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Kentsel Bölge

Bölgesel Kümeler

Kentsel Bölgeler, ‘kentsel çekirdeğin çevre yerleşmelerdeki
insanları, çalışma, alışveriş, eğitim, sağlık, dinlenme ve
eğlence ve hizmet amaçlı çekerek genişlediği alan’ olarak
tanımlanmaktadır (İngiliz Kentleri Raporu, 2006).

Geçtiğimiz 20-30 yıl içerisinde global ve yerel ekonomideki
önemi ve yeri gittikçe artan bilgi-bazlı ekonominin ana
bileşenleri:

Kentsel Bölgeler ilişkili ekonomik faaliyetlerin yoğun
olduğu alanlarda konumlandırıldıklarında üretim seviyeleri
arttığından ve yenilikçi bir doğaya sahip olduklarından
ulusal ekonominin lokomotileri haline gelirler.
Kent Bölgeler, yerel idari sınırların ötesine geçerek, birden
fazla kenti stratejik planlama (ekonomik gelişme, iziki
planlama, stratejik konut) anlamında birleştirmesi ve yeni
idari düzenlemeler yapılmasıdır.
İnsanlar, kendi yaşamlarını idari sınırları esas alarak
sınırlandırmamaktadırlar.
Dolayısıyla
kent
bölgeler
insanların yaşam, iş, seyahat, okul, alışveriş, boş vakit
geçirmeyi içeren tüm yaşamlarını,
birleştiren coğrai
alanlardır. Kent bölgeler ve sınır ötesi (cross boundary)
çalışma, birlikte çalışan alanları yönetme ve geliştirme
açısından en iyi mekansal düzeyi kurmayı ifade etmektedir.
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Bölgesel sistemde rekabetin ortaya çıkması için;
–

Bilgi (knowledge),

-

Kabiliyet (talent)

–

Akıllı alt yapı (intelligent infrastructure),

-

Yenilikçilik (innovation)

–

Bağlantı (connectivity),

-

Yaratıcılıktır (creativity)

–

Üreticilik (productivity),

–

Sosyal uyum (social cohesion)

Bu 3 faktörün global ekonomideki dağılımı eşit değildir. Belirli
alanlarda kümelenmiştir. Günümüz ekonomisinde gelişmenin
temel kaynağı kabiliyetli ve üretici insanların kümelenmesi
ve belli bölgelerde yoğunlaşmasıdır. Birbirimize yakınlık
yeni ikirlerin sıkça üretilmesine ve üretkenlik seviyesinin
yükselmesine neden olmaktadır. Bu gruplaşmayı teşvik edici
güce Kümelenme Kuvveti (Clustering Force) denmektedir
ve sonucunda oluşan kümeler ise Bölgesel Kümeler olarak
tanımlanmaktadır.
Ekonomik büyüme ve kalkınma hızını arttırmak için
irmalar ve yönetim birimleri için stratejik hedef olarak
görülen bölgesel kümelenme şehir veya bölge ölçeğinde
günlük yaşam içerisindeki ‘mekan’ı ve yaşam kalitesini de
etkilemektedir.

Bölgesel rekabetin teşvik edilebilmesi için ise;
–

Yaşam boyu öğrenim olanakları,

–

Kaliiye işçileri çekim gücü,

–

Birçok kültürün entegrasyonu,

–

Dayanışma ve birlik şarttır.

Yaratıcı Kentler

HUB Kentler

Yaratıcı kent kavramı, kentin kendisinin yaratıcılığından
ziyade, yaratıcı işgücünü ve yatırımları çekmek, insanların
yaratıcılığını tetiklemek için oluşturulan kentsel çevreyi
ifade etmektedir. Yaratıcılığın yerel ve bölgesel ekonomik
büyümeyi hızlandırıcı rolü yüksektir. Yaratıcılık, bilimsel ve
teknolojik bilgileri piyasaya/piyasa değerine aktardığından,
bilgi odaklı ekonomilerde oldukça önemlidir.

Hub Kentler; bölge içindeki konumları ve ulaşım avantajları
nedeniyle; enerji, lojistik ve bilgi konularındaki ekonomik
taleplere verimli biçimde yanıt vermek için minimum yatırım,
zaman ve çabanın harcandığı, bölgesel bağlantı noktası ve
ekonomik odak niteliğindeki kentlerdir.

Yaratıcı kent, insanlara değişimin mağdurları değil, değişimin
aktörleri olabilmeyi sağlayan; değişimi bir anlık bir olay değil,
sürekli yaşanan bir deneyim olarak gören, parçaları ve
bütünü aynı anda görebilen kentlerdir.
Yaratıcı kentlerin soyut (soft) ve somut (hard) bazı altyapılara
sahip olmaları gerekmektedir.
Soyut altyapılar;
Yüksek düzeyde yetenekli ve esnek yaratıcı işgücü,
Dinamik düşünürler, yaratıcılar ve uygulayıcılar,
Geniş formel ve enformel entelektüel altyapı,
İç ve dış dünya ile güçlü iletişim bağlantıları,
Girişimcilik kültürü (hem sosyal hem ekonomik)
Somut altyapılar ise, inşa edilen çevre, güçlü altyapı, akıllı
binalar, bir cadde bile olabilir.
Yaratıcı kent bir kaynakta aşağıdaki gibi formüle edilmiştir;
Yaratıcı kent = yaratıcı ekonomi = yaratıcı belediye = yaratıcı
paydaşlar = yaratıcı üniversite = yaratıcı insanlar = yaratıcı
çevre = yaratıcı olanaklar

Bölgesel ağ içindeki hareketin bağlantı noktalarındaki hub
kentler, ana ulaşım yollarının, lojistik bağlantıların ve bilgi
akışının kesiştiği ve dağıtıldığı ekonomik odak ve bölgesel
bağlantı noktalarıdır. Bu bağlantılar 3 ana başlık altında
sınılandırabilir;
Fiziksel Bağlantılar: Mekansal olarak stratejik bir konuma
iyi ulaşım bağlantılarına sahiptir. Ticari terminallerin (liman,
hava limanı), ana demir yollarının ve karayolu arterlerinin
kesişiminde, lojistik öneme sahiptirler.
Toplumsal Bağlantılar: Farklı bölgelerin, sosyal dokuların,
yönetim alanlarının kesiştiği ya da çakıştığı noktalarda
bulunurlar. Bu sebepten dolayı farklı bölgesel komşularıyla
sosyal ve ekonomik bağlar kurabilirler.
Enformormatik Bağlantılar: Bilgi akışının yönlendirildiği
ve yönetildiği merkezleri içinde barındırırlar. Bu anlamda,
üniversiteler, teknoloji alanları, enstitüler, telekomünikasyon
bağlantıları ya da bilgi merkezleri için bölgesel bir odak
oluşturabilecek noktalarda konumlanmışlardır.
“Hub Kentler” kaçınılmaz olarak iş gücünü çeker ve bu
iş gücünü destekleyecek ekonomik aktiviteyi tetikler;
dolayısıyla gelişirler ve büyürler. Gelişimin boyutu kentin
içinde bulunduğu ekonomik coğrafya ve gelişme kapasitesi
ile bağlantılıdır. Bu yüzden yeni oluşan “hub kentlerde”
doğru planlama kararları ve akıllı büyüme stratejileri büyük
rol oynar. Bu noktada yerel iş gücü kapasitesi, ekonomik
gelişim kapasitesi ve hizmet verme kapasitesi önemli rol
oynar.
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Yenilikçi Kentsel Bölge

Kentsel Ağlar
Kentsel Ağ yaklaşımının temeli, ‘ağ yapı’ kavramına
dayanmaktadır. Ağ yapılar, “işbirliği yapan
kuruluşların arasındaki ilişkilerinden oluşan, bu ilişki
ağı içinde kuruluşları birbirlerine eklemleyen yapı”
olarak tanımlanmaktadır.
Kentler arasındaki dengesiz kalkınmanın ortadan
kalkması ve özellikle orta ölçekli kentlerin
ekonomilerinin canlandırılması amacıyla kentlerin
bölgesel ve uluslararası ittifaklar kurma, kaynaklarını
birleştirme, birbirlerini tamamlayıcı fonksiyonları
geliştirme, bu olanak ve hizmetleri paylaşmaları
gerekmektedir.
Uzmanlaşmış kentler arasında ekonomik ya da
kültürel gelişim amacıyla kurgulanabilecek kentsel
ağlar; kamu projelerinin benzer kentler arasında
dağılımı, esnek kaynak ve hizmet değişimi, bilgi ve
deneyim transferi gibi amaçlarla kurgulanmaktadır.

Bu işbirliği içindeki gerçek aktörler yalnızca yerel
yönetim kurumları değil, aynı zamanda şirketler,
üniversiteler, sivil toplum örgütleri vb. kurumlardır.
Kentsel işbirliği bu nedenle, hem kentsel bölge
içerisinde stratejik gelişme düzenlemelerini, hem
de kentsel bölgeler arasındaki işbirliğini ifade
etmektedir.

Yenilikçi Kentsel Bölge; yaratıcılığın, sanayi, yaşam kalitesi
vb gelişim değerlerinde ön plana çıktığı bölgelerdir. Gelişim
politikalarında, diğer kentsel bölgelerden bölgesel ve/veya
ulusal ekonomiye katkı ve bilim ve teknoloji alanlarına daha
çok yer vermesi ile ayrılırlar.
Bölgesel yenilikçiliği belirleyen kriterlerden bazıları;
Tarih (History)
Liderlik (Leadership)
Ağlar (Network)
Çekicilik (Appeal)
Imaj (Image)
olarak sıralanmaktadır. Bazı araştırmalar kriterlerin değil, bir
araya getirme formülünün ön plana çıktığını savunmaktadır.

Kentsel Ağ Türleri

3E tarii olarak adlandırılan formülün bileşenleri:

İşbirliği Ağları: Fonksiyon ve organizasyon işbirliğinin
görünürlüğe eriştiği, büyüklüğü ve üretkenliği ile
yarışması veya ortak amaçlar geliştirmesi gereken,
benzer biçimde uzmanlaşmış kentler ağıdır.

Eğitim ( Education)

Uzmanlaşmış Ağlar: Birbirini beslemek için farklı
alanlarda uzmanlaşmış kentleri bağlayan ağlardır.
Bu tür ağlarda uzmanlaşma, kamu projelerinin
benzer kentler arasında dağılımına da rehber
olabilmektedir.

Girişimcilik (Entrepreneurship)

Hizmet Paylaşımı Ağları: Ürün ve hizmet değişiminin
esnek sistemi içerisinde birbirine bağlı kentler
ağlarıdır.

Çevresel sürdürülebilirliği sağlarken çekiciliği pahalılıkla
dengelemek gerekmektedir.

Yarışan Kentler Ağı: Proillerini güçlendirerek
rekabet üstünlüklerini artırmak için birlikte bağlanmış
ortak ekonomik ve /veya kültürel çıkarları paylaşan
kentler ağı gibidir.
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Kentsel işbirliği, ortak bir hedei gerçekleştirmek
üzere, kentler ve kentsel bölgeler arasında işbirliği
ve iş bölümü geliştirerek, sinerji avantajlarını
yaratma amacıyla kurulan ağları ifade etmektedir.
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Eğitim ve araştırmaya stratejik ve ölçülebilir yatırımların
yapılması gerekmektedir.

Girişimcilik kültürü kurumlarda, okullarda ve sanayiler
tarafından da desteklenmektedir.
Çevre (Environment)

Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi
Gelişimi Yönlendiren Stratejik Çerçeve
Avrupa Konseyi’ne göre mekansal planlama, serbest
kaldıklarında pazar mekanizmalarının etkisinde olacak
olan sektörel politikaların ve gelişimin, bölgeler arası daha
dengeli ve hakça dağıtılması ve arazi kullanımının bu
amaçlar çerçevesinde düzenlenmesidir.
Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi ise mekansal
planlama ile ulaşılmak istenen kent modeline ulaşmak için
uygulanması gereken stratejileri tanımlamaktadır. Stratejik
çerçeve, mekansal master plan için girdi olacak olan temel
kararları içerir. Temel verilerin analizi ve paydaşların görüşleri
sonucunda oluşturulur. Büyük ölçekli gelişim alanlarında ve
büyük, karmaşık alanları kapsayan dönüşüm projelerinde
master plandan önce stratejik çerçeve üretilmelidir.
Çerçeve, kent formu ve gelişimini sürdürülebilirlik kriterleri
doğrultusunda yönlendirerek kent makroformunu etkileyen
stratejiler bütünüdür. Özel sektör yatırımcıları için yol gösterici
ve bilgilendirici doküman niteliğindedir, kısa ve uzun dönemde
kentin gelişim fırsatlarını ortaya koymaktadır. Mekansal
Strateji Çerçevesi’nde yer alan kararların uygulaması, kamu
ve özel sektör arasında ortaklıklar kurulması ile mümkündür.
Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesini etkileyen temel
kararlar;
1.

Kentin stratejik yönü,

2.

Gelecek vizyonu,

Mekansal Gelişim Komitesi tarafından hazırlanan ve tüm
üye ülkeleri kapsayan dökümandır.
Perspektiin temel amacı, AB bölgesi içinde ekonomik ve
mekansal bütünlüğünün sağlanması ve sosyal uyumun
yakalanmasıdır. Bu amaçla üye ülkeler bir araya gelerek
bölgenin geleceğini etkileyecek olan ortak amaç ve hedeleri
belirlemektedirler. AB üyeliği sürecindeki Türkiye’de de
kentlerin Mekansal Gelişim Perspektii hazırlamalıdır.
Mekansal Gelişim Perspektii AB üye ülkelerinin oluşturduğu
bölge içinde;
–

Doğal kaynaklar ve tarihi değerlerin korunması ve
yönetimi,

–

Daha dengeli bir rekabet ortamı yaratılması,

–

Mekansal etkisi olan sektörel politikalara ilişkin
kararların alınması,

–

Merkezi ve yerel yönetimlerin katılımıyla sınır ötesi
bölgesel işbirlikleri kurgulanması,

–

Halkın katılım düzeyinin artırılması ve sorumluluk
paylaşımı sağlanması

konularında politikalar üreterek daha dengeli ve sürdürülebilir
AB Bölgesi oluşturmayı amaçlamaktadır.

3.
Stratejik yöne doğru ilerlemek için temalar ve stratejik
hedelerdir.
Sonuç olarak, gelecek vizyonu doğrultusunda mekansal bir
master planı yönlendirecek ana kararlar belirlenir.
Avrupa Mekansal Gelişim Perspektii (European Spatial
Development Perspective)
Avrupa Birliği ülkelerinin oluşturduğu bölgenin daha dengeli
ve sürdürülebilir gelişiminin sağlanması amacıyla, AB
Kocaeli Yeni Merkez Yol Haritası 11
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KENT MERKEZİ
ÖRNEKLERİ
Temalar

Milla Digital - Zaragoza
inovasyon ve bilgi kenti

- Global kimlik

Proje Alanı:109 ha

- Bölgesel teknoloji ve kültür merkezi

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.

- Suyun entegrasyonu
- Bilgi kültürünün iziki ifadesi
- Yerel kapasiteyi artırmak

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

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

- Pasif mekanları aktive etmek
- Kamusal mekanlar

Hedeler
-Zaragoza için XXI. yüzyıl kenti olarak global bir kimlik oluşturmak,
-Zaragoza’yı bölgesel teknoloji ve kültür merkezine dönüştürmek,
-Suyu kente entegre etmek,
-Bilgi kültürünün, kentin tarihi ve dönüşen peyzajını yansıtacak iziki ifadesini oluşturmak,
-Yeni
gelişen
teknoloji
odaklı iş olanaklarından
faydalanmak
için
yerel
kapasiteyi artırmak,
-Kentteki pasif
aktive etmek,

mekanları

-Kamusal mekanları
artırmak.
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Ortaklık Yapısı
Program Alanları
Portillo: Kentin en önemli tarihi ve
kültürel merkezidir.

Kullanımlar

Toplam inşaat alanı : 214.000 m2

Yeşil Alan : %30

Teknoloji, Bilişim, Tasarım, Araştırma
Sektörleri Alanı (%20) : 42.800 m2

Sosyal Donatı Alanı : %10
Konut Alanı : %15

Yeni Kurulacak Şirketler için Ayrılan
Alan :1.000 m2

Ois, Ticaret, Turizm : % 25

Konut Sayısı : 3.900 birim

Diğer (yol. vs.) : % 20

İstihdam : 5.000 kişi

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)

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.
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stratejik planlama yaklaşımı

stratejik planlama yaklaşımı

Zuidas - Amsterdam
canlı ve dinamik
Proje Alanı: 275 ha
Amsterdam-Zuidas Projesi, bölgesel ve ulusal
rekabet gücünü arttırıcı yeni bir stratejik merkez
yaratmayı hedelemektedir.

Esnek ve adapte edilebilir planlama süreci:
Esnek ve adapte edilebilir planlama süreci:
Zuidas; Öngörülemeyen durumlarda yeni kalkınma alanlarının, yapılaşma te
Zuidas; Öngörülemeyen durumlarda yeni kalkınma alanlarının,
yapılaşma tekniklerinin,
farklı
iletişim biçimlerinin
avantajlarından
faydalanmayı hedeflemiştir.
iletişim biçimlerinin avantajlarından faydalanmayı hedeflemiştir.
Dolayısı ile Zuidas Planı stratejik kentsel kalkınma için bir “taslak şema” niteli
Kalkınma
Süreci
Dolayısı ile Zuidas Planı stratejik kentsel kalkınma için bir “taslak
şema”
niteliği taşımaktadır.

Amaçlar

3.

Bilgi ve ticarette uluslararası başarıya sahip
yaşanabilir, canlı ve dinamik bir kent merkezi

a.Yönetişim: Ortaklık Şirketi 2007 ve sonra
“Bedrijf Zuidas Amsterdam”, Zuidas Belediyesi
Yerel Departmanı 2009

Zirvede, başarılı ve tanınan, Amsterdam’a özgü;
kompakt ve canlı, sürdürülebilir, efektif ve duyarlı
kent merkezi

c. Karma Kullanım: Konut ve donatı alanları,
kültürel platformlar, sanat ve yaratıcılık, eğitim,
üniversite ve tıp merkezi

Güney çevre yolu, demir yolu ağı ve Schiphol
havalanı güzergahı üzerinde olup ORESUND kıyı
bölgesinin ekonomik ve sosyal ağlarına hakimdir.

ULUSLARARASI ÖRNEKLER
AMSTERDAM
ZUIDAS
– GÜNEY EKSEN
Proje kapsamında / hızlı
tren güzergahının
Konut alanı
tamamlanmasıyla birlikte Zuidas, ulaşım ağlarının
merkezi
iş
alanı
(
mia
)
daha da güçleneceği yeni bir kent merkezi haline
Ofis
gelecektir.

Vizyon
„yalnız
ekonomik“ değil „kentsel mekan“
Uluslararası cazibeye sahip olduğu
kadar, geleneksel ve yerel değerlerini
koruyan başarılı ve sürdürülebilir bir
kentsel çevre yaratmak

b.Sektörel Çeşitlilik: Bankacılık ve inans, hukuki
danışmanlık, muhasebe ve vergi müşavirliği
alanlarında ulusal ve uluslararası şirketler.

%22
%57

Donatı

Hedeler

%21

Zuidas Batı

%14

Konut alanı

%14

%19
Zuidas
%39
%37
stratejik
planlama
yaklaşımı
Genel
%39
%37
%44
%47
Program
Donatı
%44
%47
Esnek ve adapte edilebilir planlama süreci:
Batı
Zuidas
Merkez
Zuidas
Doğu
Zuidas;
Öngörülemeyen
durumlarda
yeniZuidas
kalkınma
alanlarının,
yapılaşma
tekniklerinin,
farklı
Zuidas
Merkez
Zuidas
Doğu
iletişim biçimlerinin avantajlarından faydalanmayı hedeflemiştir.
%22
%29
%21
%38

%19
Ofis

%33
%57

Şemayıveşekillendiren Temalar ve yaklaşımlar :
Amsterdam-Zuidas
projesi
kentin,
bölgesel
Şemayı şekillendiren
Temalar ve yaklaşımlar
: ile Zuidas
Dolayısı
Planı stratejik kentsel kalkınma için bir “taslak şema” niteliği taşımaktadır.

ulusal rekabet

gücünü arttırıcı yeni bir

1.The dok
1.The
dok ve yerel
2. Katmanlı
yapısı
3. Sürdürülebilirlik
stratejik
merkez
hedeflemektedir.
Ulusal
stratejik
konum;proje
“yaratmayı
Ulaşım
Odağı”

1.

2. Katmanlı proje yapısı

3. Sürdürülebilirlik

Güney çevre yolu, demir yolu ağı ve Schiphol

a. Ulaşılabilirlik
havalanı güzergahı üzerinde olup ORESUND

bölgesinin
ekonomik
b. Çevresi vekıyı
değerleri
açısından
zenginlik ve sosyal ağlarına

hakimdir. Proje kapsamında hızlı tren
güzergahının
tamamlanmasıyla
birlikte
Zuidas, ulaşım ağlarının daha da güçleneceği
2.Uluslararası
Boyut
Hedeler
yeni
bir ve
kent
merkezi haline gelecektir.

c. Çeşitlilik

a.Uluslararası rekabet gücünü arttırmak üzere ve
Konut alanı
“sürdürülebilir kalkınma”

Vizyonu;

Ofis

b.Uluslararası ek talebe karşılık verebilmek
için
Donatı
efektif alan kullanımını gerektiren “otonom- özerk”
büyüme süreci

proje alanı: 275 ha
proje süreci: 1995 - 2030
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%14
%19

%22
%57

%21

Zuidas Batı

%39

%37
%44

%47

Zuidas Merkez

“Bilgi ve ticarette
Şemayı şekillendiren Temalar ve yaklaşımlar :
uluslararası başarıya sahip
1.The dok
2. Katmanlı proje yapısı
yaşanabilir, canlı ve dinamik
bir kent merkezi”

Zuidas Doğu

3. Sürdürülebilirlik

%33

%29
%38

Zuidas
Genel
Program

%3

Stratejik Planlama Yaklaşımı
Esnek ve adapte edilebilir planlama süreci
Zuidas; öngörülemeyen durumlarda yeni
kalkınma alanlarının, yapılaşma tekniklerinin,
farklı iletişim biçimlerinin avantajlarından
faydalanmayı hedelemiştir. Dolayısı ile Zuidas
Planı stratejik kentsel kalkınma için bir “taslak
şema” niteliği taşımaktadır.

1. DOK MODELİ
Zuidasın kente entegre olabilmesi adına bariyerleri
kaldırmayı ve kamusal açık alanların kullanımına
imkan yaratmayı hedelemektedir.
Traikten kaynaklanacak hava kirliliği, gürültü ve
karbon emisyonunu azaltmak.
“The Dok” Zuidas’ın sürdürülebilir, başarılı ve
bütünleşik bir kent merkezi olmasını tetikleyen
yatırım aracıdır.

ZUIDAS ORTAKLIK YAPISI
KAMU SEKTÖRÜ

ÖZEL SEKTÖR

%40 %60

- Ekonomi-Finans Bakanlığı

İstasyon Arsa Tahsisi
Ödeme Zorunluluğu

Finans Desteği
Arsa

- Amsterdam Şehri Belediyesi
Mali Destek Fonu

ZUIDAS

Fonksiyonel Talepler
Altyapı

- (VROM) Konut, Mekansal
Planlama ve Çevre Bakanlığı

Ulaştırma - Ulaşım

- Noord-Holland Bölgesi

- Rıjkwaterstaat ( Deniz )

- Amsterdam Kent Bölgesi

- Prorail (Demiryolları)

- Amsterdam Şehri Belediyesi

- Amsterdam Şehri Belediyesi

Altyapı ve Gayrımenkul
Uzmanı Finans Şirketleri

Ödeme Zorunluluğu
Garantisi

Hollanda Demiryolları
Kalkınma Şirketi
İstasyon Alanı

Altyapı
Müteahhit Firmalar

2. KATMANLI PROJE YAPISI

3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yüksek çevresel kaliteye ulaşabilmek için dört
farklı katmanda ele alınan projenin sekiz anahtar
yaklaşımı benimsenmiştir.

8 anahtar yaklaşım Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kent tanımıyla
da bütünleşmektedir; Sürdürülebilir kent; sosyal ekonomik ve
iziksel kazanımların sürekli kılındığı kenttir.” Zuidas, en iyi 10
sürdürülebilir kent merkezi arasında yer almayı hedelemektedir.
Uygulama
Construction approach (see Chapter 7)

İnşaa Süreci
Programme (see Chapter 6)

Program
Networks (see Chapter 5)

Kentsel Ağlar
Framework (see Chapter 4)

Çerçeve

Konut

Eğitim,
Bilişim

Eğlence

Kültür

Yeşil
Alan

Karma
Kullanım
28
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Amaçlar

Hedeler

İskandinavya'nın kent merkezi

1.Zıtlıkları Barındırmak Canlı & Durgun Kent
hayatını birarada barındıran yaşayan bir merkez

Proje Alanı: 310 ha

2. Bölgesel Değişim Odağı (exchange hub)
yaratmak için uluslar arası ulaşım ağlarına bağlı
bir merkez.

1.Üniversiteler, bilimsel araştırma merkezleri,
bilimsel araştırma tabanlı şirketler, çekici konut
alanları ve kente yönelik iş alanlarından oluşan
geniş bir spekturumda aktiviteler sunmalıdır.

Orestadt - Kopenhag

Proje alanı, konumu itibariyle Oresung Bölgesinin
coğrai merkezi olup Amager adasında yer
almaktadır.
Kopenhag
tarihi
merkezine,
havaalanına ve Oresund Bölgesini birbirine
bağlayan Malmö Köprüsüne 10’ar dakika
uzaklıktadır. İskandinavya’nın yeni merkezi,
yenilikçi endüstri ve konut kullanımlarıyla
Kopenhag’ın uluslararası düğüm noktası olma
ULUSLARARASI
ÖRNEKLER
niteliğindedir.

3.Bilim kampüsü Araştırma ve bilimsel üretimde
bölgenin önde gelen merkezi.
4. Urban-lab Mekan laboratuarı

3.Varlığıyla yeni ikirler ve modeller için bir
“araştırma laboratuarı” niteliği taşıyan yüksek
estetik, çevresel kaliteye sahip bir kentsel çevre
yaratmalıdır.
4. Yenilikçi ve Araştırmacı niteliğini uzun vadede
korumalıdır.

KOPENHAG
/ ORESTAD
Vizyon
yenilikçi kent merkezi

İskandinavya’nın, gelişmiş altyapı
ve teknolojileriyle,
canlı
„Iskandinavya'nın
kent ulaşılabilir,
merkezi“
bilgi merkezi

2.Eski geleneksel merkeze karşılık yeni modern
bir merkez olmalıdır.

5. Canlı ve yaşayan yeni bir kent olarak, yeni yaşam
alanlarına ve biçimlerine olanak sağlamalıdır

İskandinavya’nın Kalbi;
Konumu itibariyle Oresung Bölgesinin
coğrafi merkezi olup Amager adasında
yer
almaktadır.
Kopenhag
tarihi
merkezine, havaalanına ve Oresund
Bölgesini birbirine bağlayan Malmö
Köprüsüne 10’ar dakika uzaklıktadır.
İskandinavya’nın yeni merkezi, yenilikçi
endüstri ve konut kullanımlarıyla
Kopenhag’ın uluslar arası düğüm noktası
olma niteliğindedir.

Vizyonu;
proje alanı: 310 ha
proje süreci: 1992-2020

16
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“İskandinavya’nın, gelişmiş
altyapı ve teknolojileriyle,
canlı
bilgi
ulaşılabilir,

Kuzey Ørestad
KAMPÜS

Konut
alanları(apartman
ve rezidans ) IT universitesi
Kuzey
Ørestad:
Konut alanları(apartman

Byen Universitesi
Kopenhag,Amager
Universitesi
ve ,DR
rezidans)
IT universitesi ve
,DR
Byen
Universitesi
ve
Kopenhag,Amagerbirlikte kültür medya ve
bulunmaktadır.
Universitelerle
Universitesi
bulunmaktadır.
Universitelerle
iletişim teknolojilerinde
uluslar arası araştırma ve
birlikte kültür medya ve iletişim teknolojilerinde
geliştirme (AR-GE) merkezi haline gelecektir. İlk etapta
uluslar arası araştırma ve geliştirme (AR-GE)
gelişen
proje
program
alanıdır.
merkezi
haline
gelecektir.
İlk etapta
gelişen
proje program alanıdır.

Amager Fælled Bölgesi
Amager Hastanesi, Solstriben Konut Alanı, ve , Småland
SAĞLIK
kreşi bulunmaktadir.En
sonHastanesi,
tamamlanacak proje program
Amager
Fælled Bölgesi: Amager
Solstriben
Konut Alanı, ve , Småland kreşi
alanıdır.

Kampüs

Sağlık

bulunmaktadir.En son tamamlanacak proje
program alanıdır.

MERKEZ
Ørestad City

Ørestad
City : Orestadin
kalbi niteliğindedir.
Orestadin
kalbi niteliğindedir.
Metro ve Demiryolu
Metro ve Demiryolu istasyonları(living nerve),
istasyonları(living nerve), kent parkı konut alanı ve iş
kent parkı konut alanı ve iş merkezleri
merkezleri
bulunmaktadır.
Büyük alışveriş merkezlerinin
bulunmaktadır.
Büyük
alışveriş merkezlerinin
bölgenin
batısında
de verildiği golf
yanıyanı
sırasıra
bölgenin
batısında
eğitimineğitimin
de
verildiği
golf sahaları
bulunmaktadır.
sahaları
bulunmaktadır.

