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BÖLÜM 01
KENTSEL YAKLAŞIMLAR
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BÖLÜM 02
1. KENTSEL STRATEJİ ÇALIŞTAYI
Altın Ring Çarpan Etkisi, Stratejik Yön ve Vizyon, Yeni 
Roller ve Stratejik Hedeler, Stratejik Vizyon, Senaryolar, 
10 Temel İlke

Yalova’nın Geleceği Kentsel Gelişim Senaryoları ve Yol Haritası, MARKA tarafından düzenlenen ve Kentsel Strateji 
tarafından yürütülen, Yalova’nın Geleceği Kentsel Strateji Çalıştayı sonuçlarını da kapsamaktadır.

BÖLÜM 03
BÖLGESEL VİZYON SENARYOLARI

01 Kıyı Senaryosu, 02 Körfez Senaryosu, 03 Bölge 
Senaryosu  

BÖLÜM 04

BÖLÜM 05
2. KENTSEL STRATEJİ ÇALIŞTAYI
Uluslararası Örnekler, Bölgesel Proje ve Yatırımlar, Görüş 
ve Öneriler 

BÖLÜM 06
ÇARPAN ETKİLEŞİM STRATEJİ ÇERÇEVESİ
Körfez ve Bölge Dinamikleri, Bölgesel Vizyon ve Mekansal 
Gelişim Senaryoları, Çarpan Etkileşim Çerçevesi; 3 Temel 
Konu, Etkileşim Analizi

BÖLÜM 07
SENARYOLARIN SENTEZİ
Güç Odakları, Kümelenme, Etkileşim Riski, Etkileşim Rolü, Kentsel Strateji

MEKANSAL GELİŞİM SENARYOLARI 

01 Dayanıklı Kent Senaryosu, 02 Kent Senaryosu, 03 HUB 
Kent Senaryosu      
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Dayanıklı Kentler
Günümüzde kentlerde, ekonomik, sosyal, 
mekansal ve çevresel krizlere karşı dayanıklılık 
stratejileri geliştirilmektedir.

	 Dayanıklı Mekan: Kentlerin Akıllı 
Büyümesi

	 Dayanıklı Ekonomi: Yerel Ekonomiler ve 
Yenilikçi Teknolojiler

	 Dayanıklı Çevre: Kaynakların Kentsel ve 
Bölgesel Ölçekte Korunması 

	 Dayanıklı İşbirlikleri: Kamu, Özel ve Sivil 
Sektör İşbirliği

Bu yaklaşımın stratejik bileşenleri;

	 Yoğunluk ve karma kullanım

	 Yaya öncelikli ulaşım

	 Ulaşım modlarında çeşitlilik

	 Yerelin kimliğini yansıtan tasarımlar

	 Yaşam odakları kurgusu

	 Yapılaşmış çevreye entegre doğal 
sistemler

	 Entegre teknik ve endüstriyel sistemler

	 Yerel kaynakların kullanımı

	 Katılım

	 Dayanıklı altyapı sistemleri ve güvenlik

Dayanıklı Bölgeler
Dayanıklı bölgeler yaklaşımı doğal afet ve 
ekonomik krizler sürecinde ve sonrasında 
kentlerin dengelerini sürdürülebilmelerini 
hedeleyen bir yaklaşımdır.

Yaklaşımın stratejik bileşenleri;

	 Organizasyon ve işbirliği

	 Bilgi paylaşımı

	 Kaynak yönetimi

	 Felaket önleme

	 Hazırlık

	 Acil müdahale

	 Islah

	 Kamu-özel ortaklığı

	 Bölgesel liderler

	 Bilinç

	 Dayanıklı yaşam birimlerinin inşası

Ölçüm Kriterleri; dayanıklılık indeksi kentlerin 
ve bölgelerin hem ekonomik, hem sosyal hem 
de doğal çevrenin çöküş ve felaketlere karşı 
dayanıklılıklarını test eden sayısal bir veridir. 

Ekonomik Üçgen 
Gelişen bölgelerde, ekonomik bölgeleri 
bütünleştiren entegre üretim üçgenleri 
kurgulanmaktadır.

Ekonomik Üçgenler;

	 İnovasyon, araştırma ve yaratıcı 
sektöre dayalı gelişim

	 Bölgeler arası entegrasyon

	 Doğal yaşam alanlarını koruma

	 Teknoloji, Lojistik gibi temalı koridorlar 
geliştirme

vb. stratejiler ile geliştirilmekte, ekonomik büyüme 
için yenilikçi kullanımlar teşvik edilmektedir.

Stratejik bileşenler;

	 Doğal kaynakların korunması

	 Ekonomik rekabetin sürdürülmesi

	 Ekonomik işbirliğinin sürdürülmesi

	 Yasal ve yönetsel birlikler

	 Gelişme noktaları

	 Yeni ulaşım ağı

	 Yapılaşma baskısının dağıtılması ve 
azaltılması

Güneydoğu Asya’daki ticari mal akımları, yasal 
plan bütünlüğünü sağlamak ve Avustralya- 
Güneydoğu Asya arasındaki ekonomik ilişkileri 
kurmak için belirlenen 3 büyüme üçgeni; yine 
Endonezya, Malezya ve Singapur arasında ticari 
ilişkileri güçlendirmek için belirlenen ekonomi 
üçgeni, Teksas’taki San Antonio, Houston ve 
Dallas’ta kurgulanan ekonomik ilişkileri, ulaşımı 
ve kentsel gelişim şemasını içeren üçgen bu 
yaklaşımın örneklerindendir.
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Akıllı Büyüme
Kentsel gelişmenin kontrolsüzce yayılmasını 
önleyerek, artan büyümenin kent merkezine 
odaklanmasını sağlayan kent ve ulaşım planlama 
teorisidir.

Akıllı kentler;

	 Kompakt komşuluk birimleri

	 Toplu taşımanın teşvik edilmesi

	 Ulaşım çeşitliliği

	 Yürünebilir kentler

	 Mahalle okulları

	 Karma kullanım

	 Konut çeşitliliği

	 Açık ve yeşil alanların korunması

	 Tarihi alanların korunması

	 İşbirlikleri

konularını dikkate almaktadır.

Tematik Koridorlar
Kümelenme avantajını kullanan yenilikçi 
ekonomilerin oluşturdukları  karma kullanımlı 
koridorlardır. Tematik koridorlar;

	 Büyüyen irmalar, yenilikçi endüstriler

	 Araştırma, geliştirme ve yenilik için 
işbirlikleri

	 Yüksek donanımlı kamusal kullanımlar

	 Sanayi – teknoloji entegrasyonu

	 Kullanımların transferi

	 Ulaşım türlerinin entegrasyonu

	 Yaşama-çalışma alanı dengesi

vb. temel stratejileri ve yatırımları kapsamaktadır.

Kompakt Kent
Kentsel kapasiteler ve kaynak kullanımı 
açısından en verimli yaklaşım olan kompakt 
kentsel gelişimin dört konusu; yüksek yoğunluk, 
karma kullanım, güçlü toplu taşım sistemi ve 
düşük enerji tüketimidir.

Kompakt kentler; 

	 Toplu taşıma odakları çevresinde 
yoğunlaşmış, karma kullanımlı merkezler

	 Yaşama ve çalışma birlikteliği

	 Yerel kültür

	 Kaliteli kamusal mekanlar

	 Yenilikçi kullanımlar

	 Yaşam kalitesi

	 Düşük enerji tüketimi

	 Geri dönüşüm
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Bilim Kenti
Yeni ekonomik düzende, kentler ve 
üniversiteler arasında etkileşimin  geliştirilmesi, 
kentlerin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak 
dinamikleşmesini sağlamaktadır.

Eğitim sektörünü gelişim için fırsat olarak 
kullanan Üniversite Kentleri, temiz ve güvenli bir 
çevre yaratarak pazarlama, iletişim, fonksiyon 
dağılımı, kentsel tasarım, güvenlik gibi konuları 
gündemlerine almaktadırlar.

	 Üniversitenin kent ile entegrasyonu

	 24 saat yaşayan merkezler

	 Öğrenciler için iş ve konut olanakları

	 Ar-Ge alanları, bilgi merkezleri

	 Toplu taşımaya dayalı ulaşım sistemi

	 Canlı sosyal ve kültürel hayat

Üniversite kentleri yaklaşımının altında “Bilgi 
Koridorları”da incelenebilir.

Bilgi Koridorlarının Özellikleri;

	 Diğer kentleri eğitim ve iş fırsatları ile 
buraya çeken ve bütünlük sağlayan yapı

	 Bankacılık, inans servisleri, eğitim, 
sağlık hizmetleri, beşeri sermaye, bilgi 
teknolojileri, iletişim, bilim ve teknoloji 
ağlarını bir arada bulundurmak

	 Araştırma, eğitim ve yüksek teknoloji 
alanlarını içermek

	 Yaşam boyu eğitim birimlerini içermek

	 Güçlü eğitim ve iş ağlarını içermek

ETH Zürih 1855 yılında kurulmuş olup İsviçre’nin 
en önemli teknoloji ve bilim enstitülerinden 
biridir. ETH Zürih tarafından 2003 yılında ortaya 
konan ETH Bilim Kenti Projesi, Zürih kentinde 
10.000 kişilik nüfusa hizmet edecek bir kampus 
projesidir. Yaşam bilimleri (kimya biyoloji), Fizik, 
Malzeme, Mimarlık ve İnşaat bilimleri kampus 
alanı içinde yer almaktadır. 

 

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

Amaçlar
-ETH Zürih’in stratejik gelişme platformu

-Bilim ve şehrin bir araya gelmesi

-Bilim, ekonomi ve toplumun kesişme alanı

-Gelişmiş yaşam koşulları ile 24 saat kampus 
hayatı

Planlama İlkeleri
-Ekolojik, ekonomik ve sosyal     
sürdürülebilirlik

-Finansman

-Toplu Taşıma

-İletişim

ETH, Zürih Bilim Kenti - İsviçre
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Öncelikler ve Hedeler
Öğrenci Konutları: Canlılığı arttırmak ve yerli ve 
yabancı öğrencilere uygun iyatlı kalacak yer 
sağlamak amacıyla öğrenci konutlarının sayısını 
arttırmak hedelenmektedir. 

Buluşma Noktası Olmak: Toplumla bilim arasında 
sürekli iletişimi sağlamak. Bunun için sürekli bir 
kamusal etkinlik programı uygulanmaktadır.

Toplu Taşımayı Etkin Kılmak: Ulaşımın %92’si 
toplu taşıma aracılığıyla yapılmaktadır.

Sürdürülebilir Gelişme: Ortak ve kapsamlı alt 
yapı projeleri ile enerji tasarrufunu sağlamak 
ve verimliliği arttırmak hedelenmektedir, 2020 
yılında CO2  emisyonunun yarıya indirilmesi 
hedelenmektedir.

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

1
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Vizyon: Kent Vizyonu, Stratejik Yön

Temalar: Üniversite Kenti, Ekonomik Üçgen, Bilgi Tabanlı Kent

Kentsel Kurgu: Kentin Yeniden Kurgulanması

Kentsel Bölgeler, Bölgesel Kentler

Stratejik Bölgeler: Tetikleyici Bölgeler, Ekonomik Gelişim Odakları

Bölgesel Öncelikli Yatırımlar

Entegrasyon: Kent ve Üniversite, Sanayi ve Teknoloji

Yaşayan Kentler

Yenilikçi Kullanımlar: Yenilikçi, İleri Teknoloji Endüstrileri, Bilim Kenti

Ekonomik Dönüşüm
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Tuzla, Gebze, Çayırova gibi ilçeleri etki altına 
alan İstanbul’un gelişme baskısı ve sanayisinin 
Marmara Bölgesi’ndeki desantralizasyonu, 
Körfez Geçişi ve diğer büyük yatırımlar, Körfezin 
güneyini büyük ölçüde etkileyecektir. Yalova, yeni 
ekonomik senaryosu ile bu dışsal etkilere karşı 
sağlam bir duruş sergilemelidir. 

Bu duruş, ülke ve bölge düzeyindeki 
kararların mekansal   gelişim stratejilerine 
dönüştürülmesinde de etkili olacaktır. Ulaştırma 
Bakanlığı’nın ulaşım yatırımları,  İstanbul Stratejik 
Planı ve Doğu Marmara Bölge Planı, Marmara 
Bölgesi’nin, dolayısıyla da Yalova’nın geleceğini 
etkileyen dışsal dinamikleri tetiklemektedir.

Körfez’in kuzeyindeki yerleşimler ve doğanın 
sunduğu içsel dinamikler ise Yalova’nın farklılıkları 
ve farkındalıklarının ortaya çıkarılması ile güç 
yaratacaktır. Bu nedenle, dışsal güç ile yerel 
gücün bir sinerji içinde yönetilmesi ve uyumlu bir 
kurgunun yazılması gereklidir. 

Yalova, hangi senaryo ile ayakta durabilir, gelişen 
dinamikleri dikkate alarak gelişim ve dönüşüm 
sürecini nasıl doğru yönetir, dayanıklılığını 
artırırken kırmızı çizgilerini nasıl koruyabilir? 
sorularının yanıtı aranmalıdır.

ALTIN RİNGİN ÇARPAN ETKİSİ 
T

e
m

e
l 

S
o

ru
01

Altõn 
Ring 

4 saat 

35000 araç 

6 dk. 

500 km. 
 

3 Büyük Kentin Çarpan Etkisi Ne Olacak?

Marmara Ringinin Potansiyeli Nasıl Kullanılabilir?

Altın Ring Ne Getirecek, Ne Götürecek?
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Kamu Temsilcilerinin Görüşleri

- Altın ringi, bölgedeki 4-5 Kalkınma Ajansı ile birlikte değerlendirmek mümkün olmayabilir. 
Bölgede Yalova’ya biçilen role ilişkin ikirlerin üst ve alt ölçeklere nasıl ineceğine dair 
mekanizmalar tartışılarak, Mekansal Planlama Sistemi yeniden kurgulanmalıdır.

- Ulusal ve bölgesel düzeyde üretilen politikaları yerele aktaran, stratejik planlama ilkelerini 
dikkate alan yeni bir mekânsal planlama türü Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gündemindedir. 
Ülke ve bölge ölçeklerinde mekânsal stratejik planlama yapılmasına yönelik mekanizmalar 
gelişmektedir. Yalova bu fırsatı kullanabilmelidir.

- Altın bilezik, altın bahçe yaratıyor. İstanbul ve Kocaeli’nin ittiği sanayiyi biz kabullenmeyelim. 
Nasıl yüksek teknoloji, bilim üretebileceğimiz alanları yaratırız diye düşünelim ve Marmara 
Bölgesinin altın bahçesi olalım. 

- ‘Körfez Geçişi ve Bağlantılı Otoyol Projesi’, Yalova kentini dışsal etkilerle karşı karşıya 
getirecektir.Yalova, bu dışsal etkileri yönlendirmede insiyatif almak zorundadır. 

- Değişim ve gelişimden kaçınmak yerine, mevcut gelişim dinamikleri ile ilimizde yapılan ve 
yapılacak olan büyük ölçekli kamu ve özel sektör yatırımlarının ilimiz geleceğine etkilerini 
belirlemek, yeni kentsel, ekonomik, sosyal ve çevresel dinamikleri tespit etmek, bölgesel ve 
ulusal kalkınmada ilimizin Türkiye’nin 2023 hedelerine ulaşma sürecindeki rolünü belirlemek, 
ilimizi geleceğe taşıyacak stratejileri kapsayan yol haritasını belirlemek zorundayız. Yalova, 
işbirliği, güç birliği ve ortak akılla daha gelişmiş bir kent ve Doğu Marmara Bölgesinin cazibe 
merkezi olmalıdır. 

- Ulusların kalkınma göstergesi üretim, kentlerin kalkınmışlık göstergesi ise kentte yaşayan 
kişilerin nitelik, ücret, iktisadi potansiyelleridir ki Yalova, bu avantajlara sahiptir. Coğrai 
nitelikler, eğitim ve kültürel yapının da yüksek olması, Yalova’yı Türkiye’nin en avantajlı 
kentlerinden yapmaktadır. Yerel kalkınma için kentimizin avantajlarını iyi bilerek, geleceğimizi 
göreceli üstünlüklerimiz üzerine kurgulamalıyız. 

- Yatırımlar, yeni bağlantılar, sürekli artan göç ile birlikte, Marmara Bölgesini tek bir kente 
dönüştürecektir. Marmara kentinin odağındaki Yalova, ayrıcalıklı bir yaşam alanı olarak ön 
plana çıkmalıdır. 
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Sivil Toplum Temsilcilerinin Görüşleri

- Planlamanın amacının kamu yararı olduğu, kamu yararının amacının da belediyeler, il genel meclisleri, sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin ticari 
veya kurumsal yararı olmadığının öğrenilmesi gerekli.

