiş
olan Sazdere, iki kent arasında
yapılacak bir işbirliği projesi
ile İstanbul ve Kocaeli’nin
“bütünleştiği” yeni bir rekreasyon
ve
teknoloji
koridoruna
dönüştürülmelidir.

SABANCI
ÜNİVERSİTESİ

İLERİ
TEKNOLOJİ
ALANI

Mevcut planlarda Sazdere’nin
izleri kaybolmuş, gerekli koruma
yaklaşımları benimsenmemiştir.
Oysaki
dere,
Çayırova’da
yaşaması hedelenen 400.000
kişinin yeşil alan ihtiyacını
karşılarken, denizle buluşmalarını
da sağlayabilen tek alandır.

Şekil 29: Kentsel Omurga Tasarım Yaklaşımı
müdahale stratejilerinin belirlenmesi ve yeni kentsel
çevrenin tasarlanması gerekmektedir.
Kentsel Omurganın Şekerpınar Mahallesinde kalan
kısmı, Kent Bulvarı olarak adlandırılmıştır. Yeni Kent
Girişi Kuzey Odağı ile Bağlantı Odağı arasındaki
bu bağlantı; yapı adaları, yaya yolları, açık alan ve
meydanlar sistemleriyle bütünleşmiş bir bulvar olarak
tasarlanmalıdır.
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Teknoloji koridoru işlevi ise,
kuzeyde İstanbul Stratejik Plan
kararlarından olan İleri Teknoloji
Alanı ve mekansal şema
kurgusundan gelen Teknoloji
Odağı ile güneyde Çayırova
Ziraat Ormanı, Gebze İleri
Teknoloji Bilim Parkı ve Şişecam
Fabrikasını bütünleştirmesinden
kaynaklanmaktadır.
Cam
Fabrikasının İş Bankası Bankacılık
Üssüne
dönüştürülmesi
sonucundaysa bir teknoloji
koridoru olarak çalışacaktır.

ZD

ER

E

TEKNOLOJİ
ODAĞI

SA

Koridorun toplu taşım hatları
ile desteklenmesi ve yeşil
alanlarda kamusal kullanımlar ve
spor tesisleri olması gereklidir.
Koridor, güneyde Çayırova ve
Fatih Marmaray İstasyonları
ve Darıca Marina ile entegre
olmalıdır. Yeşil sürekliliğinin
sağlanması için yol kenarında
koridorun daraldığı alanlarda
ağaçlandırma yapılmalıdır.

AKBANK KUVEYT TÜRK
BANKACILIK
MERKEZİ

ARÇELİK
ÇAYIROVA
İSTASYONU

İŞ BANKASI
BANKACILIK
MERKEZİ

DARICA
MARİNA

FATİH
İSTASYONU

GYTÜ
BİLİM PARKI

Şekil 30: Yeşil Teknoloji Koridoru Projesi

2. Korkak Dere Canlandırma Projesi
Güçlü topografyası ve yeşil alanları ile Çayırova’nın rekreasyon
merkezi olma potansiyeline sahip olan Korkak Dere’nin
canlandırılmasına yönelik ıslah çalışmaları yapılmalıdır.
Sel ve taşkın riski bulunan Korkak Dere’nin doğal izleri, mevcut
planlarda bulunan karayolu bağlantısı ile kapatılmaktadır.
Karayolunun vadi yamacına taşınması sağlanarak vadi sistemi
korunmalı ve canlandırılmalıdır.

Mekansal Gelişim Strateji
Çerçevesi

4. Ulaşım Bağlantılarını Bütünleştirme Projeleri
Çayırova’nın İstanbul ile bütünleşmesi için bölgesel ulaşım kurgusu yapılmalıdır. Çayırova’nın bölgesel ulaşım konusundaki en önemli avantajı, banliyö hattıdır.
Çayırova İstasyonundan günde bir kez sefer yapılması, Fatih İstasyonuna ulaşımın zor olması gibi nedenlerle Çayırovalılar banliyö hattını kullanamamaktadırlar.
Ulaşım konusundaki temel sorun ise, Çayırova’nın kendi ulaşım sisteminin etkin olmamasıdır. Bu nedenle ulaşım kademelenmesi mekansal şemada belirtilen aks
kurgusuna göre sağlanmalı, önerilen stratejik bağlantılar uygulamaya geçirilmelidir.

Kuzey ve Güneyin Bütünleşmesine
Yönelik Ulaşım Projeleri

Fatih İstasyonu, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ve
Karanfil Caddesi ile denize ulaşmaktadır. Bu yeni
bağlantı, Çayırova’nın Darıca ve Marmara Denizi
ile bütünleşmesini sağlamaktadır.
Marmarayın Osmangazi İstasyonunun E-5’in
kuzeyinde bulunan sanayi alanlarının servis yolu
niteliğindeki Yeni Bağdat Caddesi ile bağlantısı
yapılmalıdır. Bu bağlantı; Osmangazi İstasyonu,
Mimar Sinan Caddesi, Muammer Aksoy Caddesi
ve Rahmi Dibek Caddesi arasında kurgulanmalıdır.

RAGIP DEMİRKOL CADDESİ

4

1

MİMAR SİNAN C.

Marmaray Fatih İstasyonu ile Yavuz Sultan Selim
Caddesi arasında karayolu bağlantısı kurulmalıdır.
Bu bağlantı Çayırovalıların istasyonla ve
İstanbul’la buluşmasını sağlayacaktır. Bu bağlantı
için iki alternatif önerilmiştir. Bunlardan birisi
Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Yavuz Sultan
Selim Caddesi bağlantısı, diğeri ise Fatih Sultan
Mehmet Caddesi ile Yeni Bağdat Caddesi
bağlantısıdır.

ÇAYIROVA

YAVUZ C.

Kuzey – güney doğrultusunda üç adet ulaşım
bağlantısı önerilmektedir.

3
BAĞLANTI YOLU

Çayırova’nın
İstanbul ile bütünleşmesini
sağlayacak olan en büyük proje, 3. Köprü
Projesidir. 3. Köprünün bağlantı yolu, Şekerpınar
Kavşağının 10 km. doğusunda TEM Otoyoluna
bağlanmaktadır.

TEM

7

2

5

YENİ BAĞDAT CADDESİ

KENT
GİRİŞİ

E-5

FATİH SULTAN
MEHMET C.

ÇAYIROVA
İSTASYONU

FATİH
İSTASYONU

GEBZE

6
OSMANGAZİ
İSTASYONU

MARMARAY

GEBZE
İSTASYONU

3. Kuzey güney doğrultusunda bağlantı yoluna
paralel bir servis yolu bağlantısı kurgulanmalı,
bu bağlantı TEM’in kuzeydeki D-41 yolu ile
bütünleşmelidir.

DARICA

Şekil 31: Ulaşım Bağlantıları Bütünleşmesi Projeleri
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4. TEM- E-5 Bağlantı Yolunun doğusu ve batısında
yaya köprüleri aracılığıyla ulaşım güçlendirilmelidir.

GERİ
DÖNÜŞÜM ALANI

7.TEM otoyoluna 3. Köprü bağlantısının yapılmasından
sonra, Gebze- Çayırova arasındaki Ragıp Demirkol
Caddesi önem kazanacaktır.

YAVUZ C.

5. Gebze ile bütünleşme, Yeni Bağdat Caddesi
aracılığıyla planlanmalıdır. Yeni Bağdat Caddesi,
Numan Dede Caddesi ile bağlanarak Gebze’nin
merkezine ulaşmaktadır. E-5 kuzeyindeki sanayi
alanlarının kaldırılması sonrasında bu bağlantı
güçlendirilmeli, Çayırova ile Gebze bütünlüğü
sağlanmalıdır.
6. Marmaray hattının kuzeyinde, hatta paralel bir servis
yolu oluşturulması, böylece bu yeni yol ile Yeni Bağdat
Caddesi arasındaki bağlantıları güçlendirerek yaya
akışının istasyonlara yönlendirilmesi hedelenmelidir.

ÇAYIROVA

RAGIP DEMİRKOL CADDESİ

MİMAR SİNAN C.

Doğu ve Batının Bütünleşmesine Yönelik
Ulaşım Projeleri

BAĞLANTI YOLU

Mekansal Gelişim Strateji
Çerçevesi

YENİ BAĞDAT CADDESİ

KENT
GİRİŞİ

FATİH SULTAN
MEHMET C.

GEBZE

E-5
SANAYİ ALANI

MARMARAY
ÇAYIROVA
İSTASYONU

FATİH
İSTASYONU

OSMANGAZİ
İSTASYONU

GEBZE
İSTASYONU

E-5 Kenarı Sanayi Dönüşüm Alanları
Çayırova, Gebze ve Darıca ilçelerinin orta noktasında,
Gebze ilçe sınırı içinde bulunan sanayi alanına Kocaeli
Planı doğrultusunda merkez işlevi verilmiştir.
Alanın en önemli potansiyeli, ulaşılabilirliğidir.
Marmaray Projesinin hayata geçmesi sonrasında
Çayırova, Fatih ve Osmangazi İstasyonlarından
Kadıköy’e 45 dakikada erişim sağlanabilecektir.
Hızlı erişim, Çayırova ve İstanbul bütünleşmesinin
en önemli göstergesidir. Ancak, temel sorun
Çayırova ile Marmaray istasyonları arasındaki
ulaşım bağlantılarının güçlü olmamasıdır. Bu
nedenle, Çayırovalıların E5 Güneyindeki iki istasyona
erişebilirliği artırılmalıdır.
Sanayi alanlarının dönüşümü, ulaşım imkanları ve
Çayırova-Gebze-Darıca güç birliğinin merkezindeki
konumu, alanı önemli bir yatırım alanı olarak
ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeplerle alan, ekonomik
ve mekansal olarak yatırımcılar için cazip hale
getirilmelidir.
E-5 kenarındaki dönüşümün Çayırova için avantajları
alandaki ekonomik aktiviteden pay alınması,
Marmaray İstasyonları ile ulaşım bağlantılarının
güçlendirilmesi ve kent girişinin kaliteli ve tanımlı hale
gelmesi olacaktır.
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Şekil 32: E5 Kenarı ve Geri Dönüşüm Alanı Proje Alanları

5. Mahalle Bütünleştirme Projeleri
Mahalleleştirme olarak da adlandırılabilecek bu eylem, Yaşam
Odakları yaratılarak kentlinin bir araya getirilmesi ve sosyal
olarak bütünleşmelerini amaçlamaktadır. En fazla 600 mt
yürüme mesafesinde olan Yaşam Odakları, kamusal alanlara
sahip olan sosyal merkezlerdir.
Bu alanlarda; temel eğitim birimleri, sağlık ocağı, sosyal - kültürel
alanlar, park, spor alanları, ticaret birimleri, semt pazarları,
küçük meydanlar, ibadet yeri, otobüs durakları ve muhtarlık gibi
kullanımlar bir arada yer almalıdır.
Yaşam Odaklarının amacı, yaşayanların bir araya getirilmesi
yoluyla yapı ve yaşam kalitesinin attırılmasıdır. Yapı kalitesinin
artırılması için; odaklarda bulunan semt merkezleri aracılığıyla
kamusal alanlar ve cephelere yönelik yenileme çalışmaları ve
altyapı düzenlemeleri yapılmalı, Belediye tarafından kadınlar,
çocuklar ve gençlere yönelik eğitim ve kurslar düzenlenmelidir.