Kalp

YAŞAM
ALANI
Güney Ørestad

Güney
Ørestad:
ve işokullar ve diğer donatı
Konut
alanlarıKonut
ve iş alanları
merkezleri
merkezleri okullar ve diğer donatı alanları
yoğun
ve çeşitlilik
gösteren bir kentsel alan
ile alanları
yoğun ve ile
çeşitlilik
gösteren
bir kentsel
Nüfusuenenyüksek
yüksek
Ørestad bölgesi olup 10.000
alanolacaktır.
olacaktır. Nüfusu
Ørestad
profesyonel
servis
alanında
çalışmak üzere 25000
bölgesi
olup 10.00015.000
profesyonel
15.000
servis
alanında
çalışmak
üzere
25000
kişilik
nüfusun
kişilik nüfusun taşınması öngörülmektedir.
taşınması öngörülmektedir.

Yaşam
Alanı
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Västra Hamnen - Malmö

Västra
Hamnen
m
oresund kıyı bölgesi'nin bilim merkezi
Eski-yeni merkez ve kent bütünlüğü stratejik1500yaklaşımı

Proje Alanı: 140 ha

1000 m

Västra Hamnen -Batı Limanı Projesi , Endusriyel
Limandan kent merkezine sürdürülebilir kent
merkezi dönüşümünü hedeler.

Stratejiler
•

İnsan ve çevre için yeni kent merkezi

Uluslararası alanda yaratıcılığı,bilgiyi ve ekonomik
kalkınmayı tetikleyerek yoğun ve çevreye duyarlı,
karma kullanım alanı yaratmayı amaç edinmiştir.

•

Eski-yeni merkez ve kent bütünlüğü

•

Yeşil kent tasarımı

•

Geridönüşüme teşvik

•

100% yerel yenilenebilir enerji kaynakları

•

Çevreye duyarlı ulaşım

ULUSLARARASI ÖRNEKLER
Odağını Endüstriyel
üretimden HAMNEN
kültür ve bilgi
MALMÖ
/ VäSTRA
ekonomisine çeviren Malmö kentinin anahtar
gelişmemerkezi
alanı haline gelmiştir.
bilgi
Vizyon

500 m

Eski Kent
Merkezi

• Yerel yatırımı teşvik programı
oresund kıyı bölgesi'nin „bilim merkezi“
Västra
Sürdürülebilir
kentsel gelişmede
• Devamlı ve sürdürülebilir kalkınma
Endüstriden
sürdürülebilir
kent merkezine...
Hamnen
1500 m
ulusal model halini alarak, • Araştırma ve değerlendirme
Västra
Hamnen -Batı Limanı Projesi ,
- geribildirim
Limandan kent merkezine
yaşama, çalışma servis, konut
m
1000Endusriyel
sürdürülebilir
kent
merkezi
kullanımlarıyla bilim kentine geçişi
500dönüşümünü
m
hedefler. Uluslararası
tetikleyen bir kent merkezi olmak
5 Hedef
alanda yaratıcılığı,bilgiyi ve ekonomik
1. Kent Planlamasında Ulusal Model
kalkınmayı tetikleyerek
yoğun ve
çevreye
2. Bilgi Kenti
Eski
Kentduyarlı, karma kullanım alanı
yaratmayı amaç edinmiştir. Odağını
3. Buluşma Alanları Merkezi
Endüstriyel üretimden kültür ve bilgi
4. Karma Kullanım
ekonomisine çeviren Malmö kentinin
5. Süprizler ve Çekim Gücüanahtar gelişme alanı haline gelmiştir.

Vizyonu;
proje alanı: 140 ha
18
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Açık alan sistemi veAçık
yeşil alan
ve bütünlüğü
yeşil

Alan Sürekliliği

“Sürdürülebilir kentsel
gelişmede ulusal model halini

MALMÖ KENTİ

PERAKENDECİLER

%33

%33

PROJE GELİŞTİRME ŞİRKETİ
MÜLK SAHİPLERİ

%33
Dinamik Liderlik

Üniversite Adası

Eski Tershane

Rekreasyon alanlarına ve Malmö eski batı bölgesi
yakınındaki Malmö demiryolu merkez istasyonu
çevresinde erişilebilir bir yerleşke alanıdır. 22000
kişilik öğrenci kapasitesine sahiptir.Universite Sağlık
Bölgesi ve Malmö İnkübatör Alanı (Bilim & İş dünyası)
olmak üzere iki önemli bölge yerleşke sınırları içinde
bulunmaktadır.

Eski tershane yenilenebilir enerji kaynağı
makineleri üretmektedir. Birçok teknik atelye,
rüzgar tribünü üretmektedir. İsveç Ulusal Kanalı
eski fabrika binasına yerleşerek alanın kullanım
çeşitliliğini arttırmaktadır. Böylece yeni bir Media
Cluster oluşturulmaktadır.

Batı Limanı Merkezi

Kamusal Finansman
Yeşil Ekonomiye Teşvik

Avrupa Birliği Fonu
EuroCities
Baltik Kentleri Birliği

Batı Limanı eşit paydaşları;
400 perakendeci, 37 mal sahibi ve Malmö Kenti

Dockan Konut Bölgesi

Eski SAAB fabrikası konut ve işyeri kullanımına
dönüşecek ve Ticaret Fuar Komplexi alanda yer Marina ve çevresindeki konut alanıdır. Bir çok
alacaktır. Park alanları ve ilköğretim okulları ileri kültürel etkinlik alanı barındırmaktasıyla üniversite
ve medya okulu öğrencilerine faaliyet alanı yaratır.
aşamada gelişmesi planlanan kullanımlardır.
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Nord Havnen - Kopenhag
limandan kente sürdürülebilir merkez
Proje Alanı: 350 ha
Eski liman bölgesi olan “Nordhavnen” yeni bilim
merkezi olarak geleceğin ikirlerini üretecek,
“endüstri kentinden” ”bilgi kentine” dönüşen
Kopenhag'ın sembolik dönüşüm alanlarındandır.

LUSLARARASI
ÖRNEKLER
Vizyon
OPENHAG
/ NORD
HAVNEN
Sadece çevresel
duyarlılık
ile değil,
rdürülebilir
kent
sosyal çeşitlilik
ve merkezi
değer artışı ile

de geleceğin sürdürülebilir kentini
yaratmak
mandan
kente“ sürdürülebilir merkez

Eski
liman ;bölgesi olan “Nordhavnen” “Geleceğin Sürdürülebilir Kenti”
Değerleri
yeni bilim merkezi olarak geleceğin
fikirlerini üretecek, “endüstri kentinden”
”bilgi kentine” dönüşen Kopenhag'ın
sembolik dönüşüm alanlarındandır.
Øresund Bölgesi Merkezi Konumu
Mavi rekreasyon alanı :
Mavi & Yeşil
Geçmişin İzleri:
Limanın Kültür Mirası

Vizyonu;

e alanı: 300 - 400 ha
e süreci: 2009 – Planlama Aşamasında

20
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“Sadece çevresel duyarlılık ile
değil, sosyal çeşitlilik ve değer
artışı ile de Geleceğin
Sürdürülebilir Kentini
yaratmak. ”

STRATEGY
STRATEGI

ISLETS AND CANALS

Adacıklar
ve Kanallar
HOLME OG KANALER

CO2 FRIENDLY CITY

CO2
Dostu
CO2 VENLIG
BYYerleşim

6 THEMES
6 Tema
6 TEMAER
5FIVE-MINUTE
DakikalıkCITY
Kent
FEM-MINUTTERS
BY
IDENTITY
AND
Kimlik
veHISTORY
Kültür
IDENTITET OG KULTURSPOR

INTELLIGENT GRID
Akıllı Grid
INTELLIGENT
GRID

BLUE AND GREEN CITY

Mavi
Yeşil
BLÅ OG-GRØN
BYKent
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Hafen City - Hamburg

HafenCity, Hamburg

lojistik alandan liman kentine

Temalar

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

Karma Kullanım

Vizyon

Stratejiler

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

Kentsel Gelişim Yapısı
Kamusal Kıyı Alanları Planlaması
Kent ile Entegrasyon
Sürdürülebilirlik ve Ekoloji

1. Sürdürülebilir Yaklaşım

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

-Endüstri Alan Dönüşümü

Tamamlandığında 12.000 kişinin yaşayacağı,
40.000 kişinin çalışacağı alanda ois, otel, ticari
birimler, konutlar ve konser alanı gibi kullanımlar
yer almaktadır.
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The area contains: ofices, hot
shops, oficial buildings and

-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
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40,000 people mostly in ofice

Mülkiyet, Alan kullanımı
Kentsel yapı ve kamusal açık alanlar
Program alanları ve bağımsız önerileri

Yatırımcılar

HafenCity- Gmbh

İnşaa -Uygulama
Planlama ve

Değerlendirme ve

İnşaa Aşaması

Ödüllendirme

Müzakere Aşaması

Uzmanlar

Hazırlık Süreci

Yarışma

Hamburg Master Plan

Katılımcıları

Hamburg GmbH

İleri Konsept ve
Proje Geliştirme
Kalite Yönetimi

Alan Gelişimi, Planlama ve İnşaa

Otel ve İş yeri

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.

Program Alanları

Hamburg GmbH

Kullanım:
Konut, Çalışma ve
rekreasyon alanları

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

-Yeni bir kentsel
topoğrafya ile açık alan
çeşitliliği
önemsenmiştir

Çok önemli bir ulaşım odağı ile bütünleşen
kullanımlar barındırmaktadır
Kullanım: Rekreasyon, Konut,
Çalışma ve donatı alanları
(yeni ilkokul ) Kalbinde
yeralan yeşil park ile mahalle
sakinleri ve büyüyen şirketler
için ideal koşullar yaratır.

Eski Endüstri yapıları ile
demiryolu platformu,
Hamburg tarihinin
yansıtırken, bugün
HafenCity'nin YEŞİL
KALBI'dir.

Yeşil ve metropolitan

Su ile çevrili görülmeye değer bir
vista ile apartman ve modern
servis endüstrileri için
tasarlanmış bir alandır.

Hafen-City
Merkez Alanı - Kalbi

Yenilikçi Bilim merkezi Hafen City
Üniversitesi ile bütünleşmiş, yeşil alanları,
tasarım merkezi ve diğer yaratıcı kullanımlar
barındırır. Gold Eko-Etiket Bölgesi olarak ilk
sürdürülebilir HafenCity program alanıdır.
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22@ Barselona
bilgiye dayalı aktiviteler

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

Proje Alanı: 200 ha
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.

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

USLARARASI ÖRNEKLER
RCELONA / 22 @

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

Vizyon
ye Eski
dayalı aktiviteler“
sanayi alanının

bilişim
teknolojileri, yoğun bilgiye dayalı
aktiviteler için modern mekanlara
dönüşümü

x

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.
Hakkı Artışı: 2’den 2.2.-2.7 ve 3’e kadar kademeli
22@Barcelona Projesi, İnşaat
kent
merkezinde
artış sağlanır. Mülk sahipleri inşaat hakkının tamamını
kullanmakeski
istiyorlarsa,
yapacakları kullanımın en az %20
200 ha büyüklüğündeki
sanayi
@ faaliyetler olmalıdır. Sosyal konut inşaatı yaptıranlara
alanının, bilişim ve ’si
teknoloji
odağına
emsal
hakkı 2.7’den
3’e yükseltilir
Planlama Strateji ve Yaklaşımları
dönüşmesini sağlamaktadır. Barcelona’nın
Kümelenme: Medya, Enerji, Bioteknoloji, Bilgi ve İletişim
batıüzere
yönlü
kentsel gelişimini doğu
Teknolojileri ve Taasarım olmak
5 küme olan
oluşturulur.
tarafına yönlendirmek ve göreceli olarak
Stratejik Alanlarda Kamu Yatırımları: Proje alanının %47’si
kamu tarafından geliştirilir. gelişmemiş
olan
doğu
tarafının
için stratejik
bir fırsat olarak
Özel Altyapı Planı: Yüksek yenilenmesi
kalitede altyapının sağlanmasını
için
180 milyon euro yatırım gerektiren altyapı planı hazırlanır.
görülmüştür.
Altyapı Maliyeti Paylaşımı: Altyapı maliyetinin %30’u kamu
hizmetleri şirketleri, %70’i mülk sahipleri tarafından karşılanır.

alanı: 200 ha
24
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Vizyonu;
“Eski sanayi alanının bilişim
teknolojileri, yoğun bilgiye
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MediaCityUK - Manchester
medya endüstrisi odaklı gelişim

Karma Merkez: MediaCityUK; barları, kafeleri ve restoranlarıyla
kendi başına bir merkez olma durumundadır. Meydan, hem
gündüz hem de gece önemli bir odak noktası olacak şekilde
tasarlanmıştır.

Proje Alanı: 82 ha
MediaCityUK, Manchester Metropoliten Alanı’nda
Salford kıyısındaki ileri teknolojinin kullanıldığı
medya endüstrisi odaklı bir gelişme alanıdır.
Salford Limanı uzun yıllar ağır sanayi olarak
hizmet vermiş ve 1982 yılında kapatılmıştır.

Vizyon
İşbirliği ve yeni ikirlerin mekanı; insanlar
için dijital ve yenilikçi endüstrilerden
oluşan bir yerleşme

Hedeler
İstihdam: Proje tamamlandığında alanda 1000
işletme, 15.000 kişiye istihdam sağlanması
hedelenmektedir.
Diji-Mekanlar: MediaCityUK, yeniliklerin ve dijital
işletmelerin amaçlarına uygun mekânlar olarak
tasarlanmaktadır.
Avrupa’nın en büyük yüksek çözünürlüklü
stüdyoları: BBC, Londra merkezindeki 2.500
çalışanını ve Manchester kent merkezi dışında
faaliyet göstermekte olan tüm yerel ağ yayınlarının
MediaCityUK’e taşıması planlanmıştır. Salford
Üniversitesi de faaliyetlerini 800’den fazla çalışanı ve
öğrencisiyle MediaCityUK’deki yeni kampüsünde
sürdürecektir. MediaCityUK’in, Avrupa’nın en
büyük yüksek çözünürlüklü stüdyolarına
ev
sahipliği yapması hedelenmektedir.
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Ortaklık Yapısı

1. Etap: 14.5 ha

MediaCityUK, Peel Medya tarafından
geliştirilmekte ve yönetilmektedir. Peel
Medya MediaCityUK’deki tüm yapıların
mülkiyetini elinde bulundurmaktadır.
Özel bir kurum olan Peel Medya, kamu
sektörü ile ortaklıklar geliştirmektedir.

Ois Alanı : 65.032 m2

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

Otel : 218 yatak kapasite

Stüdyolar : 23.225 m2
Ticaret : 7.432 m2
Konut : 378 birim

Açık Alan : 2 ha
Otopark : 2.200
Bisiklet Parkı: 3.000
Altyapı: 18 milyon metre
iber kablo

MediaCityUK’in
geliştirilmesine İstihdam : 15.000
destek sağlamak ve aktivitelerin
koordinasyonu amacıyla Salford Kent Maliyet : 500 milyon £
Konseyi, Salford Merkezi Kentsel (1. Etap)
Dönüşüm Şirketi ve Kuzeybatı
Kalkınma Ajansı arasında kamu ve
üçüncü sektör gruplarını içerecek
şekilde üç program alanı üzerinden bir
ortaklık oluşturulmuştur.
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Paddington Waterside - Londra
Londra’nın yeni konut, ticaret, rekreasyon, eğlence ve sağlık merkezi
Proje Alanı: 46 ha
Paddinton, Londra’nın yatırım açısından en
önemli bölgesini oluşturmaktadır. Metro istasyonu
ve ulaşım bağlantıları nedeni ile bölge özellikle
gayrimenkul odaklı gelişme açısından büyük bir
potansiyel taşımaktadır. Ayrıca, özellikle eğitim ve
iş geliştirme boyutu ile de önemli bir projedir.

Amaçları

1998 -2018 aralığını kapsayan 14 farklı gelişim
şemasından oluşmaktadır.

- Kamu yatırımları için kentsel alanlar yaratmaktır.

Vizyon
Kaliteli yapı stoğuna sahip, yaşanabilir,
erişilebilir, kaliteli, yeni bir yaşama ve
çalışma alanı

- Ticari merkez yaratmak,
- Bölgenin ekonomisini canlandırmak,
- İş geliştirmeye yönelik eğitim alanları geliştirmek,

Ortaklıklar
Paddington Dönüşüm Ortaklığı, (Paddington Waterside Partnership ) PW,
1998 yılında çeşitli yatırımcıları ve geliştiricileri bir araya getirerek ois,
konut, ticaret, eğlence ve sağlık gibi karma bir kullanımların desteklendiği
yeni bir merkez yaratma amacıyla kurulmuştur.
PW, 13 farklı gelişme seması, farklı mülkiyet sahipleri, bağımsız geliştirme
ve bütçe araçları, karma kullanım prensibiyle, gelişen diğer alanlardan
farklılaşmıştır.
PW üyeleri, gönüllülük prensibiyle kuruma katılırlar. PW herhangi bir
fayda gözetmeyen (not-for-proit) bir limited sirkettir (company limited
by guarantee). Geliştiriciler için üyelik derecesi, geliştirdikleri projenin
büyüklüğüne, kullanıcılar için ise personel sayısı/kullanılan taban alanına
bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 1998’de 8 geliştirici üyeyle yola
çıkan PW günümüzde, Paddington Kentsel Dönüşüm alanında çalışan
geniş bir kitleyi bünyesinde bulundurmaktadır.

Faaliyetleri
Kalkınmanın koordine bir şekilde yürütülmesi için, paylaşımı ve beraber
üretimi arttıracak ‘Kalkınma Forumu’ düzenli bir mekanizma yaratır.
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Paddington Kıyı Dönüşüm
Ortaklığı

Mülk Sahipleri, Geliştiriciler ve
Ulaşım Yatırımları tarafından
kurulan
Paddington
Kıyı
Ortaklığı,
dönüşen yeni
alanın iziksel, sosyal ve
ekonomik olarak uyumunu
sağlamak için yerel ajanslar
ve topluluklar ile çalışır.

Paddington gelişim sürecinde;
irma ve yatırımcıları yerel
gönüllü
organizasyonlarla
birleştirerek
toplumsal
katılımın
arttırılması
ve
teşvikini hedeler ve bu tür
etkinliklere inansal destek
sağlar.

Paddington Trust Development (Paddington Gelistirme Vakfı)

1998 yılında kurulan Paddington Geliştirme Vakfı, projenin sosyal
dönüşüm ayağını oluşturmaktadır. 10 yıl içerisinde büyük bir gelişim
göstererek, kamu ve özel sektör dahil olmak üzere 25 milyon pound’luk
bir bütçeye sahip olmuştur. Temel amacı, yerel halkın sosyal ve ekonomik
özgürlüklerini elde etmelerini sağlamaktır.
PDT 4 temel değere sahiptir:
- Faydaları halkla paylaşmak
- Yerel halk için yeni imkanlar yaratmak
- Finansal yeterliliği sağlamak
- Alan içinde yasayan tüm topluluklar için eşit olanaklar yaratmak

Alanın ve alandaki değişimin
duyurulması ve tanınmasına
yönelik malzeme üretir.
Paddington’daki
güncel
etkinliklerin,
sanatsal
ve
mimari aktivitelerin tanıtımı ve
duyurulması için oluşturulmuş
bir inisiyatiftir.
Paddington
BID
–
İş
Alanı Kalkınma Bölgesi
Daha
çok
yatırım
ve
turist çekme odaklı bölge
kalkınmasını hedeler. Bu tür
ortaklık ve yatırımlara platform
oluşturur.
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Kartal Yeni Merkez Projesi
Anadolu yakasının yeni merkezi
Proje Alanı 360 ha

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

Avantajları
–
–
–
–
–
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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

150.000 çalışan
40.000 yaşayan
4,5 toplam inşaat alanı
-En fazla % 50 konut
-En az % 50 ois, ticaret, turizm, kültür
Kamusal alanlar
-50 ha yeşil alan
-5 kültürel tesis
-3 sağlık tesisi
-4 yönetim binası
-13 okul
-5 dini tesis
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Cendere Vadisi - Şişli
kent içinde kent
Proje Alanı: 230 ha.
Kuzey- güney uzunluk: 8,5 km.

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

Vadi Gelişim Strateji
Çerçevesi

–

1. Adım: Vizyon ve Stratejilerin Temel
Konuları

Mülk sahiplerinin işbirliği
organize olma becerileri

–

2. Adım: Katılımcı Planlama Uzlaşma
Yönetimi

Kamu, özel, sivil örgütler arasında
işbirliği ve bilgi paylaşımı

–

Konum avantajı

3. Adım: Bölgeleme ve Alt Bölgeleme

–

Ekonomik ve ekolojik değerler

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

Hedeler
EKOLOJİ Stratejik Hedef 1: Kent İçi Mavi Yeşil
Kuşak Oluşturulması
EKONOMİ Stratejik Hedef 2: Kent İçi Gelişim
Koridoru Yaratılması

19

EŞİTLİK Stratejik Hedef 3: Yaratılan Fırsatlara
Toplumun Erişiminin Sağlanması
20

ETKİN OLMA Stratejik Hedef 4: Kamu, Özel ve
Sivil İşbirliği ile Gücün Paylaşılması

18

ELDE EDİLEBİLİRLİK Stratejik Hedef 5: Kamusal
Alanların Yenilikçi Yaklaşımlarla Yaratılması
ENTEGRASYON Stratejik Hedef 6: Vadi Gelişim
Strateji Çerçevesi’nin Oluşturulması

16
08

15
17

10
20

İşbirliği

Yol Haritasının hazırlanması

–

1/5000 ölçekli planların hazırlanmasına
yönelik tasarım projelerinin hazırlatılması

21

12
11
08

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

13
05
09
04
12
07

–

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

14

03
08
02
01

06
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Örneklerden Alınan Dersler

1

Vizyon
Kent içinde kent,
yaşayan mekânlar,
buluşma mekânı,
yeni merkezler
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2

Tema
Kümelenme, karma
kullanım, girişimcilik,
beyaz yakalı iş
gücü, yarışabilirlik,
pazarlama, çevre
dostu mekan tasarımı

3

Çalışma ve
Yaşama
Birlikteliği
Yenilikçi kullanımlar,
konut, ois, turizm, ticaret

4

İşbirliği ve
Ortaklık
Bilim ortaklığı, kamuözel, üniversiteözel, kamu işbirliği

5

Planlama
Stratejileri
Güçlü ulaşım bağlantıları,
stratejik yatırımlar, temalara
göre Merkez kademelenmesi
/ tematik bölgeleme, altyapı
planı

6

Yenilikçi
Araçlar
Kademeli imar
bonusu, imar
hakkı transferi

7

Stratejik
Tasarım
Tasarım ilkeleri, değer
katan tasarım, çevreye
duyarlı tasarım,
tasarım süreçlerine
katılım, esnek tasarım
kararları, tasarım
sürecinden beklentiler,
tasarım rehberi

8

Yenilikçi
Kullanımlar
Yenilikçi, ileri teknoloji
endüstrileri, bilim
kenti, inkübatörler

9

10

Araştırmalar
ve
Çalışmalar

Bilim kümeleri, risk yönetimi,
yatırımcı ve kentsel tasarım
rehberi, Uluslararası ağ
çalışması, altyapı planı,
bilimsel uzmanlıkların
haritalanması

Uygulama
Stratejileri
Markalaştırma, pazarlama
stratejileri, iş planı, bütçe
planı, yatırım ve Geliştirme
stratejileri, risk yönetimi,
inansman ağları, yerel
kapasite programları,
güven ortamı, öncü kamu
yatırımları
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BÖLÜM II
PROJE ALANI
A. YENİ MERKEZ PROJE ALANI
B. YENİ MERKEZE BİÇİLEN ROLLER
C. TEMEL SORUN VE FIRSATLAR
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A

YENİ MERKEZ PROJE ALANI

Proje Alanı Büyüklüğü: 467 ha
Sınırları: Kuzeyde Şehit Rafet Karacan Caddesi, güneyde
Başiskele Kavşağı – Yeni Gölcük Yolu, batıda Eski Gölcük
Yolu, doğuda Yeni Gölcük Yolu’dur.
Bataklık Alan Büyüklüğü: 67.9 ha
Sulak Alan Büyüklüğü: 57 ha
Sulak Alan Özel Hüküm Bölgesi: 38.6 ha
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Proje Alanını Etkileyecek Proje ve Yatırımlar
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi

İzmit Köseköy Lojistik Köyü

Projenin amacı, mevcut D-100 ve TEM otoyolunun yükünün azaltılması ve bu yolla
İstanbul üzerinden doğuya doğru akan traiğin rahatlatılmasıdır. Projenin güzergahı
Silivri Kınalı-3. Köprü ile Anadolu yakasında Poyrazköy-Gebze-Akmeşe-Akyazı hattı
olup Akyazı’da mevcut otoyola bağlantı planlanmıştır. Kocaeli İl sınırları içerisinde Gebze
ve İzmit Merkezi’nde olmak üzere iki bağlantı planlanmıştır.

Lojistik köyler; içerisinde ulusal ve uluslararası taşımacılık, lojistik ve eşyanın dağıtımı
ile ilgili tüm faaliyetlerin muhtelif işletmeciler tarafından gerçekleştirildiği belirlenmiş
alanlar olarak tanımlanmaktadır. Bu alanlar, lojistik ve taşımacılık şirketleri ile ilgili
resmi kurumların içinde yer aldığı, her türlü ulaştırma moduna etkin bağlantıları
olan, depolama, bakım-onarım, yükleme-boşaltma, elleçleme, tartı, yükleri bölme,
birleştirme, paketleme v.b. faaliyetlerini gerçekleştirme imkânları olan ve taşıma
modları arasında düşük maliyetli, hızlı, güvenli, aktarma alan ve çeşitli donanımlara
sahip bölgelerdir.

Gebze İzmir Otoyolu Projesi
Projenin güzergâhı, Gebze’den başlayarak Bursa üzerinden İzmir’e uzanacaktır. 44
km.’lik Gebze-Orhangazi Otoyolu Projesi ile 3.000 m. uzunluğunda asma köprü İstanbulBursa-İzmir Otoyolu projesi güzergâhının bölgeden geçen kesitini oluşturmakta-dır ve
projenin ihalesi Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılmıştır. Asma Köprü Dilovası’nda Kaba
Burun-Yalova Hersek Burnu hattında inşa edilecektir.
Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi

Yapım aşamasındaki İzmit (Köseköy) Lojistik Köyü, demiryollarının yük taşımacılığında
daha etkin kullanımı ve intermodal taşımacılığın geliştirilmesi için önemli bir altyapı
yatırımıdır. Yatırımın tamamlanmasıyla beraber bölge Türkiye’nin en büyük lojistik
merkezi olacaktır. Köseköy Lojistik Köyü’nün faaliyete geçmesi ile mevcut durumda
yaklaşık yılda 600.000 ton olan taşıma miktarı yılda 1.500.000 tona çıkacaktır.

Projenin amacı, Ankara ve İstanbul arasında çift hatlı, elektrikli, sinyalli, 250 km. hıza
uygun hızlı demiryolu inşa edilerek hızlı, konforlu, güvenli bir ulaşım imkânı yaratmak,
yolcu taşımacılığında yaklaşık % 10 olan demiryolu payını %78’e çıkartmak ve Ankaraİstanbul arasındaki seyahat süresinin azaltmaktır. Projenin güzergâhı, Ankara-SincanEsenkent-Eskişehir-İnönü-Vezirhan-Köseköy-Gebze-Haydarpaşa hattıdır. Hâlihazırda,
Ankara-Eskişehir arasındaki kesim tamamlanarak hizmete açılmıştır. Proje ile bölgenin
demiryolu ulaşımındaki erişilebilirliği güçlenecektir. Marmaray projesi ile bağlantısının
sağlanmasıyla, Avrupa-Asya arasında kesintisiz demiryolu bağlantısının sağlanmasına
yönelik aks bölgeden geçecektir.
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B

YENİ MERKEZE BİÇİLEN ROLLER

Kocaeli Metropoliten Alanı ve Yeni Merkez’in Geleceği;
−

TR 42 Doğu Marmara Bölge Planı 2010-2013

−

Kocaeli 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

−

Kocaeli Merkez Planlama Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım
İmar Planı

−

İzmit Planlama Bölgesi 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı

çalışmalarında ele alınmıştır.
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TR 42 Doğu Marmara
Bölge Planı 2010-2013

Kocaeli 1/50.000 Ölçekli
Çevre Düzeni Planı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından hazırlanan TR42 Düzey 2
Bölgesi Bölge Planı, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerinden oluşan bölgenin
sosyo-ekonomik gelişim kurgusunu ele almaktadır.

Planda, Kocaeli Metropol nüfusunun, İstanbul Metropolü etkisi ile ivme kazanarak
artacağı, bu artış hızının İstanbul’un nüfus açısından doyum noktasına ulaştığı
dönemle birlikte en üst noktalara ulaşacağı öngörülmektedir.

Planın ana gelişim senaryosu, İstanbul bölgesi sanayisinin doğuya doğru yönelme
eğiliminin oluşturduğu potansiyel ve tehditler üzerine kuruludur. Bu potansiyelin
bölge şehirlerinin özelliklerine göre uygun şekilde yöneltilmesi ve sanayi yatırımları
ile altyapı ve işgücünün niteliklerinin arttırılması hedelenmektedir.

Buna paralel olarak Gebze-Dilovası bölgesinde yönelmiş olan İstanbul şehri sanayi
alanlarının doğuya yönelimlerinin artacağı öngörülmektedir. Güçlü sanayi altyapısı
olan Kocaeli’nin doğru planlama anlayışı planlanması ile doğal ve ekonomik verilere
dayalı çok nitelikli özellikler taşıyan bir vizyon geliştirilmesi hedelenmektedir.

Planın vizyonu, bölge şehirlerinin özelliklerine uygun şekilde planlanarak MARKA
şehirler haline getirilmesidir. Bu bağlamda Kocaeli ve İzmit bölgesinin, hizmetler
sektörünün yoğunlaştığı bölge merkezi rolü üstlenmesi gerektiği öngörülmektedir.