- Yalova, üç büyük kentin ortasında olmasının avantajlarını kullandığı için bugün bu durumdadır.  Köprü Geçişi, Yalova’yı dünyaya bağlayarak olumlu 
yönde etkileyecektir. Fakat planlama ile hazırlık yapılmalıdır. Özellikle tarımsal alanların korunması için doğru planlamanın şimdiden yapılması 
gereklidir.

- Daha önce yapılan planların yüzde kaçının başarılı olduğunu tartışarak hedelerimize daha kolay ulaşırız.

- 10 yıl önceki çalışmalarda, Yalova’nın Taşköprü Bölgesi Sanayi Bölgesi, Samanlı ve Termal tarafı ise Turizm Bölgesi olarak planlanmalı dedik. 
Tersane ise davetsiz misair olarak geldi. Bu davetsiz misairlerin kente etkilerini Yalovalılar planlayacaksa, merkezi yönetimin dayatmalarına karşı 
duruş da sergilenmelidir. Tersanenin yan sanayisi, Çiftlikköy’e kadar ulaştı. Kamunun arazileri, yatırım yapma amaçlı olarak kimseye verilmemelidir. 
Bedavacı yatırımcılar yerine, kente katma değer yaratan yatırımlar teşvik edilmelidir. 

- Üç büyük ilin ortasındaki Yalova’nın bu güne kadar üç ille hiçbir bağlantısı kurulamadı. Altın Ring ile Yalova çevresiyle daha yakınlaşacak, kimlik 
arayışından, yalnızlıktan kurtulacak, dünya kenti olma yönünde adım atacaktır.

- Altın ring içinde Yalova’nın cazibesinin artırılması gerekmektedir. Yalova’nın kimliği belirlenmiştir. Yalova’nın kimliği, doğusunda sanayi, batısında 
turizm merkezidir. Üniversite de kimliğe yeni katkılar sağlayacaktır. Altınova kaybedilmiş bir bölge olarak görülmemeli, bölgedeki sanayiyi kabul 
ederek hazırlıkları yapmalıyız. Tersane geldiyse, yan sanayi de gelecektir. Yalova’da tarım ve çiçekçiliğin varlığı da unutulmamalıdır.

- Bölgedeki deprem riski unutulmamalı. İnsanın yaşaması için, temiz toprak, hava ve su gerekli. Yeni kentsel kurguda bu üç konu çok iyi 
değerlendirilmelidir. İstanbul’da kirletici sanayinin kent dışına çıkarılması stratejisi kapsamında Yalova önlemini almalıdır.

Yayın Tarihi: Şubat, 2012 
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ÜniversiteTemsilcilerinin Görüşleri

- Yalova fırsatlar kenti. Potansiyellerimizi değerlendiremezsek, bunlar  krize dönüşecek. Yeşil 
kampüs projesi, Yalova’nın geleceği için çok önemli.  Otoyol Projesi ile bölgesel bağlantıları 
güçlenecek olan Yalova’nın etkileşim alanı 19 milyon kişinin yaşadığı bölge olacak. Bölgeye 
yönelik hizmetler geliştirilmeli. TİGEM arazisi kampüs olarak planlanmalı. Yalova’nın üniversite 
kenti olmasını destekliyoruz.

- Yalova merkezli, 100 km yarıçaplı çemberin etkileşim alanı; Türkiye’nin toplam nüfusunun 
¼’ü, etkileşim zamanı 30 dk., toplam ihracatın %72’si, Türkiye’deki otomobillerin 1/3’ünü içine 
almaktadır. Ringin ekonomik kapsama alanının çarpan etkisi de dikkate alınmalıdır.

- Bölgede, hareketsiz bölgeler ve büyük güçler bir arada. Büyük güç, hareketsiz bölgeye doğru 
kayıyor. Kocaeli’nin hareketliliği Sakarya’ya değil, Yalova’ya doğru ilerliyor. Körfez Geçişi ile 
ne tür sanayinin Yalova’ya geleceğinin tanımlanması gerekmektedir. Çınarcık ve Armutlu’daki 
turizm hareketini mi geliştireceğiz, yoksa yeni sanayi kapasitesini mi kullanacağız?

- Yalova’nın, Altın Ringdeki rolü tanımlanmalıdır. Termal, doğal sit ve bozulmamış çevre özellikleri, Yalova’nın geleceğini belirlemelidir. Yalova’nın 
kent lekesini büyüteceğiz ama akıllı büyüme sağlanmalı. Üniversite kenti, doğallığı tahrip etmeyecek bir seçimdir. Doğa ve tabiatının korunması 
için turizm merkezi, eğitim ve kültür alanı olarak, ring içinde, yeni bir yerleşim alanı olarak yerini almalı.

- Türkiye, 2023 yılı kentsel ve toplumsal  dönüşümüne odaklanmış durumdadır. Yalova’nın bu kapsamdaki rolü nedir? Yalova’nın tarihinde, İstanbul’un 
parçası, sayiye yeri olarak görülmüş. Çiftlikköy’ün doğusu ve batısı için ayrı senaryolar geliştirilmeli. Batısı; üniversite, termal, kongre turizmi, eko 
turizm gibi insana hizmet edebilecek alan olarak düşünülmelidir.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Temsilcisinin Görüşleri
- 2010-2013 Bölge Planı hazırlanırken, Yalovalılar Yalova’nın geleceği hakkında büyük katkılar 

verdiler ve altın üçgen ve Marmara ringi plana yansıtıldı. Yalova, nitelikli sanayinin nitelikli 
altyapı ve işgücü ile geliştirildiği bölge olarak belirlendi. Nitelikli, katma değer yaratan ve 
gelecek vizyonu olan yatırımların bölgede yer seçmesini istiyoruz. Bölgeye yapılacak yatırımlar 
konusunda çok seçiciyiz. Çalıştay sonuçları bölge planına yansıyacaktır.

- Yalova’nın geleceğini etkileyen ana etmenlerden birisi ulaşım. Körfez Geçişi ve Marmara 
ringini destekleyen bir demiryolu bağlantısı tartışılabilir. Körfezi kuşaklayan bir demiryolu hattı 
planlanıyor. Marmara’ya, Bursa ve Orhangazi hattını da destekleyen demiryolu bağlantısı yapılıp 
yapılamayacağını da tartışmalıyız. Yüksek hızlı trenle Ankara’ya 3,5 saatte ulaşılabilecektir. 
D-100’e alternatif yol bağlantılarının nasıl kurgulanması gerektiğini de tartışmalıyız. 

- Kalkınma Ajansları, yeni bölge planlarını hazırlıyorlar. Tüm Türkiye’nin kalkınma planı, yerelden 
gelen bu tür toplantılar sonrasında hazırlanacaktır. Bizim işimiz, bölgede ekonomik, sosyal 
kalkınma ve kentsel gelişme için ileriye dönük vizyonu ortaya koymaktır.

Altın Ringin Çarpan Etkisine İlişkin  Stratejik Kelimeler
Katma değer, kimlik, güç yönetimi, kırmızı çizgiler, akıllı büyüme, mekânsal 
stratejik planlama, kentsel yayılma, üniversite, yüksek teknoloji, senaryo, 
toplumsal dönüşüm, ekonomik kalkınma, yeni ekonomiler

Yayın Tarihi: Şubat, 2012 
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YalovaÕnõn ş

Yalova’nın stratejik yönü ve vizyonu yeni dinamikler dikkate alınarak yeniden belirlenmelidir. Dışsal dinamiklerin yaratacağı çarpan etkisinin 
olumsuz yönlerinin giderilmesi ve kırmızı çizgilerin aşılmaması için Yalova’daki kurumlar, ortak vizyon etrafında kenetlenmelidir. Aynı misyon 
etrafında planlamalar yapılmazsa, dış güçler ve kontrolsüz gelişen büyük yatırımlar Yalova’nın geleceğini belirleyecektir.

KENTİN STRATEJİK YÖNÜ VE VİZYONU
T
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Yeni Kent Vizyonu Ne Olacak?

Yalova’ya Biçilen Yeni Roller Ne Olmalı?Yayın Tarihi: Şubat, 2012 
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Kamu Temsilcilerinin Görüşleri
- %17 olan işsizlik oranı, Türkiye ortalamasının iki katıdır. Yerel ve bölgesel ekonominin geliştirilmesi için Yalova içinde havzalar oluşturulmalı. 

Körfez geçişinin katma değer yaratması için, teknopark, ARGE merkezleri, üniversite sanayi işbirlikleri geliştirilmelidir.

- Yalova Merkez, Çınarcık ve Armutlu, demiryolundan uzak, sayiye yerleri olarak kalmalıdır. Yalova’da turizm, sayiye yeri demektir. 

- Tersaneler geldi, artık bununla yaşamamız gerekiyor. Planlama yapılırken, yönlendirmeler yapılmamalı. Hamburg, sanayi, tersanenin iç içe olduğu 
bir kent. Körfez geçişinin olduğu yerde, Lagün Gölü gibi tarihi ve doğal doku var. Bu değerler de dikkate alınarak planlama yapılmalıdır.

- 1/25.000 ölçekli plan 2007’de yapıldı. Altınova’ya verilen konut alanı 46 hektar. Köprü, tersane gelişimlerine karşın, nüfus kapasitesi 7.000. Planın 
ne kadar gerçekçi olduğu tartışılmalı. 

- Sabiha Gökçen Havaalanı, Ortadoğu ile Yalova’yı 4 saatte birbirine bağlıyor. 19 milyonluk etkileşim alanı ötesinde, Avrupa ve Orta Doğu ile 
etkileşim bulunmaktadır.

- Yalova, turizm demektir. Eğitim yapısının yüksek olduğu bu kentte, tersane ve sanayi gibi sektörlerde çalışacak elemanları bulmak zor olacaktır. 
Bunun yerine, yüksek teknolojili sanayiler geliştirilmelidir.

Sivil Toplum Temsilcilerinin Görüşleri
- Yalova’nın deniz ile ilişkileri vurgulanmalı. Yalova’yı Yalova yapan denizdir. Dağ, yerleşim alanları ve deniz tablosuna bacalar yakışmıyor.

- Yalova’nın doğusu ve batısı olarak farklılaştırmamak gerekli. Kalkınma Bakanlığı’nın girişimleri ile depremsellik, kentsel dönüşüm stratejisi 
tartışılmalıdır. Çevre illerin stratejileri ile birlikte, Yalova’nın nerede olması gerektiği belirlenmelidir. 

- Yalova şanslı, karar verme aşamasında. Başlıkları çok fazla. Bilişim, turizm, kültür kenti vs. isimler arttıkça, ne olduğu belli olmuyor. Önceliklerini 
iyi belirlemeli Yalova. Her şey değil, ama ne olacak? Sanayi ve tarım  üretiminin bir arada olmaması gerekiyor. Altınova, kivi üretiminde ihracatta 
büyük pay alıyor, bölge aynı zamanda sanayi yatırımlarının odağında. Fakat sanayi ve tarım bir arada gelişmemelidir.

Üniversite Temsilcilerinin Görüşleri
- Yalova, tarım, turizm, kaplıca, üniversite, endüstri avantajları ile Körfez’in Marmara Denizi’ne açıldığı noktada oluşunu iyi değerlendirmelidir. Fakat 

tüm bu sektörlerde aynı anda uzmanlaşmak mümkün değil. 

- Sürdürülebilir ekonomik gelişim çerçevesinde, parçası olduğumuz ekosistemin doğal kaynaklarını tüketmeden, temiz toprak, hava ve suyu 
koruyarak şehirleşmeliyiz.

- Kentlerimiz, kent kimliği oluşumuna izin verecek biçimde planlanmamış. Yalova’nın zemin mekaniği, tarihi dokusu, lorası ve doğal kaynakları 
incelenerek, İstanbul’un gelişim dinamiğinden ne kadar pay alacağı belirlenmelidir. Stratejiler, merkezi birimler ile eşgüdümlü olarak geliştirilmelidir.

Yayın Tarihi: Şubat, 2012 
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Özel Sektör Temsilcilerinin Görüşleri
- Altınova’daki kivi üretimi ve sanayi bir arada yer alabilir. Tersanede 6000 kişi istihdam yaratıldı. 

Bölge gelişimi için tersane alanı gerisinde bulunan araziler özel endüstri bölgesi ya da OSB 
olarak kullanılmalıdır.

- Tersane arazi rantını getirdi, çiçekçilik sektöründen çok şey götürdü. Üniversite, tarım, turizm 
kenti olabilir. Marmara Bölgesinin ortasındaki Termik Santral mi önceliktir yoksa yaşam alanları 
mı? Yerel yönetimler, kendi aralarındaki koordinasyonu artırmalı.

Kentin Stratejik Yönü ve Vizyonuna İlişkin Stratejik Kelimeler
Dışsal dinamikler, gelişim dinamikleri, dönüşüm stratejisi, stratejik yön, işbirliği, ARGE, 
arazi rantı, arazi kullanım kararları, nitelikli işgücü, beyaz yakalı, yaşam alanı, doğu-
batı farklılaşması, sektörler arası eşgüdüm 

Yayın Tarihi: Şubat, 2012 
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Yeni vizyon çerçevesinde Yalova’nın bölge içinde üsleneceği stratejik roller ve stratejik 
hedeler kentsel kurguyu yeniden şekillendirecektir. Yeni mekansal, toplumsal ve 
ekonomik kurgu yeni dinamikler çerçevesinde ele alınmalıdır.

YENİ ROLLER, STRATEJİK HEDEFLER
T
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Yeni Kentsel Kurgu Nasıl Olacak?

Yeni Ekonomik Yapı Nasıl Şekillenecek?

Bilişim OSB

AR-GE

AR-GE

OSB

Askeri Havalimanı

OSB
Tersane Alanı

OSB

Kentsel Servis Alanı

Kentsel Servis Alanı

Organize Sanayi

Kentsel Servis Alanı

Kentsel Servis Alanı
Çiçekçilik OSB
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Sivil Toplum Temsilcilerinin Görüşleri
- Yalova’nın sosyal yapısının değişimi için toplumsal ve ekonomik projelere ağırlık verilmelidir. 

- İstanbul, Bursa ve Kocaeli’ye yakınlık, ulaşım yatırımları Marmara Bölgesi’nde nüfus hareketliliği yaratacaktır. Yalova, beyaz yakalı işgücünü 
yerleşim için çekecek kültürel yatırımları yapmalıdır.

- Yalova’nın öncelikli stratejik hedei gençleri Yalova’da tutacak bilişim odaklı eğitim ve iş olanaklarının artırılması olmalıdır.

Üniversite Temsilcilerinin Görüşleri
- Şehirde karar vericilerin Yalovalı olma bilinci, kent imajının geliştirilmesi (deprem algısının düzeltilmesi) gereklidir. Yalova’ya katkıda bulunan herkes 

buralıdır. Yalovalı işadamlarının çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Kentler şirket değildir. Hangi sektörlerde uzmanlaşması gerektiği kısıtlanamaz.

- Üniversite ile bilişim alanında işbirliği yaratacak ortamlar ve projeler geliştirilmelidir.

- Yalova’nın kendine değer biçmesi, yaşanabilir Yalova imajı geliştirilmelidir.

- 12 aylık ekonomik sistemler geliştirilmesi sağlanmalıdır. Üniversite 10 aylık, tarım 12 aylık, turizm ise 3 aylık sistemlerdir. Turizm, üniversite ile 
birlikte çalışırsa yıla yayılır ve katma değer yaratılır.

- Yalova, Anadolu kentlerine göre şanssız. Eşraf olmayan şehir, sahipsizdir. Ekonomik gücün olmaması, geleceği de yok ediyor. Yerel sermayeyi 
harekete geçirerek, zenginliğin bölgede paylaşılması ve genç nesil için iş sahaları yaratılmalıdır.

- Ulusal ekonomik zenginliği sağlayan kriterler yerine, yerel ekonomiyi geliştirecek kriterleri tartışmalıyız. Kentlilere yönelik stratejiler tartışılmalıdır. 
Alım gücü yükseltilmeli, iyi yaşam standardı sağlayan meslekler geliştirilmelidir. 

Özel Sektör Temsilcilerinin Görüşleri
- Mevcut duruma, alınan kararlara bakarak gelecek perspektii çizilmelidir. Daha önce alınan kararların gerçekleşme yüzdeleri ve yeni dinamikler 

dikkate alınmalıdır. Türkiye, 2011’de 134.6 milyar dolar ihracat yaparken, Yalova’nın yalnızca 61 milyon dolarlık ihracat potansiyeli oldu. Bu ilde, 
ekonomik refahın yükseltilmesi gerekliliği açıktır.