DARICA

ÇAYIROVA
İSTASYONU

KENT GİRİŞİ
GÜNEY ODAĞI

KENT MEYDANI
ODAĞI

FATİH
İSTASYONU
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PROJE ALANI
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PROJE ALANI
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LOJİSTİK ODAĞI

YENİ YERLEŞİM
PROJE ALANI

TİCARET ODAĞI

MARMARAY

GEBZE

YAŞAM ODAKLARI

YENİ YAŞAM ODAĞI

BAĞLANTI ODAĞI

KENT GİRİŞİ
KUZEY ODAĞI

MEKANSAL GELİŞİM STRATEJİ ŞEMASI

G

ÖNERİ PROGRAM VE PROJELER

İŞBİRLİĞİ

ÜRÜN

Çayırova Bld.Gebze Bld.-Darıca Bld.

İşbirliği
Protokolü

Yerel Kapasite Artırma
Programı

Belediye-ÜniversitelerÖzel Sektör

Eğitim Programları
Staj Programları

Eğitim ve mesleki kapasitelerin ve beyaz
yakalı oranının artırılmasına yönelik
kurslar, sertiﬁka programları düzenlemek.

Kamu-Özel-Sivil Sektörler
İşbirliği Programı

Belediye-ÜniversitelerOdalar- Özel Sektör-Yerel
Örgütler

Eğitim Programları
Araştırma Projeleri
Forumlar

Ekonomik, sosyal ve mekansal proje ve
programları gerçekleştirmeye yönelik
çeşitli işbirlikleri kurmak.

Eğitim Programları
Araştırma Projeleri
Forumlar

Proje veya program bazlı işbirlikleri,
ortaklıklar kurmak, seminerler, yerel
konferanslar vb. düzenlemek.

PROGRAMLAR

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Çayırova-Gebze-Darıca
İşbirliği Programı

Üniversite-Kent Buluşması
Programı

Sabancı Ün.-GYTEBelediye

AÇIKLAMA
Ekonomik, sosyal, kültürel işbirlikleri
kurmak.

Çayırova’nın tamamındaki Vadileri, aşama
aşama kente yeşil alan olarak kazandırma
amaçlı projeler geliştirmek.

Vadileri Kente Kazandırma
Programı

Kocaeli Büyükşehir
BelediyesiÇayırova Belediyesi

Kentsel Buluşmalar Programı

Belediye-Halk-Yerel
Örgütler-Sanayiciler

Mahalle Toplantıları
Arama Konferansları
Forumlar, Çalıştaylar

Bir takvim çerçevesinde, düzenli ve farklı
düzeylerde toplantılar organize etmek.

Bilgi Bankası Oluşturma
Programı

Belediye-Sivil ÖrgütlerÜniversiteler

Mekansal Haritalar
Doku Analizleri

Yapı kalitesi,sosyal doku, istihdam, işsizlik
vb. bir çok konuda
güncel veri bankası oluşturmak.

Kapasite Analizi Programı
Kentsel Kalite Programı

Belediye-Üniversiteler
Çayırova Belediyesi

Yeşil Vadiler
Kent Parkları

Kapasite Analiz
Raporu
Tasarım Rehberi
Estetik Kurulu

Başta Sazdere ve Korkak Dere ele alınmalıdır.

Yapılaşma, yerel eğitim düzeyi, ekonomik
güç, kamusal alan vb. konularda kapasite
analizi yapmak.
Yapı ve doku kalitesini sağlamak üzere
Kentsel Tasarım Rehberi hazırlanması ve
Estetik Kurul Kurulması

VİZYON PROJELERİ

1
2
3
4
5

İŞBİRLİĞİ

ÜRÜN

AÇIKLAMA

Fikir Projesi

Şekerpınar Kavşağı, YapıKredi Bankacılık
Üssü ve Teknoloji Odağı olarak belirlenen
sanayi alanlarının arasında kalan fırsat
alanının geleceğine ilişkin vizyon projesi
geliştirilmesi.

Çayırova Belediyesi
-Özel Sektör

Kentsel Tasarım
Projesi

Yeni Kentsel Omurga olan; Yavuz C., İstiklal
C.,Rahmi Dibek C.,İ. Küçüksolak C., Fevzi
Çakmak C.,M.Yazıcıoğlu Caddeleri için
bütüncül müdahale stratejilerinin belirlenmesi ve yeni kentsel çevrenin tasarlanması.

Yeşil Teknoloji Koridoru

Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi- Çayırova
Belediyesi-Darıca
Belediyesi - Özel Sektör

Kentsel Tasarım ve
Peyzaj Projeleri
Projesi

E5 Kenarı Sanayi Alanları
Dönüşümü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi- Çayırova BelediyesiGebze Belediyesi- Darıca
Belediyesi

Altın Üçgen Fırsat Alanı

Belediye- Özel Sektör

Kentsel Omurga

Geri Dönüşüm Alanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Çayırova BelediyesiÖzel Sektör

Şekerpınar Köyünden Marmara Denizine
kadar uzanan Sazdere’nin kamusal yeşil alan
ve teknoloji koridoru olarak tasarlanması.

Kentsel Dönüşüm
Projesi

E-5 boyunca devam eden sanayi alanlarının,
Gebze ve Darıca Belediyeleri ile işbirliği
içinde,
Marmaray İstasyonları ve
Çayırova’nın ulaşım sistemi ile entegre
biçimde dönüştürülmesi.

Kentsel Tasarım
Fikir Projesi
İmar Planı

Altın Üçgen olarak tanımlanan fırsat
alanının ortasındaki Geri Dönüşüm
Alanının, bölgenin gelişimine uygun yeni
kullanımlara dönüştürülmesi.

ÖRNEK PROJELER

1

Kent Bulvarı

İŞBİRLİĞİ

ÜRÜN

Belediye- Özel Sektör

Kentsel Tasarım
Fikir Projesi
İmar Planı

Yeni Kent Girişi Odağı ile Bağlantı Odağı
arasındaki aksın; yapı adaları, yaya yolları,
açık alan ve meydanlar sistemleriyle
bütünleşmiş bir bulvar olarak tasarlanması.

Akse Mahallesi’nde, yeni konut yatırım
alanları, Yapı Kredi Bankacılık Üssü ve
AVM arasında bulunan alanın, yeni konut
ve alt merkez gelişimleri için
tasarlanması.

Muammer Aksoy Caddesi ile Rahmi Dibek
Caddesinin kesişimindeki odaktaki
gelişime yol gösterici bir kentsel tasarım
projesi hazırlanması.

2

Yeni Yaşam Odağı

Belediye- Özel Sektör

Kentsel Tasarım
Fikir Projesi
İmar Planı

3

Beşyol Odağı

Belediye- Özel Sektör

Kentsel Tasarım
Projesi

4
5
6

Bağlantı Odağı

Belediye- Özel Sektör

Kentsel Tasarım
Fikir Projesi
İmar Planı

TEM Kenarı

Kocaeli Büyükşehir
BelediyesiÇayırova Belediyesi

Kentsel Tasarım
Kentsel Dönüşüm
Projesi

Bağlantı Yolu Kenarı

AÇIKLAMA

Kocaeli Büyükşehir
BelediyesiÇayırova Belediyesi

Kentsel Tasarım
Kentsel Dönüşüm
Projesi

Geri Dönüşüm Alanı kuzeyindeki
yapılaşmamış arazilerin kendine ait merkezi
ile yeni bir yaşam alanı oluşturulması.

TEM Kenarındaki kullanımların ve tasarımın
kent imajını yenileyecek şekilde ve yeni
gelişme ile uyumlu olarak yeniden ele
alınması.
Bağlantı Yolu kenarındaki kullanımların ve
tasarımın kent imajını yenileyecek şekilde
ve yeni gelişme ile uyumlu olarak yeniden
ele alınması.

ÇALIŞTAY PROJELERİ

İŞBİRLİĞİ

ÜRÜN

1

Kent Girişi Odağı (E5)

2

Yeni Kent Girişi Odağı
(Bağlantı Yolu)

3

Yaşam Odağı -1

4

Yaşam Odağı -2

BelediyeÜniversite

Kentsel Tasarım
Projesi

Yaşam Odağı -3

BelediyeÜniversite

Kentsel Tasarım
Projesi

BelediyeMeslek Odaları

Yenileme Projesi

5
6

Fatih Caddesi, Geleneksel
Kent Merkezi Yenileme ve
Canlandırma Projesi

BelediyeMeslek Odaları

BelediyeMeslek Odaları

BelediyeMeslek Odaları

AÇIKLAMA

Kentsel Tasarım
Fikir Projesi

Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Yavuz
Sultan Selim Caddelerinin bağlantısının
kurulması, kent girişi niteliğinde bir odak
tasarlanması.