İzmit, Kartepe, Başiskele, Derince ve Körfez İlçeleri merkez planlama bölgesi olarak
tanımlanmış, bölgede planlama nüfusu (2025) 1.640.000 kişi olarak hesaplanmıştır.

Kocaeli Merkez Planlama Bölgesi
1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı
Kocaeli İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı, alt planlama bölgeleri oluşturulmak
suretiyle 5 ayrı plan şeklinde hazırlanmıştır. Çalışma alanı (MİA)’nın yer aldığı
İzmit merkezi, Merkez Planlama Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı
(16.02.2009/44) kapsamında kalmaktadır. Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda
hazırlanmış olan bu planda temel hedef mevcut ve öneri kentsel alan kullanımlarında
sürdürülebilirliğin sağlanması olarak belirlenmiştir.
Merkez planlama bölgesinde, hizmet yoğun sektörün desteklenmesi ve bunun için
gerekli donatıların (eğitim alanları, kentsel sosyal donatı alanları, uluslararası kongre
-fuar merkezleri, spor alanları, turizm tesisleri vb.) bu alanda gerçekleştirilmeleri
önerilmiştir.
Bu bağlamda MİA olarak belirlenmiş alanda, “ticaret, sosyal ve idari tesisler (özel ya
da resmi sağlık, eğitim, spor, sosyal ve kültürel tesisler, ibadet yerleri ulusal ve uluslar
arası konferans-kongre, seminer merkezi, fuar, toplantı ve çok amaçlı salonlar)
turistik tesisler, büyük açık (meydan vb.) ve yeşil alanlar, teknik altyapı tesisleri ile bu
kullanımların gerektirdiği diğer fonksiyonlar yer alabilir” ifadesi yer almaktadır.
Planda Merkezi İş Alanı (MİA), belirlenen alan içinde yapı politikaları oluşturan,
doluluk ve boşluk oranları ile konumlarını belirleyen uygun ölçeklerde Kocaeli “Dünya
Kenti” vizyonunu destekleyen projelerinde üretileceği alanlar olarak tanımlanmıştır.

İzmit Planlama Bölgesi 1/5.000
Ölçekli Nazım İmar Planı
Kocaeli İli genelinde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları, üst ölçekli planlar
doğrultusunda 13 ayrı bölgeye ayrılarak hazırlanmıştır. Çalışma alanının da
bulunduğu merkez bölgesi İzmit Planlama Bölgesi olarak tanımlanmış olup 1/5000
ölçekli İzmit Nazım İmar Planı 16.01.2009 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Planda bölgenin Kocaeli Planlama bölgesinin merkezi konumunda olduğu ve
1.derece merkez niteliği taşıyan uluslararası, ülkesel ve bölgesel işlevlerin üstlenildiği
hizmetler sektörünün yer aldığı belirtilmektedir. Planlamaya ilişkin karar ve hükümler
de bu doğrultuda alınmıştır.
Üst ölçekli planlara paralel olarak, merkezde yer alan sanayi alanlarının düzenlenmesi
ve yeni geliştirilecek sanayi bölgelerinin organize sanayi bölgesi olarak geliştirilmesinin
desteklenmesi planlanmıştır. Bu doğrultuda İzmit Körfezi çevresinin temizlenmesi
ve aynı zamanda kent ekonomik yapısına paralel olarak sanayinin geliştirilmesi
hedelenmektedir.
Diğer taraftan, Kartepe Bölgesi Kış Sporları Turizm Merkezi ve Sapanca Gölü gibi
turizm merkezlerinin çeşitli projelerle desteklenerek katma değer yaratılması ile
şehrin turizm açısından da öne çıkan bir kent olması hedelenmektedir.
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TEMEL SORUN VE FIRSATLAR

10 TEMEL SORUN
Kent Merkezi ve Kentle
Bütünleşememe
Merkeze Dönüşüm Kapasitesi
Büyüklük Ekonomisi
Deprem
Erişim
Kirlilik
Mekânsal Kalite
Mülkiyet
Doğal Değerler ile
Uyumsuzluk
Kontrolsüz Gelişim

10 TEMEL FIRSAT
Sanayicinin “Girişimci Ruhu”
Yeni İşgücü Yaratılma Kapasitesi
Yaşama-Çalışma Alanı Birlikteliği
Ekolojik Değerlerin Varlığı
Katılımcı Karar Alma Sürecinin
Başlaması
Kamunun Proje Geliştirmedeki
Öncü Rolü
Stratejik Konum
Bölgesel Etki Alanı
Kararlılık
Ortaklık Kurma Potansiyeli

Kocaeli Yeni Merkez Yol Haritası 43

44

Kocaeli Yeni Merkez Yol Haritası

BÖLÜM III
YOL HARİTASINA DOĞRU;
PROJE GELİŞTİRMEDE YENİ
YAKLAŞIMLAR
A. KATILIMCI PLANLAMA ÇALIŞTAYI
B. STRATEJİK TASARIM ÇALIŞTAYI
C. PİYASA ARAŞTIRMASI
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YÖNTEM:
ÇALIŞTAYLAR
Yeni Merkez Projesinde, projeden doğrudan etkilenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sanayici mülk sahipleri ile dolaylı etkilenen özel sektör
ve sivil toplum örgütleri arasında planlama ve tasarım süreçlerinde katılımın sağlanması için çalıştay yaklaşımı benimsenmiştir.
Taraların beklentilerinin alınması ve planlama ve tasarım ilkelerinin ortaya konulması için;
−

Katılımcı Planlama Çalıştayı

−

Stratejik Tasarım Çalıştayı

düzenlenmiştir.

Katılımcı Planlama Çalıştayı, 12 Temmuz 2011

Katılımcı Planlama Çalıştayı

Stratejik Tasarım Çalıştayı, 26 Temmuz 2011

Stratejik Tasarım Çalıştayı

Kamu, özel ve sivil sektörlerin geniş katılımı ile düzenlenen, ‘Ortak Vizyon’ ve kentin Yeni kent merkezinin kent ile bütüncül biçimde, katılımcı ortamlarda tartışılarak
gelecek kurgusuna dair önemli ipuçlarının alındığı çalıştaylardır.
projelendirilmesi amacıyla ‘Stratejik Tasarım Çalıştayı’ düzenlenmiştir. Yeni kent
merkezinin planlama ve tasarım ilkeleri katılımcı ortamlarda, kent yönetimlerinin de
Kentler için yapılan ‘vizyon’ tanımları, aktörler arasında tartışılarak, ortak akıl ve ortak görüş ve önerileri dahilinde tartışılmıştır.
amaçlar doğrultusunda belirlenmektedir. Ulaşılabilir bir vizyon, ancak toplumun kilit
aktörlerinin vizyonu benimsemesi ile elde edilebilecektir. Bu aktörler; öncelikle yerel halk,
kent yönetimi, meslek odaları, yatırımcılar olmalıdır. Başarılı bir vizyon, benimsenmenin
ötesinde, aktörlerin aktif katılımını ve uygulamayı gerektirmektedir.
Yeni Merkez Fikir Projesinin hazırlanması 4 temel süreci kapsamaktadır.

A- Katılımcı Planlama Çalıştayı

C- Piyasa Araştırması

D- Yol Haritası

Temel Sorun ve Fırsatlar

Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi

Piyasa Araştırması

Vizyon

Beklentiler

Planlama Stratejileri ve Tasarım ilkeleri

En İyi ve En Verimli Kullanım Analizi

Stratejik Hedeler

Fizibilite Çalışması

Proje Geliştirme Yaklaşımları

BEK Analizi
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B- Stratejik Tasarım Çalıştayı

Temalar

Uygulama Modeli

Stratejiler

Zamanlama
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A

KATILIMCI PLANLAMA ÇALIŞTAYI

Kamu, özel ve sivil toplum örgüt temsilcilerinin
katılımı ile 12 Temmuz 2011 tarihinde yapılmıştır.
Toplam 70 kişinin katıldığı bir günlük çalıştayda;
−

Yeni Merkezin Geleceği Nasıl Olmalı?

temel sorusunun yanıtı aranmış, yeni merkez
vizyonu ve vizyonu gerçekleştirmek üzere
stratejiler tartışılmıştır.
Çalıştayda;
−

Örnek Yeni Merkez vizyonları,
ortaklık yapıları ve yenilikçi
yaklaşımları hakkında bilgi
verilmiş,

−

Yeni merkez proje alanının
temel sorun ve fırsatları
tartışılmış,

−

Taraların birbirlerinden
beklentileri alınmıştır.
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BEKLENTİ ANALİZİ
Çalıştay Katılımcıları; kendisinin diğer taralardan
ve diğer taraların kendisinden beklentilerini
ortaya koymuşlardır.

Kamu Sektörünün Beklentileri

MARKA, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Kartepe Belediyesi, Başiskele Belediyesi,
Derince Belediyesi, Körfez Belediyesi ile diğer kamu temsilcilerinden oluşan kamu temsilcileri diğer
sektörlerden beklentilerini ortaya koymuşlardır.

Özel Sektörden Beklentileri
1. Sağlıklı ve kontrollü turistik konaklama tesislerinin yapılması,
2. Mevcut ticari kullanımlarla bütünleşebilecek yeni ticari oluşum ve yatırımlar yapılması,
3. Üniversite ve benzer eğitim kurumları ile bilişim sektörünün oluşturulması,
4. Merkezin dönüşümünü tetikleyici yatırımlar yapılması.

Sivil Sektörden Beklentileri
1. Özel sektör ve sanayicilerle ortaklık kurularak eğitim kurum ve
merkezleri oluşturulması,
2. Sorunların çözümüne katkı sağlamaları,
3. Eğitim programları geliştirmeleri.

Stratejik Tasarım Sürecinden Beklentileri
1. Kente yeni bir kimlik kazandırmalı,
2. Merkez Eğlence sektörü ile genç nüfusu çekerek diğer ilçelere de hizmet verebilmeli,
3. Fuar alanı ile bütünleşik Expo-kongre ve ticaret merkezi kullanımları yer almalı,
4. Kontrollü turistik konaklama tesisleri geliştirilmeli,
5. Yaşlıların, engellilerin ve diğer risk gruplarının da ihtiyaçlarının giderilebileceği planlama ve tasarım
yapılmalı,
6. Kıyının yeşil alan haline getirilerek ekolojik değerlerle bütünleşmesi sağlanmalı,
7. Küçük ve büyük sanayinin alandan taşınabilmesi için yeterli ve detaylı teknik çalışma yapılmalı,
8. Farklı yatırımların gelebilmesi için güçlü bir altyapı tesis edilmeli,
9. Sosyal boyut; kültür ve eğitim dikkate alınmalı.
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Özel Sektörün Beklentileri
Mülk sahipleri ve temsilcilerinden oluşan özel sektörün kamu ve sivil sektörden
beklentileri, karar süreçlerine katılım ve ortaklık konularına ilişkin olmuştur.

Kamu Sektöründen Beklentileri
1. Katılımı güçlendirmek adına iletişim problemlerini çözmeleri, mülk sahiplerini katılıma
teşvik etmeleri,

Sivil Sektörün Beklentileri
Sivil toplum örgüt temsilcilerinin kamu ve özel sektörden beklentileri Yeni MİA’nın
konumuna ilişkin plan kararlarına yönelik olup, alanın ekolojik geleceğini önemseyen
talepler niteliğindedir.

Kamu Sektöründen Beklentileri
1. Yeni merkez ve sulak alanların bir arada kullanımına ilişkin planlama kriterlerinin
tartışılması,

2. Güç ve yetkileri kendinde toplamaması, katılımcı olması.

2. Küçük Sanayicinin taşınma sürecinde zarar görmesine engel olunması, çalışanların
haklarının korunması,

Sivil Sektörden Beklentileri

3. Kuş göç yollarına dikkat edilerek yeni merkezin kat yükseklik ve yoğunluk
stratejisinin belirlenerek, turistik değer yaratılması.

1. Üniversitenin süreçte pratiğe yönelik çalışmalar yapması,
2. Sivil toplum kuruluşlarının katılımda etkin olmaları,

Özel Sektörden Beklentileri

3. Bilişim ve teknoloji geliştirme konularında üniversitelerin araştırma yapmaları.

1.Üniversite ile ortaklık kuracak, üniversitenin halkla bütünleşmesine olanak
sağlayacak alanlar yaratılması,

Stratejik Tasarım Sürecinden Beklentileri

2. İş yaratma kapasitesi yüksek yatırımlar yapılması,

1. Mülk sahiplerine gösterilecek yeni alanların seçiminde 20.000 kişilik sanayi işçisi
düşünülerek hareket edilmeli, işçiler mağdur edilmemeli,
2. Mülk sahibinin çıkarları göz ardı edilmemeli, rant değeri ve mülk sahibinin kazanımları
iyi formüle edilmeli,

3. Proje geliştirme sürecinde ekolojik değerleri dikkate alan yaklaşımlar geliştirmesi.

Stratejik Tasarım Sürecinden Beklentileri

3. Küçük Sanayi Siteleri için küçük de olsa yeni merkez alanı içinde bir yer önerilmeli,

1. Kendi kendini temizleyen, sulak alanların varlığının riske atmayan ekolojik bir
merkez yaratılmalı,

4. Mevcut Sanayi Evleri Mahallesi ve yaşayanlar göz ardı edilmemeli,

2. Ekolojik değerlerden, turistik değer üretebilecek tema parkları oluşturulmalı,

5. Merkezin hinterlandı, vizyonu ve proje yönetim yapısı açık ve net olarak belirlenmeli,

3. Merkez, bölgesel çekim alanı haline gelmeli,

6. Yeni Merkez, mevcut ulaşım ağlarına eklemlenmeli,

4. Kent ile entegre iyi bir ulaşım planı yapılmalı,

7. Deprem riski dikkate alınmalı ve sulak alan iyi değerlendirilmeli

5. Denizin ve derelerin ulaşım sistemine eklemlenen tasarım elemanı olarak
değerlendirilmeli,

8. Yatırımcıların yönlendirilebileceği kullanımlar ve alanlar yaratılmalı.

6. Opera bale gibi kültürel etkinlik alanlarına yer verilmeli,
7. Konaklama sorununa çözüm getiren turistik yatırımlar yapılmalı
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Beklenti Analizi Tablosu
Katılımcı
Planlama Çalıştayı

1. Katılımı güçlendirmek adına iletişim
problemlerini çözmeli mülk sahiplerini
katılıma teşvik etmeli.

Mülk Sahipleri

Kamu Sektörünün Mülk Sahiplerinden Beklentisi

1. Turistik yatırımların yer alması

2. Mevcut ticari kullanımlarla
bütünleşebilecek yeni yatırımların
gelmesi

2. Belediye güç ve yetkileri kendinde
toplamamalı, katılımcı olmalı.
3. Üniversite ile birlikte yeni bilişim
sektörünün oluşturulması.

Kamu Sektörü
Mülk Sahipleri

Kamu Sektörünün Mülk Sahiplerinden Beklentisi

1. Turistik yatırımların yer alması
2. Mevcut ticari kullanımlarla
bütünleşebilecek yeni yatırımların
gelmesi
3. Üniversite ile birlikte yeni bilişim
sektörünün oluşturulması.

Mülk Sahiplerinin Kamu Sektöründen Beklentisi

2. Sorunların çözümüne katkı,
3. Eğitim Programları geliştirilmeli

3. Bilişim ve teknoloji geliştirme konularında
üniversitelerin araştırma yapması

K

1.
ku
ol

2.

3.

M

BEKLEN

1. Üniversite ile ortaklık kuracak,
üniversitenin halkla bütünleşmesine
olanak sağlayacak alanlar yaratılmalı.
2.İş yaratma kapasitesi yüksek yatırımlar
yapılması,
3.Proje geliştirme sürecinde ekolojik
değerleri dikkate alan yaklaşımlar
geliştirmesi,
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1. Özel sektör ve sanayicilerle ortaklık
kurularak eğitim kurum ve merkezleri
oluşturulmalı.

2. Sivil toplum kuruluşları
katılımda etkin olmalı

1. Merkezin yerinin ve plan kararlarının
sorgulanması

3. Kuş göç Yollarına duyarlı merkez
yükseklik stratejisi oluşturulmalı.

Kamu Sektörünün Sivil Sektörden Beklentisi

1. Üniversitenin süreçte pratiğe yönelik
çalışması, öncelik göstermesi.

Sivil Sektörün Mülk Sahiplerinden Beklentisi

2. Sanayicinin ve işçilerin hakları
korunmalı.

Sivil Sektör

Mülk Sahiplerinin Sivil Sektörden Beklentisi

Sivil Sektörün Kamu Sektöründen Beklentisi

Kendisinin Diğer Taraflardan Beklentisi
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Mülk Sahipleri

Kaynak: Kentsel Strateji

Diğer Tarafların Kendisinden Beklentisi

Mülk Sahiplerinin Kamu Sektöründen Beklentisi

Sivil Sektör

Kamu Sektörü

Katılımcı Planlama Çalıştayı

Sahipleri

BEKLENTİ ANALİZİ

ÇALIŞTAY TEMALARI

Katılımcıların;
−

Ekonomi

−

Ekoloji

−

Uygulama

−

Mekansal Çerçeve

olmak üzere dört tema çerçevesinde
geliştirdikleri öneriler ve görüşler, yeni
merkezin
geleceğini
belirleyen
temel
stratejilerin oluşturulmasına katkı sağlamıştır.

Ekonomi
Ekoloji
Uygulama
Mekansal Çerçeve
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Tema 1. EKONOMİ

“Ekonomi” temalı
grubunun gerçekleştirdiği
tartışma, görüş ve öneriler üç başlık altında
sınılandırılabilir;
- Mevcut Durum Değerlendirmesi
- Kent Merkezi ve Ekonomi İlişkisinde Öne
Çıkabilecek Sektörler
Yeni
Ekonominin
Yeni
Oluşturulmasında Süreç Önerileri

Mekanının

Katılımcıların bir bölümü, mevcut duruma yönelik sorun,
tespit ve değerlendirmelerde bulunmuştur. Katılımcılar
öneriler ile ilgili düşünce ve ikirleri ortaya koyarken
“mevcut durum” tartışmaları sürekli referans yapılan bir
nokta olmuştur. Katılımcıların mevcut duruma bu kadar
bağlı olmaları, gelecek vizyonunun oluşturulmasında,
yöntemsel olarak ek çalışmaların yapılmasını gündeme
getirebilir.
Bir diğer tartışma alanı, kent merkezi ve ekonomi ilişkisi
bağlamında gelecekte öne çıkabilecek sektörler ve
bunların birbirleriyle olan etkileşimi olmuştur. Bu konuda
katılımcıları hangi sektörün öncelikle ele alınacağı
hangilerinin diğer sektörleri etkileyebildiğini ve tespit
edilen hangi sorunun çözümüne katkı sağlayabileceği,
geliştirilecek vizyonun bir bileşeni olarak tartışmışlardır.
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DURUM DEĞERLENDİRMESİ
Çalıştayın sabah oturumunda farklı aktör gruplarının
birbirlerinden beklentilerini dile getirmesi ve “ekonomi”
çalışma grubunun tartışmaları, ağırlıklı olarak mevcut
duruma yönelik sorun tespiti ve önerileri gündeme
getirmişlerdir. Tartışılan konular şu başlıklar altındadır;

olmaktadır, yeni kent merkezi gelecekte Kocaeli’nin
merkezi iş alanı olacaktır, ve mevcut eski kent merkezin,
kent merkez özelliğini koruyup korumamasının dışında
MİA, yeni merkez olacaktır. Katılımcıların bu konudaki
katkıları iki tane MİA, yeni MİA söylemleri yerine
MİA’nın yeni kent merkezinde olacağı netliğini duymak
istediklerinden kaynaklanabilir.

•

MİA Kimliği

•

İmar Planları

Mülkiyet

•

Mülkiyet

•

Dinamizm

•

Döngü

•

Organizasyon

•

Yerel Ekonomi

•

Ticarette Çeşitlilik

•

Arazi Değerleri

•

İletişim

Katılımcılar tarafından önemle ele alınan bir diğer konu
“Mülkiyet” tir. Yeni kent merkezindeki özel mülkiyetin
yeni projede ne şekilde düzenleneceğini, mülkiyet
konusundaki belirsizliklerin yeni projenin anahtarı
niteliğinde olduğu vurgulanmıştır.

•

Konut Alanları

MİA Kimliği
Ekonomi bağlamında “MİA Kimliği” konusundaki
tartışmalar, mevcut kent merkezindeki MİA ile yeni
merkezin MİA olarak adlandırılmasının sorgulanması
ekseninde gerçekleşmiştir. Aslında oldukça doğru ve
yerinde olan bu tespit MİA kavramının yanlış kullanımı
ile ilgili olup, bir yerleşmede bir tane “merkezi” iş alanı
olduğu ve olacağını kavramsal olarak teyit etmektedir.
Genellikle MİA kavramının çoklu kullanımı yanlış

Döngü
Sanayi alanlarına yönelik bir diğer olgu “Döngü” olarak
ifade edilebilecek, sanayinin 30 yıllık süreler halinde yer
değiştirme döngüsünün olduğudur. Yapılan açıklamalar
ve tartışmalarda her 30 yılda bir yer değiştiren sanayinin,
yeni kent merkezinin oluşturulması döneminde de bir
yer değiştirme döngüsünü tamamladığını ve dolayısıyla
bunun bir fırsat olduğunu vurgulamışlardır.

Yerel Ekonomi

İmar Planları

Ticarette Çeşitlilik

“Yerel ekonomi” konusundaki tartışmalar, yeni kent
merkezinin “yerel merkez” ve “bölgesel merkez” niteliği
üzerine şekillenmiştir. Katılımcılar, uzun yıllardan beri
ihtiyaç duyulan kent merkezi işlevlerinin Kocaeli Metropol
Alanına hizmet etmesi gerektiğini vurgulamışlardır.
Bunun yanında yeni merkezin bölgedeki sanayi ve
ticaret faaliyetlerine hizmet etmesi gerekliliğini dile
getirmişlerdir.

İmar planlarının ekonomiye olan etkisini yapılaşma
koşullarını disipline etme olarak tartışan katılımcılar,
mevcut imar planlarının gelişen ticaret, konut ve ekonomik
faaliyetleri kısıtladığını, “planlar ömürlerini tamamladı”
olarak dile getirmiştir.

“Ticarette çeşitlilik” tartışması,
sadece alış veriş
merkezlerine odaklanan bir ticaret anlayışının yeni
kent merkezinde hayata geçmemesi çerçevesinde
gelişmiştir. Küçük esnaf ve farklı ticaret işlevlerinin
alış veriş merkezlerine rakip olamayacağı, kentin hem
ekonomik hem de sosyal olarak devamlılığını sağlamak
için çeşitli ticari faaliyetleri birlikte ele alınmasının önemi
vurgulanmıştır.

Arazi Değerleri
“Arazi değerleri” bir diğer tartışma konusu olarak
çarpıcı bir hususa dikkat edilmesini sağlamıştır. Yeni
kent merkezinin oluşturulacağına dair bilgilerin ve buna
bağlı söylentilerin halihazırda arazi iyatlarını arttırmaya
başladığı, bunun ise proje geliştirme maliyetini
etkileyebilecek yapay bir maliyet olarak dikkate alınması
gerekliliği vurgulanmıştır.

Konut Alanları
Hali hazırdaki “Konut alanları” ulaşım ve donatı eksikliği
sebebi ile yaşam kalitesi düşük alanlar olarak dile
getirilmiş ve yeni kent merkezinin oluşturulmasında
ulaşım bağlantıları kuvvetli ve yaşam kalitesi yüksek
konut alanlarının oluşturulması önerilmiştir.

Dinamizm
Bu konuya bağlı olarak gündeme gelen “dinamizm”,
mevcut hareketliliğin mekana sığmadığı noktasında
anlamlılık taşımaktadır. Hem imar planları, hem de
iziksel koşulların çok daha fazla büyüme ve gelişme
potansiyeline sahip kentsel ekonomisini sınırlandırdığı
görüşü hakimdir.

Organizasyon

İletişim: Organizasyon başlığında altı çizilen hususlar
“İletişim” başlığında da tartışılmış ve “güven” kavramı
ile ilişkilendirilmiştir. Ekonominin işlevselliği için hayati
bir değer olan güven tesisi, devamlılığı ve yaygınlığı,
siyasi ve sosyal hayatı da etkilediği için, kent merkezinin
geliştirilmesi sürecinde etkin ve etkili “halkla ilişkiler”
kurgusunun diğer süreçlerin başarısını etkileyeceği ifade
edilmiştir.

Yeni kent merkezinin ve ekonomik gelişmenin
yönlendirilmesinde mevcut iletişim sürecinin yetersizliği
ve eksikliği “organizasyon” başlığı altında tartışılmıştır.
Mevcut ekonomik kapasitenin “doğru ve zamanında
bilgilendirme”, mevcut mekanizmaların dışında etkili
iletişim kanallarının ve bilgilendirme mekanizmalarının
başarısına bağlı olduğu vurgulanmıştır.
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KENT MERKEZİ VE
EKONOMİ İLİŞKİSİNDE ÖNE
ÇIKABİLECEK SEKTÖRLER
Kent merkezleri, 21 yüzyıl kent ve bölge ekonomilerinin
uzmanlaşmış işlevlerine ev sahipliği yapan, canlı,
karma kullanımlı merkezler olarak dünyanın bir çok
yerinde hayat bulan dinamik alanlardır. Bu konuda
yapılan araştırmalarda, mekan kalitesinin ekonominin
işlevselleşmesi ile bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır.
Yeni kent merkezi, ekonomik ve sosyal kalkınmada
hayati bir role sahip olacaktır. Bu merkezde öne
çıkabilecek sektörler konusunda çeşitli araştırmalar,
merkezi ve yerel yönetimin çalışmaları, özel sektörün
hedeleri bulunmakta olup, çalıştayda bunlardan
bağımsız olarak katılımcıların farklı ve karışık gruplar
halinde mekan ve ekonomi ekseninde öne çıkabilecek
sektörlerin ve konuların tartışılması istenmiştir.
Buna göre tartışılan konular ve öne çıkan sektörel
işlevler 6 başlık altında toplanmıştır;
−

Hizmet ölçeği

−

Bilişim Ekonomisi

−

Bilgi Ekonomisi

−

Turizm Ekonomisi

−

Nitelikli Konut Arzı

−

Sosyal Yaşam Ekonomisi

Hizmet Ölçeği
Kocaeli yeni kent merkezinin hizmet vereceği ölçek
gelecek tartışmalarında ele alınan ilk konu olmuştur.
Yerel ve bölgesel ölçekte hizmet verecek bir merkezin
geliştirilmesinin önemine vurgu yapılmıştır. Sadece

54

Kocaeli Yeni Merkez Yol Haritası

yerel ölçekte ya da sadece bölgesel ölçekte hizmet
verecek merkezin sürdürülebilir olmayacağı dünyadaki
örneklerde görülmektedir.
Sadece uluslararası öneme sahip, uluslararası insan
kaynağına ve yöneticilere yönelik bir düzenleme bir kriz
durumunda yerel ekonomiyi olumsuz etkileyebilmektedir.
Bununla beraber mevcut durumdaki yetersiz hizmet
veren merkezin yerel sıkışıp kalması halihazırdaki sanayi
tesislerinin bile ihtiyacını karşılayamaması durumu söz
konusudur. Her iki olumsuz olasılığı bertaraf etmenin
yolu katılımcılar tarafından “her iki ölçeğe hizmet
edebilecek bir merkez” olarak vizyonel bir katkı şeklinde
dile getirilmiştir.
Bilişim sektörü yani “Bilgi ve İletişim Teknolojileri”
21.yüzyılın motor ekonomisi olarak sanayi tarzı üretime
ek olarak katma değeri yüksek “yeni ekonomiler” den
önemli bir tanesidir. Sanayi ile etkileşimi donanım yani
bilgisayar ve ilgili parçalar, işlemci, çip, vb. üretimi
noktasında bulunan bilişim sektörü, yazılım boyutunda
tamamen “yaratıcı/yetenekli” insan kaynağı ve bu insan
kaynağının sinerjisinin ve mutluluğunun sağlanmasına
bağlıdır. Bu bağlamda kent merkezinin mekan kalitesi,
ilk bakışta dolaysız gibi gözükse de doğrudan bilişim
ekonomisinin başarısı etkilemektedir. Kocaeli’ne
gelecek olan yazılım ve donanım irmalarının ihtiyaçları
karşılamaya yönelik düzenlemeler, yerel insan kaynağı
potansiyeli ile buluşturulduğu zaman, dünyadaki
örneklerden ders alan yerel ekonomik kalkınma hedeleri
ile bölgesel rekabeti buluşturan bir noktaya gelebilecektir.

Bilgi Ekonomisi
Bilgi ekonomisi, geleceğin kentlerinin ana sektörü olup,
kentlerin temel bilgi ekonomisi altyapısı nitelikli eğitim
kurumlarının ve bağlı sektörlerin varlığıdır. Burada nitelikli
eğitim kurumları, araştırma merkezleri, laboratuvarlarda
yenilikçilik, Ar-Ge, yetenekli insan kaynağının yine
merkezde olduğu yeni bir ekonomik paradigmanın bir
sonucudur.

Girdisi ve çıktısı “bilgi” olan bu süreçte bilginin anlamı,
toplumsal kullanımı, dönüşümü, işlenmesi, iletimi,
ve çevrimi temel süreçlerdir. Bilgi ekonomisinin kent
merkezinin geleceğine vizyonel bir girdi sağlaması farklı
kesimden katılımcılar tarafından tartışılmıştır.