- Yalova, ekonomik açıdan zenginleşmeli,

- Merkezi yönetim ile diyalog geliştirilerek 
büyük projeleri çekilmeli,

- Çevresel duyarlılık her konuda ön plana 
alınmalı,

- Sanayi sektörünün gelişimi için katkı 
sağlayacak müteşebbisleri çekecek 
teşvikler geliştirilmeli,

- Karbon elyaf gibi stratejik üretim konuları 
desteklenmeli,

- Güven ortamı yaratılmalı,

- Alt ölçekli planlar ile üst ölçek planlar 
uyumlulaştırmalı,

- Değiştiremeyeceğimiz yatırımlar hakkında 
yeni stratejiler geliştirilmeli,

- Yaşlı nüfusa göre değil, genç nüfusa 
yönelik politikalar üretilmelidir.

Yeni Roller, Stratejik Hedelere İlişkin Stratejik Kelimeler
Toplumsal ve ekonomik projeler, beyaz yakalı işgücü, nüfus hareketliliği, bilişim odaklı 
eğitim, kent imajı, planların uyumu, genç nüfus, teşvik, kültürel yatırımlar, yaşam 
kalitesi

Yayın Tarihi: Şubat, 2012 
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STRATEJİK VİZYON
Yalova İl Stratejik Planında Vizyon;

‘Yalova, doğal ve kültürel değerlerin korunduğu ve geliştirildiği, eğitim düzeyi yüksek bireylerden oluşan, katılımcı ve şeffaf bir anlayışla kamu hizmetlerinde 
etkinliğin sağlandığı, yüksek katma değer yaratan ve ekolojik dengeyi koruyan sektörlerin desteklendiği, altyapı sorunlarını çözmüş ve teknolojik bakımdan 
gelişmiş, sağlıklı ve güvenli bir dünya kentidir.’

olarak belirlenmiştir.

Ancak;

- Körfez geçişi, 

- Büyük kamu ve özel sektör yatırımları,

- Dışsal etkiler,

- Yerel talepler

dikkate alınarak, gelinen bu aşamada stratejik vizyon ortaya konulmalıdır. Çalıştayda belirtilen stratejik kelimeler dikkate alınarak stratejik vizyon 
geliştirilmelidir.

‘Dış dinamikler ile yerel dinamikleri uyum içinde 
fırsata dönüştüren, yerel ekonomi ve yenilikçi teknoloji 

işbirliğini kuran Akıllı Kent; Yalova’
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SENARYOLAR
Çalıştayın ikinci bölümünde Yalova’nın 
geleceğine ilişkin;

- Mevcut Plan Senaryosu

- Yeni Senaryo

kurgulamak üzere iki grup toplantısı 
yapılmıştır.

Grup toplantılarında, çalıştay katılımcıları 
gelecek vizyonu çerçevesinde görüş ve 
önerilerini sunmuşlardır.

Yayın Tarihi: Şubat, 2012 
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PLAN SENARYOSU 
2025 yılı hedeli, 320.000 kişilik nüfus projeksiyonu baz alınarak hazırlanan Plan; mekânsal kararlar, kentin gelişim yönü, ekonomik sektörler, koruma, 
kullanım kararları ve ulaşım kararları yönlerinden irdelenmiştir.1

Yayın Tarihi: Şubat, 2012 
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Planın Olumlu Yönleri
- Bütüncül yaklaşım kurgusu yapılmıştır.

- Deprem sonrasında hazırlanması 
nedeniyle kent genelinde, güncel mevcut 
durumun tamamını görme imkanı 
sağlamıştır.

- Olumsuz gelişimlere karşı engelleyici 
niteliktedir.

- Çevresel hassasiyet ve koruma kararları 
açısından duyarlıdır.

- Doğal eşik ve gelişme alanı ilişki dengesi 
kurulmuştur.

- Öngörülen 320.000 kişilik nüfus için 
yeterli konut alanı planlanmaktadır. 

- Plan hazırlama sürecinde kurumlardan 
görüş alınmıştır. 

- Yalova’nın değerlerinin korunması için 
kırmızı çizgileri dikkate alan bir yaklaşım 
sunmaktadır.

Planın Olumsuz Yönleri
- Alt ölçekli planlar ile uyumsuzluklar bulunmaktadır. 

- Uyumsuzluklar nedeniyle uygulamaya yönelik bir plan değildir.

- Yalova merkezin doğu ve batısı arasında dengesizlik yaratmaktadır. 

- İlgili kurum ve kuruluşlardan yeterli görüş gelmemesi nedeniyle kapsamlı katılım 
sağlanamamıştır. 

- Plan yapım sürecinde STK’lar, yerel yönetimler ve kamuoyu yeterince bilgilendirilmemiştir.

- Körfez Geçiş Projesinin nüfusa etkilerine ilişkin yeterli değerlendirme yapılmamıştır.

- Yüksek katlı yapılaşmaya izin verilmektedir.

- Özellikle Altınova’daki Kentsel Servis Alanları gibi kullanımların tanımlarında belirsizlikler 
vardır.

- Tanımlardaki belirsizlikler nedeniyle, yatırımcılar için cazip ortamlar yaratılamamaktadır.

- Körfez Geçişi gişelerinin çevresindeki tarım alanı ve yerleşim alanı ikilemi bulunmaktadır.

- Öngörülemeyen nüfus artışına yönelik potansiyel konut alanlarını içermemektedir. 

- Altınova’da sanayi ve tersane alanı etrafı, sanayi sektöründe çalışan kişilerin ihtiyacından 
farklı nitelikte olan iki katlı konut alanı olarak planlanmıştır.

- Mevcut durumu koruma dışında stratejik kararlar alınmamaktadır. 

- Nüfusun 325.000’in üzerine çıktığı durumda ne olacağı konusunda herhangi bir hüküm 
getrmemektedir.

- Sanayi alanları, kentsel servis ve tarım alanları üzerine ve alüvyonlu zemin yapısının 
bulunduğu vadiler üzerine planlanmıştır. 

- Yeni yatırım ve gelişmeleri dikkate alan esnek bir yapı sunmamaktadır.

- Körfez Geçişi, kamu ve özel sektör yatırımlarının etkisini dikkate almamıştır.

- Üniversitenin kampüsler seklinde yayılması söz konusu, ancak kampüslerin yerleri planda 
belirli değil. TİGEM arazisi olarak belirlenen üniversite alanının henüz elde edilememiş olması 
süreci duraklamaya sokmaktadır.

- Plan Arazi iyatlarının artışı yatırımsal ilginin altını dolduran bir öneri getirmemiştir. 

- Bursa Yolu koridoru ve öneri körfez geçişi koridoru arasında oluşan sinerji, yine arazi iyatlarının 
artışından kaynaklı sektörel yer değişikliklerini doğurmaktadır.

- Mutlak ve organik tarım arazileri dışındaki planda “diğer tarım alanları” olarak ifade edilen 
“marjinal” tarım arazilerinin nitelikleri belirli değildir. Bu alanların imara açılma riskine karşın 
koruma kararları net değildir.

- Kurumlar arası karar mekanizmalarında yetersizlik planın uygulanabilirlik sorununu da 
beraberinde getirmektedir.

- Detaylı olarak planlanmamış “tanımsız” alanların varlığı, kontrolsüz gelişme riski yaratıyor. 
Dolayısıyla kent gelişimi için çok yararlı olabilecek “Körfez Geçişi” kontrolsüz gelişme yönünde 
tehdit yaratmaktadır.
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- Farklı kurum ve şahısların çıkarları doğrultusunda değişen ve delinen plan kararları nedeniyle tutarlı gelişmeme riski doğmaktadır. 

- Tasarlanan süreç Yalova’nın doğu-batı dengesinde ciddi bir nüfus ve ekonomik dengesizliği beraberinde getirmektedir.

- Yalova merkezi ve Altınova ilçesi arasında dengesiz yatırım öngörüsü vardır.

- Kentsel gelişim bölgelerinin ne şekilde gelişeceğine ilişkin karar eksikliği bulunmaktadır.

- Nitelikli göç yaratacak yatırım alanlarının belirlenmemiştir. 

- Toplu ulaşım ve  demiryolu eksikliği bulunmaktadır.

- Yalova’nın “Körfez Geçiş Projesi” ile bölgesel ve ulusal düzlemde kazanacağı değere yön verecek bir plan niteliği taşımamaktadır.

- Alt ölçek plan kararları ile uyuşmazlık planın uygulanabilirliğine ilişkin sorunları arttırmaktadır.

- Yalova için önemli bir yatırım olan karbon elyaf üretiminin geliştirilmesine ilişkin karar bulunmamaktadır.

- Plan kararlarında rakamsal çelişkiler gelecek nüfusa, imara açılacak tarım alanlarına ve meralara ilişkin problemleri de beraberinde getirmektedir.

- Plan kararları ile geliştirilen OSB’lerin müteşebbis heyetlerinin mevcut olmasına rağmen halen üretimin olmadığı kullanılmayan atıl mekanlar 
olması plan kararlarının uygulama sorununu ortaya çıkarmaktadır. 

- Körfez Geçiş projesi ile işlev değiştirmesi gerekecek alanlara ilişkin çözüm önerilerinin eksikliği vardır. (Topçular Vapur İskelesi, işlevi ve konumu)

- Doğu batı aksı kuzey güney aksında raylı sistemler, Bursa ile entegre olması mevcut sanayinin Anadolu’dan gelip buradan ekonomik döngüye 
katılması gerekmektedir.

- Arazi kullanım kararları net olmalı, yerleşim bölgeleri sistemli biçimde dağıtılmalıdır.

- Altın ring ve eklenecek olan projeler ile tahmin edilebilen ve edilemeyen noktada baskı olacaktır. Plan bu baskıyı öngörmemektedir.
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Plan Revizyonuna İlişkin Öneriler

- Körfez Geçişi, Tersane, Yan Sanayi, Üniversite ve 3 büyük kentin etkisi, plana ilişkin bazı konuların değişimini gündeme getirmeli

- Körfez Geçişi ve ulaşım projelerinin etki alanları mutlaka yeniden planlanmalı

- Mutlak tarım alanları, dikili alanlar ve tescilli meralar tanımlanmalı

- Konut gelişim ve sanayi alanları yeniden belirlenmeli  

- Yalova’daki ölü kent alanları tespit edilmeli ve bu alanlar canlandırılmalı, tarım alanları korunmalı

- Yol projesinden dolayı yeni konut alanı ihtiyacı doğacaktır, plan bu gereksinime dayalı değişmeli, tüm sektör ve bilgileri içerecek şekilde 
yenilenmeli

- Kurumlar arası daha güçlü iletişim kurulmalı

- Turizm çeşitliliği artırılmalı

- Tersane ve Körfez geçişinin yaratacağı yan sanayi ve konut gelişim alanı planlanmalı

- Üniversite kent ile bütünleştirilmeli

- Alt ve üst ölçekli planlar arasında uyumlulaştırma yapılmalıdır. 
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EKONOMİK SEKTÖRLER
Mevcut Sektörler
Tarım: Yalova’da mevcut tarım alanlarının %45’i, toplam tarımsal üretimin %48’i Bursa Yolu’nun doğusunda, planlarda sanayi alanı olarak belirlenen 
alanlarda bulunmaktadır. Tarımsal üretim, çok parçalı mülkiyet yapısı ve küçük üretim alanları nedeniyle verimsizdir. Tarım alanlarının  bu durumu, Süs 
Bitkiciliğini önemli bir sektör haline getirmiştir.

Turizm: Yalova’nın batısı, Termal, Çınarcık ve Armutlu ilçeleri turizm sektörüyle ön plana çıkmaktadır. Kent genelinde turizm çeşitliliği çok düşük, 
alternatiler oldukça kısıtlıdır. Türkiye’de Sağlık turizmi konusunda 150.000 yatak kapasitesi hedeinin 20.000’i 2014’te, 5000 hektarlık turizm alanında, 
Termal ve Armutlu’da karşılanacaktır.

Sanayi: Körfez Geçişi Projesi sonrasında sanayileşme artacaktır. Yalova’da planlanan yaklaşık 1500 hektar sanayi alanı, yaklaşık  100.000 kişilik sanayi 
nüfusu demektir ve gelişim planlanmadığı durumda  kenti tehdit edecektir. Özellikle Kılıçlı köyü gibi kırsal yerleşimler, bu etkinin altında, tarımsal arazilerini 
kaybetmektedir.

Üniversite: Üniversitenin kent içinde yerleşmiş  olmasının avantajı kullanılarak, Üniversite ve kent buluşması sağlanabilir. Üniversitenin daha çekici hale 
getirilmesi, öğrenciler için olanakların artırılması sağlanmalıdır.

Geliştirilecek Sektörler
Sanayi: Yalova, coğrai konumu nedeniyle İstanbul’un direkt olarak etkisi altındadır. E-5’in Yalova’ya uzanması, İstanbul’un sanayi kollarından birinin 
kente ulaşması demektir. 100.000 sanayi istihdamı beraberinde 160.000 hizmet sektörü istihdamı getirecektir. Yalova, sanayi sektörüne ilişkin kurgusunu, 
ek istihdam, ulaşım, çevre ve konut ihtiyacını gözeterek yapmalıdır. Planlanan Çiçekçilik OSB(70 ha), Gemi İhtisas OSB(130 ha) ve Bilişim OSB (40 ha.) 
için yenilikçi kullanımlar geliştirilmelidir. 

Teknoloji Tabanlı Sanayi: Kente gelecek yeni sanayi, yüksek teknolojiyle üretim yapan, katma değeri yüksek sanayiler olmalıdır. Yeni ekonomik sektörler, 
bilişim, teknoloji, Üniversite ve yüksek teknolojili sanayilerdir.

Çiçekçilik: Yalova’nın ekonomik kimliği, çiçekçilik ile tanımlanmaktadır. Üretim, Pazarlama, Borsa, Fuar aktiviteleri kentte bir arada yer almalıdır. Çiçekçilik 
OSB, üretim ve yaşam alanlarının bir arada yer aldığı, karma kullanımlı merkez olarak tasarlanırsa, turizm ve üretim birlikteliği sağlanacak, kaliteli konut 
alanı için yer sağlanabilecektir. 

Karbon Elyafı: Karbon Elyaf üretimi ve yenilikçi sanayiler desteklenmelidir. Sanayi sektöründe vizyon kararları alınmalıdır. Karbon elyaf üretimi, Adapazarı-
Bursa hattındaki otomotiv sektörünü destekleyen üretime yönelik yapıldığında başarılı olacaktır. Bu sektör hem Yalova’ya özgü, hem de  yenilikçi olmalıdır.

Kongre Turizmi: Termal ve Armutlu, Sağlık Turizmine farklı konseptler getirerek, kaliteli tesis sayısını artırmalıdır.

Üniversite: Yalova’nın nitelikli bir üniversite kent olabilmesi için, bilişim sektörünün ön plana alınması, Üniversiteye gelen genç nüfusun burada tutulması, 
gençlere yönelik istihdam, konut olanaklarının arttırılması, üniversitelerin daha cazip hale getirilmesi, yerelin harekete geçmesi ve tüm kentte seferberlik 
oluşturarak üniversite kenti olmanın ne demek olduğunun anlaşılması gerekmektedir.
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KÖRFEZ GEÇİŞİNİN MEKANSAL ETKİLERİ
Körfez Geçişi ile kamu ve özel sektör yatırımları dikkate alınarak;

- Yalova ne gibi tedbirler almalı? 

- Yatırımların artması, İstanbul’un yayılması, sanayinin yeni yer seçimleri Yalova’nın kırmızı çizgilerini tehdit altına alacak mı? 

- Yalova bu potansiyelleri nasıl kullanmalı? Büyük yatırımların kentsel gelişime katkısı ne olmalı, kırmızı çizgileri koruyarak gelişme trendi nasıl 
uyum içinde sağlanmalı?

temel soruları Yalova’nın Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesini oluşturacaktır.

- Yalova’nın orman alanları, doğal kaynakları, mera ve tarım arazileri vs. iyi belirlenerek ilgili bakanlıklar ile temasa geçilmeli, Yalova’nın doğal yapısı 
korunmalıdır.

- Kentlerin temel sorunu ulaşım kararları değil, planlamadır. Plan kararları merkezi hükümetin kararlarına paralel oluşturulmadığı sürece hiç bir sorun 
çözülemez.

- Depremin izleri halen görülmektedir. Yapılacak planlamalarda, zemin yapısı üzerinde çalışma yapılmalı, kentin gelişim yönü ve ulaşım ağları zemin 
yapısına göre şekillendirilmelidir.