Kentsel Tasarım
Fikir Projesi

Şekerpınar Kavşağı

Kentsel Tasarım
Projesi

Yeni Mahalle, Menderes Caddesi üzeri

Yavuz Sultan Selim Caddesi ile Uğur
Mumcu Caddesinin kesiştiği kavşak
ve etrafı

İstiklal, Bosna ve Bahriye Üçok
Caddelerinin kesiştiği alan

Kentin mevcut ticaret aksı olan Fatih
Caddesindeki cephe, açık alan ve
kullanımlarının yeniden düzenlenmesi.

H

FİKİR PROJESİ ÇALIŞTAYLARI

FİKİR PROJESİ ÇALIŞTAYLARI
Fikir Projesi Çalıştayı, stratejik öneme sahip alanlarda,
uygulanabilir ve yenilikçi fikir projeleri geliştirmek
için kullanılan bir yöntemdir.
Çayırova’da 25 Mart - 24 Mayıs 2010 tarihleri arasında,
kentin farklı alanlarında belirlenen 4 proje alanı için
çalıştay yöntemi ile fikirler geliştirilmiştir. İki ay süren
çalıştaylar sürecinde, tasarım ekipleri, belediye ve
diğer uzmanlar biraraya gelerek, tasarım ekiplerince
hazırlanan fikirler ve tasarımlar değerlendirilmiş,
projeler taraların eleştirileri ve önerileri çerçevesinde
geliştirilmiştir.

Çalıştayın amacı;
Katılım ve tartışma ortamlarının yaratıldığı proje
çalıştayları ile;
-

-

Alternatif, yenilikçi ve farklı yaklaşımların
tartışılması ve bunun için etkileşimli bir
ortam oluşturulması,
Projelerin farklı taraların katkısı ile
şekillendirilmesi,
Uygulanabilir bir proje elde edilmesi,
Çayırova’nın mekansal gelişiminin, yakın
çevredeki yatırımlar, sanayi dönüşümleri ve
beklentiler, bir başka deyişle, potansiyeller
ve
dinamikler
çerçevesinde
doğru
yönlendirilmesi,
Çalıştaylar ile eş zamanlı devam eden
‘Çayırova’nın Geleceği’ Strateji ve Eylem
Planı ile Mekansal Gelişim Şeması ile karşılıklı
etkileşim ortamı yaratılması amaçlanmıştır.

Çayırova Çalıştayları hakkında bazı genel bilgiler aşağıda sunulmuştur;

Değerlendirme Kurulu

Sn. Ziyaettin AKBAŞ
Sn. Özdemir SÖNMEZ
Sn. Murat VEFKİOĞLU
Sn. A.Faruk GÖKSU
Sn. Ömer YILMAZ

Uzmanlar Kurulu

Sn. Eylem GÜLCEMAL
Sn. Sıla AKALP
Sn. Sinem METİN
Sn. Alp ARISOY

Çayırova’nın Geleceği
Çalıştayları

Çayırova Belediye Başkanı
IMP Planlama Koordinatörü
IMP Kentsel Tasarım ve Yarışmalar Grubu Yürütücüsü
Proje Yürütücüsü, Kentsel Strateji
ARKİTERA Yönetim Kurulu Üyesi

Kentsel Strateji
Kentsel Strateji
Kentsel Strateji
Kentsel Strateji

Danışma Kurulu
Sn. Ömer KIRAL
Sn. Osman AKYEL

Proje Alanları

Yeni Mahalle
Yeni Yerleşim Alanı
Kent Meydanı
Korkak Dere

Tarih

25 Mart 2010
15 Nisan 2010
30 Nisan 2010
24 Mayıs 2010
09 Haziran 2010

Şehir Plancısı
Şehir Plancısı

Tasarım Ekibi

Proje Sekiz Artı Mimarlık
TAGO Mimarlık
DB Mimarlık
Trafo Mimarlar

Gündem

İlk Buluşma
Tasarımlara Başlama
İlk Fikirler
Son Ürünler
Değerlendirme

İki aşamalı olarak gerçekleştirilen Çalıştay’larda;
-

Birinci aşamada mekansal şema alternatileri
tartışılmış,
İkinci aşamada ise alternatiler arasından
seçilen şemaların detaylı kentsel tasarım
projeleri hazırlanmıştır.

Bu süreç sonunda, ortaya çıkan ürünler 9 Haziran
2010 tarihinde Değerlendirme Kurulu tarafından
tartışılmıştır.
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15 Nisan 2010 // Tasarımlara Başlama

30 Nisan 2010 // Fikir Projeleri

24 Mayıs 2010 // Final Ürünler

09 Haziran 2010 // Değerlendirme Toplantısı
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08 Kasım 2010 // Özel Sektör Temsilcileri ile Buluşma

Çayırova’nın Geleceği
Çalıştayları

FİNANSAL ANALİZ
Çayırova Fikir Projesi Çalıştayları sürecinde 4 proje
alanı için geliştirilen tasarımlar için finansal analizler
yapılmıştır. Finansal analizler;
-

4 proje alanı toplamı,

-

Her bir proje alanı (mahalle ölçeğinde)

-

Seçilen örnek adalar (Yeni mahalle ve Korkak
Dere)

olmak üzere 3 aşamada yapılmıştır.
Çalışmanın amacı, kullanılan varsayımlar, yatırım
modeli (kat karşılığı paylaşım) ve sonuçlar aşağıda
özetlenmektedir.

Amaç;

Varsayımlar;
-

Maliyetler hesaplanırken Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Nisan 2010 birim maliyetleri ve
piyasa maliyetleri kullanılmıştır.
Maliyetlere ayrıca, her bir hak sahibi için toplam 24 ay kira yardımı maliyeti eklenmiştir.
Kira yardımının özel sektör tarafından üstlenileceği varsayılmıştır.
Ticaret ve konut birimlerinin maliyet ve satış değerlerinde 2010 yılına indirgenmiş değerler
alınmıştır.
Altyapı maliyetlerinde kamu-özel maliyet paylaşım oranı %80-%20 alınmıştır.

Paylaşım Modeli;
-

Yeni mahalle, Korkak Dere ve Kent Meydanı proje alanlarında kat karşılığı %70 yapımcı %30 arsa sahibi,

-

Yeni Yerleşim Alanı’nda ise kat karşılığı %75 yapımcı - %25 arsa sahibi paylaşım modeli
kullanılmıştır.

Sonuç;

Seçilen 4 proje alanında dört mahallenin tamamında ve
ayrı ayrı;
-Tasarımcılar tarafından geliştirilen mimari
projeleri esas alarak, toplam yatırım
büyüklüğünü tespit etmek,
- Kamu ve özel sektör açısından toplam
geliştirme maliyetini belirlemek,
- Kullanımların (konut, ticaret, donatı alanları)
ayrı ayrı yatırım maliyetlerini ortaya çıkarmak,
- Kat karşılığı modelde arsa sahibi ve yapımcının
(müteahhit) katılabilecekleri paylaşım oranını
test etmektir.

Her bir proje çalışmasının sonunda yer alan özet tablolarda (maliyet-gelir analiz tablosu);
1- Toplam yatırım büyüklüğü,
2- Maliyetlerin kamu ve özel sektöre göre dağılımı,
3- Mülk sahiplerinin inşaat alanı ve bağımsız birim türünden projeden alacakları payın
büyüklükleri,
4- Yatırımcı (müteahhit) açısından yatırımın uygulanabilir olması durumu,
5- Yatırım getirisi ((gelir-maliyet)/maliyet)
bilgileri yer almaktadır.
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Çayırova’nın Geleceği
Çalıştayları

PROJE ALANLARI
PROJE ALANI 1: YENİ MAHALLE
Stratejik Önemi: Çayırova’nın E5 ‘kent girişi’, başka bir deyişle ‘kapısı’

niteliğindeki bir alandır. Proje alanının batısında, ticari bir aks olan Fatih Caddesi,
güneyinde Marmaray istasyonu olarak yeniden düzenlenen Fatih İstasyonu,
kuzeyinde bir diğer proje alanı olan Kent Meydanı yer almaktadır.

Sayısal Veriler:
Büyüklük
Bina Sayısı
Konut Sayısı
Nüfus:
Toplam İnşaat Alanı
Mevcut Yapılaşma Emsali (brüt) : 0,50
İmar Planı Kararı
Uzunluk
Kat sayıları
Kat sayısı ortalama

: 340.000 m2
: 550
: 2.500
: 10.000
: 176.000 m2
: 3 ve 4 kat
: 1 km.
: 1-6 arası
: 2,3

Sorunlar:
-
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Yoksulluk,
Dere üzeri yapılaşma ,
Çayırova’nın en eski yerleşim yeri,
Yapı ve yaşam kalitesi riski yüksek ,
6-7 metre genişliğinde yollara sahip sıkışık kentsel doku,
Yetersiz sosyal donatı alanı.

Yeni Mahalle Fikir Projesi Tasarım
İlkeleri
Yenimahalle bölgesi için geliştirilen tasarım, yakın
gelecekte parsel bazlı gelişmesi muhtemel ve daha
sağlıklı ve açık alanları ile daha planlı yeni bir gelişme
öngörmekte ve tasarım ilkelerini bu yaklaşımın
üzerine kurmaktadır.
Yaklaşık 34 ha.lık bir alanı kaplayan Yenimahalle için,
Çayırova’nın en eski yerleşmesi denilebilir. Genellikle
1,2 ve 3 katlı yapıların olduğu ve güneye doğru
genişçe bir vadiyi kapsayan bu alan, E-5 otoyoluna
ve TEM bağlantı yollarına doğrudan girişi olan bir
konumda bulunmaktadır. Proje, Yenimahalle’ye bir
kent girişi özelliği verecek ve daha tanımlı / bütüncül
bir açık alanlar sistemi kazandıracak bir tasarım
sunmaktadır. Bu amaçla, proje alanının güneyinden
başlayarak kuzeye kadar devam eden bir yeşil bant
tasarlanmıştır. Bu bant boyunca, mahallenin ve kent
ölçeğinde bir takım sosyal donatılar yerleştirilmiştir.
Güneydeki büyük yeşil lekede de, bölgesel düzeyde
ziyaretçi çekebilecek bir rekreasyon ve kültür alanı
önerilmiştir.