Turizm Ekonomisi
Çalıştay katılımcıları, özellikle “kongre turizmi” ve “ekoturizm”in yeni merkezin geleceğinde öne çıkabilecek
sektörler arasında olduğunu ifade etmişlerdir. Mevcut
sanayi tesislerinin tedarikçiler ve diğer müşterileri ile
buluşmasını sağlayan mevcut fuar alanlarının çok daha
iyi niteliğe ve niceliğe sahip bir şekilde geliştirilmesi,
yeni ekonomilerin hızla yükselişi ile birlikte önemi daha
da artan “karşılıklı güven” ve bu güvenin sağlıklı bir
şekilde tesis edilmesi ve sürdürülmesini etkinleyen “yüz
yüze görüşme” için ortaya çıkan mekan talebi hayati bir
öneme sahiptir.
Küçük ve orta ölçekli işletmeler kadar büyük ölçekli
işletmelerin, bu mekan kalitesi sağlanmadığı taktirde
mevcut tedarik ve müşteri ilişkilerindeki güven ve
rekabet konularında zayıf düşmelerini sağlayabilecek
olması, konun ciddiyetini ve yeni merkezin geleceğinin
şekillenmesindeki vizyonel çalışmalara girdi sağlaması
boyutunda anlamlıdır.

Nitelikli Konut Arzı
Yeni işgücünün yeni ekonomilerdeki stratejik rolü
bağlamında temel ihtiyaçlarının karşılanması katılımcılar
tarafında tartışılan bir diğer konu olmuştur. Yeni
kent merkezinin sadece iş alanlarından oluşmaması
gerekliliği, nitelikli konut ya da rezidans olarak tabir edilen
ve yüksek gelir grubundaki mühendis ve yöneticileri
hedef alan alanların yeni merkezde yer alması gelecek
vizyonuna bir girdi olarak anlam taşımaktadır.

Sosyal Yaşam Ekonomisi
Yeni kent merkezinin yukarıda sayılan tüm konu ve
özellikler ile bağlantılı önerilen husus “canlı” bir kent
merkezinin unsurlarından olan sosyal yaşam ekonomisi
olarak kavramsallaştırılabilecek olan sektörlerdir.
Halihazırdaki sorunlardan biri olarak tarif edilen bu ihtiyaç,
yeni kent merkezinin olmazsa olmaz bir bileşenidir.
Sosyal yaşam ekonomisinin alt başlıkları;
−

Kültür

−

Sanat

−

Eğlence

−

Rekreasyon

−

Müzecilik

−

Hayvanat Bahçesi

olarak tartışılmıştır.
Ekonomik vizyon, bilgi ekonomisi, bilişim ekonomisi,
turizm ekonomisi ile ilişkili ve onları etkileyen bir bileşen
olarak anlam kazanmaktadır.

YENİ EKONOMİNİN
YENİ MEKANININ
OLUŞTURULMASINDA SÜREÇ
İLKELERİ
Çalıştayın “ekonomi” başlığı altında gerçekleştirilen
çalışmalarında tüm katılımcılar, yeni işlevler ile ilgili
ikirlerini sürekli olarak “nasıl bir uygulama” , “ne olursa
başarı elde edilir” çerçevesinde tartışmışlardır. Konunun
tartışılması karar vericilerin konu ile ilgili bilinç, beklenti
düzeyinin yüksek olduğunun bir göstergesidir.

Tartışmalar sonucu süzülen ve başarılı bir ekonominin planlama” kavramını geliştirmişlerdir. Bu bağlamda
yeni kent merkezinin geleceği ile olan ilişkisi bağlamında “adapte olabilme kapasitesi”, kendini yeni koşullara hızla
4 süreç önerisi geliştirilmiştir;
uyarlayabilen bir planlama sistemi ya da bakış açısı ile
olabilecektir. Planlar, ya gelişmeyi yakalayamamakta ve
− Esnek tasarım
sınırlanmakta ya da yatırım çekemedikleri için yetersiz
kalabilmektedir.
− Güçlü ulaşım altyapısı
Ayrıca dünyadaki mali ve ekonomik krizler ve bunların
− Uyarlanabilir planlama
kendi döngülerine karşı ekonomik sürekliliği mümkün
mertebe tesis edebilecek esnekliğin daha somut bir
− Etkin halkla ilişkiler
şekilde hayata geçmesinin araçlarının Kocaeli’nin yeni
kent merkezinin geliştirilmesinde bir diğer ana ilke olarak
ele alınması dile getirilmiştir.

Esnek Tasarım

Tasarım sürecindeki esneklik, mevcut durumdaki
niteliksiz tasarım ve uygulamalar ile sıkışma algısından
kaynaklanmaktadır. Yeni kent merkezinde “tasarım”
anahtar bir rol oynayacağı gibi bunun” esnekliği” ise Çalıştayda defalarca gündeme getirilen, iletişim
süreçlerinin projenin eşgüdümünün anahtarı olması,
hayati bir öneme sahiptir.
spekülasyonları asgariye indirebilme kapasitesinden
ötürü gereksiz yükselen arazi iyatları ve eşgüdüm
maliyetlerini azaltması açısından anlam taşıması söz
konusudur.
Hızlı tren bağlantısı, ana karayolu ulaşım akslarına ek
olarak deniz ve hava ulaşımın etkin kullanımı yeni kent
merkezinin sadece Kocaeli ya da Marmara Bölgesi
ve İstanbul değil, daha büyük bir bölgenin ekonomik
merkezlerinden biri olarak öne çıkmasını sağlayacak
rekabet faktörü olarak vurgulanmıştır.

Etkin Halkla İlişkiler

Güçlü Ulaşım Altyapısı

Katılımcılar ulaşım altyapısının güçlendirilmesini,
ilişkilendirilmesini ve Kocaeli içinde de etkin hale
getirilerek yerel ekonomi ve insan kaynakları ile
bağlantısının kuvvetlendirilmesinin , yeni ekonomi ve
yeni kent merkezi ilişkisinin “olmazsa olmazı” olduğunu
ifade etmişlerdir.

Uyarlanabilir Planlama
Mevcut planlama ve imar planlarının yetersizliği ve
ekonomik dinamizmin gelişmesini sınırlayan çerçevesinin
yerine, klişeleşmiş “esnek planlama” yerine “uyarlanabilir
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Tema 2. EKOLOJİ

‘Ekoloji ‘ teması altından oluşturulan grup, ekolojik
değerlerin korunması ve bu değerlerin ön plana
çıkartılması bakış açısıyla, ‘Kent Merkezi Projesi’ne
katkı sağlayacak önemli veriler sağlamışlardır. Ekoloji
teması ekibi ile aşağıdaki başlıklar altında ikirler
geliştirilmiştir;

Proje alanı içerisinde;
−

Deniz

−

Sahil

−

Körfez Manzarası

Kirlilik
Deniz ve dereler, özellikle sanayi atıkları tarafından
kirletilmektedir. Sahil projesi, denizin temizlenmesi ve
kullanımının artması açısından önemli bir adım olsa da
yeterli görülmemektedir.

Ekolojik zenginlik ve çeşitlilik birtakım riskler de
taşımaktadır.

−

Ekolojik Değerler

−

Dereler (Sarıdere, Kullar Deresi)

−

Riskler

−

Sulak Alan

−

Ekonomi-Ekoloji Dengesi

−

Kuş Göç Yolları

−

Mavi-Yeşil

gibi ekolojik ve çevre değerleri yer almaktadır.

−

Ekolojik Tasarım ve Mimari

Zemin Sıvılaşması

Yakın Çevrede ise;

−

Doğal Peyzaj

Alanın büyük bir kısmı sıvı zemine sahip bir yapıda
olduğundan yoğun yapılaşma durumunda yaşam riski
bulunmaktadır.

−

Tarım Alanları

EKOLOJİK DEĞERLER

−

Topografya Çeşitliliği

Kent Merkezi proje alanını etkileyen en önemli
bileşenlerinden birisi, alanın içindeki ve yakın
çevresindeki ekolojik değerlerdir. Bu nedenle, öncelikle
bu ekolojik değerler ortaya konulmuştur.

−

Ormanlar

−

Sapanca Havzası Çanağı

−

Sapanca Gölü

−

Başiskele’de bulunan Yuvacık Barajı

−

Kartepe

önemli ekolojik değerler olarak ortaya çıkmaktadır.
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Plan Kararları
Mevcut imar planları, ekolojik öneme sahip alanların
çevresinde sanayi kullanımları kararı getirmektedir.
Bu durum, sulak alanlar başta olmak üzere, doğal
hassasiyete sahip alanların geleceği için risk
yaratmaktadır.

Yapılaşma Baskısı
Son zamanlarda dağların yamaçlarında yapılaşmalar
artmıştır. Çanağın yaklaşık tamamı yapılaşma ile
çevrilmiştir. Aynı zamanda, arsa sahipleri tarafından
tarım alanlarının imara açılması talebi artmaktadır.

Mülkiyet
Sulak alanların üzerinde özel mülkiyet olması bu
alanların olduğu gibi korunmasını güçleştirmektedir.

EKONOMİ-EKOLOJİ DENGESİ
Ekolojik öneme sahip alanları kapsayan proje alanı,
ekonomik değer üreten bir ‘kent merkezi’ne dönüşecektir.
Ekolojik ve ekonomik değerler arasındaki potansiyel
çatışmayı önlemek için stratejiler geliştirilmelidir.
Ekolojik değerlerin nasıl kullanılacağını, ne şekilde ön
plana çıkartılabileceğini ve fırsata dönüştürülebileceği
tematik grupta tartışılmıştır.

Ekoloji Odaklı Tasarım
Ekolojik tasarım ile bir yandan doğal alanlar ve bu
alanlarda yaşayan canlıların habitatları korunurken,
diğer yandan kentsel yaşam için nefes alma alanları
oluşturulabilmektedir. Bu alanların varlığı, özellikle

yeşil ve açık alanların yetersiz olduğu yoğun kentsel
alanlarda, çevresi için değer arttıran unsurlar olmaktadır.
Ekoloji odaklı tasarım; daha fazla ve çeşitli (kent
ormanları, hobi bahçeleri vb.) yeşil alanlar yaratılması,
enerji tüketimini azaltan yeşil binaların tasarıma
entegrasyonu, yaya ağırlıklı bir peyzaj düzenlemesi,
biyolojik çeşitliliğin korunması, doğal su alanlarının
tasarımı, çevre kirliliğini azaltan ulaşım sistemleri gibi
bileşenleri içermektedir.

Eski Kent Merkezi ile
Bütünleşme
İzmit’te yeşil alan eksikliği bulunduğundan, proje alanı,
genele hizmet edecek doğal ve kentsel yeşil alanlar
yaratılması için uygun bir alandır.
Ekolojik değer taşıyan doğal alanların rekreatif alanlar
olarak tasarlanması ile Kocaeli bütününe hizmet eden
alanlar yaratılması stratejik bir yaklaşımdır. Ancak,
eski kent merkezi ile yeni kent merkezi arasında,
özellikle D-100 (İstanbul İzmit Yolu) yolu ve demiryolu
ile kaynaklanan, mekansal kopukluklar bulunmaktadır.
Yeni mekansal kurguda bu bütünleşmenin sağlanması
ile daha fazla erişilebilir doğal değeri yüksek bir alan
yaratılabilecektir.

Ekolojik Odak
Sulak alanın proje alanı için kimlik oluşturması ile
‘Ekoloji Odaklı bir Kent Merkezi’ kurgusu geliştirilebilir.
Özellikle kıyı şeridinin, bir ‘Ekolojik Odak’ haline
getirilmesi mümkündür. Kuş Göç Yolları üzerinde olması
sulak alanı daha özellikli hale getirmektedir. Alanda
yaklaşık 152 tür kuş cinsi tespit edilmiştir. Stratejik bir
tasarım ve proje geliştirme yaklaşımı ile kuş göç yolları
olmasının fırsatları kullanılabilir. Bu kapsamda kuş
gözlem kulübeleri ve kuş üreme merkezleri kurulması
ile kuş turizmi önemli bir ekonomik değer olarak
geliştirilebilir. Ayrıca Eko-Turizm Araştırma Merkezi
kurulması ile alanın ekolojik özelliği vurgulanabilir. Bu
yaklaşım çerçevesinde, özellikle kıyı kesimi, İzmit ve
proje alanının ‘doğal vitrini’ olarak önerilmiştir. Ticaret,
ois vb. kullanımların proje alanının diğer kısımlarında
yaratılacak odaklarda yer almaları mümkündür.
Ekolojik Odak
geliştirilmiştir.

olarak

çeşitli

formlarda

öneriler

Bu öneriler;
Bölge Parkı: Yalnızca kent merkezine değil, bütün
İzmit ve çevresine hizmet edecek büyüklük ve nitelikte
bir bölge parkı,
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Botanik Park: Kentsel yaşamın içinde doğal çeşitliliğin
deneyimlenebileceği bir botanik park,
Milli Park: Doğal alanlara minimum düzenlemeler ve kuş
gözlem evleri vb. bileşenleri ile bir milli park şeklindedir.

MAVİ-YEŞİL
Proje alanı ve çevresi mavi ve yeşilin buluşması için
oldukça ideal bir coğrai çerçeve sunmaktadır. Bu
nedenle ‘mavi-yeşil’ seçilen tartışma başlıklarından
birisi olmuştur.

Dağı ve Denizi Buluşturmak
Kuzeyden başlayarak, doğuda devam eden ve güneye
uzanarak alanı bir çanak gibi saran dağlar yeşil
kurgusunun önde gelen bileşenlerinden birisidir. Batıda
ise İzmit Körfezi farklılaşan manzarası ile önemli bir
mavi alandır. Bu özellikli coğrai potansiyel maviyeşil kurgusu içinde önemli bir yere sahiptir. Teleferik
bağlantısı ile dağ ve denizin buluşturulmasının
yapılabilirliği değerlendirilmelidir.

Kanalları Buluşturmak
Proje alanı ve çevresi mavi ve yeşilin buluşması için
oldukça ideal bir coğrai çerçeve sunmaktadır. Bu
nedenle ‘mavi-yeşil’ seçilen tartışma başlıklarından
birisi olmuştur.

Kanallar Kenti Tasarlamak
Proje alanı içerisinden doğu batı doğrultusunda birbirine
paralel iki dere geçmektedir; Sarıdere ve Kullar Deresi.
Proje için oldukça önemli bir fırsat olan bu derelerin
mavi-yeşil kurgusu içinde önemli bileşenler olarak
kullanılması sağlanmalıdır.
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Ayrıca derelerin birbirine bağlanması ile bir su kenti
kurgusu yaratılarak alana kimlik verilebilir. Derelerin
üzerinde yaya köprüleri vb. tasarlanarak estetik
hale getirilebilir. Derelerin daha fazla işlevsel hale
getirilmesinin yolları araştırılmalıdır.
Sarıdere ve Kullar Deresi arası mesafe yaklaşık
3 km. uzunluğundadır. Bu iki derenin Eski Gölcük
Yolu üzerinden birbirine bağlanarak yeni merkezin
içinden su geçirilmesi sağlanabilir. Derelerin birbirine
bağlanması ile etrafında daha yaşayan mekanlar
yaratılması sağlanabilecektir. Ayrıca, bu şekilde, sudan
deniz taşımacılığı ile faydalanılabilmesinin de koşulları
göz önüne alınmalıdır.

Kıyı ile Bütünleşme
Sahil kullanımı, yarışma projesinin ardından, geçmişe
göre daha fazla artmıştır. Buna karşın, sahil bir yandan
ulaşım arterleri ile kesilmekte bir yandan da kamusal
kullanım için yeterli alan bulunmamaktadır. Kıyı ile
bütünleşmenin sağlanabilmesi için Eski Gölcük Yolu’nun
yavaşlatılmış yol haline getirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca kıyıda daha fazla kültürel ve rekreatif kullanımlar
yer almalıdır.

Su Kenarı Kamusal Odaklar
Gerek derelerin etrafı gerekse sahil, halk tarafından
daha kolay erişilebilen ve kullanılabilen kamusal
mekanlar olarak tasarlanmalıdır. Dere kenarlarında
oluşturulacak kültürel aktivite odakları ve yeşil alanlar
ile bu sağlanabilir.

Yeşil Koridorlar
Özellikle çevredeki dağlar, ormanlar ve yeşil
alanlar ile bağlantıları sağlayacak yeşil koridorlar
kurgulanmalıdır. Topografya ve yapılaşmadan dolayı
ormanların ulaşılabilirliği güç olmasına karşın, teleferik

vb. yöntemlerle bağlantıların kurulması sağlanabilir.
Yeşil koridorlar ile daha ileride Sapanca Gölü ile de
bağlantılar düşünülmelidir.
Yeşil koridorlar kurgulanırken rüzgar akış koridorları
göz önüne alınmalıdır. Ayrıca yaya ve bisiklet yolları
ile toplu taşıma olanakları, bu koridorların dolaşım
sürekliliğinin sağlanmasında önemlidir.

Yeşil Odaklar
Botanik Park, Milli Park vb. büyük yeşil odakların
oluşturulması mavi yeşil buluşmasında önemli rol
oynayabilir. Sulak alan bu açıdan önemli bir potansiyel
ortaya koymaktadır.

EKOLOJİK MİMARİ VE
TASARIM
Günümüzde kentleşme ve doğal çevre arasında
yaşanan gerilimin sonuçlarından bazıları;
su
havzalarının, tarım alanlarının, ormanların azalması;
hava kirliliği, su kirliliği ve doğal risklerin artması
ve iklim değişikliği olarak sayılabilir. Bu değişimler
sonucunda ‘sürdürülebilirlik’ planlama ve kentleşmede
uluslararası düzeyde benimsenen bir ilke haline
gelmiştir. Bu çerçevede eko-kentler, yeşil binalar, doğa
ile uyumlu ulaşım sistemleri, yeşil altyapılar, doğal
peyzaj kavramları ve uygulamaları artmaya başlamıştır.
Ekolojik tasarım ve mimari, kentleşmenin ve mimarinin
doğal çevre üzerindeki yıkıcı etkilerini minimize
etme çabaları ile gelişmektedir. Bu çerçevede enerji
tüketimi minimize edilmesi, kentsel ısınmanın ve
kirliliğin azaltılması, doğal habitatların korunması,

ekosistemlerin yeniden canlandırılması, toplum
sağlığının arttırılması gibi hedeler yer almaktadır.
Mevcutta toplu taşıma yalnızca dolmuşlar ile
sağlanmaktadır. Doğal çevre ile daha uyumlu olan
tramvay vb. raylı sistemlerin alanın toplu taşıma
kurgusunda ele alınmasında fayda bulunmaktadır.
Ayrıca, alanın bütününde yaya yolları kurgulanmalıdır.

Ekoloji
Hassas
Yapı
Yükseklik Stratejileri

ve

Ekolojik yönden hassas alanların bulunduğu kısımlarda
yapı yüksekliklerinin ve yoğunluklarının düşük tutulması,
diğer alanlarda yoğunluk odakları yaratılması, doğal
alanların korunması için bir stratejik yaklaşım olarak
benimsenmelidir. Özellikle kuş göç yollarının geçtiği
sulak alan civarında yapı yüksekliklerinde sınırlamalar
getirilmelidir. Ayrıca dere kenarları ve sahil de yapı
yükseklikleri ve yoğunluklarının düşük tutulması
gereken yerlerdir.
Yapıların yerleşim düzeninde ise rüzgar koridorları
göz önüne alınmalı, kapatılmamalıdır. Bunun yanı sıra
zemin sıvılaşması ve deprem riski dikkate alınarak yapı
ve doku tipolojileri geliştirilmelidir. Su altında kalma
riski göz önüne alınarak konut alanları çanağın düz
kısımlarında değil eğimli kısımlarda tasarlanmalıdır.

Açık Alanlar
Alanın %40-60‘ının açık alan olarak tasarlanması
uygulanabilirlik çerçevesinde ele alınmalıdır. Açık
alanlar içerisine sulak alanlar, hobi bahçeleri gibi doğal
alanlar da entegre edilmelidir.

Eko-Yapılar

Göletler Oluşturma

Alan ekolojik yönden hassas bir bölge olduğundan
ve zemin riski taşıdığından yapılar bu çerçevede
tasarlanmalıdır. Yapılarda güneş enerjisi, arıtma,
yenilenebilir enerji gibi özelliklere dikkat edilmelidir.

Derelerde doğal peyzaja minimum müdahale yapılarak,
su göletleri oluşturulması yaklaşımı tasarımda göz
önüne alınmalıdır.

DOĞAL PEYZAJ
Doğal peyzaj katı bir şekilde tasarlanmış (geleneksel)
peyzaj ile el değmemiş doğa arasında bir yerde
bulunan peyzajdır. Hem doğanın hem de insan etkisi
gözlemlenmekle birlikte, insan müdahalesi oldukça
düşük düzeydedir. Doğal malzemeler kullanılarak
peyzaj tasarımı yapılmaktadır.
Doğal peyzajda özellikle yerel malzemelerin
kullanılması ve ağaçlandırmanın yapılması esastır.
Yerele özgü türlerle ağaçlandırmanın yapılması ile
hayvan türleri için de uygun habitat yaratılmaktadır.

Minimum Düzenleme
Doğal alanlarda minimum düzenleme ile, bir
başka deyişle, fazla müdahale edilmeden peyzaj
düzenlemeleri yapılmalıdır. Böylece alanların doğal
karakteri korunurken kentsel alanın da bir parçası haline
getirilebilecektir.

Kent İçi Doğal Alanlar
Kent içinde tarımsal üretime yönelik hobi bahçeleri vb.
doğal alanlar tasarlanabilmelidir.

Doğal peyzaj uygulamaları sağladığı ekonomik
getirileri ile de günümüzde daha fazla fark ve tercih
edilmektedir.
Bu ekonomik getiriler arasında daha düşük bakım
giderleri, emlak piyasasını güçlendirecek özellikli bir
çevre yaratılması sayılabilir. Ayrıca toprak erozyonunun
azaltılması, hava ve su kirliliğinin azaltılması, estetik
yararları gibi birçok artıları bulunmaktadır.

Derelerin Temizlenmesi
Doğal peyzajın mekansal kaliteyi artırmada bir unsur
olabilmesi için öncelikle derelerin temizlenmesi
gerekmektedir.
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Tema 3. UYGULAMA

Kocaeli Yeni
Kent Merkezi projesinin nasıl, ne
kadar sürede, ne tür yöntemlerle ve kimler tarafından
uygulanacağı projenin gerçekleşmesi için öncelikli karar
verilmesi gereken konulardır.
Uygulama süreçlerinin baştan dikkate alınması projenin
planlanma, tasarım ve yürütülme süreçlerinin sağlıklı
biçimde gelişmesini sağlayacaktır.
Uygulama Teması 3 konu başlığı altında incelenmiştir.
−

Proje Geliştirme Yaklaşımı

−

Yenilikçi Uygulama Araçları

−

Risk Yönetimi

PROJE GELİŞTİRME
YAKLAŞIMI
Yeni Kent Merkezi için geliştirilecek proje yaklaşımın
ortak platformlarda, tam bir uzlaşma içinde belirlenmesi
gerekmektedir. Alan özellikleri nedeniyle farklı nitelikte
mülk sahiplerinin yer aldığı bu alanda, hem mülk
sahiplerinin beklentilerini karşılayacak, hem Kocaeli ve
hem de Doğu Marmara’nın ihtiyaçlarına cevap verecek
bir merkezin geliştirilmesi için en uygun yöntemin
oluşturulması gerekmektedir. Bu uygunluğu araştırırken;
proje süreçlerinin doğru tespit edilmesi, önceliklere ve
yapılabilirliğe göre etaplamanın yapılabilmesi, en uygun
ortaklık yapısının belirlenmesi, proje altyapısının bölge
60
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ihtiyaçlarına cevap vermesi ve alanın istenilen biçimde
gelişimine yönelik doğru yatırımların bu alana çekilmesi
konuları dikkate alınmalıdır. Vizyon kapsamında
geliştirilecek proje geliştirilebilecek modelin kurgulanma
çalışması 3 ana başlıkta incelenmiştir:
−

Proje Süreçleri

−

Öncelikler/Etaplama

yeniden değerlendirilmesi gerekebilecektir. Yapılaşma
olmayacak yerlerdeki imar haklarının değerlendirilmesi
açısından bu alanların proje içinde kalmasında fayda
olduğu düşünülmektedir.

Tasarım ve Planlama
Eşgüdümü

Proje alanının tasarım çalışmalarının katılımcı
ortamlarda tamamlanması ve bu tasarımların 1/1000
Uygulama İmar Planları’na yansıtılması gerekmektedir.
Gerektiği ölçüde üst ölçekli planlarda tadilat yapılması
söz konusu olabilir. Bu süreçte mülk sahiplerinin
Proje alanında yaklaşık 1400 adet mülk sahibi ve bir temsilcileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit
kısmında da halen faal olan sanayi ve küçük sanayi Belediyesi ve tasarımcıların birlikte hareket etmeleri
tesisleri bulunmaktadır. Ayrıca proje alanı hassas gerekmektedir.
bir ekolojik değere sahiptir. Bu tür özellikleri olan bir
alanda proje geliştirme yaklaşımını belirlemek amacıyla
öncelikle projenin süreçlerini ortaya koymak faydalı
olacaktır.
Proje alanının halihazırda uygulanmakta olan 1/1000
ölçekli uygulama imar planları bulunmaktadır. 18.
Madde uygulaması yapılmış ve hisselendirme
işlemleri
gerçekleşmiştir. Yeni tasarıma yönelik
Proje alanının eşiklerinin öncelikli olarak belirlenmesi nasıl bir uygulama gerçekleşeceğinin,
mevcut
gerekmektedir. Ekolojik araştırmalara ve mülkiyet imar uygulamasından geçişin nasıl sağlanacağının
yapısına dayanarak yapılacak analizlerin sonucu olarak ortaklaşa belirlenmesi gerekmektedir. Yeni tasarıma
yapılaşma olmaması gereken alanlar, tasarımla entegre göre yaratılması gereken yeşil alanların, yolların ve
olarak kısmen korunacak alanlar ve yapılaşabilir donatı alanlarının uygulanması için yenilikçi araç ve
alanlar belirlenebilir. Bu bağlamda proje sınırının yöntemlerin geliştirilmesi gerekecektir.
−

Ortaklık Yapısı

Proje Süreçleri

Plan Uygulaması

Analiz

Dönüşüm Sürecinin
Planlanması

yapılmalıdır. Yeni kullanımlara yönelik yatırımların
zamanlaması ve araçlarının çok iyi belirlenmesi
gerekmektedir.

Alan içinde mevcut çalışan tesislerin yer almasından
dolayı
bu
alanların
merkez
fonksiyonlarına
dönüşümünün herhangi bir mağduriyet yaratmadan
planlanması gerekmektedir. Burada en önemli
sorunlardan biri Küçük Sanayi Sitelerinin taşınmasıdır.
Bu taşınmada sürecinin planlanması ve bu
kullanımlara yeni alan gösterilmesi gerekmektedir.
Bazı KSS aktivitelerinin alan içindeki bazı noktalarda
az miktarda da olsa kalması gerektiğine dair görüşler
vardır. Bu konunun ortak bir çalışma ile netleştirilmesi
gerekmektedir. KSS’lerin taşınmasını sağlayacak en
önemli etken arazi değerinin artması olacaktır. İyi bir
etaplama ile öncelikler belirlenerek proje uygulama ve
taşınma süreçleri entegre bir biçimde sürdürülmelidir.

Altyapının Yapılması

Yatırımcı Çekme
Arazi değerlerinin son yıllarda arttığı proje alanında,
AVM ve otel gibi yatırım talepleri olduğu tespit edilmiştir.
Proje alanında gerçekleşecek kullanımların beklenen
düzeyde gelişebilmesi için bölgeye gelen yatırımların bu
alana çekilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanması için
tanıtım ve pazarlama stratejileri geliştirilmelidir. Bunun
yanı sıra, yatırımlarda eşgüdüm sağlanmalı, yatırım
önceliklerine ve arazi uygunluğuna göre bir etaplama

Yüksek kalitede bir merkez gelişiminin sağlanabilmesi
yüksek kalitede bir altyapının hazırlanmasıyla mümkün
olabilecektir. Proje alanın ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik ulaşım, içme suyu, yağmur suyu, atık su,
elektrik, telekomünikasyon, gaz vb. altyapıların
bütüncül olarak ele alınıp ortak bir proje kapsamında
yapılması gerekmektedir. Kullanımlar ve yoğunluklar,
alt yapı projelerinin özelliklerini belirleyecektir. Alt
yapı projelerinde bölgenin ekolojik değerleri dikkate
alınmalı, mümkün olduğunca enerji tasarrufunu
sağlamaya ve yenilenebilir enerji kullanımına yönelik
yaklaşımlar geliştirilmelidir. Bölgenin su seviyesi ve
sulak arazi yapısı muhakkak dikkate alınarak altyapı
projeleri planlanmalıdır. Altyapı projelendirmesi ve
uygulaması belediye, merkezi hükümet, mülk sahibi ve
yatırımcıların ortak kararları ile şekillenmelidir.

Öncelikler / Etaplama
Proje alanı içinde farklı kullanımlar, farklı arazi özellikleri
ve mülkiyet yapısı bulunmaktadır. Mevcut özellikler ve
yatırım talepleri dikkate alınarak bir sentez yapılmalı ve
proje alt-bölgeleri oluşturulmalıdır.

Proje alanı genel olarak 5 farklı gruba bölünebilir:
−

Boş, Sulak Araziler

−

Boş, Yapılaşmaya Uygun Araziler

−

Küçük Sanayi Alanları

−

Sanayi Alanları

−

Ticari Tesisler

Bu alanların hepsinin dinamikleri farklıdır, bu farklılıklar
dikkate alınarak, proje alanının gelişme ve dönüşme
dinamikleri göz önünde bulundurularak etaplama
yapılabilir. Etaplamada hem alanın özellikleri temel
alınmalı hem de mekânsal bütünlük gözetilmelidir.
Etaplamalar belirlenirken eşitlik ilkesi gözetilmelidir.