- Kent içindeki ulaşım sorununu çözmek için toplu taşım teşvik edilmeli, yol üzeri otopark sorunu çözülmeli, traik yönetim mekanizmaları 
düzenlenmelidir.

- Bölge ölçeğinde sanayi, lojistik ve tersane kullanımlarına yönelik bir raylı sistem uzun vadede mutlaka gereklidir.

- Yalova  münferit  bir  şehir  değildir ve çevresindeki büyük şehirlerden etkilenmektedir. Gelecekte modern bir gecekondu olmaması için altyapısını 
güçlendirmelidir. 

- Yalova il sınırları içerisinde plansız alan kalmamalıdır.

- Körfez Geçişi projesinden  önce planda öngörülemeyen nüfusun yeni plana eklenmesi gerekmektedir. Nüfus 1 milyon olsa da planlı gelişim 
sağlanmalıdır.

- Körfez Projesiyle Yalova’ya nitelikli nüfus gelmelidir. Yalova öncelikle bunu amaçlayarak planını buna göre kurmalıdır. Yeni kent kurgusu, yeni kent 
vizyonuna göre şekillenmelidir.

- Yalova, arazi iyatları bakımından, etrafındaki 3 ile kıyasla daha ekonomiktir. Fakat bu nedenle niteliksiz sanayinin çekim odağı olmamalıdır.

- Termal’e yakın zamanda yer tahsisi yapılacak olmasıyla,  gelişen sağlık  turizmi diğer sektörlere entegre edilmelidir.

- Yalova’nın aradığı işgücü niteliğinin ne olduğu tespit edilmeli, gerekli işgücü eğitimleri verilmelidir.

- Yalova çevre iller tarafından ikinci bir yerleşim yeri olmaya çevresel değerleri bozulmadan devam etmelidir.

- Yalova’da kentsel kalite anlamında katma değer yaratma kapasitesi düşük olmasına karşın, konut satışı çok yüksektir. Bu konutlar, Körfez Projesi 
nedeniyle rağbet görüyor. Fakat talepteki bu artışın konut iyatlarını olumsuz etkilemesi önlenmelidir.

- Yalova ve Kocaeli arasında haif raylı sistem kurularak Altın R ingi destekleyen  demiryolu hattı taşımacılık için kullanılmalıdır.

- Kent merkezinin canlandırılması ve deniz kenti imajının güçlendirilmesi gerekmektedir. 

- Yalova’da yoğun olan genç nüfus için çekim merkezleri yaratılmalı, sahil kenarı açılmalı, gelen turistlerin vakit harcayacağı alanlar planlanmalıdır
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YENİ ODAKLAR
Kent yakınındaki Samanlı, Elmalı gibi köylerde 
güçlü ulaşım sistemlerine sahip banliyö 
yerleşimler oluşturulması, köylerin kalkınması ve 
tarım arazilerinin korunmasını sağlayacaktır.

Tarım alanlarını korumak, vadilere yerleşmemek, 
yeni nüfus için önlem almak için, il merkezi 
etrafındaki küçük köy ve yerleşim alanlarını 
banliyöleştirerek, güçlü ulaşım bağlantılarıyla  
kente entegre ederek, daha sağlıklı bir Yalova’ya 
ulaşabilir. 

YENİ KORİDORLAR
Körfez Geçişi Otoyolu ve Bursa Yolu etrafındaki 
öneri sanayi alanları kentin yeni koridorlarını 
oluşturmaktadır. 

Bunlar;

- Hersek-İzmir Metropol Koridoru

- Yalova-Bursa Yolu Kentsel Koridoru

YENİ BANTLAR
Körfez Geçiş yolunun açılması ile mevcut yolun 
ağır tonajlı traik yükünün azalması kıyı bandında 
yeni gelişmelere neden olacaktır. Altınova, 
Çiftlikköy, Karamürsel, Gölcük ilçeleri önem 
kazanacaktır.

Samanlı Dağları, Bursa Vadileri, Elmalık 
Ovası, Safran Köyleri, deniz ve ilkimin ekolojik 
değerlerinin ekonomik değer nedeniyle de 
korunması gereklidir.
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YENİ SENARYO 

YENİ EKONOMİK SEKTÖRLER
Kompozit İhtisas OSB: Çiftlikköy’de bir Kompozit İhtisas Islah OSB kurulmalı, bu yönde çok talep bulunmaktadır.

Limanlar: İzmit körfezindeki limanların ihtisaslaşması sağlanmalıdır. Mevcut kapasiteyi modernize edip limanın ihtisaslaşması gerekmektedir.

Spor: 2020 olimpiyatlarında deniz sporları yarışlarının yapıldığı merkez olmak için, su sporlarına yönelik faaliyet alanları geliştirilmelidir.

Denizcilik: Mevcut ve yapılanmakta olan eğitim uygun olduğundan, gençlerin denizciliğe yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Altınova’daki Meslek lisesi 
desteklenmelidir.

Katma Değeri Yüksek Teknoloji: Yüksek katma değeri olan yeni yatırımları bölgeye çekmek için, karbon elyaf yatırımına önem verilmelidir.

Karbon Elyaf: Dünya üretiminin % 15’i AKSA tarafından üretiliyor. Karbon Elyaf  ile entegre olabilecek bir kompozit ile ihtisaslaşan bir OSB kurulmalıdır. 

Taşıt Yan Sanayi: Karbon elyala ilgili ürünler ve ona entegre olabilecek taşıt yan sanayi geliştirilmelidir.

Eğitim: Teknolojik eğitim alanları yaratarak teknolojik meslek okulları açılmalı. Çiçekçilik dahil olmak üzere, Yalova’da organize eğitim bölgesi orta 
öğretimden üniversiteye kadar olmalıdır. Gemi sektörü dünya ile rekabet edebilecek alanda her türlü destek verilmelidir. Emek yoğun değil teknoloji yoğun 
sektörlerle donatılması gerekmektedir.

Sağlık: Yalova’nın %60’ını oluşturan ormanlarla çevrili huzurlu ortamda, Bakanlığın yap-işlet-devret teşviki ile yaptığı sağlık köyü geliştirilmelidir. Termal’de 
sağlık köyü kurulmalıdır. Termal’de sağlık kampusu- tıp fakültesi ile birlikte kurgulanabilir. Sağlık Köyü, Avrupa’dan da turist çekebilecek bir yatırım alanıdır.

Enerji: Bursa üreticileri iş birliği ile, elektrikli otomotiv üretimi mümkündür. Enerji üretiminin mümkün olup olmadığı, güneş, rüzgar gibi alternatif enerjj 
kaynaklarından ne kadar yararlanılabileceği araştırılmalıdır.

Eğlence: Körfez geçişi ile  çok geniş kapsamlı bir eğlence merkezi de yapılabilir. Böylece daha çok günübirlik, hafta sonu ve sezonluk turist hareketi 
yaşanabilir.

Üniversite: TİGEM arazisinde yer alacak üniversite batıda sağlık, tıp ve diğer bilimlere ilişkin kampüslerle, doğuda sanayi işbirliğinde çalışacak teknoloji 
kampüsleri içermelidir. Böylece kentin doğu batı dengesi sağlanabilir. Üniversite, mevcut tıbbi aromatik bölümler birimi geliştirilmeli, sanayi ürünleri 
üretmelidir.

2
Körfez Geçişi’nin doğrudan ve dolaylı olarak yaratacağı dışsal etkiler, 2025 yılı nüfus 
projeksiyonuna ek olarak ön görülemeyen nüfus artışını tetikleyecektir. Yalova’nın 
stratejik yönü ve yeni kentsel kurgusu bu kapsamda yeniden kurgulanmalıdır. Yalova’nın 
dengeli gelişimi için nasıl bir senaryoya ihtiyacı vardır?

Yayın Tarihi: Şubat, 2012 
MARKA Yayınları Serisi  

 

 

 

 

 

 

YALOVA’NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM 
SENARYOLARI VE YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI 

 

 

 

 

 

   



29

KÖRFEZ GEÇİŞİNİN YENİ KENTSEL KURGUYA ETKİLERİ

YENİ ODAKLAR
- OSB’lerin üretimini örgütleyecek lojistik 

odaklar belirlenmeli. Ancak Lojistik 
Merkezin kurulması için arazi iyatları 
kontrol edilmelidir.

- Sağlık Köyü Termal’de yeni bir odak 
oluşturabilir.

- Üniversitenin doğuda sanayi ve batıda 
ise TİGEM arazisinde yer seçmesi eğitim 
odağı yaratabilir. 

YENİ KORİDORLAR 
- Yalova ve Bursa otomotiv koridoru

- Orhangazi ve Karamürsel’de sanayi 
koridoru

- Doğu - Batı aksında turizm, üniversite, 
sağlık ve teknoloji odakları

YENİ BANTLAR
- Sahil Bandı:110 kilometre sahil bandı 

turizm ve eğlence için yeni fırsatlar 
sunacaktır.

- Armutlu Çınarcık Kıyı Bandı: Mega yatlar 
için marina ve Armutlu, Yalova’nın içindeki 
sahil bandının hem ticaret hem eğlence 
mekanı olarak tekrar tasarlanabilir.

- Armutlu Kocadere Aksı: Organik Tarım 
OSB- Kocadere yaylasında yapılabilir 
durumda, Çınarcık liman fonksiyonu ile 
ilişkilendirilebilir. 

- Yalova il sınırı değişmeli, yeni sınırlar, yeni ağlar yeni işbirlikleri kurgulanmalıdır.

- Kent olmanın olmazsa olmazı bireylerin sosyal ve kültürel alanda aydınları kente çekebilmesidir. 
Yalova’nın bilinçli nüfus hareketinden faydalanabilmesi için nitelikli kentsel mekanlar 
üretilmelidir.

- Yalova yerleşime çok da uygun değil. Kıyı sıvılaşma tehlikesi altında. Daha farklı bir çözüme 
gidilmeli. Kent merkezinde kentsel dönüşüm gerekli.

- Yalova’da bölgesel iş gücünün hareketliliği ihtiyacına yönelik yerleşim alanı kapasitesi  yok. 
Yalova, körfez geçişinin yarattığı iş gücüne yönelik çalışma ve yerleşim alanı arasında bir 
yerde olacak. Bu bölgede ağırlıklı hareket, yatırıma yönelik olacak.

- Bölgedeki girişimcilik, kültürel ve rekreasyonel faaliyetleri arttıracaktır.

- Kıyıdaki mevcut karayolunun fonksiyonu değişecektir.

- Jetlerin bakımının yapılacağı bir yere gereksinim var, Cengiz Topel havaalanı bu şekilde 
değerlendirilecek. Taşköprü havaalanında küçük bir alan uçak bakım merkezi olarak 
değerlendirilebilir. Ancak askeri havaalanında eğitim amaçlı kullanılıyor buna izin verilmemelidir.

- Yalova’nın bölgesel ve ulusal bağlamda ve yeni bir konumu olacak bunlar kentsel alanda 
değerlendirilmelidir.

- İstanbul dünya başkenti, Yalova nasıl etkilenecek?

- Avrupa –Yalova-Asya Ulaşım Koridoru

- Akıllı Kentler Ağı

- İstanbul – Kocaeli-Bursa- İzmir Güzergahı

dikkate alınarak yeni bir senaryo yazılmalıdır.

- Körfez Geçiş köprüsü ve bağlantı yollarının merkezlerinde demir yolu bağlantısı ile 
desteklenerek deniz kenarında liman olması ile lojistik merkez yaratılabilir.

Yayın Tarihi: Şubat, 2012 
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İLÇELERİN YENİ VİZYONLARI

ALTINOVA  Dışsal etkilere hazırlıklı ve dayanıklı, kaliteli kentsel yaşama ve çalışma alanı

ÇİFTLİKKÖY Çevreye duyarlı ve katma değer yaratan sanayi tesisleri ile yeni bir yaşam alanı 

MERKEZ  Su ile bütünleşen, yaşam kalitesi yüksek, fırsat yaratan, güvenli Merkez

TERMAL  Kültürel değerleri ile doğal bereketini bütünleştiren sağlıklı Termal

ÇINARCIK Marmara’nın ayrıcalıklı turizm ve eğlence odağı

ARMUTLU  Doğa turizmi öncelikli yeni çekim merkezi
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10 TEMEL İLKE
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Stratejik Vizyon / Stratejik Yön (İstanbul, Kocaeli, Bursa)

Altın Ring (20.000.000, Marmara Bölgesi)

Küresel ve Yerel Çerçeve (Enerji Koridoru, Akıllı Ağlar)

Mor Lekeler (Teknoloji Tabanlı Dönüşüm)

Sektörel Çeşitlilik 

Doğu-Batı Dengesi (Eğitim – Turizm - Sanayi)

Kuzey-Güney Entegrasyonu (Yerleşim, Orman, Tarım)

Yaşam Kalitesi (Ekonomik Güç-Kültür-Altyapı, Deniz Yaşamı, Üniversite)

Ulaşımın Çeşitlenmesi (Demiryolu, Denizyolu, Karayolu)

 Kapasite Analizi / Akıllı Büyüme (Mekan-İnsan- Kurum Kapasitesi)
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BÖLGESEL VİZYON SENARYOLARI

Bölüm

01 Kıyı Senaryosu, 02 Körfez Senaryosu, 03 Bölge Senaryosu

03
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senaryo

01

bölge

senaryo

03
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Merkez

Altınova
Çiftlikköy

Orhangazi

Gebze

Çayırova

Dilovası

İzmit

Karamürsel

Termal

Çınarcık

Armutlu

Gebze
Çayırova

Yalova

Altınova
Çiftlikköy

İzmit

Dilovası

İstanbulTekirdağ

Kocaeli

Yalova

Bursa
Çanakkale

körfez

senaryo

02
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nüfus sektörel gelişim

sektörel gelişim

sektörel gelişim

nüfus

nüfus

kapsama alanı

kapsama alanı

kapsama alanı

300.000 3.000.000

9.000.000

20.000.000

600.000

900.000

3 Çarpan Etkileşim Teması
TEKNOLOJİ BİLİŞİM TURİZM

01

03
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Gebze

Çayırova

Dilovası

İzmit

Orhangazi

Karamürsel
Merkez

Altınova

Çiftlikköy

Termal

Çınarcık

Armutlu

Gebze

Çayırova

Dilovası

İzmit

Orhangazi

Karamürsel
Merkez

Altınova

Çiftlikköy

Termal

Çınarcık

Armutlu
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Kentsel Güç Odakları

Kıyısal Kümelenme

TEMEL SORU;  

Kıyı Odaklı Dengeli Büyüme

kıyı

senaryo

01 Dış dinamikleri dikkate alan, Dayanıklı Kent rolünü oynayacak mı?
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Gebze

Çayırova

Dilovası

İzmit

Orhangazi

Karamürsel
Merkez

Altınova

Çiftlikköy

Termal

Çınarcık

Armutlu

Gebze

Çayırova

Dilovası

İzmit

Orhangazi

Karamürsel
Merkez

Altınova

Çiftlikköy

Termal

Çınarcık

Armutlu
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Dayanıklı Kent
Etkileşim Rolü;

Geçiş Bölgesi 
Etkileşim Riski;

Dış dinamikleri dikkate alan 
Dayanıklı kent
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Gebze Dilovası

Çayırova

Orhangazi

Gemlik

Mudanya

Altınova
Karamürsel

İzmit
Çiftlikköy

Termal
Çınarcık

Armutlu

Merkez

Gebze
Dilovası

Çayırova

Altınova

İzmit

Çiftlikköy
Yalova Merkez
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Körfez Güç 
Odakları

Körfez
Kümelenmesi

Tematik Odak ve Koridor Gelişimi 

körfez

senaryo

02 TEMEL SORU;  
Körfez potansiyelini değerlendiren Dinamik Kent rolünü üstlenecek mi?



39

Gebze Dilovası

Çayırova

Orhangazi

Gemlik

Mudanya

Altınova
Karamürsel

İzmit
Çiftlikköy

Termal
Çınarcık

Armutlu

Merkez

Altınova
Çiftlikköy

Termal
Çınarcık

Armutlu

Merkez

Gebze
Çayırova

Dilovası

Orhangazi

Gemlik

Mudanya

Karamürsel

İzmit
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Dinamik Kent

Ayrışma

Etkileşim 
Rolü;

Etkileşim 
Riski;

Körfez potansiyelini değerlendiren 
Dinamik kent 
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bölge

senaryo

03

İstanbulTekirdağ

Kocaeli

Yalova

Bursa
Çanakkale

İstanbulTekirdağ

Kocaeli

Yalova

Bursa
Çanakkale
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Bölge Güç Odakları

Bölgesel Ağ Kümelenmesi

Bölge Odaklı Kompakt Büyüme 
TEMEL SORU;  
Yeni ağ sisteminde Hub Kent rolünü üstlenecek mi?
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İstanbulTekirdağ

Kocaeli
Yalova

Bursa
Çanakkale

Dilovası

Çayırova
Gebze

İstanbulTekirdağ

Kocaeli
Yalova

Bursa
Çanakkale
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Yarışma
Etkileşim Riski;

HUB Kent
Etkileşim Rolü;

Bölgesel ağ sisteminde yeni rol 
üstlenen HUB Kent  
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Bölüm

MEKANSAL GELİŞİM SENARYOLARI
01 Dayanıklı Kent Senaryosu, 02 Dinamik Kent Senaryosu, 03 HUB Kent Senaryosu      

04
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dayanıklı kent

senaryo

01
dinamik kent

senaryo

02
hub kent

senaryo

03
Kırmızı Çizgilerin Korunması

Kentsel Yayılmanın Durdurulması
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İstanbul

Bursa

dayanıklı kent

senaryo

01

Körfezin yeni dinamikleri çerçevesinde, dışsal etkilere dayanıklılığın sağlanması 

Doğu odaklı gelişim yönünün batı gelişim temaları ile dengelenmesi

Kentsel dayanıklılık risk haritasının hazırlanması

AMAÇ; Mevcut plan kararları revize edilerek, Yalova’nın batısında 
yeni kullanımlar geliştirilmesi, doğu-batı dengesinin kurulması.