Proje Yaklaşımı
Proje alanında önerilen tasarım için farklı uygulama
modelleri arasında “yerinde yenileme” modeli
üzerinden bir strateji geliştirilmiştir. Buna göre,
mevcut yapı adalarından oluşan sokak-ada ilişkisi
birçok yerde aynen korunmuş, kuzey-güney
yönünde uzanan orta adalar sosyal donatı ve yeşil
alan omurgası oluşturmak üzere boşaltılarak bu
adalarda yer alan yapılaşma hakları komşu adalara

Çayırova’nın Geleceği
Çalıştayları
aktarılmıştır. Komşu adalardaki yapılaşmalar içinse, anlaşmaya ve emsale dayalı senaryo olma üzere
iki farklı senaryo geliştirilmiştir. Anlaşmaya dayalı senaryoda, tasarımda önerilen 3 adada tüm mülk
sahiplerinin anlaşmasına gerek duyan modelden, daha esnek bir modele devam eden bir yaklaşım
bulunmaktadır.
Her bir yapı adasında, müteahhitlik payı olarak nitelendirilebilecek “emsal ayar blokları” önerilmiş,
bu yapıların girişleri ve sosyal tesisleri diğer yapılardan bağımsız tasarlanmıştır. Bu blokların yanı sıra,
mevcut mülk sahipleri için yapılacak 4 katlı yapılara yer verilmiştir. Bu yapılar, bağımsız halde inşa
edilebilecekleri gibi (yarı-anlaşma halinde veya esnek bir modelde), müteahhit tarafından tek elden ve
bir defada da inşa edilebilmektedirler (tam anlaşma halinde). Dolayısıyla, uygulamaya yönelik olarak
konut bloklarının bölünebilirliği dikkate alınmıştır. Ayrıca, uygulamayı gerçekleştirmek amacıyla,
kuzey-güney yeşil omurga için terk edilecek yapı adalarındaki mülk sahiplerine kademeli imar bonusu
verilmesi gibi çözümler düşünülebilir.
Bir diğer senaryoya göre ise; tasarımın orta kısmında daha yüksek yapılaşma hakları öngörülerek
normal ada içlerindeki yapılaşmalarda sadece 4 katlı yapılar da önerilebilir ve bu alanlarda mülk
sahiplerinin beklentileri karşılanabilir. Proje alanının orta kısmı dönüşümü mümkün kılacak şekilde
düşünülebilir. Burada yeşil omurga genişlediğinden böyle bir yaklaşıma olanak tanımaktadır.

Öneriler
Önerilen projenin ana amacı bir model ortaya koymaktır. Bu bağlamda mimari tarzlar ve yaklaşımlar bu
çerçeve içerisinde yeniden değerlendirilmelidir. Alanın farklı yaklaşımlar ve beklentilerle biçimleneceği
düşünülürse, böyle esnek bir modelle alanda verimli bir çeşitlilik yakalanacaktır. Böyle bir modelin
çalışabilmesi için alanda yatay aksta 3 ada pilot bölgenin seçilerek bir uygulama gerçekleşmesi bundan
sonraki sürecin işleyişi açısından ateşleyici bir rol üstlenecektir. Böyle bakıldığında alanda dönüşümü
tetiklemek için Çayırova Belediyesi’nin önceliği bu pilot bölgeyi belirlemek ve mümkün olan en kısa
sürede bu uygulamayı örgütlemek olmalıdır. Böylece yeni bir mahallenin ilk adımları atılmış olacak
ve Çayırova yerleşiminin kimliğinin oluşumuna çağdaş ve yaşanabilir çevreler yaratılması noktasında
büyük bir katkı sağlayacaktır.
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Şekil 33: Yeni Mahallle Fikir Projesi Kaynak: Proje Sekiz Artı Mimarlık ve Kentsel Tasarım

Çayırova’nın Geleceği
Çalıştayları

Yeni Mahalle Fikir Projesi Maliyet-Gelir Analizi
YENİ MAHALLE (GENEL) MALİYET-GELİR ANALİZİ
TASARIM VERİLERİ
Toplam İnşaat Birim Maliyet
Kullanımlar
(TL/m2))
Alanı (m2)
Konut
240.000
525
T icar e t
40.000
472,5
Ok ul
10.000
472,5
Kr e ş
1.000
525
S os yal-Kültür e l
9.000
525
S ağlık
5.000
525
T oplam İnş aat A lanı
305.000
Ye ş il / S por , Par k , vb..
90.000
26,25
A l tya pı

MALİYET
Kamu (TL)

Özel (TL)
126.000.000
18.900.000

4.725.000
525.000
4.725.000
2.625.000

Müteahhit Payı
Arsa Sahibi Payı

2.362.500
19.183.500

70%
30%

4.795.875
15.986.250
165.682.125
83%

Ç evr e ve P eysa j

34.146.000
17%

Kamu -Özel Payları
TOPLAM GELİŞTİRME
Kira Yardımı (TL)

GELİR
Birim Saış
Müteahhit Payı
Arsa Sahibi Payı (m2)
Değerleri(TL/m2 İnşaat alanı (m2) Bağımsız Birim İnşaat alanı (m2) Bağımsız Birim Müteahhit Saış (TL)
1.000
168.000
1.680
72.000
720
168.000.000
1.500
28.000
140
12.000
60
42.000.000

199.828.125
18.000.000

183.682.125

MÜTEAHHİT MALİYET

GELİR-GİDER

26.317.875

210.000.000

14%

YENİ MAHALLE (ÖRNEK ADA) MALİYET-GELİR ANALİZİ
TASARIM VERİLERİ
Toplam İnşaat
Kullanımlar
Alanı (m2)
K onut
18.000

MALİYET
Birim Maliyet Toplam Maliyet
(TL/m2)
(TL)
525
9.450.000

T ic ar e t

GELİR
Birim Saış
Müteahhit Payı
Arsa Sahibi Payı (m2)
Değerleri(TL/m2) İnşaat alanı (m2) Bağımsız Birim İnşaat alanı (m2) Bağımsız Birim
1.000
12.600
126
5.400
54
1.500

Müteahhit Saış (TL)
12.600.000

Ok ul
Kr e ş
S os yal-K ültür e l
S ağlık
T oplam İnş aat A lanı
Y e ş il / S por , P ar k , vb..

3.500
1.431.281
954.188

A l tya pı
Ç evr e ve P eysa j

TOPLAM GELİŞTİRME
Kira Yardımı (TL)

11.927.344

TOPLAM MALİYET

12.167.344

Müteahhit Payı
Arsa Sahibi Payı

70%
30%

240.000

GELİR-GİDER

432.656

12.600.000

4%
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PROJE ALANI 2: KENT MEYDANI
Stratejik Önemi: Çayırova’nın önemli akslarından, Adnan Kahveci, Fatih ve
Yavuz Caddeleri’nin kesiştiği bir odaktır. Kamusal açık alan yaratılması için
önemli ve öncü bir role sahiptir.

Sayısal Veriler:
Büyüklük
: 27.000 m2
Mevcut Yapılar : 1 İlköğretim Okulu, 1 lise, 1 cami, 1 park, 7 bina
İmar Planı Kararı: : TAKS 0,35 ve Emsal 1.40, kat sayısı 4
Çevre Binalar Yükseklik :5 kat

Sorunlar:
-

Alan içinde ruhsatsız yapılar bulunmaktadır,
Yapı kalitesi düşük ve sıvı zeminden dolayı yapılar risk altındadır,
Alanda bulunan okulun uzun vadede taşınması söz konusudur.

Kent Meydanı Fikir Projesi Tasarım İlkeleri
Çayırova, semt bazında doğu-batı aksında gelişmekteyse
de il bazında E-5 karayoluna paralel olarak kuzey-güney
aksında gelişime açık bulunmuştur. Bu nedenle ilçenin
doğu kesimi, çeşitli sanayi yapılarının da dönüşeceği
düşünülerek geniş bir yerinde dönüşüm alanı olarak
tarilenebilmektedir. Genel masterplan kurgusu hem E-5
kenarının dönüşümü ve buradan denize uzanan bir aksı
esas almakta, hem de ilçenin kendi dinamikleri üzerine
kurulu olan doğu-batı aksını mevcut kent dokusuna
uygun olarak geliştirmeyi benimsemektedir.
Kent meydanı, bünyesindeki mevcut fonksiyonlardan
yararlanırken, bünyesine yeni dinamikler ekleyerek daha
yaşanır bir meydan görüntüsüne bürünmelidir. Meydana
girişte kuvvetli akslardan biri olan Yavuz Caddesi aksında,
caddenin de devamlılığı sağlanarak yerleştirilen konut
blokları arasından ulaşılmaktadır. Bu alanda geniş bir
rekreasyon alanı kentlileri karşılamaktadır. Hemen konut
parselizasyonunun doğusunda mevcut cami ve tarihi
çınar ağacı meydana katılmaktadır. Çınar meydanı olarak
yeniden düzenlenen bu kentsel mekan konut blokları
ile birlikte meydanı güney ve batı cephelerden sınırlar.
Meydana yüz veren çevredeki diğer konut cephelerinin
ise restore edilmesi öngörülmüştür.
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Proje Yaklaşımı
Çayırova Kent Meydanı, ilçenin doğusunda yer alan, mevcut ticari aks Fatih Caddesi ve gelecekte yeni
ticari aks olması beklenen Yavuz Caddesi ile sonlanan, semt okulunun ve bir kaç konutun bulunduğu
bir alanda tasarımı öngörülmüştür. Doğu-Batı gelişim aksiyelleri göz önüne alındığında kentsel
dinamiklerin ve potensiyellerin meydanı olarak alana yeni fonksiyonlar yüklenmesi gündemdedir.
Meydana batı aksından, yenilenmesi öngörülen konut blokları arasından girilirken, kuzey cepheden
de, semt okulu yanından ulaşım mevcuttur. Meydanın güney doğusunda tarihi cami ve çınar
meydanının yeniden düzenlenmesi öngörülmüştür. Meydanı doğu-batı aksında kesen bir saçak ve
altında oluşturulan semt pazarının meydana gereken dinamik etkiyi katacağı düşünülmektedir.
Meydanın kuzey tarafında ise okul binası için yeni bir öneri getirilmiştir. Okul binası meydana kuzey
güney aksı doğrultusunda yerleştirilmiş, alt zemini spor salonu, kütüphane ve çok amaçlı salon olarak
kurgulanmıştır. Bu alt zemin meydanın kuzeyinde bir yer altı müzesine dönüşmektedir. Alandaki kot
farkı da kullanılarak meydanın sert zemini kabuklaştırılmış ve alt kota bir kent müzesi fonksiyonu
yerleştirilmiştir. Ayrıca bu alanın altında tüm meydana ve çevre kullanıcılara hitap edecek katlı bir yer
altı otoparkı da kurgulanmıştır. Tüm meydanda hem sınırlayıcı hem de heykel etkisi ile yükselen okula
dik olarak, meydanı tamamlayıcı bir saçak eklenmiştir. Bu saçak Çayırova’ ya kimlik katması beklenen
aktiviteler için bir korugan oluşturmaktadır. Burada semt pazarı kurulabileceği gibi (gıda, giyim, kitap
vs..) kotlu olarak yükselen ve bir amfi görevi gören meydana da bir sahne platformu oluşturmaktadır.
Meydan ve saçak çeşitli rekreasyon elemanları ile (yansıma havuzları, peyzaj düzenlemeleri) birbirinden
ayrışmaktadır.