Boş Sulak Araziler
Proje alanı içerisinde yapılaşma olmaması gereken
boş sulak araziler, bataklık alanları ve özel yapılaşma
koşulları getirilen sulak alan bulunmaktadır. Bu alanların
önemli bir kısmı özel mülkiyete aittir. Bu alanlarda
yapılaşmanın olmaması ve mülk sahiplerinin mağdur
edilmemesi için bir model geliştirilmelidir. Bu alanların
proje dışında bırakılması ikri gündeme geldiyse de,
mülk sahiplerinin haklarının korunması açısından proje
alanına dâhil edilerek, yapılaşma haklarının ekolojik
olarak hassas olmayan kısımlara taşınması alternatii
de söz konusudur.
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Boş, Yapılaşmaya Uygun
Araziler
Kullar deresinin kuzeyinde ve güneyinde büyük ve
boş parseller bulunmaktadır. Bu parseller öncelikli
olarak yapılaşmaya daha uygun görülmektedir. Ancak
öncelikler belirlenirken bu alanların konumları da dikkate
alınmalıdır. Yapılaşma kısıtlarının olduğu bölgelerdeki
imar haklarının bu alanlara transferi de söz konusu
olabilir.

Küçük Sanayi Alanları
Çok sayıda mülk sahibinin yer aldığı bu alanların taşınma
süreçlerinin planlanması gerekmektedir. KSS’ye
alternatif alan yaratılması ve bu alanın altyapısının iyi
olması ve organize edilmesi gerekir. KSS’ler için yeni
değerler oluşturulursa buradan taşınmaları daha kolay
olacaktır; bu değerler emsal artırımı, mekân kalitesi ve
yeni kullanımlarla sağlanabilir.
Dernek ve kooperatiler şeklinde örgütlenmiş bu
tesislerin yeterli değer ortaya çıkarsa buradan çabuk
gidebileceğine ilişin görüşler bulunmaktadır.

Sanayi Alanları
Proje alanında yer alan sanayi alanlarının dönüşümü de
büyük oranda değer artışına bağlıdır. Kirletici unsurları
bulunan bu tesislerin bu alanda ne kadar zaman daha
kalacağının belirlenmesi ve sanayicilerin belediye
tarafından yönlendirilmesi gerekmektedir.

Mevcut Ticari Tesisler
Proje alanının özellikle kuzeyinde yer alan ticari
tesisler dönüşüm kapsamında ele alınacaktır. Burada
yapılardan bir kısmının korunabileceğine ilişkin görüşler
vardır. Ancak bu yapıların yapı ve kullanım ömürleri
değerlendirildikten ve yeni bir tasarımla uyumları
irdelendikten sonra korunma ya da yıkılma kararı
verilmelidir. Bu alanlarda olası dönüşüm süreçleri
mağduriyet yaratmayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Mevcut Konut Alanları
Proje alanının güneyinde dağınık bir şekilde yerleşmiş,
düşük yoğunluklu yaklaşık 150 konut olduğu belirtilmiştir.
. Söz konusu konut alanlarının bir arada değerlendirilmesi,
burada yaşayan insanların sosyal ve ekonomik yapıları
dikkate alınarak, mağdur edilmeyecek şekilde yeni yaşam
alanlarının oluşturulması gerekmektedir. Burada yaşayan
insanların planlama ve proje geliştirme süreçlerine
katılımlarının sağlanması şarttır.

ORTAKLIK YAPISI
Kocaeli Kent Merkezi’nin istenilen düzeyde gelişimin
sağlanması için proje uygulama süreçlerinin iyi yönetilmesi
ve paydaşların aktif olarak proje süreçlerine katılması
gerekmektedir. Proje geliştirme yaklaşımı için bu alana en
uygun ortaklık yapısının oluşturulması önemlidir. Bunun için
mevcut mülkiyet yapısı ve örgütlenmeler dikkate alınmalıdır.
Alanda yapılacak analizler doğrultusunda mülkiyet yapısına
göre proje sınırında değişiklikler yapılabileceği konusunda
görüşler bulunmaktadır. Ortaklık içerisinde kimlerin yer
alacağının bu nihai sınıra göre belirlenmesi söz konusu
olacaktır. Bu kapsamda, proje alanındaki mevcut çeşitlilik
dikkate alınarak oluşturulacak alt-bölgeler ve etaplama
yaklaşımı ortaklığın alt yapısını oluşturacaktır.
Proje alanında mevcut küçük sanayi örgütleri ve dernekler
yer almaktadır. Bu örgütlerin ortaklık yapısında muhakkak
temsil edilmeleri gerekmektedir. Bu alanda oluşturulacak
örgütlenme modeli için farklı alternatiler belirtilmiştir.
Bunlardan birincisi dernek yaklaşımıdır. Dernek yaklaşımı
ile proje alanının ilk aşamalarının (planlama/tasarım)
gerçekleşmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve
takibi sağlanacaktır. Ancak bu süreç gerçekleştikten sonra
uygulama süreçlerinde dernek olarak ortak hareket edecek
alanlar daralacak, bundan sonraki süreçlerde parseller
bazında hareket edilmesi söz konusu olacaktır. Dernek
yaklaşımı kolay ve hızlı organize olunması açısından
tercih edilebilmektedir. Ancak ortak yaptırım gücünün eksik
kalabileceği düşünülmektedir. Diğer alternatiler olarak şirket
ya da gayrimenkul kar ortaklığı görülmektedir. Ancak binin
üzerindeki mülk sahibinin bu alanda şirket örgütlenmesinin
zor olabileceği düşünülmektedir.
Proje alanında oluşacak örgütlenmenin şemsiye bir
yapı oluşturması gündeme gelmiştir. Mülk sahipleri
arasındaki mevcut ve olası örgütlenmeler değerlendirilerek
örgütlenme yapısı belirlenmelidir. Bu yapılanma ile alt-
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bölge sınırları arasında uyum sağlamalıdır. Bu alanda
oluşturulacak şemsiye yapı altında karma bir yaklaşım
sergilenmesinin söz konusu olabileceği belirtilmiştir. Bu
yaklaşıma göre, şirket, kooperatif, dernek gibi örgütlerin
bir araya gelmesi ile şemsiye yapı oluşturulacak ve bu
örgütlerin temsilcileri bu yapı içinde söz sahibi olacaktır.
Bu örgütün kurulmasında mülk sahiplerinin ne yapmaya
ne kadar yetkisi olacağı belirleyici bir unsurdur. Kocaeli
ve İzmit Belediyeleri’nin de ortaklık içinde yer almaları
uzlaşılmış bir projenin gerçekleşmesi için kaçınılmazdır.
Merkezi yönetimin desteğinin sağlanmasının olumlu
olacağı, yasal ve parasal desteklerin alınabileceği
belirtilmiştir. Ancak ortaklık içinde merkezi hükümetin
yer almasının uygun olmayacağı ortaya konmuştur.
Plan ve projelerin hazırlanmasını takiben gerçekleşecek
süreçlerde özellikle yatırımcılarla olan ilişkiler ve
anlaşmalarda proje geliştirme ortaklığının yapısı
belirleyici olacaktır.

Yenilikçi Araçlar
Proje alanı için belirlenen vizyonun gerçekleşmesi,
istenilen kullanımların bu alanda yer alması, yüksek
mekan kalitesinin sağlanması ve özellikle ekolojik
değerlerin korunması ve sürekliliğinin sağlanması için
mevcut uygulama araçlarının yetersiz kalması söz
konusudur. Proje alanında koruma-kullanma dengesinin
sağlanması, bölgenin ihtiyaçlarının sağlanması ve mülk
sahiplerinin haklarının eşitlikçi bir anlayışla korunması
için yeni araçlar geliştirilmesi gerekmektedir. Bu araçlar
özellikle, istenilen kullanımların teşviki ve imar hakları
ile ilgili konularda geliştirilmelidir.

İmar Hakları
Proje alanında istenilen dönüşümün gerçekleşmesi
için imar haklarının arttırılması gerekmektedir. Ancak
yapılaşma olmaması gereken ve kısıtlı yapılaşma
olması gereken alanlar bulunmaktadır. Yeni yaratılacak
mekânlar ve sosyal donatı alanları da göz önünde
bulundurulduğunda proje alanında önemli büyüklükte bir
alanın yapılaşmaya açılmaması söz konusu olacaktır.
Ancak, proje alanında 18. madde uygulaması yapılmıştır,
yeniden yapılabilir ancak daha fazla kamusal alan elde
etmek için 18. Madde uygulamasının kullanılmasında
yasal engeller bulunmaktadır. Bu durumda yapılaşma
kısıtlı alanlarda ya değer kaybını engelleyecek az
yapılaşma gerektiren ticari kullanımların önerilmesi ya

da bu alanlar için oluşacak imar haklarının projenin
başka alanlarına transfer edilmesi gerekecektir. Bunun
için “imar hakkı transferi” yöntemi kullanılabilecektir.
Diğer bir alternatif ise arsa toplulaştırması ya da
şirketleşme olarak görülmektedir. Bu yaklaşımlar, alanın
bazı bölgelerinde gerçekleşebilir ancak nasıl olması
gerektiği araştırılmalıdır.
Sosyal donatı ve açık alan elde etmek için “imar bonusu”
yöntemi de kullanılabilir. Ancak bu alana daha fazla
yapılaşma getireceğinden, bu alan için uygunluğunun
test edilmesi gerekir. Proje alanının doğal özellikleri ve
kuş göç yolları üzerinde bulunması sebebiyle yapılaşma
ve yükseklik kısıtları getirilebilir. Bonus yöntemi de bu
kısıtlar çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Yeni Kullanımlar
Proje alanında gerçekleşmesi planlanan kullanımlar
alanın özellikleri, mülk sahiplerinin beklentileri ve
bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecektir.
Bu alan için belirlenecek imar haklarının buradaki
yatırımın gerçekleşmesini sağlayacak ölçüde verilmesi
gerekmektedir. Yeni kullanımların gelmesi için de imar
teşviki yöntemi kullanılabilir.
Mevcut sanayi tesislerinin teknopark yaklaşımı ve
üniversite işbirliği ile ele alınarak dönüşümünün
sağlanmasına ilişkin görüşler bulunmaktadır. Ancak
bunun gerçekleşmesinde merkezi hükümet desteğinin
rolü önemli olacaktır.
Ayrıca proje alanı içinde kısıtlı kamu arazisi
bulunmaktadır. Dolayısıyla kamudan ziyade özel
üniversite ve hastanelerin proje alanına çekilebileceği
düşünülmektedir. Bunun da gerçekleşmesi için bazı
teşvik ve destek politikalarının yürütülmesi gerektiği
belirtilmiştir.

RİSK YÖNETİMİ
Proje Geliştirme yaklaşımında, olası uygulama
risklerinin baştan dikkate alınması ve alternatif çözüm
ve önleme yöntemleri ile birlikte sürece entegre edilmesi
gerekmektedir. Proje alanına ilişkin riskler aşağıdaki
gibidir:

−

Dönüşüm Riskleri

−

Erişim Riski

−

Ekolojik Riskler

−

Deprem Riski

Dönüşüm Riskleri
Proje alanında istenen dönüşümün gerçekleşmesi ile ilgili
üç önemli risk bulunmaktadır:
−

Küçük Sanayi Sitelerinin Dönüşümü

−

Yarışabilirlik

−

İstenen Yatırımın Gerçekleşmemesi

Küçük Sanayi Sitelerinin
Dönüşümü
Küçük Sanayi Sitelerinin dönüşümünün çok iyi bir şekilde
ve mutlak katılımla planlanması gerekmektedir. Alternatif
taşınma alanları belediye tarafından ortaya konmalı ve
işletme sahipleriyle birlikte değerlendirilmelidir. KSS’lerin
bir kısmının proje içinde küçük bir bölgede kalma talebi
değerlendirilmeli, ortak bir çözüm yöntemi geliştirilmelidir.

Yarışabilirlik
Proje alanının mevcut geleneksel merkezle ve üst ölçekli
planlarda belirtilen diğer çalışma alanları ile yarışmaması
gerekmektedir.
Bütün
bu
kullanımların
birbirini
tamamlayacağı bütüncül bir yaklaşım geliştirilmelidir. Kent
Merkezi Proje Alanı’nın Kocaeli’nin ihtiyacı olan ve başka
bölgelerde güçlü alternatii olmayan kullanımları içinde
barındırması gerekmektedir. Ayrıca proje alanı içindeki
yatırımların da birbirleri ile olan yarışı yönetilmeli ve ortak
fayda sağlanmalıdır.

Erişim Riski
Proje alanının mevcut ulaşım bağlantıları gelecekte
oluşacak kapasiteyi karşılamak için yeterli değildir.
Her ne kadar önemli ulaşım noktalarının yanında yer
alsa da, gelecekte doğacak kapasitenin karşılanması
için ulaşım şeması çevresiyle birlikte değerlendirilerek
alternatif bağlantılar oluşturulmalıdır.
Ayrıca mevcut haliyle kentten kopuk olan bu
merkezin geleneksel kent merkezi ve kent bütünü
ile bağları özellikle toplu taşım ve su taşımacılığı ile
güçlendirilmelidir.

Ekolojik Riskler
Proje alanı hassas bir ekosistem üzerinde yer
almaktadır. Arazinin sulak özellikleri muhakkak dikkate
alınmalı ve hassas alanlar çeşitli ve farklı yöntemler
geliştirilerek korunmalıdır. Su taşkın riskleri göz önünde
bulundurulmalı, su öğesi dikkate alınarak proje alanı
tasarlanmalı ve gerekli altyapı önlemleri alınmalıdır.
Proje alanın özelliklerine uygun taşıma kapasitesi
belirlenmeli, koruma-kullanma dengesi sağlanmalıdır.

Deprem Riski
Proje alanının yer aldığı bölgedeki deprem riski hiçbir
zaman unutulmaması gereken bir konudur. Dolayısıyla
buradaki yapılaşmanın deprem riskini sıfıra indirecek
biçimde teknik yeterlilik sağlanarak gerçekleştirilmesi
ve maliyetlerin buna göre hesaplanması gerekmektedir.
Özellikle alan çevresindeki yapılaşmanın yoğunlaşarak
dönüşebileceği gerçeği dikkate alınarak tasarım
stratejileri geliştirilmeli; kontrol, teşvik ve denetim
mekanizmaları güçlendirilmelidir.
Ayrıca depreme duyarlı yapılaşma konusunda kent
merkezi proje alanı çevresi için bir örnek teşkil etmelidir.

İstenen Yatırımın Gerçekleşmemesi: Proje alanı ile ilgili
planlama süreçlerinin tamamlanması ile birlikte yatırım
talebinin artması beklenmektedir. Ancak bütün alanda
istenilen yatırımların gerçekleşmeme riski bulunmaktadır.
Bu risk göz önünde bulundurulmalı ve önerilen yapılaşma
şartları gerçekçi ve uygulanabilir bir kullanım ve yapılaşma
hakkı varsayımına dayandırılmalıdır.
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Tema 4. MEKANSAL ÇERÇEVE

Nasıl bir kent merkezi sorusunun cevabı aranırken
bölgesel ve mekânsal gelişim dinamikleri dikkate
alınarak, proje vizyonu ortaya konulmalı, proje geliştirme
süreci bu dinamikler kapsamında geliştirilmelidir. Körfez,
sürekli bir dönüşüm ve devinim eylemi içindedir. Sanayi
alanından yeni kent merkezine dönüşmekte olan proje
alanı, globalleşme sürecinde bölgesi ve çevresi ile
bağlar ve iletişim kurarak geleceğini kurgulamalıdır.

Bölgesel Gelişim Dinamikleri

cazibesini kullanarak, ulaşım alternatilerinin odağında
yerel ve bölgesel merkez olarak kurgulanmalıdır’
Kocaeli ve İstanbul kentlerinin ekonomik anlamda güçlü olmuştur.
ilişkileri, yaratılacak yeni merkezin ne kadar rekabet
edilebilir olacağı sorusunu ortaya çıkarmıştır.

Katılımcılar, merkez işlevine sahip alanlarda ekolojik
duyarlılığın mümkün olamayacağını, bu nedenle
kentlilerin ihtiyaç duyduğu kent özlemini karşılayan bir
Mekansal çerçeve teması altında, yeni merkezin merkeze dönüştürülmesi gerektiğini de belirtmişlerdir.
bölgesel kurgu içindeki rolü nedir, nasıl bir merkez?,
Eski kent ile yeni merkez nasıl bütünleşir gibi sorular Kocaeli kenti, kuzeye doğru gelişmekte, denizden
sorularak bölgesel gelişim kurgusu, kent ile bütünlüğün uzaklaşmaktadır. Yeni merkezin bu gelişimi ters yönde
sağlanması, yeni merkezin kimliği ve tasarım kriterleri etkilemesi bekleniyorsa, halkı hissettirmeden güneye
yönlendirecek, çekici, doğal, kaliteli ve dengeli bir
konuları tartışılmıştır.
merkez tasarlanması gerektiği de vurgulanmıştır.

BÖLGESEL
KURGU

VE

MEKANSAL

2,5 milyon nüfus kapasitesinde hinterlanda sahip olan
yeni kent merkezinin geleceği, bölgesi ile kuracağı
ilişkiler üzerinden tanımlanmalıdır. Bölgedeki en önemli
ekolojik değer olan Sapanca Havzasının kent merkezi
ile olan ilişkisi tanımlanmalı, ekonomik anlamda İstanbul
metropolünün direkt etkisi altındaki alanın yeni niteliği
belirlenmelidir.
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Eski Kent, Yeni Kent Merkezi
Proje alanı, başta TEM otoyolu ve demiryolu olmak
üzere, sulak alan, tarım arazileri, eğim gibi doğal ve yapay
bariyerler arasında bulunmaktadır. Yeni kent merkezinin
eski kentle bütünleşebilmesi için bu bariyerlerin yarattığı
dezavantajlar avantaja dönüştürülmelidir.
‘Merkez yeniden ele alınırken nasıl bir yaklaşımla
ele alınabilir?’ sorusunun cevabı; ‘yeni kent merkezi,
buluşma mekanları, erişilebilir kamusal alanları ve
korunmuş ekolojik değerleri, deniz ve kanalların

NASIL BİR MERKEZ?
Kimlik

Kentteki Vizyon 2023 çalışmaları, alanın kimliğine
ilişkin gelecek öngörüsü belirlemeye çalışmış, fakat
alanda ortaya çıkan kimlik unsuru bulunamamıştır. Bu
kapsamda, katılımcılarla ‘Kimlik nedir, ne tür elemanlar
kimlik unsuru olabilir?’ sorusu tartışılmıştır. Sonuç olarak
alandaki en etkili kimlik unsurunun ‘su’ olması gerektiği
belirtilmiştir. Yeni merkez, denize kavuşmalıdır. Kıyıyı
nasıl yaşarız soruna ise Kullar Deresi ve Sarıdere’de
kayıklarla evlere ulaşım sağlandığı yeni bir konut-deniz
ilişkisi kurgulanması önerisi getirilmiştir.
‘Kimlik nasıl oluşturulur, su ile merkez nasıl entegre
edilebilir?’ tartışması ise kimlik elemanlarının
abartılmadan günlük hayat içinde kullanılması ile
gerçekleşebileceği belirtilmiştir. Farklı bir kimlik unsuru
olarak Fuar Alanı belirtilmiştir.

Aidiyet
Katılımcılar, Kocaeli’nin yüksek gelirli sınıfının
İstanbul’da yaşadığını, kentlilerin kolay ulaşılabilir
olması nedeniyle, kentsel kullanımlar için İstanbul’u
tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bu durumun, Kocaeli
halkının ‘kent özlemi’ ve ‘sınıf atlama’ isteği olabileceğini
belirterek, ekolojik değerleri göz ardı etmeyen ancak
şehir yaşamı arzusunu karşılayan, sosyal aktiviteleri ile
aidiyet hissi yaratan, İstanbul’a alternatif fakat farklı bir
yaşam alanı yaratılması gerektiğini vurgulamışlardır.

Limanının Karadeniz ile gelecekteki potansiyel ilişkisi
ve İstanbul’a uzaklığı düşünüldüğünde, Kocaeli’nde
geliştirilecek yeni bir merkezin Karasu aracılığıyla
Karadeniz’e açılması potansiyeli ortaya çıkmaktadır.
Sonuç olarak yeni merkezin bölgedeki rolü, İstanbul ile
rekabet etmek yerine farklılıkları ile ön plana çıkan, kıyı
kentleri ile güçlü ilişkilere sahip olan, Sapanca Havzası
ile ekolojik bağlar kuran bir merkez olmalıdır.

Nerenin Merkezi

Yeni merkezin bölgedeki hangi kentlere hitap
edeceği, yerel merkez mi bölgesel merkez mi olacağı,
hinterlandının ne olması gerektiği gibi soruların cevabı,
yeni merkezin niteliğini belirleyecektir.

Katılımcılar ile, ‘Yeni merkezin işlevi ve ölçeği ne
olmalıdır?’, ‘Kocaeli’nde merkezi iş alanı var mıdır?’,
‘Kent nasıl bir merkeze ihtiyaç duymaktadır?’ sorularının
cevabı tartışılmıştır.

İş ve günlük ihtiyaçların dahi İstanbul’dan karşılandığı
bir kentte, yoktan var edilecek olan merkez, farklılığı
ile ön plana çıkmalı, Kocaeli’nin ihtiyaçlarını tam olarak
karşılamalıdır.

Merkezin niteliği ve kapsamına ilişkin tartışmalar
sonucunda, kent ile kullanım, erişebilirlik, değer katma
ve yaşam kalitesi anlamında organik bağlar kurabilen
bir merkez geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.

Kocaeli ile Çanakkale, Yalova, Bandırma kentleri
arasındaki kıyı ilişkileri kurgulanması gerektiği de
belirtilmiştir. Böylece yeni merkezin kıyı merkezi olma
rolü güçlenecektir.

Yeni merkezin, kentsel mekan ve yaşam kalitesini
artırması gerektiği, deniz ve doğayı buluşturan, turizm,
eğitim, üniversite, inans, bilişim, eğlence, yenilikçi
endüstriler, sağlık gibi kullanımları içeren bir merkez
olması gerektiği belirtilmiştir.

Bölgesel kurgu kapsamında tartışılan önemli bir konu ise
Karasu – Adapazarı – Kocaeli ilişkisi olmuştur. Karasu

Kent İçinde Kent
Günümüzde yeni merkezler, konut, ticaret, turizm,
tasarım, teknoloji, eğitim, bilişim gibi kullanımların iç
içe olduğu, 7 gün 24 saat yaşayan mekanlar olarak
tasarlanmaktadır. Kent içinde kent olarak da anılan bu
kavram, temel olarak yaşama ve çalışma alanlarının bir
arada olması gerektiğini vurgulamaktadır.
Bölgesel ve yerel kullanımların yeni merkez alanı
içindeki dağılımı ve kullanımların türleri tartışılmış,
460 ha olan alanın büyüklüğü de dikkate alındığında,
kent içinde kent yaklaşımının benimsenmesi gerekliliği
ortaya çıkmıştır.

Kullanımlar
Eski kent ile yeni merkezi buluşturabilecek olan güç,
sosyal ve kültürel alanlardır. Konut, ois ve turizm
(butik oteller) kullanımlarının yanı sıra, kentteki sağlık,
eğitim, park, bölgesel yeşil alan, hizmet alanı, şehir
üniversitesi, kent hastanesi, arge gibi ihtiyaçlar yeni kent
merkezinde karşılanmalıdır. Bununla beraber, donatı
alanlarının elde edilmesi stratejisi tartışılmalı, ‘Kamu
için %40’dan fazla donatı alanı nasıl sağlanabilir?’ ve
eşitlik ilkesi çerçevesinde ‘Değer nasıl artırılır?’ soruları
tartışılmalıdır.

Kocaeli Yeni Merkez Yol Haritası 65

Yeni merkezde ‘çarşı’ kavramının niteliği sorgulanmalıdır.
Mevcutta 4 AVM’nin bulunduğu yeni merkezde, şehir
yaşamı arzusunu karşılayan çarşılar geliştirilmesi
gerekmektedir.

Temalar
Projenin vizyonu kadar temaları da önem
çeşitlendirilmelidir. Tema tartışmaları kapsamında,
kümelenme, insan odaklı tasarım buluşma alanı, karma
kullanım, bilgi kenti, sağlık, sosyal çeşitlilik, ekolojik
değerler, erişilebilirlik, denge gibi kavramlar ön plana
çıkmıştır.
Kentte hastanelere erişim sorunu olduğu, Tem, E-5,
tren, hızlı tren ve denizyolu ulaşım avantajları da dikkate
alındığında sağlık sektöründe bölge merkezi olma
potansiyeli olduğu belirtilmiştir.

Etaplama
2,5 milyon nüfusa hitap edecek olan, 460 ha
büyüklüğündeki Yeni Kent Merkezinin mekânsal
kurgusunun etaplanması konusu gündeme gelmiştir.
Alanın kuzeyinde bulunan alışveriş merkezlerinin ve
Küçük Sanayi Sitelerinin bulunduğu alan mekânsal
kurguda ilk etapta ele alınmalıdır. Etaplamanın aynı
zamanda projenin geleceği için önemli inans kaynakları
oluşturacağı belirtilmiş, çapraz inansman yoluyla yatırım
talebi olmayan alanların gelişimi sağlanmalı, kamu
destekli yatırımların desteklenmesi gerekmektedir. Kamu
yatırımları ve konut alanları merkezin yaşayabilmesi için
gerekli olan önemli kullanımlardır.
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TASARIM KRİTERLERİ

Yeni Kent Omurgası

Projenin tasarımı, proje etaplaması dikkate alınarak,
zamanın dinamiklerine uyum sağlayacak biçimde esnek
olarak tasarlanmalıdır. Mekana yönelik tasarım kriterleri
Stratejik Tasarım Çalıştayında tartışılacağından,
yalnızca strateji ve tasarıma yönelik kilit konular
tartışılmıştır.

Proje alanı içinde kurgulanacak olan yeni ulaşım sistemi,
açık kamusal alanlar ile bütünleşmiş yeni bir kentsel
omurga sistemi olarak tasarlanmalıdır. Yeni kentsel
omurga, meydanlar ve yeşil alanlar sistemi ile birbirlerini
desteklemelidir.

Bölgesel Odaklar
Eski ve yeni ulaşım
bağlantılarının ve transfer
noktalarının kesiştiği, bölgesel ölçekli yatırımların
tercih ettikleri alanlar bölgesel odaklar olarak ortaya
çıkmaktadır. Tem ve hızlı tren avantajlarından faydalanan
kuzey kısımda bu tür bölgesel odaklar oluşturulmalıdır.
Odaklar, bölge ve kent için farklı ulaşım türleri ile
ulaşılabilir, erişilebilir olmalı, kamusal kullanımları içeren
odaklar kent yaşamına canlılık katmalıdır. Tüm projede
insan odaklı tasarım yaklaşımının esas alınması
gerektiği vurgulanmıştır.
Bölgesel ekonomik dinamiklerin etkisiyle şekillenen
odaklarda, özellikle hizmet, turizm, bilişim sektörlerinin
yer alması gerektiği belirtilmiştir.

Meydanlar Sistemi ve
Sürekliliği
Kamusal alanlar ve meydanların sürekliliğini sağlayan,
kıyının bir kamusal kullanım alanına dönüştüğü
promenatlar ve merkezin mekansal odaklarını oluşturan
meydanların birlikteliğinin sağlanması gerekmektedir.
Kıyı ile merkezin yatay ve dikey bağlantıları meydanlar
sistemi ile kurgulanmalı, kullanımların farklılaştığı,
suyun tasarım zenginliğini kullanan yaya promenadları
oluşturulmalıdır. Meydanların ve kamusal alanların
uzmanlaşması konusu da gündeme gelmiştir. Bu
kapsamda kıyı kullanımı yeniden ele alınmalı, yaya
erişebilirliği sağlanmalıdır.

Yükseklik Stratejisi

Kentsel Vista Planlaması

Yükseklik stratejileri belirlenirken, MİA›nın ölçeği ve
kapladığı alanı göz önünde bulundurarak gelişime uygun
alanların tespit edilmesi, yükseklik kademelenmesi
yapılması ve kentin yeni topoğrafyasının oluşturulması
gerekmektedir. Ayrıca ekolojik değer tespitleri yapılmalı,
kuş göç yollarına duyarlı bir strateji geliştirilmelidir.

Yoğunluk ve yükseklik stratejileri, kentsel vista
planlamasını oluşturacak biçimde belirlenmelidir. Yeni
merkezin kıyıdan ve kentten görünümünü
(siluet
planı), ile yeni kent merkezinin denize ve kanallara bakı
noktaları (Vista planlaması) tasarlanmalıdır.

Yoğunluğun Yönetimi
Ekolojik ve doğal risklerin bulunduğu yeni merkezde
yükseklik ve yoğunluğun iyi yönetimi sağlanmalıdır. Yeni
merkezin kuzeyinde eski merkez ve kentle bütünleşen
yüksek yoğunluklu yapılar bulunurken, güneye doğru
yoğunluğu ve yüksekliği azalan ekolojik değerlere
duyarlı kullanım alanları ve yapılar yer almalıdır.
Sulak alanlarda ise yapılaşma kontrolü ve sınırlaması
getirilmelidir. Oxford, Hyde Park örneğinde olduğu
gibi, yoğun merkez kullanımlarının park alanı olarak
kullanılan sulak alanlar olduğu belirtilmiştir.

Obje Değil, Gerçek Yeşil Alanlar
Ekolojik değerleri bulunan alanda yeşil alanların koruma
ve kullanma dengesi içinde tasarlanması gerekmektedir.
Bu konuda Seka Park örneği verilmiş, yeşil alanların
objeleştirilmemesi
gerektiği
vurgulanmıştır.
Bu
kapsamda, sulak alanların ekolojik tasarımla, ekoloji –
ekonomi dengesi ile tasarlanarak doğaya ve insanlara
kazandırılması gerektiği vurgulanmıştır. Sulak alanların,
doğal koruma kriterleri çerçevesinde tasarlanmasıyla
kent ve bölge parkına dönüştürülebileceği vurgulanmıştır.