Etkileşim Stratejileri; Kıyı - Koridor 

Temalar; Konut - Turizm - Sanayi - Tarım - Üniversite

Kentsel Strateji; Doğu - Batı Dengesi

1

2

3

KIYI KORİDOR ETKİLEŞİMİ
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Etkileşim Alanları

10 Temel İlke
Kentsel Yayılma Riskine Karşı, Akıllı Büyüme

Katma Değeri Yüksek, Yenilikçi Ekonomik Sektörler

Yapı Ve Yaşam Kalitesi Risklerinin Azaltılması

Ekolojik Kapasitenin İyi Yönetimi

Yaşama Ve Çalışma Birlikteliği

Kentsel İttifaklar (Körfez Kıyısı – Gölcük-Armutlu)  

Yerel Ekonomiler

Katılım - İşbirliği

Dayanıklı Altyapı Sistemleri

Ulaşım Çeşitliliği

1

4

8

2

5

9

3

7

6

10

Koru Bilim Odağı
Çınarcık Turizm Odağı 
Termal Sağlık Odağı
Taşköprü Odağı 
Altınova Odağı  
Merkez Doğu Ar-Ge Odağı
Merkez Batı Ar-Ge Odağı
Armutlu Turizm Odağı
Bilişim OSB Odağı
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Temel Strateji;
Batı Gelişim Yönünde Tematik Kullanımlar  

dayanıklı kent

senaryo

01

Altın
ova

Çınarcık

Te
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al

Bursa

Kocaeli

İstanbul

Arm
utlu

Koru

Kocadere Akköy Çiçekçilik
 OSB

Biliş
im OSB

Kılıç

Kadıköy

Gökçe Barajı

Çiftl
ikköy

Taşköprü

Soğucak

Esadiye

Güneyköy

Kurtköy

Merkez Batı Yönünün Turizm, Eğitim, Sağlık, Teknoloji Temaları İle Güçlendirilmesi (Doğu-Batı Dengesi)

Taşköprü – Altınova Sanayi ve Lojistik Hub’ı

Organik Tarım
Eko Turizm
Sağlık Turizmi
Eğitim

Koru Bilim Odağı

Çınarcık Turizm Odağı 

Termal Sağlık Odağı

Armutlu Turizm Odağı
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Esadiye

Güneyköy

Kurtköy

Taşköprü Odağı 

Altınova Odağı  

Merkez Doğu Ar-Ge Odağı

Merkez Batı Ar-Ge Odağı

Bilişim OSB Odağı
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İstanbul

Bursa

AMAÇ; Körfez boyunca yerleşimler arası ilişki 
senaryosunun kuzey-güney yönünde tematik odak ve 
koridorlarla desteklenmesi.

Etkileşim Stratejileri; Körfez  - Koridor

Kentsel Strateji; Odak ve Koridor Gelişimi

1

2

3

KÖRFEZ-KORİDOR ETKİLEŞİMİ

dinamik kent

senaryo

02

Temalar; TKT (Ticaret - Konut - Turizm), EBT (Eğitim - Bilişim - Teknoloji)

Yayın Tarihi: Şubat, 2012 
MARKA Yayınları Serisi  
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Körfez üçgeni işbirliği kurgusunda dinamik kent rolünün belirlenmesi

Körfez içinde Yalova’nın yenilikçi Hub olarak kurgulanması

Körfez üçgeni farklılık ve çeşitlilik stratejilerinin belirlenmesi 
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Etkileşim Alanları

10 Temel İlke
1

4

8

2

5

9

3

7

6

10

Çınarcık - Koru - Termal  Altın Üçgeni
Tigem - Kadıköy - Gökçe Barajı  Odak ve Koridorları
Merkez - Soğucak Koridoru
OSB - Taşköprü - Altınova Odakları ve Stratejik Koridoru
Bilişim Odağı
Armutlu Turizm Odağı
Armutlu - Çınarcık Koridoru

Yayın Tarihi: Şubat, 2012 
MARKA Yayınları Serisi  
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Lineer Kent Formu

Körfez Üçgeni İçinde Güçlü Tematik Hub (Yalova-Altınova)

Farklılaşma Ve Uzmanlaşma

Körfez İşgücü Hareketliliği

Körfez İttifakları (Kocaeli-İstanbul-Yalova) Ve (Karamürsel-Orhangazi)

Yaşama Ve Çalışma Alanı Dengesi

Karma Kullanımlı Odaklar

Tematik Koridorlar

Etkin Ulaşım

Yenilikçi Endüstriler
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dinamik kent

senaryo

02
Temel Strateji;
Odaklar ve Koridorlar Üzerinde Farklılaşan Merkezler

Altın
ova

Çınarcık

Te
rm
al

Bursa

Kocaeli

İstanbul

Arm
utlu

Koru

Kocadere Akköy Çiçekçilik
 OSB

Biliş
im OSB

Kılıç

Kadıköy

Gökçe Barajı

Çiftl
ikköy

Taşköprü

Soğucak

Esadiye

Güneyköy

Kurtköy

Çınarcık - Koru - Termal Altın  Üçgeni

Armutlu - Çınarcık Koridoru

Tigem - Kadıköy - Gökçe 
Barajı  Odak ve Koridorları

Armutlu Turizm Odağı

Yayın Tarihi: Şubat, 2012 
MARKA Yayınları Serisi  
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Odaklar ve Koridorlar Üzerinde Farklılaşan Merkezler

Altın
ova

Me
rk
ez

Çınarcık

Bursa

Kocaeli

İstanbul

Arm
utlu

Koru

Kocadere Akköy
Tig
em Ar

-G
e

Çiçekçilik
 OSB

OS
B Biliş

im OSB
Kılıç

Kadıköy

Gökçe Barajı

Çiftl
ikköy

Taşköprü

Soğucak

Esadiye

Güneyköy

Kurtköy

Merkez - Soğucak Koridoru

OSB - Taşköprü - Altınova 
Odakları ve Stratejik 

Koridoru

Bilişim Odağı

Yayın Tarihi: Şubat, 2012 
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Katma değer yaratan bölgesel kentler ağı içinde kentsel bölge olması

Yalova merkezli bölgesel kent gelişme senaryosunun yazılması

Bölgesel rekabet ve işbirliği önceliklerinin belirlenmesi

İstanbul

Bursa

AMAÇ; Bölgesel ölçekteki kümelenme potansiyellerinin 
değerlendirildiği yeni stratejik odak yaratılması.

Etkileşim Stratejileri; Bölgesel Koridor

1

2

3

BÖLGESEL KORİDOR ETKİLEŞİMİ

hub kent

senaryo

03

Kentsel Strateji; Kentsel Omurga

Temalar; Bilgi Odağı, Lojistik Ağ, Karma Kullanım, Tematik Koridor

Yayın Tarihi: Şubat, 2012 
MARKA Yayınları Serisi  
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Temalar; Bilgi Odağı, Lojistik Ağ, Karma Kullanım, Tematik Koridor

Bölgesel Liderlik

Bölgesel Kalkınma Stratejileri

Kümelenme Ekonomisi

Ekonomik Etkileşim Ağının Parçası Olmak

Körfez Kuzey İttifakı-Körfez Güney İttifakı

Odaklar Ve Koridorlar Üzerinde Farklılaşan Merkezler

Kompakt Büyüme

Ekonomik Üçgenler

Bölgeler Arası Entegrasyon

Bölgesel Toplu Taşım Sistemi

Etkileşim Alanları

10 Temel İlke
1

4

8

2

5

9

3

7

6

10

Yalova Merkez ve Altınova Karma Kullanımlı Kent Omurgası
Altınova Lojistik Hub’ı
Merkez - Soğucak Yenilikçi Sanayi Koridoru
Çınarcık - Armutlu Turizm Koridoru
Armutlu Odağı
Çınarcık - Koru - Termal Altın  Üçgeni ve Akköy Odağı

Yayın Tarihi: Şubat, 2012 
MARKA Yayınları Serisi  
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hub kent

senaryo

03
Temel Strateji;
Yeni Kentsel Omurga, Tematik Odak ve Koridorlar

Altın
ova

Çınarcık

Te
rm
al

Bursa

Kocaeli

İstanbul

Arm
utlu

Koru

Kocadere Akköy Çiçekçilik
 OSB

Biliş
im OSB

Kılıç

Kadıköy

Gökçe Barajı

Çiftl
ikköy

Taşköprü

Soğucak

Esadiye

Güneyköy

Kurtköy

Organik Tarım
Eko Turizm
Sağlık Turizmi
Eğitim

Karma Kullanım
Kompakt Gelişim, Yoğunlaşma

Kamusal Kullanımlar
İleri Teknolojili Sanayi

Karma Kullanım

Karma Kullanım
Eğitim - Tarım - Turizm  Tematik Üçgeni

Teknoloji, Turizm, Doğa Koridoru
Karma Kullanım, Teknoloji, Hizmet Koridoru

Tigem - Kadıköy - Gökçe Barajı  Tematik Odak ve Koridorları

Yayın Tarihi: Şubat, 2012 
MARKA Yayınları Serisi  
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Çınarcık - Armutlu Turizm Koridoru

Yalova Merkez ve Altınova 
Karma Kullanımlı Kent Omurgası

Çınarcık - Koru - Termal Altın  Üçgeni ve Akköy Odağı
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Altın
ova

Me
rk
ez

Çınarcık

Bursa

Kocaeli

İstanbul

Arm
utlu

Koru

Kocadere Akköy
Tig
em Ar

-G
e

Çiçekçilik
 OSB

OS
B Biliş

im OSB
Kılıç

Kadıköy

Gökçe Barajı

Çiftl
ikköy

Taşköprü

Soğucak

Esadiye

Güneyköy

Kurtköy

Karma Kullanım
Lojistik HUB 

İleri Teknolojili Sanayi
Heleonopolis Antik Kenti

Hersek Gölü (1. Derece Doğal Sit Alanı, Sulak Alan)

Karma Kullanım
Kompakt Gelişim, Yoğunlaşma

Kamusal Kullanımlar
İleri Teknolojili Sanayi

Karma Kullanım

Karma Kullanım, Kompakt Gelişim  
Doğa Turizmi - Soğucak
Eko Turizm - Kurtköy, Esadiye, Güneyköy

Yayın Tarihi: Şubat, 2012 
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Yalova Merkez ve Altınova 
Karma Kullanımlı Kent Omurgası

Altınova Lojistik Hub’ı

Merkez - Soğucak Yenilikçi Sanayi Koridoru
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Altın
ova

Me
rk
ez

Çınarcık

Term
al

Bursa

İstanbul

Ar
m
ut
lu

Koru

Akköy

Tigem Ar
-G
e

Çiçekçilik
 OSB

OSB Biliş
im OSB

Kılıç

Kadıköy

Gökçe Barajı

Çiftl
ikköy

Taşköprü

Soğucak

Esadiye

Güneyköy

Kurtköy



59

Yayın Tarihi: Şubat, 2012 
MARKA Yayınları Serisi  

 

 

 

 

 

 

YALOVA’NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM 
SENARYOLARI VE YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI 

 

 

 

 

 

   

Bölüm

2. KENTSEL STRATEJİ ÇALIŞTAYI
Uluslararası Örnekler, Bölgesel Proje ve Yatırımlar, Görüş ve Öneriler 

05



60

Yayın Tarihi: Şubat, 2012 
MARKA Yayınları Serisi  

 

 

 

 

 

 

YALOVA’NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM 
SENARYOLARI VE YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI 

 

 

 

 

 

   

ULUSLARARASI ÖRNEKLER

Eski liman alanları ile lojistik alanı haline gelmiş 
olan Hamburg’u kıyısı ile yeniden buluşturarak 
bir “liman kentine” dönüştürmeyi hedeleyen 
HafenCity(liman kent) projesi, kent merkezinin 
bir uzantısı olarak tasarlanmış, Elbe Nehri’nin 
kuzey kıyısındaki eski liman bölgesini kente 
yeniden kazandırmıştır.

Tamamlandığında 12.000 kişinin yaşayacağı, 
40.000 kişinin çalışacağı alanda ois, otel, ticari 
birimler, konutlar ve konser alanı gibi kullanımlar 
yer almaktadır.

Proje Alanı: 155 ha (55 ha deniz, 100 ha kara)

lojistik alandan liman kentine
Hafen City - Hamburg

Vizyon
Eski   Liman  Bölgesini  kente 
yeniden kazandırarak, kara 
ve denizin bir araya geldiği, 
sürdürülebilir kıyı  kent merkezi

HafenCity, Hamburg

40,000 people mostly in ofice 

The area contains: ofices, hotels, 
shops, oficial buildings and 

Amaçlar
1. Kent ve Kıyı  Ortak Etkileşim Alanı

2. Eski - Yeni Kent Merkezi Birlikteliği

3. Kent Merkezi Yaşamı Birlikte Mahalle Yaşamı 

4. Liman Alanı Dönüşümü Sürdürülebilir Kullanım 
Alanları ve Ekolojik Tasarım

Stratejiler
1. Sürdürülebilir Yaklaşım

-Endüstri Alan Dönüşümü

-Sürdürülebilir Karma Alan Kullanımı

-Termal Enerji Kullanımı

-Yeşil Bina Tasarımı Ve Teşvikleri ‘Eco- Etiket’

2. Merkez ve doğu HafenCity’de karma kullanımlı 
binaların en az %30’ unun Gold HafeCity Eco-
Etiket koşullarını sağlaması gerekmektedir

3.Planlama 

Mülkiyet, Alan kullanımı

Kentsel yapı ve kamusal açık alanlar

Program alanları ve bağımsız önerileri

Temalar
Karma Kullanım 

Kentsel Gelişim Yapısı

Kamusal Kıyı Alanları Planlaması

Kent ile Entegrasyon

Sürdürülebilirlik ve Ekoloji

Alan Gelişimi, Planlama ve İnşaa 
Hamburg Şehri, proje alanını özel yatırımcılara (private public planning – özel 
kamusal planlama) pazarlamak ve satmak için Hamburg Belediyesi “HafenCity 
Hamburg GmbH” Hafen Geliştirme Şirketini kurdu.

Hamburg GmbH
Tamamen Hamburg Şehri - Belediyesi tarafından inanse edilmesine rağmen 
bağımsız bir kurum gibi hareket edebilen; gelişimi tetikleyici ve yönetici bir 
şirkettir.

Uzmanlar 
Yarışma

Katılımcıları

İleri Konsept ve 

Proje Geliştirme

Kalite Yönetimi

Yatırımcılar
İnşaa -Uygulama

Değerlendirme ve

Ödüllendirme

HafenCity- Gmbh

Hamburg GmbH

Planlama ve

İnşaa Aşaması

Müzakere Aşaması

Hazırlık Süreci

Hamburg Master Plan
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   22@ Barselona

22@ Barcelona Projesi, kent merkezinde  200 ha büyüklüğündeki 
eski sanayi alanının, bilişim ve teknoloji odağına dönüşmesini 
sağlamaktadır. Barcelona’nın batı yönlü olan kentsel gelişimini 
doğu tarafına yönlendirmek ve göreceli olarak gelişmemiş olan 
doğu tarafının yenilenmesi için stratejik bir fırsat olarak görülmüştür.