Çayırova’nın Geleceği
Çalıştayları

Şekil 34: Kent Meydanı Fikir Projesi Kaynak: DB Mimarlık
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Kent Meydanı Fikir Projesi Maliyet-Gelir Analizi

KENT MEYDANI MALİYET-GELİR ANALİZİ
TASARIM VERİLERİ
Toplam İnşaat
Kullanımlar
Alanı (m2)
Konut
8.000
T ic ar e t
2.500
Ok u l
2.500

MALİYET
Birim Maliyet
(TL/m2)
525
472,5
472,5

1.181.250

525

3.150.000

Kamu (TL)

Özel (TL)
4.200.000
1.181.250

Birim Saış
Değerleri(TL/m2)
1.000
1.500

GELİR
Müteahhit Payı
Arsa Sahibi Payı (m2)
İnşaat alanı (m2) Bağımsız Birim İnşaat alanı (m2) Bağımsız Birim
5.600
56
2.400
24
1.750
9
750
4

Müteahhit Saış (TL)
5.600.000
2.625.000

Kr e ş
S o s y al-K ü ltü r e l

6.000

Müteahhit Payı
Arsa Sahibi Payı

S ağ lık
T o plam İn ş aat A lan ı
Y e ş il / S po r , P ar k , vb..

19.000
7.500

21

A l ty a pı

157.500
1.184.400

Ç evr e ve P ey sa j

MALİYETLER
Kamu -Özel Payları
TOPLAM GELİŞTİRME
Kira Yardımı (TL)

5.673.150
46%

296.100
987.000
6.664.350
54%

12.337.500
360.000

7.024.350

MÜTEAHHİT MALİYET

GELİR-GİDER
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70%
30%

1.200.650

17%

8.225.000

PROJE ALANI 3: KORKAK DERE
Stratejik Önemi: Korkak Dere’nin bulunduğu Vadi’de yer

Çayırova’nın Geleceği
Çalıştayları

alan proje alanı, topografyası ve dere yatağı ile doğal özelliğe
sahip bir alandır. Alan öncelikle, kentteki vadi ekolojisi ve
kentleşme dengesinin sağlanması açısından önemli bir
alandır. Korkak Dere’nin güneybatısındaki alanın büyük kısmı
gecekondu olduğundan, başarılı bir dönüşüm, diğer gecekondu
alanlarındaki dönüşümü de tetikleyecektir.
Kentsel ve bölgesel ulaşım ağları açısından stratejik bir noktada
olan proje alanının, doğu ve güney sınırlarında iki önemli arter,
Bosna ve Muammer Aksoy Caddeleri yer almaktadır. Bosna
Caddesi Gebze ile bağlantıyı sağlamaktadır. Ayrıca, yakın
çevresinde Güzelkent ve Mutlukent gibi yeni konut siteleri
gelişimleri başladığından, orta ve üst gelir grubuna yönelik
konut alanları gelişiminin de içinde bulunmaktadır.

Sayısal Veriler:
Büyüklük
Bina Sayısı
Konut Sayısı
Nüfus
Toplam Yapılaşma
Emsal (brüt)
İmar Planı Kararı
Kat sayıları

: 243.000 m2
: 287
: 300
: 1.000 kişi
: 26.000 m2
: 0,12
: TAKS 0,25, Emsal 0,50, kat
sayısı 2 (154.000m²’ inşaat
hakkı)
: 1-4 arası

Sorunlar:

- Tepenin düşük kotlarında toprak kayması tehlikesi
bulunmaktadır.
- Kentin en yoksul mahallesidir.

Çayırova’nın Geleceği;
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Çayırova’nın Geleceği
Çalıştayları

Korkak Dere Fikir Projesi Tasarım İlkeleri
−
−
−
−
−
−

Bölgedeki yeşil alanların bütünlüğünün
sağlanması,
Açık alan niteliği yüksek, sosyal donatılar
açısından kullanışlı ve kentsel bütünlüğü olan
kent parçalarının oluşturulması,
Oluşturulan yeni kentsel alanların yeşil alanlar
ile bütünleşmesinin sağlanması,
Dere yatağındaki mevcut ve planlanan
yapılaşmaların kaldırılması; oluşmuş imar
haklarının başka alanlara transfer edilmesi,
Mevcutta alanda yaşayan nüfusun yenileme
sonrası da mahallede – bölgede kalmasını
amaçlamaktadır,
Mahalle ölçeğinde sosyal merkezlerin ve
donatıların oluşturularak mahalle yaşantısının
desteklenmesi
Olarak özetlenebilir.

Proje Yaklaşımı
−

−

−
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Mevcut imar planının uygulanması durumunda
oluşacak olan yeşil alanlar parçalı yapıdadır.
Dolayısı ile yeşil alanların kullanım esnekliği
bulunmamaktadır. Bu alanlar niceliksel olarak
da yetersizdir. Proje yeşil alanları vadi ve
yamaçlarda bir araya getirmekte ve oluşturulan
yeni kentsel sistem ile de ilişkilendirmektedir.
Mevcut İmar Planının olduğu gibi uygulanması
durumunda açık alanlardan yoksun; çok
homojen; sosyal donatıları doku içine
yerleştiremeyen; açık alan kullanımları kısıtlı ve
küçük parsellerden dolayı belli bir büyüklükte
yapılardan oluşan bir kentsel doku ortaya
çıkacaktır. Proje yapı adalarını büyüterek ve
yeni bir kentsel düzen önererek açık alanların
optimum kullanımını sağlamakta ve aynı
zamanda farklı büyüklüklerdeki yapılaşmalara
olanak tanımaktadır.
Temel olarak iki yeni yapılaşma düzeni
öngörülmektedir: vadinin yamaçlarında az katlı,
alandaki mevcut yapılaşmanın ölçeğini koruyan
teras evler ve geri kalan alanlarda içine sosyal
donatıların ve kamusal açık alanların eklendiği
yapı adaları. Farklı yapılaşma biçimlerinin
farklı sosyo-ekonomik gruplara hitap etmesi
ve bölgede karma bir nüfusun oluşması
hedelenmiştir.

Öneriler
−

Kentsel sistem ve doku
Oluşturulan yeni kentsel doku mevcut ticaret akslarını temel olarak alarak
oluşturulmuştur.
Anayollardan rekreasyon bölgesine doğru azalan bir yoğunluk öngörülmüştür.
Kurgulanan yapı adaları mevcut yollar, eğim gibi verilere göre adapte edilmiştir.
Yapı adalarının içlerinde yeşil alanlar, sosyal donatılar ve mahalle ölçeğinde bir araya
gelmeyi sağlayacak kamusal alanlar oluşturulmuştur.
Vadi yamaçlarında teras evler oluşturulmuştur.

−

−
−

Vadi tabanı ve yamaçları İnönü Mahallesi ve yakın bölgesine hizmet edecek bir rekreasyon
merkezi olarak planlanmıştır. Yeşil alanların yanında sosyal donatılar ve spor alanları önerilmiştir.
Aynı zamanda oluşturulan kentsel dokunun merkezi rekreasyon bölgesi ile bağlantıları da
kurulmuştur.
Yapı adaları hem bütünsel kentsel bir sistem oluşturmakta, hem de mahalle ölçeğinde kamusal
alanları ve sosyal donatıları içermektedir. Her adanın bir köşesinde çocuk oyun alanı, park,
meydan gibi alanlar öngörülmüştür.
Oluşturulan yapı adalarının mimarileri için iki farklı üretim senaryosuna göre alternatiler
geliştirilmiştir.