Bariyerlerden
Stratejileri

için

Kenar

Bölge ve kent ile bütünleşememenin nedeni olarak
görünen deniz kenarı ve sulak alanlar, dereler, kanallar
gibi doğal bariyerler ile MİA sınırı, TEM, Yeni ve Eski
Gölcük Yolu gibi yapay bariyerlerin sunduğu fırsatlar
değerlendirilmelidir.
Bariyer
olarak
adlandırılan
mekanlar için farklılaşan kenar stratejileri geliştirilmesi,
yeni kentin girişlerinin tanımlanması, MİA’nın gelişiminin
sınırlarının tanımlanması, deniz ve kanallarla ilişkilerin
tanımlanması açısından faydalı olacaktır.

Sokak Yaşamı
Yeni merkezin kimliği belirleyecek olan mekanlardan
en önemlisi sokaklar olmalıdır. Meydan kültürünün
canlandırılması ile sokak hiyerarşisi kapsamında
sokak sistemleri oluşturulmalı, canlı bir sokak yaşamı
için promenadlarla bütünleşen, yayalaştırılmış, aktivite
mekanları ve sokak kullanımları çeşitliliği içeren sokak
sistemleri kurgulanmalıdır.
Belediye, mülk sahipleri ve meslek odaları teknik
yöneticilerinin katılımı ile
26 Ağustos 2011 tarihinde yapılmıştır.
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B

STRATEJİK TASARIM
ÇALIŞTAYI

Katılımcılar;
− Yeni merkez ile kent arasında bütünleşme nasıl sağlanmalı?
− Yeni ulaşım kurgusu nasıl olmalı ?

− Ulaşım

− Bölgeleme-Etaplama gerekli mi?

− Alt Bölgeleme

− Kullanımlar ne olmalı?

− Kullanımlar

− Yeni merkez nasıl bir yüksekliğe ve yoğunluğa
sahip olmalı?

− Yükseklik ve Yoğunluk

− Kamusal alan elde etme stratejileri ne
olabilir?
− Kentsel doku ve yapı tipolojisi nasıl olmalı?
− Doğal alanlar nasıl korunmalı?
sorularına yanıt aramışlardır.
Çalıştay sürecinde Yeni Merkez Gelişim Strateji
Çerçevesi;
− Bütünleşme
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− Kamusal Elde Etme
− Kentsel Doku,
Tipolojisi
alt başlıklar halinde
tartışılmıştır.

Yapı

Bütünleşme Nasıl Sağlanmalı?
“Bütünleşme” başlığı altında katılımcılara proje alanının kıyı, eski
merkez ve kent bütünü ile nasıl bir araya geleceği sorusu sorularak
kente eklemlenecek yeni kent parçasının ara yüzlerine ilişkin ilkeler
belirlenmiştir.
Öncelikli olarak Yeni Merkez’in kentle bütünleşmesi için “neden”
yeni merkez gereksinimi dile getirilmiş, kent ve deniz ile bariyerleri
aşmayı gerektirecek yeni kullanım alanlarının oluşturulmasının
önemi vurgulanmıştır.
Özellikle proje alanları dışında kalmasına rağmen Yeni Merkez’in
kimliğini belirleyecek kıyı alanlarının; kamusal kullanımlarca
güçlendirilmesi ve kentsel sistemlere entegre edilmesinin gerekliliği,
kıyıda bir deniz ulaşım odağının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.
Böylece denize yönelik kullanım ihtiyacı doğacak ve gerek kentsel
bariyerlerin aşılması, gerekse İzmit Körfezi’ndeki bölgesel bütünlüğün
sağlanması için bir “neden” yaratılmış olacak.
Bunun yanı sıra yeni bir deniz ulaşım istasyonunun varlığının,
Marmaray Projesi inşaası sebebiyle 30 ay boyunca durdurulacak olan
tren seferleri göz önünde bulundurulduğunda, Kocaeli’ne ulaşım için
demiryolunu kullananlara bir alternatif yaratabileceği dile getirilmiştir.
Bu süreç, deniz ulaşım odağı projesini gerçekleştirebilmek için bir
fırsat olarak değerlendirilebilmelidir.
Deniz ile birlikte, alanın en önemli doğal değerlerinden Sarı Dere ve
Kullar Deresi kentin doğu – batı doğrultusunda bütünleşmesine araç
olabilecek bir ulaşım sistemi haline gelmesinin talebi ve bir tasarım
elemanı olarak birlikte kurgulandıklarında doğal değerleri öne çıkaran
kullanımlar yaratabilecekleri dile getirilmiştir.

Bunların yanı sıra Eski Gölcük Yolu’nun bütünleşme için bariyer
teşkil ettiği, Yeni Merkez’e ulaşımı mümkün kılacak daha güçlü
bir güzergâh oluşturulduğunda mevcut yolun bir tasarım elemanı
olabilecek düşük kademeli bir güzergâh haline gelmesinin gerekliliği,
katılımcılar tarafından önemle vurgulanmıştır.
Yarışmaya açılan kıyı alanının tüm bu ulaşım ve sınırsal
müdahale önerileri değerlendirilerek proje alanından bağımsız
değerlendirilmemesi gerekli görülmüştür.
Doğu-batı doğrultusunda bütünleşmeye yönelik tasarım ilkelerini
belirleyici taleplere ek olarak kuzey-güney doğrultusunda demir
yolunu aşmayı sağlayacak güçlü yaya omurgalarının yanı sıra,
proje alanının kuzeyinde mevcut kent merkezinin kapsadığı kamu
alanlarının değerlendirilmesinin bütünleşmeye yönelik fırsatlar
yaratmakta olanak sağlayacağı tespit edilmiştir. Proje kapsamında
demir yolunun yer altına alınmasının mümkün olabileceği, Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi Temsilcileri tarafından dile getirilerek tasarım
sürecine yöne verebilecek önemli ilkeleri ortaya çıkarmıştır.
Kentsel bütünleşme ile birlikte proje alanı içinde güneydeki
yapılaşmamış sulak alanların ve kuzeydeki yapılaşmış kamu ve
özel mülkiyet alanlarının, kullanımlarca bütünleşmesi de önem
taşımaktadır. Kuzeyde “mevcut merkeze eklemlenmiş” bir odak ile
“güneyde sosyal donatı” yoğunluklu alanları barındıran karakter
alanlarının yaratılıp yine kentsel ve bölgesel ulaşım ağlarına
eklemlenmiş bir kuzey güney doğrultulu “raylı sistemin” faydalı
olabileceği dile getirilmiştir.
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Yeni Ulaşım Kurgusu
Nasıl Olmalı?

Bölgeleme-Etaplama
Olmalı mı? Kümelenme
Gerekli mi?

Diğer bütün başlıklar altında, bütüncül bir yaklaşım üretebilmek
adına ulaşım konusu dile getirilmiş olmasına karşın Yeni Merkez’in
kent bütününde yeni bir ulaşım stratejisi ile kurgulanmasının
gerekliliği tekrar vurgulanmıştır.

Alan büyüklüğü itibariyle gerek inansman gerekse proje yönetimi
açısından etaplamanın gerektiği Yeni Merkez Alan’ında; etaplama
düşünülmelidir. Bu gereklilik göz önünde bulundurulduğunda
piyasa analizleri sonucu netleşecek gerekli kullanımların belli
odaklar etrafında odaklanmasının mümkün olup olmadığına
Alanın gerçek değerinin, stratejik bir konumu olmasına rağmen ilişkin tartışılmış tasarım ilkelerine önemli ölçüde yön verilmiştir.
güçlü ulaşım bağlantıları ile desteklendiği takdirde ortaya
Projenin en büyük avantajlarından birinin, alanın %65’ini
çıkacağı dile getirilmiştir. Bu bağlamda,
kaplayan yapılaşmamış parseller ve %20’sini kaplayan büyük
-Deniz ulaşım odağının yaratılması,
parseller ile küçük sanayi siteleridir. Dolayısı ile alanın %85
inin proje için elde edilebilirliği yüksektir. Elde edilebilirliğin
-Denizin içeri alınması ile birlikte derelerin kent içi ulaşımına yanı sıra, etaplamada en önemli konunun kullanım kararları
entegre edilmesi,
ile birlikte öncelikli alanların tespitinin olduğu dile getirilmiştir.
Dolayısıyla kent ve bölgesel ölçekte taleplerdeki önceliklere
-Raylı sistemle Sabiha Gökçen Havaalanına bağlanması,
göre belirlenmiş bir başlangıç noktasının önemi vurgulanmıştır.
-Kuzey güney doğrultusunda gerek kendi içindeki sirkülasyonu Ancak bahsedilen boş alanların sosyal donatı odaklı dönüşümü
arttıracak gerekse kent ile bütünleşmesine olanak sağlayacak beklenirken, projenin geri kalanını tetikleyecek bir cazibeyi nasıl
yaratacağı iyi irdelenmelidir. Bunun yanı sıra bu süreçte kalıcı
haif raylı ulaşım sisteminin kurgulanması,
olacak ve öncelikli olarak alanı terk edecek sanayiler arası
-Mevcut yolların kademelerinin ve güzergâhlarının değiştirilerek eşgüdüm sağlanmalı ve sanayicilerin taşınma programını da
tasarım elemanı haline gelebilmesi, mevcut demir yolu bariyerinin dikkate alarak süreç şekillendirilmeli.
yaratıcı yöntemlerle aşılması,
Vizyon ve ihtiyaçlar çerçevesinde belirlenen kullanımlar
-İstasyon meydanı ile birlikte kurgulanabilecek ve kuzey güney doğrultusunda, kümelenme - bölgeleme @22 Barselona
ekseninde mevcut merkezle bütünleşmesine olanak sağlayacak örneğinde de olduğu gibi sanayinin dönüşümüne olanak
güçlü yaya omurgalarının oluşturulması,
sağlayacak ve yatırımcıyı önerilen kullanımlara yatırım yapmaya
teşvik edecek yöntemleri geliştirmekte önemli bir araçtır.
Önemle vurgulanan prensipler olmuştur.
Barselona’yı örnek alarak üniversitenin katılımıyla da birlikte
mevcut sanayiyi de içinde barındıran kümelenmelerin mümkün
olup olmayacağı tartışılmış, bölgesel yatırımları da göz önünde
bulundurarak kullanımlar ve mekânsal ayırıcılar çerçevesinde
kümelenmelerin yapılması gerektiği dile getirilmiştir. Bu bağlamda
önem taşıyan sulak alanlar ve dereler, kuzeydeki mevcut kent
merkezi ve güneydeki düşük yoğunluklu konut alanları önem
taşımaktadır.
Tüm bunlara ek olarak halen yapılaşmanın devam ettiği
proje alanında, yapılaşmayı durdurma kararının biran önce
durdurulabilmesi için sürecin mümkün olduğunca hızlı
ilerlemesinin gerekliliği vurgulanmıştır.
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Kullanımlar Ne Olmalı?

Nasıl Bir Yükseklik ve
Yoğunluğa Sahip Olmalı?

Proje alanının bir cazibe merkezine dönüşebilmesini sağlayacak, doğal
değerlerle bütünleşen kullanımlar sorgulanmıştır.

Nasıl bir kent merkezi hayal edildiği sorusunun cevaplarının arandığı bu
başlık, deprem riskine ve doğal değerlere karşı duyulan hassasiyetin
tasarım ilkelerine yön vereceğini ortaya çıkarmıştır. Bu noktada ortaya
kompakt mı yoksa daha yaygın düşük katlı bir merkezin mi oluşulmasının
istendiği gündeme gelmiştir.

Katılımcı Planlama çalıştayında da dile getirildiği gibi, Yeni Merkez sadece
Kocaeli’nin değil Doğu Marmara’nın da merkezidir. Bu bağlamda Yeni
Merkez bölgenin yatırımcısını yine bölgede tutacak yatırımlara teşvik ile kent
ölçeği ile bütünleşerek bölgesel kalkınmaya da katkıda bulunabilmelidir.
Bu çerçevede bölge bütününde gerçekleştirilecek olan 16 büyük projenin
kapsamı ve bölgedeki ihtiyaçlar iyi analiz edilerek bölgedeki eksiklikleri
kapatacak, besleyecek kullanımlar yer almalıdır.
Projeler göz önünde bulundurulduğunda Gebze Muallim Köy’deki yeni
bilişim vadisi projesi, yeni merkezin kullanımları arasında Katılımcı Planlama
Çalıştayı’nda talep edilen AR-GE’nin büyüklüğünün sorgulanmasının ve
bu alanla sinerji yaratacak program alanlarının oluşturulmasının gerektiği
dile getirilmiştir.
Ayrıca, bir bölge hastanesi alternatif kullanım alanı doğurabilecektir. Bu
gibi örnekler arttırılabilecekken gereksinmelere cevap verebilmek için en
kısa zamanda tasarımcılara yön verecek bir bölgesel kullanım analizinin
MARKA ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığı ile gerçekleştirilmesinin
gerekliliği dile getirilmiştir.
Her ne kadar en iyi kullanım analizi sonuçlarının beklenmesi gerekli olsa da
Yeni Merkez’in kentsel bir çekim odağı haline gelebilmesi için kullanımlar
arasında sosyal donatı alanlarına yer verilmesi önem taşımaktadır. Sosyal
donatı alanları ile birlikte kurgulanacak karma kullanımların gerekliliği
merkezin yaşanabilirliği açısından yinelenirken alanı terk edecek sanayi
mirası niteliği taşıyan yapıların kullanım çeşitliliğini arttıracak fırsatlar
yaratabileceği eklenmiştir. Bu fırsatlar merkezdeki canlılığı arttıracak
merkezi 24 saat işleyen bir ortak yaşam alanı haline getirecektir.

Bu bağlamda katılımcıların çoğunluğunun beklentisi minimum yoğunluk
ile maksimum sosyal donatı sağlayan yatay bir merkez hayalinde
ortaklaşmaktadır. Merkezin fonksiyonu ile ortak düşünülmesi gereken
düşük yoğunluk kararlarının simgesel yüksek yapılara izin verebileceğini,
ancak insan ölçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiği de vurgulanmıştır.
Bu noktada alanın %70’inin sulak alanlar ile birlikte bölgesel park olarak
değerlendirilebileceği geriye kalan %30’unun ise belli odaklar etrafında
yoğunlaşarak daha da değerleneceğini ve yatırımcıyı çekebileceği
belirtilmiştir.
Katılımcılarının çoğunluğunun alçak katlı bir merkez talebine karşın, Yeni
Merkez’in kompakt ve kuzeyde mevcut merkezle birlikte kurgulanıp alanın
geri kalanının bölgesel ve tematik parklara terk edilmesi de beklentiler
arasında yer almaktadır. Bununla birlikte deprem sonrası artan hassasiyetin,
yapılaşmanın sınırlandırıldığı ancak yüksek teknoloji ile depreme dayanıklı
yapıların da inşa edilebileceği dile getirilmiştir.

Ancak bu kullanımları 460 hektarlık alana yaymanın mümkün olmadığı,
sosyal donatı ağırlıklı, kamusal açık ve yeşil alanlarca zengin, yapılaşmanın
belli yoğunlaşma odakları etrafında kurgulandığı kullanım alanlarına ihtiyaç
duyulduğu, katılımcıların ortak kanaati olarak dile getirilmiştir.
Merkezin niteliğini koruyabilmesi için ağırlıklı olarak hizmet sektörüne ait
kullanımlara yer verilmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak sanayicilerin
hizmet sektörüne yönelip kendine uygun kullanım alanını seçme ya da
sanayi üretime devam edip başka bir alana taşınmaya karar verme oranı
da değişecektir.

Kocaeli Yeni Merkez Yol Haritası 71

Kamusal Alan Elde Etme
Stratejileri Neler Olabilir?

Alanın ölçeğinin ve büyüklüğünün algılanabilmesi ve odakları yer
seçebilmesine katkı sağlaması açısından “5 dakikalık kent analizi” adı
altında 5 dakikalık yürüyüş mesafesi kabulü ile 400 yarıçaplı çemberler
alana yine 400 metrelik grid sistemi ile yerleştirilmiş bununla birlikte
alanı doğal karakter alanlarına ayıran dereler ile birlikte kurgulanacak
bir açık alanlar sisteminin olabilirliği sorgulanmıştır. Bu kriterler ile birlikte
tasarlanacak açık alanların, meydanların ve yaya omurgalarının nasıl
elde edilebileceği üzerine tasarım ilkelerini belirleyici kararlar üzerinde
tartışılmıştır.
Konumu itibariyle kuzeyinde kamusal kullanımları barındıran proje
alanında bu anlamda elde edilebilirlik oranı daha yüksek iken,
güneyde sulak alanların ve konut alanlarının bulunduğu bölgenin kamu
kullanımına açılabilmesi için ne tür teşviklerin ve imar bonuslarının
gerekli olduğu önemli bir tartışma konusu olmuştur. Bu çerçevede alanın
%30’unun yapılaşma açısından sınırlandırılabilmesi halinde, bu alanın
geri kalan %70’lik kısım için yenilemenin lokomotii olabilecek miktarda
değer sağlayabileceği görüşü ile mülkiyet haklarının toplulaşmasını
sağlayıcı teşviklerin sunulmasının önemi dile getirilmiştir. Bununla birlikte
Barselona @22 örneği tekrar hatırlatılarak haklarını kamusal kullanımlara
terk edecek mülk sahiplerine imar bonusunun sağlanmasının gerekliliği
vurgulanmıştır.
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400 m : 5 dk yürüyüş mesafesi

400 m
4490 m

1500 m

Nasıl Bir Kentsel Doku
ve Yapı Tipolojisi?

Doğal Alanlar Nasıl
Korunmalı?

Tasarım ilkelerine ipucu niteliği taşıyan dünya
örnekleri ile birlikte kıyı kullanımları ve yapıların
kıyı alanlarına yönelik nasıl bir tavır sergilediği
gözlemlenmiş ancak Yeni Merkez’in kendine özgü
kimliğinin ve tasarım prensiplerinin oluşturulmasının
gerekliliği vurgulanmıştır.

Doğal alanların korunabilmesi için koruma & kullanma
ile ekonomi & ekoloji dengesinin sağlanmasına olanak
tanıyan kullanımların neler olabileceği tartışılmıştır.

Bu örnekler çerçevesinde meydanlar ve çevrelerine,
denizin alan içine nasıl entegre edileceğine, dere
kenarlarındaki yaklaşma sınırı ve kontrollü kullanım
biçimlerine ilişkin yöntemler gözlemlenmiştir.
Zeminin, sulak alanlar ve alanın güney ucundan
geçen fay hattı sebebi ile yapılaşma riski taşıması,
dikey kullanımlar yerine yatayda yeşil alanlar ve yaya
odakları ile bütünleşen düşük yoğunluklu kullanımlara
ağırlık verilmesinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu
prensiplerin daha önceki tartışma konularında da
dile getirildiği üzere insan ölçeğinin oluşturulmasına
katkıda bulunacağı dile getirilmiş, alanda yer seçecek
merkezi fonksiyonların yaşam fonksiyonlarına engel
olmadan tasarlanması gerekliliği vurgulanmıştır.

Bu çerçevede yalnız iş merkezlerinin değil; gençlerin,
özellikle de üniversite öğrencilerinin eğlenebileceği ve
yaşayabileceği kullanım alanlarının gerekliliğinden söz
edilmiştir. Bu tür alanlar sağlayan alışveriş merkezleri
yerine sosyal donatı alanı yaratan kullanım alanlarının
gerekliliği vurgulanmıştır.
Çocuk ve gençlik eğlence alanları ile tematik parklar
ikri, Katılımcı Planlama Çalıştayı’nda da dile getirilen
belgesel çekim alanı, turistik kullanıma açık sınırlı
konaklama alanları barındıran doğa parklarını
anımsatmıştır.
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C

PİYASA ARAŞTIRMASI

Kocaeli ve yakın çevresinin gelir seviyesinin demograik gelişimi Kocaeli’nin Türkiye ve bölgesi içindeki ekonomik boyutu ve gelişimi, yakın yerleşimlerle etkileşimi, rakip proje ve
yerlerle karşılaştırılarak avantaj ve dezavantajlarının saptanması araştırılmalı, bölgenin alışveriş merkezi, iş merkezi, fuar ve kongre merkezi, sağlık merkezi, spor merkezi, eğlence
merkezi, eğitim merkezi, konaklama, turizm, konut vb gibi ihtiyaçlarına bakılarak, olası satış ve kira düzeyleri saptanmalıdır.

Piyasa Araştırması Sonuçları ve
Önerileri

Senaryo Geliştirme

Piyasa Araştırması Kocaeli Yeni MİA’nın yükleneceği işlevleri ve MİA’da yer
alabilecek kullanımların tür ve büyüklüklerini belirlemek amacıyla kent, altbölge ve bölge ölçeğinde incelemelerde ve değerlendirmelerde bulunmuştur.

“Senaryo geliştirme” farklı varsayımlara dayanan olası durumların analizi için
yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında Piyasa Araştırması sonunda önerilen
kullanım, tür ve büyüklükleri 3. Senaryo olarak ele alınmıştır.

Kocaeli Yeni Merkez’inin yeni vizyonu doğrultusunda bölge ölçeğinde hizmet
yoğun bir merkeze dönüşeceğinden, bölgede istihdam edilen nitelikli iş gücü
ve orta ve üst düzey sosyal gruplara yönelik nitelikli ve lüks konut alanlarının
ve kültürel aktivitelerin sağlanması gerekmektedir.

Senaryolar
1. (Ana) Senaryo (Minimum inşaat alanı-Mevcut Eğilimler)
Toplam 2.500.000 m2 inşaat alanı ve öneri dağılımları

MİA sınırları (467 hektar) içerisinde öneri kullanımlar ve yaklaşık inşaat alanları
aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kullanımlar bu aşamada 5 ana fonksiyon grubu
olarak toplanmıştır.

(3 etap – 2025), e= 0.54
2. Senaryo (Konut Ağırlıklı-Maksimum inşaat alanı - Agresif)
Toplam 5.000.000 m2 inşaat alanı, orta-üst ve üst gelir gruplarına yönelik çok
katlı ve villa tipi konut inşaat alanı
(4 etap - 2025 sonrası), e=1.07
3. Senaryo (Piyasa Araştırması Öneri Senaryosu)
Toplam 3.200.000 m2 inşaat alanı
(3 Etap - 2025 sonrası), e=0.69
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Senaryo Karşılaştırma

Senaryoların Değerlendirilmesi
Farklı büyüklükte inşaat alanlarını ve kullanım dağılım oranlarını öngören 3 farklı
senaryonun ön değerlendirilmeleri geliştirilmeleri öngörülen kullanımların bugünkü
“yatırım maliyetleri” ve bugünkü olası “piyasa değerleri” karşılaştırılarak yapılmıştır.
Proje içinde yer alacak olan “altyapı” maliyeti (saha içi ve dışı) toplam inşaat maliyetinin
%15’i olarak varsayılmıştır.

Tablo: Senaryolar Kullanım Türleri ve İnşaat Alanları

Konut alanları için öngörülen inşaat alanlarından kaynaklanan temel farklılıklar
senaryoların yapılaşma karekterlerini de ortaya çıkarmaktadır. Konservatif olarak
düşünülebilecek 1. Senaryo, toplam inşaat alanı ile “agresif” olarak nitelendirilebilecek
2. Senaryo arasındaki fark 2.500.000 m2 ile yüksek bir farktır. 1. senaryo “üniversite +
hastane” türü kullanımları öngörmemektedir ve MİA alanı mevcut “planlanan” 2.500.000
m2 ile sınırlıdır.
Senaryo 2 ise hem yüksek bir emsal (e=1.07) öngörmekte hem de mevcut planlama
sınırı dışında kalan alanları (fuar alanı ve çevresi, kıyı kesimi ve 2025 sonrası olası
gelişme alanları) kapsamaktadır.
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Öneri Senaryo
Piyasa Araştırması bulguları ve önerileri ve piyasa araştırmasında yer alan “öneri” senaryodan hareketle
farklı kullanım ve büyüklük varsayımlarına göre geliştirilen diğer iki senaryonun değerlendirilmeleri
sonucunda detaylı maliyet, gelir ve zamanlama analizlerinin yapılması ve ekonomik performans
göstergelerin hesaplanması için Senaryo 3 önerilmektedir.
Çalışmanın 3. Aşamasını oluşturan “Seçilen Senaryo Fizibilite” çalışmasında Senaryo 3 öngörüleri
detaylandırılarak, yatırım maliyetleri (kamu / özel), aşamalandırma ve zamanlama, kullanım türlerine
göre gelir – gider (işletme) analizleri, kullanımlar ile ilgili yatırım ve işletme nakit akışları oluşturulacak ve
ekonomik performans göstergeleri hesaplanacaktır.

Fizibilite

Fizibilite çalışması, Senaryo 1 için yapılmıştır. Bu senaryoya göre 1.564.875 m2 inşaat alanı ile “konut”
kullanımları MİA için öngörülen toplam 3.249.000 m2’lik toplam inşaat alanının %48’ini oluşturmaktadır.
Senaryo 1, yaklaşık 3.25 milyon metrakere
inşaat alanı geliştirilmesini öngörmekte
ve Kocaeli MIA da bu gelişmenin 5’er
yıllık 3 genel etap halinde 15 yıl içerisinde
tamamlanacağını varsaymaktadır.
Öngörülen inşaat zamanlaması 1. Etapta
%30, 2. Etapta %40 ve 3. Etapta %30 dur.
Maliyetlere yıllık %5 artış uygulanmıştır.
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BÖLÜM IV
YENİ MERKEZİN GELECEĞİ;
VİZYON ve STRATEJİK
HEDEFLER
A. STRATEJİK VİZYONA DOĞRU
B. ‘DİNAMİK ÇERÇEVE’LERDEN,
‘UYGULANABİLİR STRATEJİ’LERE;
3 ÇERÇEVE, 3 STRATEJİ
C. STRATEJİK HEDEFLER,
HEDEFLER VE EYLEMLER
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A

STRATEJİK VİZYONA DOĞRU

Yeni Merkez, Doğu Marmara Bölge kentlerinin ortak kamusal büyük
yatırım gereksinmelerinin karşılanması için bir ‘Cazibe Merkezi’ olma
özelliğini taşımaktadır.
Ayrıca Yeni Merkez, Kocaeli’nin doğu-batı yönlü olan kentsel gelişimini
güneye yönlendirmek ve körfezin güney tarafının dönüşümü ve
yenilenmesi için bir stratejik fırsat olarak görülmelidir.
Körfez ile Sapanca Havzası arasında stratejik konuma sahip yeni
merkez projesi, mekânsal dönüşüm boyutu ile değil, toplumsal gelişme
ve ekonomik kalkınma boyutlarını da içerecek şekilde tasarlanmalıdır.
Bu nedenle, yeni merkezin vizyonu, bölgesel ölçekte kamusal yatırımları
ile Cazibe Merkezi, kent ölçeğinde ise sosyal ve ekonomik çeşitliliğin
sağlandığı Yenilikçi Merkez misyonu üzerine kurgulanmalıdır.
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BÖLGESEL VİZYON

STRATEJİK VİZYON

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

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

‘DİNAMİK ÇERÇEVE’LERDEN, ‘UYGULANABİLİR
STRATEJİ’LERE DOĞRU;

Yeni Merkez vizyonunun uygulanmasına yönelik olarak;

1. Bölgesel Çerçeve; Bölge ölçeğinde ‘Cazibe Merkezi’ yaratılması
2. Kentsel Çerçeve; Kentle bütünleşen ve kenti destekleyen ‘Yenilikçi Merkez’ kurgulanması

mevcut merkez

3. Proje Çerçevesi; Karma kullanımları ‘Yaşama ve Çalışma Birlikteliği’ tasarlanması

kıyı

kentsel çerçeve
3 çerçeve ve 3 strateji genel
kurguyu ortaya koymaktadır.
Amaç, her üç çerçevenin
ortaya koyduğu dinamiklerin
uygulanabilir
stratejik
hedelere dönüştürülmesidir.

körfez
havza
istanbul
bursa
kocaeli
adapazarı
sakarya

sulak alan
ulaşım

buluşmalar

( batı -doğu / kuzey - güney)

bölgesel çerçeve

proje çerçevesi

alt bölge - kümelenme
karma kullanım
karma yoğunluk
karma ve kompakt odaklar
stratejik noktalar

kimlik
insan
mekan
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Bölgesel Çerçeve
Batıda İzmit Körfezi ve körfez kentleri, doğuda ise Sapanca Gölü havzası
ile Doğu Marmara Bölgesinin Cazibe Merkezi özelliğini taşımaktadır.
Yeni Merkezin bölgesel ve metropol ölçekte stratejik konumu;

istas

izmit körfezi
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–

Ulaşabilirlik

–

Çeşitlilik

Yalnızca Kocaeli’nin değil tüm Doğu Marmara Bölgesi’nin merkezi niteliği
taşıyan Yeni Merkez’in, “bölge” bağlamında ağlarını, etki alanını, ölçeğini
ve hatta kullanımlarını belirleyici stratejik tasarım çerçevesidir.

Kentsel Çerçeve
Kocaeli metropoliten alanı içindeki kentler ile
bütünleşen, İzmit geleneksel merkezi destekleyen
ve yenilikçi özellikleri içeren merkez;
−

Sınırları kaldıran

−

Kenti kamusal mekanlarla destekleyen

−

Denizle bütünleşen

−

Alternatif kullanımlar sunan

anadolu otoyolu

yeni körfez
geçiş projesi

izmit körfezi

istanbul -izmit
karayolu
demir yolu

Proje Çerçevesi
Bölgesel ve kentsel karma kullanımların yeni merkez
içinde yaşama ve çalışma alanı birlikteliği ilkesi
çerçevesinde değerlendirilmesi kent içinde kent
yaklaşımının en önemli boyutudur.
Yeni merkez kurgusu;
−

Karma kullanım

−

Alt Bölge

−

Farklılaşan merkezler

−

Esnek planlama

izmit körfezi

sapanca gölü
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C

STRATEJİK HEDEFLER,
HEDEFLER VE EYLEMLER

Kocaeli Yeni Merkezi Dönüşüm Projesinin uygulanması ve ortaya konulan vizyonun gerçekleşmesi için hazırlanan dört temel stratejik hedef;
-

Planlama ve katılım yaklaşımlarının yeniden ele alınması

-

Proje geliştirmede yeni kurumsal işbirliği yaklaşımlarının ortaya konulması

-

Dönüşüm sürecinde uzlaşmanın önemi ve katkısı

-

Planlama kararları ve piyasa koşullarının birlikteliği

-

Bölge ölçeğinde bütünleşme stratejilerinin geliştirilmesi

gibi temel yaklaşımlar dikkate alınarak belirlenmiştir.