Vizyon
Eski sanayi alanının bilişim teknolojileri, 
yoğun bilgiye dayalı aktiviteler için modern 
mekanlara dönüşümü

bilgiye dayalı aktiviteler
Proje Alanı: 200 ha

Planlama Strateji ve Yaklaşımları
Kümelenme: Medya, Enerji, Bioteknoloji, Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri ve Tasarım olmak üzere 5 küme oluşturulur.

Stratejik Alanlarda Kamu Yatırımları: Proje alanının %47’si kamu 
tarafından geliştirilir.

Özel Altyapı Planı: Yüksek kalitede altyapının sağlanması için 180 
milyon euro yatırım gerektiren altyapı planı hazırlanır.

Altyapı Maliyeti Paylaşımı: Altyapı maliyetinin %30’u kamu 
hizmetleri şirketleri, %70’i mülk sahipleri tarafından karşılanır.

Karma Kullanım: Projede, yaşama ve çalışma alanlarından oluşan bir karma kullanım 
kararı benimsenir ve konut-iş dengesi garantilenir.

Kamusal Alanların Elde Edilmesi: Projede mülk sahipleri arsalarının %10’unu 7@ 
olarak adlandırılan kullanımlar, %10’unu açık yeşil alanlar için kamuya vermektedirler.

7@ Hizmetleri: Kamu tarafından yapılan üniversiteler, teknoloji ve yenilik merkezleri, 
laboratuarlar, araştırma ve geliştirme merkezleri vb. yatırımlardır.

Plan Esnekliği: Genel bir kentsel plan yerine, her parsele ve aktiviteye göre tasarlanan, 
belediyenin onayından sonra uygulanan bireysel tasarılara izin verilmektedir. 
Firmaların yapılarla ilgili uyması gereken kurallar belirlenir.

İnşaat Hakkı Artışı: 2’den 2.2.-2.7 ve 3’e kadar kademeli artış sağlanır. Mülk sahipleri 
inşaat hakkının tamamını kullanmak istiyorlarsa, yapacakları kullanımın en az %20
’si @ faaliyetler olmalıdır. Sosyal konut inşaatı yaptıranlara emsal hakkı 2.7’den 3’e 
yükseltilir
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Ortaklık Yapısı
Milla Digital Projesi; Zaragoza Kent Konseyi Bilim ve Teknoloji Bölümü ile Aragon Merkezi Yönetiminin 
doğrudan ortaklığı ile yürütülmektedir.

Ortaklığın amacı, ‘El Portillo’ istasyonu ve çevresindeki kentsel gelişmeyi sağlamaktır. Projenin işbirliği 
içerisinde üniversiteler de yer almaktadır. 

Projenin Master Planı 2004 yılında Mc Kinsey’in Telefonica, Endesa, Siemens, Indra ve Samsung ile 
yaptığı işbirliği sonucu hazırlanmıştır. 

Çalışma, Zaragoza Üniversitesi Aragon Mühendislik ve Araştırma Enstitüsü’nün alanın son teknoloji 
telekomünikasyon ağı ve akıllı ev gereksinimleri konusunda yürüttüğü çalışmalar ve MIT’nin ‘yeni 
yüzyılın kamusal alan tasarımları’ başlığıyla yürüttüğü tekil ve özgün kentsel tasarım öğeleriyle 
tasarlanmıştır.

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

-Zaragoza’yı bölgesel teknoloji ve kültür merkezine dönüştürmek,

-Suyu kente entegre etmek,

-Kentin tarihi ve dönüşen 
peyzajını yansıtacak iziki 
ifadesini oluşturmak,

-Yeni gelişen teknoloji 
odaklı iş olanaklarından 
faydalanmak için yerel 
kapasiteyi artırmak,

-Kentteki pasif mekanları 
aktive etmek,

-Kamusal mekanları 
artırmak.

Temalar
- Global kimlik

- Bölgesel teknoloji ve kültür merkezi

- Suyun entegrasyonu

- Bilgi kültürünün iziki ifadesi

- Yerel kapasiteyi artırmak

- Pasif mekanları aktive etmek

- Kamusal mekanlar

İspanya’nın Zaragoza tarihi kentinde tren garı 
Portillo’nun yıkılması sonucunda, 1.5 km. 
uzunluğunda ve 109 ha. büyüklüğünde, yeni 
gelişmeler için değerli bir arazi elde edilmiştir. 

Milla Digital Projesi, Ebro nehrinin kenarında 
2008 Expo etkinliğine ev sahipliği yapacak olan 
alandan başlamıştır.

Konut, iş ve donatı  alanlarının bir arada 
olduğu, tamamen bilgi yoğunluklu 
aktivitelerin bulunduğu inovasyon ve 
bilgi kenti.

Proje Alanı:109 ha

Milla Digital - Zaragoza
inovasyon ve bilgi kenti

Vizyon

Program Alanları
Portillo: Kentin en önemli tarihi ve kültürel 
merkezidir.

Almozora: Delicias tren istasyonunun yanında 
bulunan Almozara Parkı Zaragoza’nın en göze 
çarpan bölgelerinden biridir.

Paseo Del Agua: Portillo, Almozara ve Expo 
2008 arasında kalan alanı ve bu alanda bulunan 
parkları içermektedir. Bu bölgenin iki alt bölgesi 
bulunmaktadır:

Paseo del Agua (Güney), Paseo del Agua (Kuzey)
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Hedef 2018
Ekonomik yapının %100 dönüşümü 

Yerel ekonominin geliştirilmesi ve 

yeni iş olanakları yaratılması

Kömür ve çelik üretiminden hizmet ve teknoloji 
sektörlerine dönüşüm sağlanırken, kimya, lojistik, 
sağlık, araştırma ve geliştirme konularında 
Avrupa’nın en dinamik metropolü haline gelmiştir.

Nüfus: 5,2 milyon 

Bölge: 4 bölge, 53 Kent

Proje Geliştirme: Metropol Ruhr Kalkınma Ajansı

Temalar
Çok merkezli, dinamik kentler ağı

Dengeli dağılmış kentsel ağ sistemi

Yapısal Değişim; Ekonomi ve kültür

Kümelenme, 6 Tema; Enerji, Lojistik, Kimya, 
Sağlık, Bilişim, Mikrosistem

Hizmet Sektörü Çalışanı Oranı: 3/4

Paris ve Londra’dan sonra en büyük metropol 
olan Ruhr Bölgesi, ‘çok merkezli yapısı’ ile bu 
metropollerden farklılaşır. 

Canlı bir merkezden çeperlere doğru canlılığını 
yitiren metropol yapısının aksine, Ruhr 
Metropolünde; dengeli dağılmış, eş büyüklükte 
ve önemde, uzmanlaşmış, 53 kent arasındaki 
kentsel ağların oluşturduğu metropol bölge 
yapısı vardır.

Mekansal Gelişim Temaları
Ruhrlines: Doğu – batı gelişim koridoru

Ruhrcities: Merkezlerin ve kentsel alanların kalitesi

Ruhrexcellence: Yüksek kaliteli karma kullanımlı merkezler ve endüstriyel alanlar

Ruhrinvest: Gelişim alanlarındaki potansiyel yatırımları cazip hale getirecek projeler

Ruhrevents: Büyük ölçekli etkinlikler

Toplumsal ve ekonomik yapısal 
değişimin fırsat ve zorluklarını, 
bölgesel gelişimin anahtarı haline 
getirmek

Ruhr Metropolü - Almanya
dinamik kentler ağı

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

Vizyon
“Thames Gateway 2020 yılında ‘yaşama’  ve 
‘çalışma’ alanı olarak tercih edilen iyi tasarlanmış 
farklı tipolojilerdeki konutları, geniş yelpazedeki 
iş fırsatları, mükemmel tasarlanmış sosyal ve 
kültürel altyapısı, Londra’nın geri kalanına, 
Güneydoğu İngiltere’ye ve Avrupa’ya güçlü 
bağlantıların sağlandığı ulaşım altyapısı ile kent 
içinde bir kent olacaktır”.

Thames Gateway- İngiltere

-Yenilikçi Endüstriler, Medya ve         
Bilgi-Iletişim Kümeleri
-Sel Riskinden Korumak Için Alan         
Yönetimi 
-Karma Kullanımlar
-Karma Yoğunluklar   

Planlama Strateji ve 
Yaklaşımları
-14 ‘Değişim Bölgesi’ (Zone of  Change)

-Ekonomik Faaliyet Odakları

-Ulaşım Transfer Odakları Etrafında Gelişim

-Londra’daki Önemli Kent Merkezleri 
  ile Güçlü Bağlantılar

Ekonomik Faaliyet Odakları 
(Focus of Activity Zones);
Nehir boyunca farklı yerleşim alanları, farklı 
gelişim vurguları ile öne çıkarılmaktadır. 

Bunlar;

-Finans ve Hizmet Sektörü 

-Ana Ticari Merkez 

-Yenilikçi Endüstriler, Medya ve Bilgi-

  İletişim, Yüksek Teknolojili Endüstri

-Modern İnşaat Teknikleri 

-Turizm, Eğlence 

Isle of Dogs: Finans ve iş hizmet sektörü 
ile global ölçekte yarışabilirliği yüksek olan 
iş kümesi Canary Wharf’ı desteklemesi,  
gelişmenin spiral etkisi ile Greenwich 
Peninsula ve Lower Lea Valley’e yayılması ve 
bu alanların arka oisler olarak görev yapması 
beklenmektedir.

Stratford’da oluşturulan yeni ana ticari merkez, 
Londra için karma kullanımlı Avrupa İş Bölgesi 
(European Business Quarter) ni içermektedir. 
Bu hedef erişilebilirlikte önemli düzeyde bir 
artışı gerektirmektedir. Ana ticari merkezlerden 
biri CTRL uluslar arası demiryolu istasyonudur.

Kilit kamusal ulaşım odaklarında, yaratıcı 
endüstriler, medya ve bilgi-iletişim kümelerinin 
West Ham, Bromley-by-Bow, Deptford Creek, 
Royal Docks ve Woolwich’de yer alması 
hedelenmektedir.

London Riverside’da yeniden yapılandırılmış, 
yüksek değer yaratan ve Mühendislik Merkezi 
etrafında odaklanmış modern endüstri merkezi 
kurulmaktadır.

Belvedere’deki sanayi temelinin stratejik olarak 
elde tutularak, Londra Thames Gateway’den 
diğer sanayilerin alana çekilmesi, inşaat 
sektörünün modern teknikleri üzerine 
yoğunlaşılması amaçlanmaktadır.

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

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

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

Temalar
Proje yaklaşımı aşağıdaki 5 tema üzerine 
geliştirilmiştir.

-İş,

-Yaşam,

-Erişim,

-Sağlık,

-Tasarım

Planlama Yaklaşım ve 
Stratejileri
-Yeni ve Gelişmekte Olan İleri Teknoloji ve Bio-
teknoloji Endüstrileri

-Karma Kullanım Alanları,

-İmar Hakları Transferi,

-İyileştirilmiş Sanayi Bölgeleri,

-Bilim Kümeleri (Science Clusters), 

-Esnek Bölgeleme, 

-Enerji ve Çevresel Tasarım     
Konusunda Lider, 

-Farklılaşan Merkezler,

-Karma ve Kompakt Odaklar.

Odaklar; Koridor Üzeri Farklılaşan Merkezler;

Koridor üzerinde çeşitli merkezler yer almaktadır. 
Bu merkezler ile ilgili yaklaşım iki kategoride 
gözlemlenmektedir.

Koridor üzeri farklılaşan merkezlerin çeşitli 
ekonomik ve fonksiyonel rolleri bulunmaktadır. 
Merkezlerin fonksiyonel ve ekonomik rollerine 
göre tasarım ilkeleri belirlenmiştir. 

- Kentsel Teknoloji Merkezi        

   (Twinbrook)

- Karma Kullanımlı Downtown 

   (White Flint)

- Kültür ve Sanat 

   (Grosvenor)

Grosvenor 
Kültür ve  
Sanat Merkezi 
 

Twinbrook Kentsel 
Teknoloji Merkezi 

Whiteflint 
Karma 
Kullanımlı 
Merkez 
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 BÖLGESEL PROJE VE YATIRIMLAR 

Stratejik Hedeler
Katılım; Katılımcı  Planlama ve Proje Geliştirme 
Sürecinde Uzlaşma Sağlanması 

İşbirliği; Proje Yönetimi için Örgütlenme 
Yapısının Oluşturulması

Bütünleşme; Proje Fırsatlarından Yerel ve 
Metropol Ölçekte Yararlanılması

KARTAL 
STRATEJİ ve  E Y L E M  P L A N I

(TASLAK - 09/04/2009) 

Anadolu yakasının yeni merkezi
Kartal Yeni Merkez Projesi

İşbirliği
Proje alanındaki lider  irmaların öncülüğünde 
mülk sahipleri tarafından dernek kurulmuş, 
dünyaca ünlü mimarlara davetli yarışma yoluyla 
ikir projesi hazırlatılmış ve planlama çalışmaları 
başlatılmıştır. 

Belediye ve Dernek işbirliği içinde geliştirilen 
ve kamuoyuna açılan planda, yatırımcılar, sivil 
örgütler, meslek odaları ve üniversitelerin katkıları 
alınmıştır.

Vizyon
Küresel ölçekte yarışan, metropol ve 
yerel ölçekte paylaşan, kamusal ve 
açık alanları ile yaşayan, tasarımı ile 
farklılaşan Yeni Merkez

Proje Alanı 360 ha 

Aktörler: ZHA, İBB-IMP, Kartal Belediyesi, 
Dernek, Kentsel Strateji

Avantajları
	 Anadolu yakasının yeni merkezi olma 

avantajı
	 Konum
	 Mülkiyet yapısı
	 Değerler; kıyı gelişimi, topoğrafya, taş ocağı, 

yakın çevredeki faaliyet alanları
	 Modern, entegre ve akıllı altyapı, yüksek 

kalitede kentsel tasarım
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   ekolojik ve ekonomik merkez
Cendere Vadisi - Şişli

Vadi Gelişim Strateji 
Çerçevesi
1. Adım: Vizyon ve Stratejilerin Temel Konuları

2. Adım: Katılımcı Planlama Uzlaşma Yönetimi

3. Adım: Bölgeleme ve Alt Bölgeleme

4. Adım: Öncelikli Planlama Bölgeleri; TEM 
Kuzeyi - 1 ve 2 No’lu Bölgeler

Avantajları
	 Mülk sahiplerinin işbirliği ve organize olma 

becerileri

	 Kamu, özel, sivil örgütler arasında işbirliği ve 
bilgi paylaşımı

	 Konum avantajı

	 Ekonomik ve ekolojik değerler

Vizyon
İstanbul Metropoliten Kentini ‘bilgi 
çağı’ yatırımlarına hazır hale getirmek 
üzere Vadi’deki ekolojik ve ekonomik 
uyumsuzlukların yeni bir ‘mavi-yeşil 
kuşak’ ve ‘gelişme koridoru’ oluşturarak 
giderilmesi ve uyumu sağlayacak 
kullanımlarla yeni kentsel omurga 
oluşturulması

 Proje Alanı: 230 ha.

Aktörler: İBB-IMP, Kayader, Şişli Belediyesi, 
Tasarım Ekipleri, Kentsel Strateji

İşbirliği
Cendere Vadisinin ekolojik ve ekonomik 
gelişiminin sağlanması amacıyla bir araya gelen 
sanayicilerden oluşan dernek, kamu, özel ve sivil 
sektör işbirliği ile;

	 Yol Haritasının hazırlanması

	 1/5000 ölçekli planların hazırlanmasına 
yönelik tasarım projelerinin hazırlatılması

	 1/1000 ölçekli planların hazırlanmasına 
yönelik tasarım projelerinin hazırlatılması 
süreçlerinde aktif rol almıştır.

Stratejik Hedeler
EKOLOJİ :Kent İçi Mavi  - Yeşil Kuşak Oluşturulması 

EKONOMİ: Kent İçi Gelişim Koridoru Yaratılması 

EŞİTLİK: Yaratılan Fırsatlara Toplumun Erişiminin 
Sağlanması 

ETKİN OLMA: Kamu, Özel ve Sivil İşbirliği ile 
Gücün Paylaşılması 

ELDE EDİLEBİLİRLİK: Kamusal Alanların Yenilikçi 
Yaklaşımlarla Yaratılması 

ENTEGRASYON: Vadi Gelişim Strateji 
Çerçevesi’nin Oluşturulması
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sınırlar ötesi bölgesel güç
Yeni Çayırova

Proje Alanı 1200 ha 
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bölgesel merkez
Kocaeli Yeni Merkez

Bölgesel Vizyon
Bölgesel ölçekte yeni iş fırsatları sunan, büyük kamusal yatırımları ile metropol ve bölgeyi 
destekleyen,  Cazibe Merkezi.