Senaryo 1: Yapı adası içindeki binaların tek tek inşa edilmeleri durumudur. Öngörülen gabari ve emsal
değerleri içinde tanımlanan yapı adası sınırlarına uymak şartıyla her bina kendi karakteri ile oluşturulabilir.
Senaryo 2: Yapı adasındaki bütün binaların tek defada ve tek yüklenici tarafından inşa edilmeleri
durumunda bütünsel bir mimari karakter oluşturulabilir.
−
−

Ana ulaşım akslarının kesiştiği noktada bir cami, sosyal donatı ve açık toplanma alanlarının
bulunacağı bir kent meydanı oluşturulmuştur.
Mevcut imar planının öngördüğü yapılaşma ile projenin öngördüğü yapılaşma rakamları
şöyledir:

Mevcut plan

A bölgesi
110.950m2

B bölgesi
37.497m2

Toplam
148.450m2

Ortalama emsal
A: 1,2 – B: 0,7

Yeni Plan

143.345m2

44.000m2

187.345m2

A: 1,8 – B: 1,2

Çayırova’nın Geleceği
Çalıştayları
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Şekil 35: Korkak Dere Fikir Projesi Kaynak: Trafo Mimarlar

Çayırova’nın Geleceği
Çalıştayları

Korkak Dere Fikir Projesi Maliyet-Gelir Analizi

KORKAK DERE (GENEL) MALİYET-GELİR ANALİZİ
TASARIM VERİLERİ
Toplam İnşaat
Kullanımlar
Alanı (m2)
K onut
149.500
T ic ar e t
12.600
Ok ul
2.560
Kr e ş
640
S os yal-K ültür e l
6.520
S ağlık
1.280
T oplam İnş aat A lanı
173.100
Y e ş il / S por , P ar k , vb..
109.980

MALİYET
Birim Maliyet
(TL/m2)
525
472,5
472,5
525
525
525
26,25

A l tya pı

Kamu (TL)

Özel (TL)
78.487.500
5.953.500

1.209.600
336.000
3.423.000
672.000
2.886.975
11.156.229

Ç evr e ve P eysa j

MALİYETLER
Kamu -Özel Payları
TOPLAM GELİŞTİRME
Kira Yardımı (TL)

GELİR
Müteahhit Payı
Arsa Sahibi Payı (m2)
Birim Saış
Değerleri(TL/m2) İnşaat alanı (m2) Bağımsız Birim İnşaat alanı (m2) Bağımsız Birim
1.000
104.650
728
44.850
312
1.500
8.820
53
3.780
23

19.683.804
17%

Müteahhit Payı
Arsa Sahibi Payı

Müteahhit Saış (TL)
104.650.000
13.230.000

70%
30%

2.789.057
9.296.858
96.526.915
83%

116.210.719
3.444.000

99.970.915

MÜTEAHHİT MALİYET

GELİR-GİDER

17.909.085

117.880.000

18%

KORKAK DERE (ÖRNEK ADA) MALİYET-GELİR ANALİZİ
TASARIM VERİLERİ
Toplam İnşaat
Kullanımlar
Alanı (m2)
K o nut
10.080
T ic ar e t
1.345

MALİYET
Birim Maliyet
(TL/m2)
525
472,5

Kamu (TL)

Birim Saış
Değerleri(TL/m2)
1.000
1.500

Özel (TL)
5.292.000
635.513

GELİR
Müteahhit Payı
Arsa Sahibi Payı (m2)
İnşaat alanı (m2) Bağımsız Birim İnşaat alanı (m2) Bağımsız Birim
7.056
42
3.024
18
942
8
404
2

Müteahhit Saış (TL)
7.056.000
1.412.250

Ok ul
Kr e ş

335

525

175.875

1.910

26,25

50.138
923.029
615.353

S o s yal-K ültür e l
S ağlık
T o plam İnş aat A lanı
Y e ş il / S po r , P ar k , vb..
A l tya pı
Ç evr e ve P eysa j

Kamu -Özel Payları
TOPLAM GELİŞTİRME
Kira Yardımı (TL)

0%
100%

7.691.906
72.000

7.763.906

MÜTEAHHİT MALİYET

GELİR-GİDER
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Müteahhit Payı
Arsa Sahibi Payı

704.344

9%

8.468.250

PROJE ALANI-4: YENİ YERLEŞİM ALANI
Stratejik Önemi: Yapılaşmanın olmadığı proje alanı
orta ve orta üst gelir grubunun Çayırova’ya çekilerek,
sosyal çeşitliliğin artırılmasına yönelik geliştirilecek
yeni konut yatırımları için örnek bir role sahiptir.

Çayırova’nın Geleceği
Çalıştayları

Konum olarak da stratejik bir öneme sahiptir. Öncelikle,
yeni yatırım alanlarına (Yapı Kredi, Namet, Alışveriş
merkezi) oldukça yakındır. Ayrıca, yakın çevresindeki site
ve toplu konut projeleri ile potansiyel bir konut gelişme
alanı içindedir. Son olarak, üçüncü köprünün TEM’e
bağlanacağı aksın Çayırova’ya açılan uzantısının, proje
alanının kuzeyinden geçecek olması da konumunun
önemini artırmaktadır.

Sayısal Veriler:

Büyüklük
Bina Sayısı
İmar Planı Kararı

: 280.000 m2
:0
: TAKS 0,35, Emsal 2,01

Sorunlar:
-

Planda tanımlanan yükseklik sınırı 18.5 m’ dir.

Çayırova’nın Geleceği;
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Çayırova’nın Geleceği
Çalıştayları

Yeni Yerleşim Alanı Fikir Projesi Tasarım
İlkeleri
Çayırova, şehrin gelişmesiyle beraber büyük bir
hızla gelişmektedir. Çayırova’da iskan eden kişilerin
karakter, sosyal ve kültür yapısı hızla değişmektedir.
Çayırova’yı tercih edenler çoğalmaktadır. Yapı
Kredi Bankası, AK Bank gibi Türkiye’nin önde gelen
bankalarının operasyon merkezlerinin bu bölgede yer
alması, Çayırova’yıa daha fazla değer katmaktadır.
Özellikle Körfez manzaralı kuzey bölgesinde bu
değişim daha çok hissedilmekte ve planlanmış daha
düzgün yerleşim gerçekleşmektedir.
Bu bölgede kentsel yenileme projesini geliştirirken,
manzara, iskan edilecek kişilerin yapısı, bunun dışında
çevre konusuna da duyarlı olmaya çalışılmıştır.

Öneriler
Proje, emsale göre alan dahilindeki 10 kat sınırlamasına göre tasarandığında, silüetin monotonlaşan bir
duvar haline gelmesi,bina aralıklarının koridor etkisi yaratması ve rüzgar geçişlerinin olanaksızlaşması
gibi olumsuz etkiler görülmektedir.
Öneri de 10 kat sınırlamasının bazı noktalarda geçilmesi bu olumsuz yönlerin iyileştirilemesine
olanak vermektedir. Yol tarafında 10 kata, iç kısımlarda 15 kata çıkan yükseltilerin kütle ortalarına
doğru 5 kata kadar azalarak birbirine uzanması, projede, hareketli bir silüeti ve rüzgar geçişlerini
mümkün kılmaktadır. Böylelikle değişen kullanıcı isteklerine göre çeşitli büyüklükteki teraslı konut
tipleri de artırılmaktadır. Ayrıca teraslardaki bitkilendirmeler ile yeşilin binaya tırmanarak mimari bir
öğe olarak kullanılması sağlanmıştır.

Proje Yaklaşımı
Komşu arsaya düşecek gölgeleri daha az tutmak için
çevreye yakın olanlarda 10 kat seviyesinde olmaya
dikkat edilmeye çalışılmıştır. Yola paralel olmaya
ve yola yakın kısma dahi yeşillikler görebilecek yer
bırakılmıştır.
Blokları sıralarken, vadi veya duvar etkisi
yaratmamaya dikkat edilmiştir. Blok ortasına doğru
teraslama yapılarak, rüzgarların esmesi sağlanmaya
çaılışmıştır.
Sosyal tesis, site girişinde bulunmaktadır. Bu tesis
fitness, kültür kulüpleri dışında küçük market,
lokanta, kafe gibi sitedeki ihtiyaçlara cevap
verebilecek tesislerden oluşmaktadır.
Bu sosyal tesis, site ortasındaki yeşil alana - özel
olarak tasarlanacak ve botanik bahçesi niteliği
taşınması halinde - bu alana daha kontrollu giriş ve
çıkış sağlayacaktır.
Sosyal tesis ile güzel bir peyzaj ve körfez manzarası
elde edilmiş olacaktır. Bu manzara ve park alanı
sitede oturanlar başta tüm Çayırova’lılar için önemli
bir rekreasyon alan olacaktır.
Proje çağımızdaki koşullara dikkat ederek,
uluslararası standartları yakalamayı hedelemiştir.
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Şekil 36: Yeni Yerleşim Fikir Projesi Kaynak: Tago Mimarlık

Çayırova’nın Geleceği
Çalıştayları
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Şekil 37: Yeni Yerleşim Fikir Projesi Kaynak: Tago Mimarlık

Çayırova’nın Geleceği
Çalıştayları

Yeni Yerleşim Alanı Fikir Projesi Maliyet-Gelir Analizi

YENİ YERLEŞİM MALİYET-GELİR ANALİZİ
TASARIM VERİLERİ
Toplam İnşaat
Kullanımlar
Alanı (m2)
Konut
280.000

MALİYET
Birim Maliyet
(TL/m2)
525

Kamu (TL)

Özel (TL)
147.000.000

Birim Saış
Değerleri(TL/m2)
1.200

GELİR
Müteahhit Payı
Arsa Sahibi Payı (m2)
İnşaat alanı (m2) Bağımsız Birim İnşaat alanı (m2) Bağımsız Birim
210.000
1.650
70.000
550

Müteahhit Saış (TL)
252.000.000

T ic ar e t
Ok u l
Kr e ş
S o s yal-K ü ltü r e l

6.400

525

3.360.000
Müteahhit Payı
Arsa Sahibi Payı

S ağ lık
T o plam İn ş aat A lan ı
Y e ş il / S po r , P ar k , vb..

286.400
114.196

26,25

A l tya pı

2.997.645
18.402.917

Ç evr e ve P eysa j

MALİYETLER
Kamu -Özel Payları
TOPLAM GELİŞTİRME
Kira Yardımı (TL)

24.760.562
13%

191.697.056

166.936.494

MÜTEAHHİT MALİYET

GELİR-GİDER
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4.600.729
15.335.765
166.936.494
87%

85.063.506

51%

252.000.000

Toplam Alansal Dağılımlar ve Geliştirme Maliyeti

Kullanım Dağılımı
Yeni Mahalle
İnönü
Meydan
Yeni Yerleşim
TOPLAM

Maliyet Dağılımı TL
Yeni Mahalle
İnönü
Meydan
Yeni Yerleşim
TOPLAM

İnşaat Alanı

Konut

Ticaret

Okul

Kreş

Sosyo Kült.