 Stratejik Hedef 1: Stratejik Vizyondan Stratejik İşbirliğine
 Stratejik Hedef 2: Stratejik İşbirliğinden Stratejik Tasarıma
 Stratejik Hedef 3: Stratejik Tasarımdan Karma Yönetime
 Stratejik Hedef 4: Karma Yönetimden Katma Değere
Dört temel stratejik hedefe ulaşmak için 17 hedef ve 83 eylem alanı ortaya konulmuştur. Tüm hedef ve eylem alanları projeden doğrudan ve dolaylı
etkilenen taralar için hazırlanmıştır.
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1

STRATEJİK VİZYONDAN
STRATEJİK İŞBİRLİĞİNE

2

STRATEJİK İŞBİRLİĞİNDEN
STRATEJİK TASARIMA

3

STRATEJİK TASARIMDAN
KARMA YÖNETİME

4

KARMA YÖNETİMDEN
KATMA DEĞERE

Çalışma Birlikteliğinin
Sağlanması

Hedef 1.1: Tasarım, Planlama ve

Uygulama İşbirliğinin Yaratılması

Hedef 3.1: Proje Büyüklüklerinin
Ortaya Konulması

Hedef 4.1: Yerel Ekonominin
Güçlendirilmesi

Hedef 1.2: Mevcut

Hedef 2.2: Ortak Karar Alma

Hedef 3.2: Yatırımcılar İçin

Hedef 4.2: Metropol Ölçekte

Hedef 1.1: Yaşama ve

Ekonomik Yapı ve Mülkiyet
Durumunun Ortaya
Konulması

Hedef 1.3: Mülk Sahipleri
ve Belediye Arasında İşbirliği
Ortamının Oluşturulması
Hedef 1.4: Sanayi
Desentralize Eylem Planının
Hazırlanması

Ortamlarının Yaratılması

Hedef 2.3: Uygulama

Planlarının Hazırlaması ve Onay
Süreci

Hedef 2.4: Yeni Merkez Proje

Geliştirme Eylem Planının
Hazırlanması

Fırsatların Belirlenmesi

Hedef 3.3: Tasarımın ve

Ekonomik, Mekansal ve
Toplumsal Hareketliliğin
Eşgüdümü

Hedef 3.4: Proje Yönetim

Hedef 4.3: Proje Alanı ve Yakın
Çevresinin Bütünleşmesi

Hedef 3.5: Kamu Mülkiyetinin

Hedef 4.4: İzmit Gelişim Eylem

Yenilikçi Tekniklerin Katma Değer
Yaratmadaki Önemi
Yapısının Belirlenmesi

Yönetim Yaklaşımının Belirlenmesi

Planı (İGEP) Hazırlanması

Hedef 3.6: Proje Yönetim Eylem

Planının Hazırlanması
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1

STRATEJİK
HEDEF

STRATEJİK VİZYONDAN
STRATEJİK İŞBİRLİĞİNE

Kocaeli Stratejik Planı, Kocaeli Metropolünün Merkezi İş Alanını (MİA) yaratma kararı
çerçevesinde şekillenecek Yeni Merkez Vizyonunu oluşturmak için;
− Proje alanının stratejik konumunun avantajları,
− Bölge kentlerinin potansiyel güçleri,
− Mülk sahiplerinin örgütlenme ve ekonomik gücü,
− Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaratma kapasitesi,
− Sanayiden dönüşüm sürecinin zorluk ve fırsatları
çok net biçimde belirlenmelidir.
Stratejik vizyon çerçevesinde ortaya konan stratejik hedelerin uygulanması için faaliyette
bulunan sanayi kuruluşları ile stratejik işbirliği yapılmalıdır. Mülk sahipleri ile başlayan
stratejik işbirliği kamu ve sivil toplum örgütleri ile de çeşitlendirilmelidir.
‘Stratejik Vizyondan Stratejik İşbirliğine’ hedeine ulaşmak için 4 hedef ve 17 eylem alanı
belirlenmiştir.
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Hedef 1.1: Yaşama ve Çalışma Birlikteliğinin Sağlanması
Yeni merkezi iş alanında (MİA), yaşama ve çalışma alanı birlikteliğini sağlamak için, planın yüklediği misyon ve proje alanına ilişkin kararları dikkate alarak yeni
yüzyıl kentleri yaklaşımı çerçevesinde yeniden ele alınmalıdır.

Eylemler
1.1.1: Üst Ölçek Plan
1.1.3: Stratejik Vizyonu
Kararlarının Proje Alanına
Oluşturmak
Yüklediği Misyonu Tartışmak Yeni Merkez için ortaya konulan vizyon; bölgesel

1.1.5: Potansiyel İşgücü
Yapısı Ve Büyüklüğünü
Belirlemek

Merkez planlama bölgesinde, hizmet yoğun sektörün
desteklenmesi ve bunun için gerekli donatıların
(eğitim alanları, kentsel sosyal donatı alanları,
uluslararası kongre -fuar merkezleri, spor alanları,
turizm tesisleri vb.) bu alanda gerçekleştirilmeleri
önerilmiştir.

Yeni Merkez, hizmet sektöründe 50.000 yeni
işgücünün çalışacağı bir ortamı hedelemektedir.

ölçekte kamusal yatırımları ile Cazibe Merkezi,
kent ölçeğinde ise sosyal ve ekonomik çeşitliliğin
sağlandığı Yenilikçi Merkez misyonu üzerine
kurgulanmalıdır.

BÖLGESEL VİZYON: Bölgesel ölçekte, yeni iş
fırsatları sunan, büyük kamusal yatırımları ile
Bu bağlamda MİA olarak belirlenmiş alanda, “ticaret, metropol ve bölgeyi destekleyen Cazibe Merkezi.
sosyal ve idari tesisler (özel ya da resmi sağlık,
STRATEJİK VİZYON: Kentle bütünleşen ve kenti
eğitim, spor, sosyal ve kültürel tesisler, ibadet yerleri
kamusal yatırımları ile destekleyen, yaşama ve
ulusal ve uluslar arası konferans-kongre, seminer
çalışma alanı olarak iyi tasarlanmış Yenilikçi
merkezi, fuar, toplantı ve çok amaçlı salonlar) turistik
Merkez.
tesisler, büyük açık (meydan vb.) ve yeşil alanlar,
teknik altyapı tesisleri ile bu kullanımların gerektirdiği Her iki vizyonun, Katılımcı Planlama Çalıştayında
diğer fonksiyonlar yer alabilir” ifadesi bulunmaktadır. projeden etkilenen tüm taralarla (belediyeÜst ölçekli planlarda verilen kararlar proje geliştirme dernek-yatırımcı-sivil örgütler) tartışılması ve
sürecinde yeni yaklaşım ve ilkeleri dikkate alarak ele vizyonun benimsenmesi projenin uygulanabilirliği
ve pazarlaması açısından çok önemli olmuştur.
alınmalıdır.

1.1.2: Lider Sanayici
Potansiyelini Kullanmak
Proje alanında yıllarca sanayi faaliyetinde bulunan
mülk sahiplerinin potansiyeli ve enerjileri projenin
geliştirilmesinde önemli rol oynayacaktır. KBB ile
oluşturulan işbirliği bunun en önemli göstergesidir.
İşbirliğinin özellikle projenin uygulama sürecinde de
devam etmesinde yarar olacaktır.

1.1.4: Mekansal İmajı Ortaya
Koymak
Bölgesel
ölçekte
yarışan
bir
projenin
gerçekleştirilmesi için özellikle mekansal tasarım
ve imaj ile kalite ve değer yaratma ilişkisinin
kurulması önemlidir. Bu nedenle Yeni Merkezin
gayrimenkul ve inans pazarında yer alan
yatırımcıların ilgisini çekmek için ikir projeleri
hazırlanmalıdır.

Yeni işgücünün proje alanında yaratılacak olması,
İzmit’in dönüşümünün en önemli ekonomik ve
toplumsal boyutunu oluşturacaktır.

1.1.6: Yenilikçi Ve Yaratıcı
Yatırımları Araştırmak
Yenilikçi ve yaratıcı yatırımların, mekanı
zenginleştirirken
çevrenin
sürdürülebilir
gelişmesine de katkı sağlaması önemlidir. Bu
bağlamda yeşil binalar, enerjinin etkin bir şekilde
kullanılması dolayısıyla ekonomik, çevreye zarar
vermeyen enerji türlerini desteklemesi bakımından
da doğal çevrenin korunması adına yatırım
yapılması gereken alanlar arasındadır.
Çevre dostu binalar inşa edilirken, en baştan
yalıtıma ve enerji verimli tasarıma daha fazla
yatırım yapılması ve enerji tasarrufu sağlamaktadır.
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Hedef 1.2: Mevcut Ekonomik Yapı ve
Mülkiyet Durumunun Ortaya Konulması
KBB tarafından hazırlanan ve hazırlatılan mekansal ve ekonomik Yapı Analizi çalışmaları proje alanının
mülkiyet, mekansal ve ekonomik boyutlarda genel yapısını ortaya koymaktadır. Proje alanının yapısı,
stratejik hedelerin önceliklerinin belirlenmesi ile program ve projelerin ortaya konulmasında önemli
altlıklar oluşturacaktır.

Eylemler
1.2.1: Mülkiyet Yapısını
Belirlemek

1.2.3: Kiracıların Yapısını
İncelemek

1.2.4: Mevcut İşgücü
Potansiyelini Tespit Etmek

Sanayi dönüşüm alanında kamu mülkiyetinin toplu
halde bulunması hem proje hem de metropol
ölçekte önemli kamu yatırımların yaratılması ve
proje altyapısı için kaynak yaratılması açısından
önemli bir fırsattır.

Sorunsuz
tahliye
açısından
kiracılar
ile
sözleşmelerin
zamanında
sonlandırılması
ve hukuki sürecin başlaması gerekmektedir.
Bu nedenle kiracıların taşınma programı
çerçevesinde bilgilendirilmeleri ve proje uygulama
süreci başlamadan önce tahliye işlemlerini
tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıca, kiracıların
taşınma konusunda ne gibi sorunlar yaşayacakları
tespit edilmeli ve gerekli yardımlar geliştirilmelidir.

Sanayi alanında faaliyette bulunan işletmelerde;
yapılacak
daha
detaylı
bir
araştırma,
çalışanların eğitim durumları, talepleri, vb.
çerçevesinde genişletilmeli, projenin yaratacağı
iş
potansiyellerinden
özellikle
çalışanların
yararlanması için bir işgücü portföyü oluşturulmalı,
iş yaratma programı çerçevesinde kullanılmalıdır.

Gerek planlama gerekse parselasyon çalışmasında
kullanılmak üzere mülkiyet yapısının daha detaylı
belirlenmesi için KBB ve İzmit Belediyesi’nin ortak
yürüteceği bir çalışmanın kısa sürede yapılması
gerekmektedir.

1.2.2: Sanayi ve Ticari
Yapıyı Ortaya Çıkarmak
Proje alanında faaliyette bulunan sanayi üretimi
ve ticari yapının detaylı incelenmeli ve çeşitli
anketler düzenlenmelidir.
Sanayi alanından
taşınması gereken işletme sayısını, sektörlerini
ve büyüklüklerini belirlemek taşınma programı için
önemli bir ön çalışmadır.
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Hedef 1.3: Mülk Sahipleri ve Belediye Arasında İşbirliği Ortamının
Oluşturulması
Sanayi alanından merkez alanına dönüşecek vizyon projesinin başarılı olması için başta;
-

Mülk sahiplerinin kendi aralarında örgütlenmesi,

-

Örgütlü yapı ile belediye arasında işbirliği kurulmalıdır.

Katılımcı planlama yaklaşımının temel ilkesi olan aşağıdan yukarı ve yukarıdan aşağı karar süreçlerini de içine alan proje bazındaki örgütlenmelere olan
gereksinim nedeniyle eylem alanları belirlenmiştir.

Eylemler
1.3.1: Mülk Sahiplerini
Örgütlemek
Sanayi alanında bulunan mülk sahiplerinin karar
süreçlerine katılacağı bir ortamın yaratılması için
Katılımcı Planlama Çalıştayı düzenlenmiştir.
Proje Geliştirme süreci içinde büyük sanayi
kuruluşları lider rolü üstlenerek ‘Proje Geliştirme
Derneği’ kurulabilir.
Dernek çatısı altında örgütlenen mülk sahiplerinin
özellikle planlama ve tasarım konularında görüş
ve önerilerinin alınacağı ortamların yaratılması da
kapsamlı katılımcılık açısından önemlidir.

1.3.2: Belediye ve Mülk
Sahipleri Arasında İşbirliği
Ortamı Yaratmak
Proje alanındaki mülk sahiplerinin örgütlenmeleri
belediye ve mülk sahipleri arasında işbirliği
ortamlarının yaratılması projenin uygulanabilirliği
ve mülk sahiplerinin projeyi benimsemesi için
önemlidir.
KBB ve mülk sahipleri arasında proje ve planlama
çalışmaları ile gelişen işbirliğinin projenin daha
farklı boyutları içinde de gelişmesi için bir uzlaşma
yönetim anlayışının benimsenmesi yararlı
olacaktır.

1.3.3:Mülk Sahiplerinin
Deneyimlerinden
Yararlanmak
Projenin en büyük fırsatlarından birisi mülk
sahiplerinin deneyimlerinin projeye koyacağı
katkıdır. Proje alanında önemli sanayi yatırımcıları
bulunmaktadır.
Bu
kapsamda,
öncelikle
büyük
sanayi
kuruluşlarının, proje geliştirme, proje yönetimi,
örgütlenme, vb. konulardaki deneyimleri ve
önerileri dikkate alınmalı ve proje stratejileri
geliştirilmelidir.
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Hedef 1.4: Sanayi Desentralize Eylem Planının Hazırlanması
Yeni Merkez vizyonunun aşamalı olarak gerçekleşmesinin birinci koşulu piyasa koşullarının yatırımcılar için uygun olması, ikinci koşul ise bugün çalışanlar ile
faal işletmenin yeni alanlara transferinin sağlanmasıdır.
Bu nedenle, özellikle ikinci koşulun sağlanması için bir ‘sanayi desentralize eylem planı’ hazırlanmalı ve plana göre öncelikler ortaya konulmalıdır.

Eylemler
1.4.1: Sorun ve Fırsatları
Ortaya Koymak
Sanayi alanında faaliyette bulunan orta ve küçük
ölçekli işletmenin sorunlarını ortaya koymak ve
projede yaratılacak fırsatlardan yararlanmalarını
sağlamak üzere bir çalışma yapılmalıdır.

1.4.2: Taşınma Programını
Hazırlamak
Söz konusu işletmelerin taşınma programlarının
hazırlanması için bir program KBB’nin katkıları
ile hazırlanmalı ve yeni alan seçenekleri ortaya
konulmalıdır.
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1.4.3: Küçük Ölçekli Sanayi
Sitelerinin Sorunlarını
Çözmek
Sanayi alanı içinde toplam 2 adet küçük organize
sanayi sitesi bulunmaktadır. Sanayi sitelerinin
sorunlarının çözümü ve proje fırsatlarından
yararlanabilmeleri için ortak hareket etmelerini
sağlayacak strateji ve yöntemler Belediye ve
sanayi yönetimleri arasında geliştirilmelidir.

1.4.4: İşgücü Değişim
Programını Hazırlamak
Proje alanında faal durumdaki işletmelerde
çalışanların
yeni
alanlarda
çalışmalarını
sürdürmeleri ya da projede yaratılacak hizmet
sektörüne geçişi sağlayacak iş değiştirme
programları, sivil örgütler ile üniversitelerle
yapılacak işbirliği çalışması ile hazırlanmalıdır.
Proje fırsatlarından öncelikli olarak sanayide
çalışanların yararlanacakları ‘kapasite geliştirme’
ve ‘girişimciliği teşvik’ gibi programlar
geliştirilmelidir.

2

STRATEJİK
HEDEF

STRATEJİK İŞBİRLİĞİNDEN
STRATEJİK TASARIMA
Günümüzde, yeni planlama ve proje geliştirme yaklaşımı, geniş katılımlı ve uzlaşmacı
bir süreç içinde ele alınmalıdır. Bu nedenle projeden doğrudan ve dolaylı etkilenen
taraların bir araya gelecekleri ortamlar yaratılmalı ve özellikle projeden doğrudan
etkilenen mülk sahipleri ile belediye arasında tasarım ve planlama aşamasında
katılımcı planlama uzlaşma yönetimi süreci başlatılmıştır.
Proje geliştirme sürecinin önemli boyutunu oluşturan bilgilendirme, bilinçlendirme,
beklenti, buluşma, birleşme, belirsizlik ve benimseme (7B) den oluşan uzlaşma
basamağının her aşamasında katılımcılık yaklaşımı ortaya konulmalıdır.
Kamu, özel ve sivil toplum örgütleri arasındaki stratejik işbirliği, planlama ve tasarım
süreçlerinde de devam etmelidir. Strateji ve tasarım bileşenleri yeni merkez stratejik
tasarımının en önemli aşamasını oluşturmaktadır.
Stratejik işbirliğinden stratejik tasarıma hedeine ulaşmak için ortaya konulan 4 hedef
ile 21 eylem tüm taraların beklentilerini karşılayacaktır.
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Hedef 2.1: Tasarım, Planlama ve Uygulama İşbirliğinin Yaratılması
Yeni Merkez’in farklılık ve değer yaratması, hazırlanacak ikir projesinin planlama ve tasarım ilkeleri ile geliştirilmesi ve sürecin yönetilmesi projenin önemli
boyutunu oluşturmaktadır.
Planlama, tasarım ve uygulama birlikteliğinin sağlanması ya da plancı, tasarımcı ve harita mühendislerinin eş zamanlı çalışması, plan kararları ile piyasa
koşullarının birlikte değerlendirilmesi uygulanabilir ve pazarlanabilir bir projenin gerçekleştirilmesinin sağlaması açısından önem taşımaktadır.

Eylemler
2.1.1: Strateji Ve Tasarım
Bileşenlerini Belirlemek
Yeni Merkezin strateji ve tasarım bileşenleri;
−

Taraların beklentileri,

−

Piyasa beklentisi,

−

Yeni merkezin öncelikleri,

−

Katma değer yaratan tasarım,

−

Esnek tasarım,

−

Süreç yönetimi,

−

Koruma kullanma dengesi

vb konuları dikkate almalıdır.

2.1.2:Planlama Strateji Ve
İlkelerini Saptamak
Planlama stratejileri belirlenirken mekansal
kararların yanı sıra uygulama sürecini etkileyecek
ve sosyal altyapı ve donatı standartlarını
belirleyecek yasal düzenlemelerin yapılması
gerekmektedir. Bu düzenlemelerde belirleyici
olacak ilkeler, taraların beklentileri göz önüne
alınarak belirlenmelidir.
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Planlama ilkelerin ve stratejilerin; kamu, özel
ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya geldiği
toplantılarda belirlenmesi katılımcı planlama
yaklaşımının önemini göstermektedir.

2.1.3: Tasarım, Planlama
Ve Uygulama Stratejilerinin
Eşgüdümünü Sağlamak
Kapsamlı ve uzun bir süreci dikkate alan
planlama yaklaşımında; tasarım, planlama ve
uygulama eşgüdümü sağlanmalıdır. Bu nedenle,
planlama süreci içinde tasarımcı, plancı ve harita
mühendislerinin birlikte çalışması için ortamlar
yaratılmalıdır. Ortak çalışma, projenin tasarım
ve planlama sürecinde belirlenen önceliklerinin
gerek 1/5000 gerekse 1/1000 ölçekli planların
uygulanabilirliğini artırmaktadır.
Proje, tasarımın önerdiği ada bazında yapılaşmanın
yanı sıra mülkiyet büyüklükleri de dikkate alınarak
parsel bazında yapılaşmaya uygun tasarlanmalı,
ancak mülk sahiplerinin birleşme potansiyeli göz
önünde bulundurulmalıdır. Parselasyon planları alt
bölge bazında yapılmalı ve mimari avan projelerden
önce alt bölge bazında kentsel tasarım projeleri
yapılmalıdır. Planlama sürecinde plan kararları
ile piyasa dinamiklerinin koordinasyonunun
sağlanması ve piyasa dinamiklerinin planlama
sürecine girdi olarak sağlanması gerekmektedir.

2.1.4: Piyasa Ve Yatırımcı
Beklentileri Almak
Gayrimenkul ve inşaat sektöründeki gelişmelerin
takip edilmesi, alanın gelişiminin organize edilmesi
açısından çok önemlidir. Yeni Merkez’de yatırım
dengelerini ve önceliklerini yönlendirmek ancak
kullanımların arz talep dengelerinin bilinmesi
ve sektör dinamiklerinin farkında olunmasıyla
mümkündür. ‘En İyi Ve Verimli Arazi Kullanım
Çalışması’ her yıl piyasa koşulları dikkate alınarak
yapılmalıdır. Araştırmalar;
-

Gayrimenkul sektörün genel eğilimleri,

-

Kocaeliye
analizi,

-

Yakın çevre yatırımların niceliği ve niteliği,

-

Yatırımcıların
içermelidir.

yapılan

yatırımların

beklentileri

ve

mekansal

taleplerini

Hedef 2.2: Ortak Karar Alma Ortamlarının Yaratılması
Tasarım ve planlama sürecinde özellikle mülk sahiplerinin karar süreçlerine katılımının sağlanması için ortamların yaratılması katılımcı planlama yaklaşımının
önemli boyutunu oluşturmaktadır. Projeden doğrudan etkilenen taraların bir araya gelecekleri ortamların yaratılması için;
-

KBB, İzmit Belediyesi ve mülk sahipleri

-

Tasarımcı, plancı ve harita mühendisi

arasında işbirliği oluşturulmalı ve taralar arasında bir uzlaşma yönetim yaklaşımı benimsenmelidir.

Eylemler
2.2.1: Stratejik Kararların
Alınacağı Ortamlar
Yaratmak
Planlama ve tasarım sürecinde stratejik kararların
alınması için, projeyi etkileyen temel taraların
temsilcilerinden oluşan ‘Proje Karar Kurulu’
oluşturulmalıdır.
KBB, İzmit Belediyesi, mülk sahibi temsilcilerinden
oluşacak Proje Karar Kurulu düzenli toplantılarını
plan onay süreçleri tamamlanana kadar kısa
vadede tamamlanmalıdır.

2.2.2: Mülk Sahiplerini Bir
Araya Getirmek
Mülk sahiplerinin katılımını ve projedeki rolünü
artırmak için üst ölçek plan kararları, vizyon,
planlama ve tasarım ilkeleri, plan süreçleri,
mevzuat, plan kararları, hakları, projenin yaratacağı
değer, fırsatlar vb. konularda bilgilendirme; değer
artışı, ortak yatırımcı, ortak proje, işbirliği, ortak
karar alma, yatırımcı talepleri, piyasa koşulları,
alt bölge bazında birleşme vb. konularda da
bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.
Katılımcı planlama uzlaşma yönetimi sürecinde
‘bilgilendirme’, ‘bilinçlendirme’ ve birleşme
aşamalarını içeren ‘Genel Toplantılar’ ve her

planlama alt bölgesi için ‘Alt Bölge Toplantıları’nda
mülk sahipleri bir araya getirilmelidir.

2.2.3: Faal Sanayi Firmalarını
Bir Araya Getirmek
Proje alanındaki faal irmaların sorunları, taşınma
programları ve yeni alanlarına ilişkin beklentilerini
ortaya çıkarmak için ‘alan toplantıları’ yapılmalıdır.
Sorunların çözümü için KBB ile mülk sahiplerinin
bir araya gelerek taşınma programı oluşturmaları
gerekmektedir.

‘Teknik
toplantılar’
adı
altında
yapılan
görüşmelerde taraların beklentileri tasarım ve
planlama süreçlerine aktarılmalıdır. İşbirliği ortamı
alt bölge bazında kentsel tasarım ve mimari avan
proje tasarımı boyutunda diğer tasarımcılarla da
yaratılmalıdır.

2.2.5: Plancı, Uygulamacı Ve
Mülk Sahiplerini Bir Araya
Getirmek

Taşınma programında özellikle orta ve küçük
ölçekli sanayi irmalarının yeni yer seçimi ile ilgili
seçenekler ortaya konulmalıdır.

Katılımcı ve uygulanabilir bir plan elde etmek için
tasarımcı, plancı ve haritacının birlikte çalışması
tüm ‘teknik buluşma ortamları’ nın yaratılması, plan
sürecini daha ‘interaktif’ dolayısı ile planın daha
kapsamlı ve uygulanabilir olmasını sağlayacaktır.

2.2.4: Tasarımcı İle
Belediye Ve Mülk Sahipleri
Arasında İşbirliği Ortamı
Oluşturmak

Bu nedenle plancı-tasarımcı-uygulamacı ve
mülk sahiplerinin görüşmeler yoluyla bir araya
getirilerek taleplerinin orta noktada buluşturulması
ve uzlaşmanın sağlanması gerekmektedir. Bu
konudaki en önemli konu mülk sahiplerinin
‘birleşme taleplerinin’ toplanarak plan, tasarım ve
uygulama çerçevesinde değerlendirilmesidir.

Fikir projesinin taraların beklentilerini de dikkate
alacak şekilde kentsel tasarım boyutunda ilerlemesi
ve planlama ilkelerinin oluşturulması için tasarımcı,
KBB, İzmit Belediyesi ve mülk sahiplerinin ile bir
araya gelecekleri ortam yaratılmalıdır.
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Hedef 2.3: Uygulama Planlarının Hazırlaması ve Onay Süreci
Yeni Merkezin yaratılması için hazırlanacak iki temel yasal araç; 1:5.000 Nazım İmar Planı Revizyonu ve bu plana uygun 1:1.000 ölçekli Uygulama
İmar Planlarının hazırlanması ve ilgili kuruluşlarda onaylanmasıdır. İki temel planlama aracının hazırlanması sürecinde taraların beklentilerinin
alınması, strateji, tasarım, planlama ve uygulama süreçlerinin eşgüdümünün süreç içinde planlanması ancak katılımcı planlama yaklaşımının
benimsenmesi ile olmaktadır.

Eylemler
2.3.1: Proje Alanı
Analizlerini Yapmak
Yaklaşık 4,5 milyon m2 büyüklüğündeki proje alanı
sanayi ve sulak olmak üzere iki ana bölümden
oluşmaktadır. Planlama, uygulama ve sonraki
süreçlerin kurgulanabilmesi ve yönetilmesi için
proje alanına ilişkin verilerin detaylı bir biçimde
toplanması, gerekli mekânsal, sosyal ve ekonomik
analiz ve sentezlerin yapılması gerekmektedir.
Gerçekçi, uygulanabilir ve eşitlikçi bir planın
oluşması için alanın genel özelliklerini, iziki ve
yasal yapısının tespit edilmesi, alan içindeki
mülkiyete, yapılara, kullanıcılara ve kullanımlara
ilişkin bilgilerin temin edilmesi ve sentez yapılarak
planlamaya girdi vermesi sağlanmalıdır.

Plan revizyonu, proje sürecinin uzunluğu ve
piyasa beklentileri dikkate alınarak esnek şekilde
hazırlanmalıdır.

2.3.4: Plan Ve Parselasyon
Uyumunu Sağlamak

2.3.3: 1/1.000 Uygulama
İmar Planını Hazırlamak

1/1000
Uygulama
İmar
Planlarının
onaylanmasından sonra alt bölge bazında
parselasyon planları hazırlanacaktır. Parselasyon
planları, arazinin plana uygun olarak yeniden
düzenlenmesidir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı;
-

Bütünleşme,

-

Yükseklik stratejisi,

-

Yeşil alan sistematiği,

-

Yeni kentsel doku,

temel konuları çerçevesinde hazırlanmalıdır.

2.3.2:1:5.000 Nazım İmar
Plan Revizyonu Hazırlamak
Onaylı 1/5000 ölçekli Merkezi İş Alanı Nazım İmar
Planı yeni ikir projesi proje geliştirme sürecindeki
yeni stratejiler çerçevesinde revize edilmelidir.
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Plan uygulama sürecinin kontrol edilebilmesi,
gelecek süreç içinde yeni oluşturulan parsellerdeki
mülkiyet dağılımı ile ilgili çıkabilecek sorunların
önceden tespit edilebilmesi ve minimize edilmesi
planın uygulanabilirliğinin sağlanması açısından
çok önemlidir.
Bu nedenle, 1/1000 ölçekli planların hazırlanması
sürecinde, tasarımcı, plancı ve harita mühendisi
bir araya gelerek üzerinde uzlaşılmış bir taslak
parselasyon planı hazırlanmalıdır.

2.3.5: Alt Bölge Stratejilerini
Geliştirmek

2.3.6: Kentsel Tasarım
Rehberi Hazırlamak

2.3.7: Estetik Kurulu
Oluşturmak

Yaklaşık 4,5 milyon m2 bir alanı kapsayan Yeni
Merkez, planlama alt bölgelerine ayrılmalıdır.
Mülkiye deseni ve ulaşım şeması dikkate alınarak
belirlenen alt bölgelerin her biri kendi içinde
uygulama bölgesi olarak da ortaya konulmalıdır.

Planların onayının ardından, hazırlanacak kentsel
tasarım ve birçok tasarımcı tarafından mimari
avan projelerinin hazırlanması sürecinde; özellikle
yatırımcıların istekleri doğrultusunda belirlenecek
karma kullanım kararları ve tercihli emsal değerleri
doğrultusunda ortaya çıkabilecek farklılıkları bir
bütünlük içinde ele alınmalıdır.