Stratejik Vizyon
Kentle bütünleşen ve kenti kamusal yatırımları ile destekleyen, yaşama ve çalışma alanı olarak 
iyi tasarlanmış Yenilikçi Merkez.

STRATEJİK VİZYONDAN 
 

STRATEJİK İŞBİRLİĞİNE 1 
STRATEJİK İŞBİRLİĞİNDEN 
 

STRATEJİK TASARIMA 2 
STRATEJİK TASARIMDAN 
 

KARMA YÖNETİME 3 
4 

KARMA YÖNETİMDEN 
 

KATMA DEĞERE 
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yeni kentsel kurgu; akıllı büyüme
Düzce’nin Geleceği

Ortak Vizyon

Kültürel ve Doğal Mozaikten, ‘Kalkınma Mozaiği’ne 
Doğru; ‘Yeni Bir Stratejik Yön’

1

2

3

4

Yakın Pazar Ekonomisi; 
Katma Değer

Farklılıkların Etkileşimi; 
Kalkınma Mozaiği

Yerel Kalkınma; 
Eko-turizm

Yeni Kentsel Kurgu; 
Akıllı Büyüme

Tematik Odaklar

Yeşil Ağlar

Yenilikçi Koridorlar
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Vizyon Senaryolarına İlişkin Görüşler
Yalova’nın geçiş bölgesi olmaması için, 
bölge dinamiklerini dikkate alan stratejiler 
geliştirilmelidir.

Düzce örneğinde,  hedef nüfus kapasitesi 
belirlenerek akıllı büyüme kurgusu yapılmış 
olması, iradi ve akılcı bir stratejidir. Yalova, 
nitelikli nüfus senaryoları üreterek gelişimini 
kurgulamalıdır. Dayanıklı kent olamadık, son 8 
yıldır Altınova’da yenildik fakat kentin gelecekte 
dayanıklı hale getirilmesi için bölgesel bütünlüğü 
sağlamamız gerekiyor.

Yalova için, Armutlu’ya kadar giden Dayanıklı 
Kent ve Bursa’ya kadar ulaşan Dinamik Kent 
kavramları kullanılmış. Hem dayanıklı, hem 
de dinamik kent olabilmek için neler yapılması 
gerektiğini belirlemeliyiz.

Geçmişte yapılan planlama çalışmaları bir 
araya getirilerek öncelikle planlamada bütünlük 
sağlanmalı. Her ilçe ayrı hareket ederse, dinamik 
kent olmak için sahip olduğumuz kapasite 
ve potansiyeli boşa harcarız. Korkularımızı 
üstümüzden atıp, gücümüzü doğru kullanmalıyız.

Yalova, geçmişteki mekânsal ve sektörel plan 
çalışmalarını entegre ederek geleceğe dönük 
senaryoları yazmalı. 

Yalova, eğitim ve turizm temalı çalışmalar ile 
enerjisini mevcut imkânlar için kullanırsa başarılı 
olacaktır. 

Yalova, körfez koridorunda avantajlı konumda 
fakat gerçekleşebilir senaryo, Dayanıklı ya 
da Dinamik kent senaryolarıdır.  1İstanbul ve 
Bursa’yı düşünerek gelişimi planlamalıyız.

İstanbul ve Bursa, Yalova’yı Kocaeli’den daha 
fazla etkileyecektir. Merkezi planlarla entegre, 
parçasal değil bütünsel Yalova senaryosu bu 
kapsamda yazılmalıdır.

Nüfus projeksiyonuna dayanan planlama 
yerine, ekonomik gelişim odaklı kentsel 
planlama yapılmalıdır.  Turizm, sanayi, kültür 
ana kararlarının detaylarını bilmeden planlama 
yapmak yanlıştır. 

Senaryolarda limanlaşmayı ön görüyorsak, 
bu öngörü önerilen bütün senaryolara 
uygulanabilir. Öncelikli odaklanmamız gereken 
güçlü olduğumuz noktalar olmalıdır.  Yalova’nın 
batısı, turizm, sanayi sektörleriyle istihdamın 
yönlendirilmesi yoluyla yapılmalıdır.

Bölgede, MARKA, TRAKYAKA, İSTKA ve BEBKA 
ile ortak çalışmalar yapılıyor. Yalova’nın doğasını 
zorlamayan, kamu yatırımlarıyla alternatif üreten, 
katma değeri yüksek sektörlere ilişkin stratejiler 
geliştirilmelidir.

Yalova, sanayi, eğitim, turizm kenti niteliklerinden 
hangisine sahip olacak sorusu cevaplanmalı.

Yalova’ya ekonomik değer katacak projeler 
desteklenmeli, gelecek stratejilerinin nasıl 
hayata geçirileceği, inansman ve cazibe yaratan 
sektörler belirlenmeli.

Yalova için Dinamik/Dayanıklı/HUB olmak üzere 
3 senaryo birleştirilerek daha stratejik bir sentez 
senaryo belirlenebilir. 

Yalova, dayanıklı kent olmaya çalışırken direndi 
ve güç kaybetti. Doğru planlama yapılırsa kent 
olarak zenginleşir, cazibe merkezi oluruz. Doğal 
kaynaklarımız, %60 orman geri kalan %30-40’lık 
alan çok iyi planlanmalı. Yalova’nın çevrede ki 
3 metropolden etkilenmeme şansı yok. Önemli 
olan bu kentlerden sinerji oluşturan, arka bahçe 
değil, fakat beyin göçü vermeyen, imkanlarını iyi 
yöneten bir kent olmak. Çevre konusunda sadece 
Yalova değil tüm kentler hassas olmalı.
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GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 
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Mekansal Senaryolara İlişkin Görüşler
Ulaşım koridorları çok önemli; Bursa yolu, sanayi 
koridoru olarak gelişme eğiliminde. Deniz ile kenti 
buluşturmak gerekiyor.

Odakların içerikleri doğru tanımlanmalı, Doğu 
Batı dengesi doğru kurulmalıdır. Doğu tarafında 
OSB, İhtisas OSB gibi önemli sinerji noktaları 
oluşuyor.

İstanbul-İzmir otoyolunun Yalova ve Termal 
bağlantıları değerlendirilmeli.

Hub Kent senaryosunda önerilen kentsel 
omurganın kuvvetlendirilmesi ve farklılaşan 
birtakım stratejilerin belirlenmesi gereklidir. Böyle 
bir senaryonun muhtemel etkileri nelerdir olabilir?

Yalova’nın tanımı, deniz-doğa-turizmdir. 
Etrafındaki 3 büyük şehir balon gibi büyürken, 
bölge ve ülke stratejileri mevcutken, ulusal 
ve uluslararası arenanın bölgeden beklentisi 
sorgulanmalıdır.  Planların yaptırım gücü ve 
merkezi hükümetteki önemi nedir?

Kocaeli, Bursa, İstanbul’un planlama yaklaşımı 
içinde Yalova’nın hangi rolleri alacağını 
sorgulamak gerekli.

Batının güçlerini iyi  kullanarak, doğuya kaynak 
sağlanabilir. Kontrollü büyüme, üniversite kenti, 
bilişim, teknoloji gibi sektörler Yalova Üniversitesi 
ile bir arada çalışmalıdır.

İstanbul’da sanayinin desantralizasyonu 
çalışmaları devam ederken, kirli sanayiyi 
Yalova’ya kaydırmak gibi bir niyet yok. İstanbul   
13,5 milyon üstü nüfus ile halen bilişim-AR-GE 
üssü olmaya çabalıyor, üst amaçlardan öte, 
kültür, turizm vb. komşuları ferahlatacak stratejiler 
üretebilir. 

Çiçek üretimini kentte tutabilmek için, katma 
değer yaratan, çiçek borsası vb., araştırma-
inovasyona dayalı stratejiler geliştirilebilir.

Yalova’da tarım, tarımsal sanayi, pazarlama ve 
gıda sektörü vardır ki bunlar geleceğin en reel 
sektörleridir. Ciddi stratejik planlama yapılarak 
Yalova,  İstanbul metropolüne yakınlık avantajını 
kullanarak gıda lojistik merkezi olabilir. 
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Körfez Dinamikleri; Körfez Geçişinin Çarpan Etkisi
Körfezin kuzeyinde, İstanbul metropolüne karayolu ile bağlanan ve metropolün direkt etkisiyle gelişen ve kentleşen Tuzla, Gebze, Darıca, Dilovası ve İzmit 
ilçelerinde yaklaşık 2.000.000’luk nüfus yaşamaktadır. 

Körfez’in güneyinde ise, İstanbul ile yalnızca deniz yolu ile bağlantısı bulunan Yalova, Altınova, Karamürsel ve Gölcük yerleşimlerinde yaklaşık 315.000 
nüfus yaşamaktadır. İzmit Körfezinin İstanbul metropolü etkisi altında kalan kuzey kısmı, güney kısımdan altı kat daha fazla nüfusa sahiptir.

2025 yılı nüfus projeksiyonuna bakıldığında 
116.000’lik yani şu anki nüfusun %57’si kadarlık 
bir nüfus artışı öngörülmektedir. Bu nüfusun 
niteliği ve kent içinde nerede yer seçeceği 
önemlidir.

Ayrıca Çevre Düzeni Planının öngördüğü 
bu nüfus artışının yanı sıra körfez geçişinin 
getireceği öngörülemeyen nüfus artışına yönelik 
yeni yaşam ve çalışma alanlarını, yeni ekonomiyi 
göz önünde bulunduran bir senaryo önerilmelidir.

Projeksiyona göre Yalova’da öğrenci sayısında 
18.000’lik artış beklenmektedir. Temel soru,işsizlik 
oranının %17 olduğu kentte, yetişmiş iş gücünün 
kentte nasıl tutulacağı olmalıdır.

Tuzla, Gebze, Çayırova gibi ilçeleri etki altına alan İstanbul’un gelişme baskısı ve sanayisinin Marmara Bölgesi’ndeki desantralizasyonu, Körfez Geçişi 
ve diğer büyük yatırımlar, Körfezin güneyini büyük ölçüde etkileyecektir. Yalova, yeni ekonomik senaryosu ile bu dışsal etkilere karşı sağlam bir duruş 
sergilemelidir. Bu duruş, ülke ve bölge düzeyindeki kararların mekansal gelişim stratejilerine dönüştürülmesinde de etkili olacaktır. 

Körfez’in kuzeyindeki yerleşimler ve doğanın sunduğu içsel dinamikler ise Yalova’nın farklılıkları ve farkındalıklarının ortaya çıkarılması ile güç yaratacaktır. 
Bu nedenle, dışsal güç ile yerel güç sinerji içinde yönetilmeli ve uyumlu bir kurgu yazılmalıdır.

E-5 otoyolunun geçişi ile İstanbul metropolünün parçası haline gelen Tuzla, Gebze, Darıca, Dilovası gibi eski sahil yerleşimleri, ekonomik, sosyal ve 
mekansal olarak olumlu ve olumsuz çarpan etkilerin altında kalmışlardır. Sanayi sektörünün olumlu çarpan etkisi; istihdam, gelişen sanayi, katma değer 
artışı, metropole eklemlenme iken, olumsuz çarpan etkiler; çevre, altyapı, sağlık, lojistik, kapasite, kimlik, yaşam kalitesidir.

İstanbul metropolünün sanayi omurgası olan E-5’in Körfez Geçişi ile Yalova’ya uzanması, kenti sosyal, mekânsal ve ekonomik çarpan etkileri altında 
bırakacaktır. Bölge ve Körfez dinamiklerinin ‘olumlu çarpan etkileşim’ yaratması için,  mekansal, ekonomik ve sosyal ‘yapısal değişim’ kurgulanmalıdır.

ORHANGAZİ 

KARAMÜRSEL YALOVA 

Körfez Üçgeni
Yalova, metropol ölçekteki insan hareketliliğini 
etkileyebilecek kapasitedeki yeni projelerin de 
etki alanı içindedir. İstanbul’un alt merkezi olarak 
belirlenen Kartal Yeni Merkez Projesi, Kocaeli’de 
geliştirilecek olan İzmit Yeni Merkez Projesi 
ve yeni yatırımların odağındaki Yeni Çayırova 
projelerinde yaklaşık 750.000 kişinin yaşayacağı 
ve çalışacağı öngörülmektedir.

Kentsel Üçgen
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 alanlar, kentsel üçgen olarak 
tanımlanmaktadır.  

Körfez Geçişi’nin etkisiyle değer artışı yaşanan 
Yalova Merkez ve Karamürsel hattı ile Bursa’nın 
etkisi ile gelişmekte olan Orhangazi arasındaki 
kentsel üçgen de bu niteliklerde bir yaşama ve 
çalışma alanı olarak gelişmelidir. 

KÖRFEZ VE BÖLGE DİNAMİKLERİ
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Bölgesel Dinamikler; Altın Ringin Çarpan Etkisi
Altõn 
Ring 

4 saat 

35000  

6 dk. 

500 km. 
 

Marmara Bölgesini çevreleyen 400 km. uzunluğundaki Altın Ring Projesinin yaratacağı bölgesel dinamikler, bölge kentlerini olumlu ve olumsuz çarpan 
etkileşim altında bırakacaktır. 

Altın ring, İstanbul, Kocaeli ve Bursa Metropolleri ile Yalova’yı 
bütünleştirmektedir. Yalova’nın geleceği, üç metropolün potansiyellerini 
iyi değerlendirerek yeni bir vizyon çerçevesinde sosyal, ekonomik, 
mekansal stratejilerini doğru üretmesine bağlıdır. Yalova bugün 
yakaladığı bu şansı kullanarak geleceğini doğru kurgulamalıdır.

Ulaştırma Bakanlığı’nın ulaşım yatırımları,  İstanbul Stratejik Planı 
ve Doğu Marmara Bölge Planı, Marmara Bölgesi’nin, dolayısıyla da 
Yalova’nın geleceğini etkileyen dışsal dinamikleri tetiklemektedir.

Yalova, hangi senaryo ile ayakta durabilir, gelişen dinamikleri dikkate 
alarak gelişim ve dönüşüm sürecini doğru yönetir, dayanıklılığını 
artırırken kırmızı çizgilerini nasıl koruyabilir? 

Yalova’nın geleceği için ‘Altın Ringin Çarpan Etkisi’ temel sorusu içinde;

Üç büyük kentin çarpan etkisi ne olacak?

	 Marmara ringinin potansiyeli nasıl kullanılabilir?

	 Altın bilezik ne götürecek, ne getirecek?

sorularının da yanıtları önem kazanacaktır.

Metropol Üçgen
Altın Ringin çarpan etkisi, metropol üçgen 
dinamikleri ile birlikte değerlendirilmelidir. 

Ekonomik, ekolojik ve sosyal değerlerin ortak 
fayda için işbirlikleri yapılarak korunduğu 
ve geliştirildiği bölgeler, metropol üçgenleri 
tanımlamaktadır.

Sanayi sektöründe en gelişmiş üç metropol, 
İstanbul, Kocaeli ve Bursa’nın merkezindeki 
Yalova, yeni ulaşım avantajını da kullanarak, 
ekonomik katma değerin artırılması için değer 
üreten kentler ağına katılmalıdır.

KOCAELİ 

İSTANBUL 

BURSA 
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Bölgesel Vizyon Senaryoları
senaryo

01

02
senaryo

03
senaryo

kıyı

bölge

körfez

Kıyı Senaryosu
Körfez kıyı kent dinamiklerini dikkate alınarak geliştirilen senaryo Kocaeli - Çayırova, Gebze, Dilovası, 
İzmit ve Karamürsel, Yalova - Altınova, Çiftlikköy, Merkez, Termal, Çınarcık, Armutlu kıyı kentlerinin 
birbirleri ile olan ilişkilerini kapsamaktadır.

Kapsama alanı 3 milyon kişiyi etkisi altına alacak senaryo Yalova’nın nüfusunun 300.000 kişiye 
ulaşmasını hedelemektedir.

Körfez Senaryosu
Körfez üçgen dinamiklerini değerlendiren ikinci senaryo ise 9 milyon kapsama alanı ile Gebze-
Çayırova-Dilovası, İzmit Yeni Merkez, Altınova, Çiftlikköy, Yalova Merkez üçgen odaklarının ilişki 
sistemine göre kurgulanmıştır.

Körfez senaryosu Yalova’nın nüfusunun 600.000 kişiye ulaşmasını hedelemektedir.

Bölge Senaryosu
Bölgesel ağ dinamikleri çerçevesinde kurgulanan bölge senaryosu Altın Ringi de dikkate alarak 
Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale kentleri ile bölgede 20 milyonluk bir kapsama 
alanına ulaşmaktadır. 