Sağlık

Yeşil/Park

200
75
13
0
288

10.000 m2
2.560 m2
2.500 m2
0 m2
15.060 m2

1.000 m2
640 m2
0 m2
0 m2
1.640 m2

9.000 m2
6.520 m2
6.000 m2
6.400 m2
27.920 m2

5.000 m2
1.280 m2
0 m2
0 m2
6.280 m2

90.000 m2
109.980 m2
7.500 m2
114.196 m2
321.676 m2

Kamu
Sağlık

Yeşil/Park

Altyapı

Toplam Kamu

Konut

Ticaret

Özel
Çevre/Peysaj

2.625.000
672.000
0
0
3.297.000

2.362.500
2.886.975
157.500
2.997.645
8.404.620

Alan

Adet

Alan

Adet

305.000 m2
173.100 m2
19.000 m2
286.400 m2
783.500 m2

240.000 m2
149.500 m2
8.000 m2
280.000 m2
677.500 m2

2.400
1.040
80
2.200
5.720

40.000 m2
12.600 m2
2.500 m2
0 m2
55.100 m2

Okul

Kreş

Sosyo-Kült.

4.725.000
3.423.000
3.150.000
3.360.000
14.658.000

4.725.000
1.209.600
1.181.250
0
7.115.850

525.000
336.000
0
0
861.000

Çayırova’nın Geleceği
Çalıştayları

19.183.500
11.156.229
1.184.400
18.402.917
49.927.046

34.146.000
19.683.804
5.673.150
24.760.562
84.263.516

126.000.000
78.487.500
4.200.000
147.000.000
355.687.500

18.900.000
5.953.500
1.181.250
0
26.034.750

15.986.250
9.296.858
987.000
15.335.765
41.605.872

Altyapı

4.795.875
2.789.057
296.100
4.600.729
12.481.762

Toplam Özel

165.682.125
96.526.915
6.664.350
166.936.494
435.809.884

Genel Toplam

199.828.125
116.210.719
12.337.500
191.697.056
520.073.400

* 4 Projenin da aynı anda başlayacağı varsayımı ile toplam geliştirme maliyetleri ile bu maliyetlerin kamuya ve özele dağılımı gösterilmiştir.
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SONUÇ; Sınırlar Ötesi Bölgesel Güç
Çayırova Strateji ve Eylem Planı; Çayırova Nerede ve Nereye Gidiyor? temel sorusuna yanıt arayarak, vizyon ve stratejilerini ortaya koyan bir yol
haritasıdır.
Çayırova;
- İstanbul, Kocaeli ve Bursa ‘Metropol Üçgen’i
- Kartal, Çayırova ve Yalova ‘Bölgesel Üçgen’i
- Çayırova, Gebze ve Darıca ‘Alt Bölge Üçgen’i
içinde, metropol, bölge ve alt bölge dinamiklerini iyi değerlendiren ve yöneten kapasiteye ulaştığı takdirde, ‘Sınırlar Ötesi Bölgesel Güç’ olacaktır.
Bu nedenle Çayırova’nın vizyonu iki aşamalı olarak tanımlanmıştır.
Bölgesel Vizyon; “Metropoliten rekabet güçlerinin yenilikçi değerler ile birleştiği ‘yeni bir bölgesel güç’ olarak, Stratejik Vizyon ise “Sınırlar ötesinde ‘Yeni
Bölgesel Gücün’ fırsatlarını iyi değerlendiren, yeni kimliği ile yaşama ve çalışma birlikteliğini yeniden kurgulayan Çayırova” olarak belirlenmiştir.
Çayırova’nın bölgesel güç vizyonuna ulaşmak için Yol Haritası’nda ortaya konulan stratejik hedelerin;
- Kimlik
- Kalite
- Kapasite
- Kaynak
- Katılım
- Kurgu
(6K) temaları çerçevesinde belirlenmesi, Çayırova’nın mekansal, ekonomik ve toplumsal boyutları ile kapsamlı bir dönüşüm ve gelişim sürecine
girmesini gündeme getirmektedir.
Süreç içinde, metropol, bölge ve alt bölge içindeki kentler ile yapılacak sınır ötesi işbirliği sayesinde 6K stratejilerine ulaşılacaktır.
‘Çayırova Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi’nde belirlenen;
1. Üçgenler
2. Odaklar
3. Akslar
4. Kenarlar
5. Yeşil
5 temel stratejisi ise Çayırova’nın özellikle mekansal dönüşüm ve gelişimine ilişkin önemli mesajlar vermektedir.
Çayırova’nın mekansal kurgusuna örnek olmak üzere 4 proje alanında 4 tasarım grubu ile yapılan ‘proje çalıştayı’ nda ortaya konulan tasarımlar,
modeller ve inansman yaklaşımları diğer projelere örnek olacaktır.
Taslak Çayırova Strateji ve Eylem Planında ortaya konulan 6 stratejik hedef ve 20 hedef ile 61 eylem alanı ile program ve projeler geniş kapsamlı
toplantılarda tartışılmalı, kısa, orta ve uzun vadeli iş programları yapılmalıdır.

SÖZLÜK
Strateji ve Eylem Planı: Kentlerin Geleceği’ni şekillendirecek olan; vizyon, stratejik
hedef, hedef ve eylem alanlarını ortaya koyan; sorunlarını ve dinamiklerini analiz eden,
proje ve programlar sunan, mekansal gelişim strateji çerçevesi öneren, yerel yönetim,
yatırımcılar ve yaşayanlar (kamu sektörü, özel sektör, sivil sektör) için yönlendirici
nitelikteki çalışmadır.
Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi: Kent formu ve gelişimini yönlendirerek kent

makroformunu etkileyen planlama yaklaşımıdır. Kentin etkin bir şekilde gelişmesi için
stratejiler tanımlar. Uzun dönemli kentsel gelişimi ve değişimi etkileyen, aynı zamanda
yatırımların izlenmesi ve yönetimi için yatırımcılar tarafından kullanılan önemli bir
araçtır.

Stratejik Vizyon: Kentlerin, gelecekte ulaşmak istedikleri noktayı tanımlarken var

olan sınırların ötesine geçebilen ve mevcut piyasa koşullarının farkında olarak koşulları
dikkate alan, hedefe ulaşmak için sorumluluk alacak tüm taraları hedefe yönelik
adım atmak üzere heyecanlandırabilen ve tüm kaynakları tek hedefe yönlendirebilen
vizyondur.

Yerel Örgütlenme: Kentin, özellikle yoksunluk alanlarında yaşayanların, negatif

çevre şartlarını tersine çevirmek amaçlı geliştirilecek projelerde söz ve sorumluluk
sahibi olmaları amacıyla bir araya gelmelerini ve ortak hareket etmelerini sağlayan
yapılanmalardır.

Kentsel Tasarım Rehberi: Kentin estetik ve kalite düzeyinin yükseltilmesi amacıyla

uzmanların katılımı ile hazırlanan, mimari tasarım, kentsel tasarım, peyzaj projelerinde
yapılaşma ve açık alanlar ile ilgili düzenlemelere dair bilgileri içeren yol gösterici
dokumandır.

Estetik Kurul: Kentin, yapı ve kamusal mekan estetiğinin, belli standartların üzerinde
olmasını sağlamak amacıyla, karar vericiler ile uzmanlardan oluşturulan, kentteki
yapılaşmayı Kentsel Tasarım Rehberi çerçevesinde kontrol eden Kurul’dur.
Yatırımcı Rehberi: Kentin yapılaşabilir alanları, yapılaşma türü ve potansiyelleri,

dönüşüm potansiyeli olan, plan ve piyasa koşullarının örtüştüğü alanlar vb.konularda
yatırımcıları bilgilendirmek ve yatırım çekmek amaçlı hazırlanmış dökümanlardır.

Stratejik Ortaklık: Sosyal ve ekonomik kalkınma ve mekansal gelişim amacıyla, yerel

Risk Haritası: Deprem ve sel afetlerine bağlı olarak, zemin ve yapı kalitesi analizleri
sonuçlarına bağlı geliştirilmesi önerilen, yapı ve yaşam risklerinin bulunduğu alanları
gösteren haritadır.

Çalıştay: Kentlerin Geleceği’ni tartışmak, ortak hedeler ve ortak faydaları belirlemek
amacıyla; uzmanların, karar vericilerin, yatırımcıların, özel sektörün ve sivil toplum
örgütlerinin, plan ve proje geliştirmek üzere biraraya geldiği ortamlardır. Uzmanlar
tarafından hazırlanan çalışmalar (kentsel tasarım projeleri, yol haritaları, mekansal
gelişim şemaları vb.) taralarca değerlendirilerek, alınan kritikler doğrultusunda revize
edilir.

Risk Yönetimi Planı: Yapı ve yaşam risklerinin minimize edilmesi amacıyla
geliştirilecek stratejileri, zamanlamayı, kaynakları, süreleri ve sorumluları tanımlayan
yönetim planıdır.

yönetimlerin gerek özel sektör kuruluşlarıyla, gerek diğer kentlerle, gerekse üniversiteler
ve sivil örgütler ile kurulan işbirliği ortamlarıdır.

Fikir Projesi: Yenileme, sağlıklılaştırma, dönüşüm, yeni gelişme vb. proje alanlarında,
yeni ve uygulanabilir yapı ve doku tipolojileri öneren mekansal şemalardır.

Vizyon Projesi: Kentlerin dönüşüm ve gelişimini sağlamak amacıyla, stratejik hedeler

çerçevesinde tanımlanan, kapsamlı, işbirliği gerektiren büyük projelerdir.

Örnek Proje: Yenilikçi ve uygulanabilir modelleri ile çevresini tetikleyici özellikte
olabilecek projelerdir.

6K: Kentlerin Geleceğinin kurgulandığı stratejik hedelerin temalarını oluşturan Kimlik,
Kapasite, Kalite, Katılım, Kaynak, Kurgu’dur.
Kapasite: Kapasite, bireylerin, enstitülerin ve toplumların problem çözebilme, bilgili
seçim yapabilme, önceliklerini belirleme ve geleceklerini planlama yetenekleridir.
Gelişim hedelerine ulaşılabilmesi için bu kapasitelerin oluşturulması, doyurulması ve/
veya geliştirilmesi gerekmektedir.
Katılım: Toplumun, kamu kuruluşlarının ve planlama aktörlerinin görüş ve

beklentilerinin ve tercihlerindeki değişmelerin sürekli bir biçimde siyasal karar verme,
proje oluşturma ve uygulama süreçlerine katılmasıdır.