Bölge senaryosu Yalova-Orhangazi koridoru ile birlikte 900.000 kişi nüfus potansiyelini ele almalıdır.

BÖLGESEL VİZYON VE MEKANSAL GELİŞİM SENARYOLAR  
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Etkileşim Alanları
Yeniden Yapılanma

Kentin yeniden organizasyonunu belirleyen temel bölgeler;

– İstihdam Bölgeleri: Kentsel mekanın organizasyonunun temel belirleyicisi, çalışma alanlarıdır. Akıllı Kentsel yapılanma için, yaşama ve çalışma 
alanları arasındaki mesafe minimum düzeyde tutulmalıdır.

– Çekim Alanları: Eğlence, sosyal, kültürel kullanımlar, eğitim amacıyla desteklenen bu bölgeler, kentlilerin günlük amaçlarla kullandıkları 
bölgelerdir.

– Yatırım Bölgeleri: Yeni ekonomiler için cazip fırsatlar sunan bölgelerdir. 

Etkileşim Alanları
Körfez Üretiminin Yeniden Düzenlenmesi

Bölgesel kalkınma politikaları ve kentler arasındaki bilgi, üretim, kapasite paylaşımı, bölgesel kurgunun ana bileşenleri olmalıdır. Bölgesel kurgunun 3 
temel bileşeni;

– Uzmanlaşan Üretim Bölgeleri: Kümelenme ekonomisinden faydalanan, yüksek katma değer yaratan, pazara erişim olanakları yüksek, konum 
avantajlı üretim bölgeleri.

– Hizmet Sektörü: Bilgi üretimi, üretim bölgelerine yakınlık avantajı olan, yönetim, inans, ticaret gibi hizmetler üreten kentlerdir. 

– Ulaşım Odakları ve Bağlantıları: Hava, deniz ve karayolu erişim avantajlarını kullanarak ekonomik çekim merkezlerine dönüşen bölgelerdir. 

Etkileşim Alanları
Bölgesel Kalkınma Senaryosunun Yeniden Organizasyonu

Uluslararası ürün, bilgi, hizmet akışına ve küresel ekonomiye katılım eklemlenmek üretimde uzmanlaşma ile sağlanabilecektir. Marmara Bölgesi kentleri, 
İstanbul’un olumlu ya da olumsuz etkilerinden yüksek oranda etkileneceklerdir. Bölge için hazırlanması gereken Bölgesel Kalkınma Senaryosu;

– Küresel Odak

– Küresel Hub 

– Küresel Network

bileşenleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Altınova küresel ekonomik HUB; giriş ve bağlantı noktası. Liman, liman arkası faaliyetler, sanayi, ulaşılabilirlik avantajı

Küresel odaklar; Çiçekçilik OSB, Bilişim OSB, ekonominin yeniden yapılanma fırsatı 

Küresel network; Bölgesel gelişimde ve sektörel kalkınmada eşitlik sağlanmalıdır. Yalova’nın batısı ve doğusu arasındaki eşitsiz gelişimin dengelenmesi 
için, Yalova’nın batısında turizm dinamikleri desteklenmelidir.  
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Mekansal Gelişim Senaryoları

senaryo

01

02
senaryo

03
senaryo

Dayanıklı Kent 
Kıyı koridor etkileşimi çerçevesinde mevcut plan kararlarının revize edilerek, Yalova’nın batısında yeni kullanımlar 
geliştirilmesi, doğu batı dengesinin sağlanması temel stratejileri geliştirilmelidir.

Dayanıklı kent rolünü üstlenmesi gereken Yalova;

− Koru bilim odağı,

− Çınarcık turizm odağı

− Termal sağlık odağı

− OSB, Taşköprü-Altınova koridoru gelişimi

konularını öncelikli ele almalıdır.

Dinamik Kent 
Yalova’nın, Dinamik kent rolünü benimsemesi durumunda odaklar ve koridorlar üzerinde farklılaşan merkezler 
temel stratejisi geliştirmelidir.

Temel strateji çerçevesinde;

− Çınarcık-Koru-Termal altın üçgeni

− Tigem, Kadıköy, Gökçe Barajı odak ve koridorları

− Merkez-Soğucak koridoru

− OSB, Taşköprü,Altınova odak ve stratejik koridoru

− Armutlu turizm odağı

kurgulanmalıdır.

HUB Kent 
Bölgenin HUB kent rolünü üstlenecek Yalova’nın yeni kentsel omurga ile tematik odak ve koridorlar temel 
stratejisini dikkate alarak mekansal kurgusunu tasarlamalıdır.

Yeni mekansal kurgu;

− Yalova Merkez-Altınova karma kullanımlı kent omurgası

− Yalova Merkez-Soğucak Yenilikçi Sanayi Koridoru

− Ünivesite-Turizm Koridoru

− Çınarcık-Armutlu Turizm Koridoru

omurga ve koridorlar üzerine tasarlanmalıdır.

hub kent

dinamik kent

dayanıklı kent

Yayın Tarihi: Şubat, 2012 
MARKA Yayınları Serisi  

 

 

 

 

 

 

YALOVA’NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM 
SENARYOLARI VE YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI 

 

 

 

 

 

   



79

Kıyı - Koridor Modeli
Kıyı gelişim modeli, güçlü ulaşım bağlantıları ile desteklenen altyapı ve 
kentsel kullanım alanlarının, lineer koridorlar üzerinde kurgulanması 
ilkesine dayanır.

Körfez geçişi sonrasında Altınova ilçesinde gelişecek olan Metropol 
Koridor, yeni teknoloji kullanımlarının yer aldığı, karma kullanımlı, 
yüksek kapasiteli, kentsel altyapılara sahip, kimlikli ve kaliteli yaşama ve 
çalışma alanları olarak kurgulanmalıdır.

Mevcut plan senaryosunda Yalova-Bursa Yolu üzerinde tanımlanan 
sanayi koridoru, kentsel altyapıların yer aldığı, karma ve kompakt bir 
kentsel koridor olarak kurgulanmalıdır.

Denge senaryosu olarak da adlandırılan yaklaşımda Yalova 
merkezin doğu ve batısında dengeli ekonomi, dengeli kentsel gelişim 
vurgulanmıştır. 

Rekabet anlayışı içerisinde planlanan bu senaryoda doğu bölgesinde 

Tematik Odak ve Koridor Gelişimi
Odak modeli, sahip oldukları avantajları kullanarak farklılaşan, karma 
kullanımlı, kimlikli, yüksek kapasiteli ekonomik fırsat alanlarını tanımlar.

Altın Ring ve Körfez Geçişinin çarpan etkileşim alanı içindeki Altınova 
İlçesi, konumsal avantajının getirdiği çarpan etkisini olumlu yönde 
kullanırsa, yeni bir çekim merkezi olacaktır. 

Tematik odak ve koridorlar üzerinde farklılaşan merkezler;

Kentsel Ağ Yaklaşımı
Kentsel ağ modeli, ekonomik bölgeler ve fonksiyonların, kentsel 
merkezlerle ve birbirleriyle eşit bağlantılar kurması ilkesine dayanır. 
Yerleşimlerin farklılaşan ve özelleşen nitelikleri, yeni kentsel ağ 
sistemindeki farklılaşma ve uzmanlaşmaları belirler.

Kentsel ağ yaklaşımını dikkate alarak HUB Kent rolünü üstlenecek 
Yalova’nın yeni kentsel omurga ile tematik odak ve koridorlar temel 
stratejisini dikkate alarak mekansal kurgusunu tasarlamalıdır.

(Armutlu, Çınarcık, Termal ve Yalova’nın doğusu) üniversite, turizm, 
termal, sağlık köyü ağları; batı bölgesinde (Çölgesinde (Armutlu, 
Çınarcık, Termal ve yenilikçi sanayi, teknoloji eğitimi ve lojistik merkez 
ağları geliştirilmelidir. 

 Kıyı koridoru üzerinde;

 Koru Bilim Odağı

 Çınarcık Turizm Odağı 

 Termal Sağlık Odağı

 Taşköprü Odağı 

 Altınova Odağı  

 Merkez Doğu Ar-Ge Odağı

 Merkez Batı Ar-Ge Odağı

 Armutlu Turizm Odağı

 Bilişim OSB Odağı

 Çınarcık - Koru - Termal Altın  Üçgeni

 Tigem - Kadıköy - Gökçe Barajı  Odak ve Koridorları

 Merkez - Soğucak Koridoru

 OSB - Taşköprü - Altınova Odakları ve Stratejik Koridoru

 Bilişim Odağı

 Armutlu Turizm Odağı

 Armutlu - Çınarcık Koridoru

olacaktır.

Omurga ve koridorlar;

 Yalova Merkez ve Altınova Karma Kullanımlı Kent Omurgası

 Merkez - Soğucak Yenilikçi Sanayi Koridoru

 Üniversite - Turizm Koridoru

 Çınarcık - Armutlu Turizm Koridoru

 Çiftlikköy - Kılıç Köyü Koridoru

 Çınarcık - Koru - Termal Altın  Üçgeni ve Akköy Odağı

olarak öncelikle ele alınmalıdır.
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ÇARPAN ETKİLEŞİM ÇERÇEVESİ; 3 TEMEL KONU
Çarpan Etkileşim Çerçevesi ‘bütünleşme’ kavramı altında ekonomik, mekansal ve sosyal temel konuları içermelidir.

Ekonomik Bütünleşme; Kümelenme
Sektörler, yeni mekansal yapılanmada en avantajlı konumu kullanmak için kümelenme ekonomisinin avantajlarını da kullanmalıdırlar. Körfez Geçişi, 
sektörel yeniden yapılanma için stratejik bölgeler yaratacaktır. Stratejik bölgeler, mekansal dönüşüm yaratacak dışsal etkilere karşı kapasitelerini 
geliştirerek hazırlanmalıdırlar.

– Sektörlerin mekansal organizasyonunun kurgulanması için, yer seçim kriterlerinin belirlenmesi,

– Yer seçimine yönelik teşvik programlarının oluşturulması,

– Bilgi ve teknoloji üreten yenilikçi ekonomiler ile üniversiteler için mekansal organizasyon yapılması sağlanmalıdır.

1. Sınır Ötesi Ekonomik Hareketlilik: Körfez Geçişi sonrasında Yalova, İstanbul metropolünün parçası haline gelecektir. Ekonomik yapının dönüşümü 
için sınır ötesi hareketlilik potansiyelleri;

- Metropolün Parçası Olmak (İstanbul ve sınır ötesindeki ekonomik avantajlara eklemlenme)

- Küresel Erişim Hublarına Yakınlık (Sabiha Gökçen Havaalanı, Körfez Limanları, TEM, TERN, Hızlı Tren-Gebze İstasyonu)

2. Bölgesel Hinterlandın Nitelikli Üretim Odağı: İstanbul-Bursa ve Kocaeli gibi sanayi liderlerinin bulunduğu Marmara Bölgesindeki Yalova, büyük 
kentlerin etkisi altında kalan, niteliksiz sanayinin geçiş noktası değil, bölgesel üretim ağına eklemlenen, ‘nitelikli üretim odağı’ olmalıdır.

Nitelikli üretim ile ekonomide uzmanlaşma ve farklılaşma temel stratejisi kapsamında; bölgesel ölçekte servislerin yeniden organizasyonu yapılmalı, 
bölgesel üretim ağına eklemlenme stratejisi belirlenmelidir. Liman, tersane, yüksek teknolojili üretim, üniversite gibi farklılıklar ortaya çıkarılarak, 
İstanbul, Kocaeli ve Bursa ile üretim odaklı işbirlikleri kurgulanmalıdır.

Karbon elyaf gibi nitelikli üretim alternatilerinin desteklenmesi, küresel ölçekte ekonomik yapıya eklemlenmeyi sağlayacaktır. 

3. Kentsel Sektörel Yapının Yeniden Organizasyonu: Bölgesel dinamikler ve dışsal etkiler, Yalova’daki ekonomik sektörlerin gelişimini direkt olarak 
etkileyecektir. Nitelikli üretim ve sektörel gelişim için, kümelenme ekonomisinin avantajları kullanılmalı, sektörlerin yer seçimleri yönlendirilmelidir.

Mekansal Bütünleşme; Akıllı Büyüme
Körfez geçişi ve bağlantılı otoyol projesinin yaratacağı mekansal değişim, Yalova’nın ve bölgenin coğrafyası ile doğal eşikler dikkate alınarak yapılmalıdır. 
Altın Ring Projesinin Körfez ve bölge dinamiklerini etkileyecek en önemli kesişim ve dağılım noktalarından birisi Körfez Geçişidir. Körfez geçişinin 
mekansal ‘bütünleşme’ sağlaması için, kentsel altyapılar ve kapasiteler hazırlanmalı, akıllı gelişim senaryosu kurgulanmalıdır. Ekonomik ve sosyal 
bütünleşmenin de sağlanması için, yeni yaşama ve çalışma alanlarının tasarlanması gündeme gelmeli, ‘kompakt ve karma gelişim’ sağlanmalıdır.

Sosyal Bütünleşme; Kapasite Artırma
Bölgesel vizyon ve mekansal gelişim senaryoları insan ve vizyon odaklı yaklaşımları ortaya koymaktadır. Bölgesel ve kentsel ölçekte yapılan her türlü 
kamusal ve özel yatırımlar demograik çeşitliliği ve işgücü hareketliliğini  ön plana çıkarmalıdır.

Bölgenin demograik çeşitliliği ve işgücü hareketliliği dikkate alınarak kapasite arttırma programları geliştirilmelidir. Farklılık yaratacak sektörlerde 
uzmanlaşmış ve farklılaşmış işgücünün yetiştirilmesi hedelenmelidir.

Bölgesel ve kentsel ölçekte özellikle üniversite-bilişim sektörü buluşmasının ortaya çıkaracağı yeni sosyal bütünleşme alanları bölgenin çekiciliğinin 
artırılması ve özellikle gençlerin bu bölgede yoğunlaşması için önemli fırsatlar ortaya koyacaktır.
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ETKİLEŞİM ANALİZLERİ

1-Yeni Ekonomik Yapı Çarpan Etkileşim Analizi
Başta İzmit Körfez Geçişi olmak üzere bölgedeki büyük yatırımların;

– Sanayi ve hizmet sektörleri etki analizi

– Sektörlerin rekabet gücündeki artış ile katma değer artışı 

– Metropol kentler ve piyasa bağlantılarının genişlemesi ile üretimdeki artış ve bu artışın ekonomik 
sektörlere yansıması 

– İşgücünün değişim analizi 

– İnşaat sektöründe ortaya çıkacak etkileri ve sektörün diğer sektörlere etkisi

– Otoyol güzergâhı ve çevresi mevcut kentsel ve kırsal ekonomi analizi

– Arazi iyatları değişim analizi 

2-Mekânsal Çarpan Etkileşim Analizi
– Arazi kullanım değişimlerin analizi

– Tarım arazisi kayıpları ve yerleşim alanlarındaki olası değişiklikler 

– Yeni kentsel odak noktaları, gelişme bölgeleri, koridorlar gelişme ve büyüme analizi

– Yeni ulaşım şeması, ulaşım ağının değişimi, kentsel formlar, kentsel gelişim ve dönüşüm öngörüleri 

– Yeni gelişim alanlarının meydana gelmesi ile odak noktalarının değişimi 

– Mevcut plan ve gelişme senaryoları arasındaki denge 

– Mevcut organize sanayi bölgeleri, yatırım alanları, lojistik merkezler ve hizmet dağılım alanlarına 
ilişkin yeni öngörüler ve mekânsal öneriler 

– Hizmet ağlarının gelişimi, lojistik merkez olabilecek alanlar ve potansiyel yatırım alanları tespiti, 

– Otoyolun geçeceği güzergâhta ova koruma alanları ve doğal koruma alanlarına olası etkilerin analizi 

3- Sosyal Etkileşim Analizi
– Yalova’nın demograik ve ekonomik açıdan etki alanı 

– Demograik yapıdaki değişiklikler analizi

– İşgücü hareketliliği analizi

– Sanayi ve hizmet sektörü denge analizi

Çarpan Etkisi Stratejik Çerçevesinin oluşturulması 
için;

−Ekonomik Etkileşim

−Mekansal Etkileşim

−Sosyal Etkileşim

analizlerinin yapılması, bölgesel ve mekansal 
senaryoların oluşturulması için öncelikli çalışma 
olmalıdır.

Çarpan etkisinin temel konuları; 

- Doğal yapı

- Kentsel gelişim 

- Ulaşım

- Teknik altyapı

- Nüfus artışı

- Sanayi gelişimi

- Arazi iyatları

- Turizm

- İşgücünün nitelik ve nicelik olarak değişimi

- Kent merkezlerinin dönüşümüdür.
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