Katılımcı Planlama: Plan ve projelerden doğrudan veya dolaylı etkilenen taraların
planlama ve tasarım sürecine katılımı için tartışma ortamların yaratıldığı, talep ve
beklentilerinin değerlendirildiği ve yönetildiği yaklaşımdır.

Kalite: Bir ürün veya hizmetin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçlarını karşılama

Uzlaşma Yönetimi: Planların ve projelerin hazırlanması ve uygulaması süreçlerinde,
ve ortak kararlar alınması için, projeden etkilenen taraların bilgilendirildiği,
bilinçlendirildiği, buluşturulduğu, beklentilerinin alındığı, belirsizliklerin ortadan
kaldırıldığı, taraların benimsemesinin sağlandığı bir süreçtir.

Kaynak: Dışarıdan yardım almadan kendi imkanları veya imkan yaratma gücünün

kapasitesine dayanan özelliklerin toplamıdır. Verilen şartlara uygunluktur. Şartların
geliştirilmesi ile kalite arttırılabilir.

oluşturduğu maddi ve manevi mal varlığıdır.

Kurgu: Bir bütün oluşturmak için parçaları birleştirme işidir. Mekansal kurgu kentin

bütün elemanların şehirdeki oluşum sürecini, birbirleriyle ilişkisini ve uyumunu kapsar.
Kurgu, bir şehrin hikayesini fiziksel çevrede anlatır.

Altın Üçgen: Ekonomik aktivitenin ve gayrimenkul sektörünün canlı olduğu, sosyal
ve kültürel olanakları ile bölgeye ve kente hizmet veren, yaşama ve çalışma hayatı ile
sosyal hayatın bir arada olduğu, karma kullanımlı, kaliteli kentsel alanlardır.

Yeşil Binalar: Küresel ısınma ve doğal kaynakların tükenmesi sonucu çağımız
mimarlığının geliştirdiği bir çözümdür, daha az elektirk, su tüketen, kendi enerjisini
üretebilen çevre dostu binalardır. Uzun vadede daha ekonomiktirler. Yeşil binalar belli
standartlar çerçevesinde sertifikalandırılmaktadır.
Yapı Risk Haritası: Yapı kalitesi, yaşı ve zemin durumu kriterleri çerçevesinde kent
genelindeki yapıların taşıdığı riskleri derecelendiren haritadır. Yenileme ve dönüşüm
alanları belirlenmesinde önemli bir altlıktır.

Üçgen Alanlar: Ekonomik, ekolojik ve sosyal değerlerin ortak fayda için işbirlikleri
yapılarak korunduğu ve geliştirildiği alanlardır. Bu işbirlikleri, Metropol, Bölge ya da Alt
Bölge içinde kurgulanabilir.

Yapı Estetik Haritası: Kentteki binaların dış cephe kalitesi, mimari özellik vb., açılardan

Odak: Kentin bağlantı yollarının kesişim noktalarında bulunan, bu nedenle

sağlıklılaştırma alanlarının, taşıdıkları risk seviyesi, uygulanabilirlik vb. kriterler
bağlamında etaplamasının yapıldığı ve ilk etapta yapılması gereken alanları öne çıkaran
haritadır.

ulaşılabilirlikleri çok yüksek olan karma kullanımlı merkezlerdir. Odaklar, kentsel
gelişimin yoğunlaştığı, kent ekonomisinin kendini yenilediği, yakın çevrelerini
canlandıran aktivite alanlarıdır.

Aks: Odaklar arasındaki bağlantılardır. Bu bağlantılar farklı nitelikteki yollar ve bu
yolların etkileşim alanlarıdır. Akslar, yapılaşmanın yoğun olduğu, erişilebilirlikleri yüksek
olan, karma kullanımlı yollardır.

Kent Girişi: Şehirler arası ulaşım bağlantılarından kente girişlerin ve dolayısıyla kente
dair ilk izlenimlerin edildiği giriş noktalarıdır. Çayırova’da özellikle E5 ve TEM yollarından
girişler önemli kent girişleridir.
Kent Omurgası: Kentin, sosyal ekonomik, ticari faaliyetlerinin yoğunlaştığı ana akstır.
Bölgesel Güç: Çayırova’nın çevresindeki başta Gebze, Darıca olmak üzere Kartal ve
Dilovası’na kadar uzanan bölgede, dinamiklerin ortak stratjiler ile güce dönüştürülmesi
ve fırsatlar yaratılmasıdır.
Bölge içinde Bölge: İdari sınırları farklı olmasına karşın, mekansal, sosyal ve ekonomik

değerlendirilerek oluşturulan haritadır.

Öncelikli Alanlar Haritası: Kent genelinde belirlenen dönüşüm, yenileme ve

Yerel Akademiler: Üniversiteler ile işbirliği geliştirilerek, yerele enformel olarak,
sağlık, sanat vb. bir çok alanda bilgi ve eğitim kapasitesini arttırmak amaçlı akademik
eğitim veren kurumlardır.
Kent Atölyeleri: Proje odaklı iş geliştirme projesidir. Projede, inşaat ve turizm sektörü,
kent işletmeciliği, kent belleği araştırmacılığı, proje geliştirme ve proje yönetimi vb gibi
konularda, uygulamalı işgücü yetiştirilmesi hedelenmektedir.
Mahalle Yönetimi: Mahallede oturanlar ve ticari faaliyette bulunanlar tarafından

seçilen kişilerden oluşan, mahallenin sorunlarını ortaya koyabilmek ve çözüm önerileri
geliştirebilmek amacıyla mahalleliyi biraraya getiren, yerel yönetimle yaşayanlar
arasında köprü kuran, sosyal ve ekonomik projelerde ortak rolü üstlenebilecek, mekan
odaklı yerel örgütlenme biçimidir. Uzun vadede mahallenin ekonomik, mekansal ve
sosyal gelişimi için önemli rol oynarlar.

Kümelenme Analizi: Benzer ekonomik faaliyetlerin mekansal olarak hangi alanlarda
yoğunlaştığını gösteren çalışmadır.

olarak birbiri ile güçlü etkileşim halinde bulunan Gebze-Çayırova-Darıca ilçelerinden
oluşan dinamik bölgedir.

Kentsel Yenileme Fonu: Dönüşüm, yenileme ve sağlıklılaştırma projelerinin
gerçekleştirilebilmesine yönelik kaynak yaratabilmek amacıyla, çeşitli finansman
kaynakları ile oluşturulan para havuzudur.

Değer Yaratma: Vizyon, öncü ve örnek projelerle, mekansal kalite ve kapasite artırma
yoluyla sosyal ve ekonomik boyutta yeni fırsatlar, olanaklar ve katma değer yaratmadır.

Proje Ortaklık Payı (POP): Kamunun imar hakkı artışına izin verdiği alanlarda,

Yerel Kapasite: Yerel nüfusun, eğitim, örgütlenme, gelir düzeyi vb. konulardaki

yoğunluk artışına bağlı olarak oluşan değerin bir kısmının ortaklık payı olarak kamuya
aktarılmasıdır. Elde edilen gelir kamusal yatırımlar için kullanılır.

mevcut sahip olduğu yetileridir.

İmar Hakları Transferi: Potansiyel imar haklarının (hava hakkı) menku kıymete

Forum: Belli konular etrafında, farklı grupların biraraya gelerek bir konu üzerinde
yaptıkları tartışmalardır. Forumlarda, davet edilen uzmanların görüşlerinden faydalanılır.
Dinleyicilerin daha aktif düşünmesi ve katılımı söz konusudur. Forumdan amaç belli
kararlara varmak değil, konuyu değişik anlayışlarla, farklı boyutlarıyla ortaya koymaktır.

Çapraz Finansman: Piyasa değeri yüksek bir alanda yaratılan karın bir kısmının,
ekonomik yönden daha zayıf bir alanda kaynak yaratmak üzere kullanılmasıdır.

dönüştürülerek satılmasına ya da transferine izin veren bir planlama aracıdır. İmar
haklarının gönderildiği ve transfer edildiği alanların belirlendiği bir plan ve yasal altlığın
hazırlanması gereklidir.

KAYNAKLAR
-

Çayırova Belediyesi Resmi İnternet Sitesi

-

İstanbul Stratejik Planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Resmi İnternet Sitesi& IMP (İstanbul Metropolitan Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi)

-

Kocaeli Stratejik Planı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Resmi İnternet Sitesi

-

National Spatial Strategy Hubs Development Issues and Challenges (pdf) , June 2007, Ann Roin Comhshaoil, Department of Environment Heritage and Local
Goverment

-

The Innovative Region (pdf) , Margaret O’Mara, University of Washington

-

A Framework for City Regions, February 2006, Ofice of Deputy and Prime Minister UK, Creating Sustainable Communities

-

The Consequences Of The Creative Class: The Pursuit Of Creativity Strategies In Australia’s Cities, March 2009, Atkinson, Rowland and Easthope, Hazel, International Journal Of Urban And Regional Research; Volume 33

-

Creative Cities, Creative Spaces and Urban Policy, May 2009, Evans, Graeme, Urban Studies 46

-

‘Creative Industries in the Netherlands: Structure, Development, Innovativeness and Efects on Urban Growth’,
man Geography 90

-

European Neighbourhood & Partnership Instrument - Cross-Border Cooperation. Strategy Paper 2007-2013

-

European Spatial Development Perspective, Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the Eutropean Union, Agreed at the Informal
Council of Ministers responsible for Spatial Planning in Potsdam, May 1999, Published by the European Commission

-

Research Journal for Creative Cities, vol. 1, no 1, March 2006, Linages of the Creative Cityi Charles Landery

-

Toward a creative city, International experince, 2008, Daejeon Republic of Korea, World Technopolis Association

-

Networking as a Component of Urban Management. , October 2003,Eyob Dolicho (M.A)
Ministry of Federal Afairs,

-

Learning cities: the new recipe in regional developmentThe concept of a “learning” city or region is relatively new, but yet it is at the core of a growing number of
regional development strategies. What exactly is a learning city? And does it work?, Kurt Larsen, OECD Observer

-

http://www.oecd.org/

-

http://www.idea.gov.uk

-

http://www.interreg3c.net

-

http://www.bsrinterreg3a.net/

-

http://www.communityplanning.com
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