Kentsel tasarım sürecinde projelerin bir bütünlük
içinde hazırlanması ve kararların oluşturulması
için estetik kurul oluşturulmalıdır.

Bir bütünün parçaları şeklinde gelişecek olan alt
bölgelerin özellikle ulaşım ve donatı alanlarının
gerçekleştirilmesi
yönünde
bir
bağımlılık
stratejisinin oluşturulmasına gereksinim olacaktır.

Bir vizyon projesinin gerçekleştirilmesi için
Kocaeli İmar Yönetmeliği’nin de alan için öngörülen
tasarım kriterlerini sağlayamayacağı ortadadır.
Yasal zemini 1/1000 ölçekli planlarla belirlenen
tasarım rehberi uygulama sürecinde yatırımcılara
yol gösterir nitelikte yapılaşma prensipleri ve
mekânsal kalitenin detaylarını göstermelidir.

Estetik Kurul’da KBB ve İzmit Belediyesi’nden
yetkililer dışında tasarımcı ve mülk sahibi
temsilcilerinin yer alması gerekir. Bu kurul, mimari
avan projeler hazırlanmaya başladığı süreç
içerisinde kurulmuş olmalıdır.

Yazılı ve görsel içeriği olması gereken bu
rehber orta vadede KBB koordinatörlüğünde
hazırlanmalıdır.
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Hedef 2.4: Yeni Merkez Proje Geliştirme Eylem Planının
Hazırlanması
Sanayi ve sulak alanı için geliştirilen stratejiler ve alınan kullanım ve yapılaşma kararları Körfez kıyısı ve İzmit merkezi de içine alacak bir çerçeve şema içinde
ele alınmalıdır.
Bu nedenle, yeni merkez için önerilecek inşaat alanının İzmit’in mekansal, ekonomik ve toplumsal yapısını olumlu ya da olumsuz etkileme potansiyelini ele alan
bir Yeni Merkez Proje Geliştirme Eylem Planı aşağıdaki eylemleri içermelidir.

Eylemler
2.4.1: İzmit Mekansal
Gelişim Strateji Şeması
Hazırlamak

Proje alanındaki mülkiyet büyüklükleri ve dağılımı
dikkate alındığında, hem iyi bir kentsel çevre
yaratılması yönünde hem de ekonomik yatırım
büyüklüğünü sağlama yönünde önemli olanaklar
bulunmaktadır.

Proje alanı ve yakın çevresinin dinamikleri dikkate
alınarak mekansal gelişim stratejilerinin yer
alacağı bir şema tasarımcı ve plancılar tarafından
ortaya konulmalıdır.

Planlama ve tasarım sürecinde özellikle bu
beklentileri karşılamak üzere mülk sahipleri ile
tasarımcı ve plancı arasında yapılan toplantılarda
‘birleşme talepleri’ dikkate alınmalı ve mülk
sahipleri bu konuda bilinçlendirilmelidir.

Stratejik Tasarım Çalıştayında belirlenen tasarımın
ilkelerinin belirlenmesi ve tasarım ilkelerinin
planlama ilkeleri ile bütünleşmesini sağlayan
şemada; proje alanındaki kentsel odaklar ve
stratejik akslar ile kamu alanlarının dağılımı ortaya
konulmalı ve bunların hem proje alanı içindeki
hem de proje yakın çevresi ile olan bütünleşme
sistematiği kurulmalıdır.

2.4.2:Yatırımcılar İçin Uygun
Büyüklükte Arsa Yaratmak
Proje için öngörülen kullanımlar ve büyüklükler
dikkate
alındığında
özellikle
gayrimenkul
yatırımcılarının beklentilerini karşılayacak yatırım
büyüklükleri için arsalar yaratılmalıdır.
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2.4.3: Proje İş Programını
Yapmak
Proje alanında altyapı ve üstyapı yatırımlarının
uzun süreyi kapsayacağı dikkate alınarak kısa,
orta ve uzun vadeli iş programları hazırlanmalı
ve piyasa koşulları dikkate alınarak da sürekli
yenilenmelidir.

2.4.4: Yarışabilirliği
Yönetmek
Proje alanı için öngörülen yaklaşık 1.5-2.0,0
milyon m2 ya da 10-15 yıllık süre proje süreci
dikkate alındığında ise yıllık 200.000 m2 karma
kullanımlı inşaat kapasitesi, ortaya yarışabilirlik
sorununu çıkarmaktadır.
Hem proje alanı hem de İzmit ilçesi ve yakın çevre
dikkate alındığında yarışabilirlik yönetimi konusu
önem kazanmaktadır.

2.4.5: Alt Bölge Gelişim
Stratejileri Geliştirmek
Yarışabilirlik, öncelik ve uygulanabilirlik kriterleri
ile proje alanının büyüklüğü dikkate alındığında,
alt bölge gelişim stratejileri ortaya konulmalıdır.
Planlama alt bölgelerinin mülkiyet yapısı, büyüklük
ve konumlarını içeren iç dinamikleri ile yol, bölge
sınırı, metro, tramvay vb dış dinamiklerini dikkate
alan bağımlılık matrisinin hazırlanması, gelişme
stratejilerinin oluşturulması için önemli olacaktır.

3

STRATEJİK
HEDEF

STRATEJİK TASARIMDAN
KARMA YÖNETİME

Stratejik tasarım çerçevesi oluşturulmuş kapsamlı ve büyük ölçekli bir
dönüşüm projesinin yatırım büyüklüğü de dikkate alındığında gerçekleşmesi
süresi 15 yılın üzerinde olacaktır.
Proje yönetim yaklaşımının belirlenmesi için büyüklüklerin yanı sıra plan
kararları doğrultusunda piyasa koşullarını da dikkate alacak ve bölgesel ve
metropol ölçekte yarışma dinamiklerini içeren çalışmalar yapılmalıdır.
Kamu, özel ve sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek karma yönetim
işbirliği ile gerçekleştirilecek olan projenin yönetim yaklaşımının belirlenmesi
için 4 hedef ve 17 eylem belirlenmiştir.

Kocaeli Yeni Merkez Yol Haritası 95

Hedef 3.1: Proje Büyüklüklerinin Ortaya Konulması
Yeni Merkez Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan altyapı ve üst yapı yatırım büyüklüğünün çıkarılması ve önceliklerinin belirlenmesi, yatırımların
nasıl gerçekleştirileceği, kamu yatırımlarının yönetimi, piyasa koşulları ile plan koşullarının eşgüdümü vb konular ortaya konulmalıdır.

Eylemler
3.1.1:Ön Fizibilite
Hazırlamak

kaynakları oluşturulmalı ve kamu-özel sektör
ortaklığı (PPP Modeli), yabancı ortaklıklar gibi
farklı karma ortaklık modelleri geliştirilmelidir.

Yeni Merkez Projesinin teknik altyapı ve üst yapı
yatırım büyüklüklerini ele alan bir izibilite çalışması
hem yatırımcılar hem de kamu yönetimi açısından
proje geliştirme stratejilerinin oluşturulması
ve
önceliklerin saptanması açısından önemlidir.

Bu konuda merkezi yönetim ve KBB tarafından
araştırma yaptırılarak bir izibilite raporunun
hazırlanmasına ihtiyaç vardır.

Raporlar halinde yatırımcılar ve kamuoyuna bilgi
olarak verilmelidir.

3.1.2:Altyapı Yatırım Ve
Büyüklüklerini Belirlemek
Proje alanında yer alacak olan metro ve tren
istasyonları, otobüs durakları, metro durakları,
teknik altyapı kullanımlarının yanı sıra su, elektrik,
gaz, telekomünikasyon, atık su, kanalizasyon,
enerji, çevre teknolojisi gibi altyapı yatırımları
ve büyüklükleri kamu yönetimi tarafından
programlanmalı ve önceliklerine göre projeler
hazırlanmalı ve uygulama aşamasına geçilmelidir.
Merkezi ve yerel yönetim işbirliği ile hazırlanacak
programın yatırımcıların beklentilerini karşılayacak
öncelikte olmasını sağlamak üzere KBB ve mülk
sahipleri arasında işbirliği ortamı yaratılmalıdır.
Ayrıca, kamu yatırım maliyetlerinin genel bütçe
üzerindeki yükünü hailetmek amacıyla, belediye
tahvilleri, gelir ortaklığı senetleri gibi inansman
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3.1.3: Kamu Yatırım
Önceliklerini Saptamak
Kamu yatırımlarının öncelikleri ve zamanlama
programı yapılarak özellikle yatırımcıların ilgisi
alana çekilmelidir. Proje alanında ulaşabilirliği
sağlayacak olan metro, tramvay ve marina
yatırımları öncelik kapsamına alınmalıdır.
Ayrıca, proje alanında yatırımları tetiklemek üzere
bölge ve metropol ölçekte fuar, park, kültür merkezi
vb yatırımlar gündeme alınmalıdır.
Kamu yatırım öncelikleri fayda ve maliyet
analizleri yapılarak belirlenmeli ve proje
büyüklükleri ortaya konulmalıdır.

3.1.4: Piyasa Koşulları Ve
Plan Kararları Uyumunu
Takip Etmek
Yeni Merkez uygulama sürecinin uzun bir dönem
içinde gerçekleşeceği varsayımı ile plan ile verilen
birtakım kullanım oranlarının piyasa beklentilerini
kapsayacak şekilde belli aralıklarla revize
edilmelidir.
Gayrimenkul
piyasasının
belirli
aralıklarla
değişkenliği ve Kocaeli’nin hızlı dönüşüm
ve gelişim potansiyeli ile özellikle yabancı
yatırımcıların farklı talepleri belirli zaman dilimi
içinde değerlendirilmelidir.

Hedef 3.2: Yatırımcılar İçin Fırsatların Belirlenmesi
Plan süreçlerinin tamamlanmasından sonra proje alanına yatırımcıların ilgisi hızla artması beklenmektedir. Bu nedenle, proje yatırım büyüklüklerinin
dağılımlarının ve avantajların ortaya konulması, yatırım olanakları ve seçeneklerinin yatırımcılara aktarılması gerekmektedir.
KBB ve ileride oluşturulacak proje yönetimi Yeni Merkez’in tanıtımını birlikte üstlenmeli, fırsatları ve öncelikleri ortaya koymalıdır. Yatırımcılar için fırsatların
belirlenmesine yönelik 4 eylem ortaya konulmuştur.

Eylemler
3.2.1: Plan Kararlarını Ve
Büyüklükleri Anlatmak
Yaklaşık 4.5 milyon m2 büyüklüğündeki Yeni
Merkez alanında toplam yaklaşık 2.0 milyon m2
imar parseli oluşturulacaktır.
Bu nedenle proje alanının temel özelliklerini,
kararları ve büyüklüklerini içeren bir tanıtım
dökümanı
hazırlanmalı,
tanıtım
stratejisi
geliştirilmelidir.

3.2.2: Karma Kullanım
Büyüklük Ve Dağılımlarını
Ortaya Koymak
Yeni Merkez Alanı’nın tamamında tercihli
karma kullanımlar önerilmiştir. Ön çalışmalar bu
kullanımların %50 konut, %30 ticaret, %10 ois ve
%10 turizm şeklinde dağılacağını göstermektedir.
Ancak proje alanı içinde bu kullanımların nerelerde
yoğunlaşabileceği, nerelerde hangi karma
kullanımların hangi yüzdelerle yer alabileceği net
olarak tarif edilmemektedir.

büyüklükler ve dağılımlar ortaya konulmalıdır.
KBB tarafından proje geneli için yapılan piyasa
araştırmasının sektör dinamikleri ve proje
alanındaki gelişmeler doğrultusunda her yıl alt
bölge bazında yapılmalıdır.

3.2.3: Öncelikli Kamu
Yatırımlarını Belirlemek
Kamu mülkiyetinde yoğun bulunduğu proje alanının
kuzeyindeki bölgenin çok iyi değerlendirilmesi
yatırımcıların alana çekilmesi açısından çok
önemlidir. Yeni Merkez’in giriş kapısındaki bu
yatırımların çekici unsurlar barındırması ve
etrafındaki kullanımlarla ilişkilerinin iyi kurulması
gerekir.

3.2.4: Alt Bölge Fırsatlarını
Sunmak
Karma kullanımların her bir alt bölge için dağılım
öngörüleri, her alt bölge içindeki donatı alanları
ve kamusal alanlar, her alt bölgenin ulaşım
olanakları ve çevresiyle ilişkisi her alt bölgeye ait
farklı fırsatlar sunmaktadır. Bunun yanı sıra her alt
bölgede yer alan mülk sahipleri, mülk sahiplerinin
yatırım öncelikleri ve beklentileri her alt bölgede
gerçekleşecek gelişmelerin belirleyicileridir.
Her alt bölgenin özelliklerini ve sunduğu fırsatları
tespit edip, bir tanıtım dokümanı hazırlayarak
yatırımcılara sunulmalıdır.

Proje alanının önemli odak noktalarında bölgeye
hizmet edecek önemli kamu yatırımlarının
çekilmesi için başta Doğu Marmara Kalkınma
Ajansı (MARKA) olmak üzere merkezi hükümetin
çeşitli birimleriyle toplantılar yapmalı, beklenti ve
taleplerini öğrenmeli, alan içinde yapılacak kamu
yatırımlarını ve bunlardan öncelikli olanlarını
belirlemelidir.

Bu nedenle, mülk sahipleri ve yatırımcıların
piyasa koşulları dikkate alınarak yönlendirilmesi
gerekmektedir. Piyasa eğilimleri araştırılmalı,
proje alanında yer alacak kullanımlar için öneri
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Hedef 3.3: Tasarımın ve Yenilikçi Tekniklerin Katma Değer
Yaratmadaki Önemi
Tasarım ve yenilikçi teknikler kentsel mekâna yüksek kalite ve verimlilik kazandırır ve projeden kazançlı çıkacağı bir ortam oluşturur. İyi bir tasarımın gerçekleşmesi
için geleneksel yöntemler yetersiz kalacaktır.
Günümüzde, yenilikçi yöntemler kullanılarak, enerji tüketiminin azaltılması ve kamu sağlığının korunması gerekir. Böylece hem çevre kirliliği azaltılacak, hem
enerji tasarrufu sağlanacak hem de kullanıcı memnuniyeti artacaktır. Dolayısıyla, gerek öncü tasarım ikirleri, gerekse yeni teknolojik ve yasal uygulama
yöntemleri için ortamın hazırlanması, teşviklerin sağlanması gerekir.
Bu nedenle, tasarım ve yenilikçi tekniklerin değer yaratmaya olan katkısı için 4 eylem belirlenmiştir.

Eylemler
3.3.1: Geliştirici
Tasarımcılar İçin Ortam
Sağlamak
Proje, yatırımcıların yanı sıra tasarımcılar için
de yarışabilir bir ortam sunmaktadır. Bölgesel ve
metropol ölçekte yarışan bir merkezin farklılığı
tasarımcıların yenilikçi ve katma değer yaratan
mekansal tasarımları ortaya çıkarmasına olanak
sağlamasıdır.
Bu nedenle, ulusal ve uluslar arası ölçekteki
tasarımcılar için yarışmacı bir ortam hazırlanmalıdır.

3.3.2: Plancı-MimarMühendisler İçin Pazar
Yaratmak
Proje, plancı, tasarımcı ve mühendisler için büyük
bir Pazar yaratmaktadır.
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Planların onayının ardından, planlama alt bölgeleri
kapsamında;

3.3.4: Yarışmalar Açmak

- Mühendislik

Projelerin yüksek kalitede gerçekleşebilmesi için
farklı konularda
yarışmalar düzenlenmesi
sayesinde yüksek kaliteli tasarımların yanı sıra,
detaylar, malzemeler ve enerji kullanımı ile ilgili
yaratıcı ve farklı ikirler elde edilmiş olacaktır.

- Peyzaj

Yarışma konuları aşağıdaki gibi olabilir:

- Kentsel Tasarım
- Mimari Avan Ve Uygulama

- Altyapı
- Diğer
projeler hazırlanacaktır.

3.3.3: Yeni Kentsel Kodları
Ortaya Koymak
Yeni Merkez projesinin farklılık yaratması ve
kaliteli mekanlar sağlaması için hazırlanacak
kentsel
tasarım
rehberindeki
belirlenecek
kodların, proje alanına özel bir imar yönetmeliğine
dönüştürülmelidir.

- Kentsel tasarım yarışmaları: kamusal
odaklar, kamusal alanlar, farklı
özellikleri olan planlama alt bölgeleri
- Mimari tasarım yarışmaları: kamusal
yapılar (özellikle kültürel yapılar), odak
noktaları, özel yapılar
- Peyzaj Tasarımı: Açık ve yeşil alanlar,
meydanlar, yürüyüş yolları, kıyı alanları
- Kent mobilyaları yarışmaları:
ışıklandırma, otobüs ve tramvay
durakları, bank, tarh vs. tasarımları
- Görsel tasarım yarışmaları: logo, imaj

Hedef 3.4: Proje Yönetim Yapısının Belirlenmesi
Tasarım ve planlama aşamasında KBB ile mülk sahipleri ve sivil örgütlerle başlayan işbirliğinin uygulama aşamasını da dikkate alacak şekilde yeni yönetim
yapısı belirlenmelidir. Kapsamlı ve çok taralı bir dönüşüm projesi yönetim yapısı oluşturulurken ulusal ve uluslararası örneklerin deneyimlerinden yararlanılmalı
ve kendimize özgü bir yapı ortaya konulmalıdır.

Eylemler
3.4.1: Örnek Örgütlenme
Yapılarını İncelemek
4.5 milyon m2 büyüklüğünde bir alanda
gerçekleşecek ve yatırım büyüklüğü 2-3 milyar
USD civarında olan projenin mekansal, ekonomik
ve toplumsal boyutlarını ele alan bir proje geliştirme
yaklaşımına gereksinimi vardır.
Mülk sahiplerinin büyük bir bölümünün dernek
çatısı altında örgütlenerek KBB ile işbirliği içinde
tasarım ve planlama çalışmaları aşamasından
uygulama aşamasına geçildiğinde, özellikle altyapı
ve kamu yatırımlarının geliştirilmesi konusunu da
içeren yeni bir örgütlenme ortaya konulmalıdır.
Bu nedenle, ulusal ve uluslar arası ölçekte
gerçekleştirilen
vizyon
projelerinin
proje
geliştirme modelleri incelenmeli ve kendimize
özgün uygulanabilir ve yaygınlaşabilir bir model
geliştirilmelidir.

3.4.2: Proje Geliştirme
Yaklaşımını Belirlemek
Ulusal ve uluslararası örnekler dikkate alındığında
kapsamlı bir dönüşüm projesinde yeni bir proje
geliştirme yaklaşımı benimsenmelidir.
Bir başka deyişle, mülk sahipleri ile tasarım
ve planlama aşamasında başlayan işbirliğinin
özellikle yatırımcıları da içine alan farklı bir yapıya
dönüştürülmelidir.
Yeni Merkez dönüşüm projesi, sosyal-ekonomik
ve mekansal yapısı gereği, iki ayaklı bir yapının,
sürecin devamlılığının sağlanmasında gerekli
olduğunu göstermektedir.
Planlama aşamasından sonraki alt bölge
bazındaki gelişmeleri yönlendirmek, bu projelere
inansman sağlamak, yatırımcıları alana çekmek,
alan yönetimi amacıyla bir proje geliştirme
ortaklığı kurulması gerekmektedir.

Bu ortaklık ilk geliştirme aşaması tamamlandıktan
sonra da yeni gelişecek talepler ve eğilimler
doğrultusunda yeni geliştirme çalışmalarına da
açık olmalıdır. Bu anlamda ortaklığın geliştirme
konusundaki görevi, alan var olduğu sürece
devam etmelidir.
Bunun yanı sıra alanın bakımı, güvenliği gibi
konulardan sorumlu bir alan yönetim alt birimi
oluşturulmalıdır. Alanın yatırımcılara tanıtımından
sorumlu bir alt birim oluşturulması da ortaklığın
görev tanımı içerisinde yer almalıdır.
Kentsel
dönüşüm
projelerinin
başarıya
ulaşmasındaki en önemli bölümü sosyal
örgütlenmenin, geliştirme etabıyla bütünleşmesidir.
Sosyal ve ekonomik gelişmeyi destekleyen proje
geliştirme yapısıyla bütünleşecek projeler üretecek
bir sosyal proje geliştirme yapısına ihtiyaç vardır.
Bu yapı alandaki işsizlik, sosyal bütünleşme,
eğitim gibi konularda gelişimi sağlayacak bir yapı
olmalıdır.
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3.4.3: Pazarlama
Stratejilerini Belirlemek

3.4.4: Bilgi Pazarlama
Merkezi Kurmak

Pazarlama stratejilerinin belirlenmesi geliştirme
süreciyle beraber yürütülmesi gereken bir etaptır.
Pazarlamanın başarıya ulaşması hedef kitlenin
doğru tanımlanmasından geçmektedir. Kentsel
tasarım, gelişmiş bir altyapı, temel sosyal hizmetler
(güvenlik, bakım, eğitim), kültürel ve sosyal
çekici unsurlar alanın pazarlanmasının başarıya
ulaşmasında tamamlanmış olması beklenen
çalışmalardır.

Proje
gelişimi
konusunda
kamuoyunu
bilgilendirmek ve süregelen gelişmelerden
organize bir şekilde haberdar etmek amacıyla bir
bilgi ve tanıtım merkezi kurulmalıdır. M e r k e z
alan içerisindeki kamusal alanlarla gerçekleşecek
aktivitelerin organizasyonu, mekanın uluslararası
tanıtım aktivitelerinde yer alması için iletişim
sorumlusu olacaktır. Bilgi ve tanıtımın sağlanması
için merkez çeşitli araçlar üretebilir.
Bunlardan biri sürekli bilgi ve iletişim akışını
sağlamak amaçlı kurulacak web sitesidir. Web
sitesi üzerinden alana ilişkin pratik bilgiler, planlar,
hizmetler, yönetimle ilgili dilek ve şikayetler,
kiralık-satılık ois-konut ilanları takip edilebilir.
Güncel bilgilendirme araçlarının yanı sıra, Kocaeli
için bir ilk olan bu kentsel dönüşüm projesinden
elde edilen deneyimlerden de faydalanılması
açısından
bir tanıtım birimi oluşturulmalıdır.
Tanıtım mekanı proje sürecinin anlatıldığı plan,
maket vs gibi dokümanlarla zenginleştirilebilir.
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3.4.5: Sosyal Ve Ekonomik
Projeler Geliştirme Kurumu
Oluşturmak
Kapsamlı bir dönüşüm projesi mekansal gelişimin
yanı sıra özellikle toplumsal ve ekonomik
kalkınma boyutunu da dikkate almalıdır. Projenin
yaratmış olduğu fırsatlardan özellikle yakın çevre
ve ilçenin tümünün yararlanmasını sağlayacak
kurumsal yapı oluşturulmalıdır.
Uluslararası projeler dikkate alındığında ikili bir
yapı oluşturulmaktadır. Birincisi proje yatırımlarını
yöneten ticari yapı, ikincisi ise toplumsal ve
ekonomik kalkınma projelerini geliştiren ticari
olmayan yapı olmalıdır. Söz konusu yapı KBB
ile işbirliği içinde oluşturulmalı ve özellikle sivil
toplum örgütleri ve üniversitelerle ortak program
ve projeler geliştirilmelidir.

Hedef 3.5: Kamu Mülkiyetinin Yönetim Yaklaşımının Belirlenmesi
Proje alanı içinde önemli ölçüde kamu mülklerinin bulunması ve bunların belli bir bölümünün yatırıma dönüştürülmesi ile planlama sonucunda ortaya çıkan
kamu yatırımlarının yönetimi başlı başına bir konu olmaktadır. Merkezi ve yerel yönetimin işbirliği içinde gerçekleştirilecek olan ticari ve ticari olmayan
yatırımların önceliklerinin saptanması ve yatırımlar için kaynak yaratılması konusunda yeni yaklaşımların ortaya konulması için ‘kamu mülkleri yönetimi
planı’ hazırlanmalıdır. Kamu mülkleri yönetim yaklaşımının belirlenmesi yönünde ortaya konulan eylemler özellikle projedeki özel sektör yatırımlarının
tetiklenmesi açısından önemlidir.

Eylemler
3.5.1: Bölgeye Hizmet
Edecek Kamu Yatırımlarının
Proje Alanında Yapılmasını
Sağlamak
Yeni Merkez projesinde yer alacak kamu
yatırımları Doğu Marmara Bölgesine hizmet
edecek şekilde planlanmalıdır. Proje alanındaki
kamu taşınmazları potansiyeli bir takım kamu
yatırımlarının proje alanına gelmesi için önemli
fırsatlar sunmaktadır.

3.5.2: Kamusal Odakların
Tasarımını Yönetmek
Kamusal odaklar etrafındaki kamusal alanlarla
birlikte tasarım ilkelerine göre tasarlanmalıdır. Bu
alanlar hem proje alanının değerini yükseltecek,
hem de kamuya kazanç sağlayacak, kimlik yaratan
odaklar olmalıdır.
Söz konusu odaklar
tasarlanmalıdır.

için

özel

projeler

3.5.3: Kamu Arsalarını
Değerlendirmek/Kamu
Taşınmazlarının Yönetimi
Stratejilerini
Geliştirmek
Planlama sonucunda ortaya çıkan kamu arsa
stokunun bir bölümünün piyasa koşullarında
değerlendirilmesi özellikle altyapı maliyetlerinin
karşılanması için fırsatlar yaratmaktadır.
Kamu taşınmazlarının iyi değerlendirilmesi ve
yönetiminin yapılması için merkezi ve yerel
yönetimin ortak bir plana gereksinmeleri vardır.
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Hedef 3.6: Proje Yönetim Eylem Planının Hazırlanması
Proje yönetim yaklaşımının belirlenmesi ve örgütsel yapıların oluşturulması için;
-

Kamu ve özel sektör yatırımların gerçekleştirilmesi

-

Yarışabilirlik yönetimi,

-

Kamu taşınmazlarının yönetimi,

-

Teşviklerin sağlanması

-

Piyasa ve plan koşullarının eşgüdümü

vb konuların ele alındığı kapsamlı bir proje yönetim eylem planına gereksinim vardır.

Eylemler
3.6.1: Yatırımların
Yarışabilirliğini Yönetmek

3.6.3: Politik Ve Piyasa
Risklerini Minimize Etmek

Proje alanındaki toplam 2,0 milyon m2 arası konut,
turizm, ticaret, ois vb gibi karma kullanımlardan
oluşan yatırım büyüklüğü bölgesel, metropol ve
yerel ölçekte yarışabilirlik riskini ortaya çıkaracaktır.

Projenin uzun süreç içinde gerçekleşmesi politik
ve piyasa risklerini de beraberinde getirmektedir.
Kapsamlı ve uzun süreci ele alan dönüşüm
projelerinde politik kararlılık sürekliliğin sağlanması
için önemlidir. Ayrıca, planlama kararlarının piyasa
koşulları içinde revize edileceği bir yaklaşım söz
konusu riskleri ortadan kaldıracaktır.

Bu nedenle, başta kamu yatırımları olmak üzere
özel sektör yatırımlarının yarışabilirliğini yönetmek
riski azaltmak açısından önemlidir.

102

3.6.2: Teknik Altyapı Ve Üst
Yapı Eşgüdümünü Sağlamak

3.6.4: Yatırımcılar İçin
Teşvikler Sağlamak

Proje alanında yapılacak altyapı yatırımlarının üst
yapı yatırımlarına paralel olarak gerçekleştirilmesi
için uygulama programı öncelikle belirlenmelidir.
Altyapı yatırımlarında merkezi ve yerel yönetimin
rolü ve sorumluluğu inansman sağlama ve yatırım
önceliklerini ön plana çıkarmaktadır.

Proje yatırımlarının özellikle piyasa koşullarında
ortaya
konulan
program
çerçevesinde
gerçekleşmesi için kamu tarafından birtakım
teşvikler sağlanmalıdır. Yatırımların hız kazanması
için verilecek teşvikler, özellikle toplumsal ve
ekonomik kalkınma projeler için de ele alınmalıdır.
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3.6.5: Web Sitesi Hazırlamak
Projenin gelişim süreci hakkında bilgi veren ve
yatırımcılara projenin büyüklüklerini anlatan bir
web sitesi dernek tarafından hazırlanmalıdır. Web
sayfasında, yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi
ve mülk sahipleri ile yatırımcıların buluşturulması
için interaktif ortamlar yaratılmalıdır.

STRATEJİK
HEDEF

4

KARMA YÖNETİMDEN
KATMA DEĞERE

Yeni Merkez Dönüşüm Projesinin yaratacağı fırsatlardan katma değere dönüştürülmesi
iyi karma yönetim modelinin oluşturulmasına bağlıdır. Yeni merkezde yaratılacak katma
değerden Doğu Marmara Bölgesi ve Kocaeli Metropolü ile İzmit İlçesinin yararlanmasını
sağlamak üzere ortaya konulan 4 hedef ve 19 eylem alanı başta iş yaratma ve yerel
ekonomiyi geliştirme açısından önemlidir.
Kapsamlı Kentsel Dönüşüm yaklaşımının gereği olan toplumsal ve ekonomik bütünleşme
projenin en önemli bileşenini oluşturmaktadır. Yeni Merkezin gerçekleşme süreci içinde
hem mekansal hem de toplumsal ve ekonomik boyutta hareketlilik ortaya çıkacaktır.
Söz konusu hareketliliğin yönetimi için kamu ve özel sektör ile sivil toplum örgütleri ile
işbirliği ortamları yaratılmalıdır.
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Hedef 4.1: Yerel Ekonominin Güçlendirilmesi
Yeni Merkez, eş zamanlı olarak yerel ekonomiyi güçlendirmeli ve yaşayanların dinamizminden yararlanmalıdır. Yerel ekonominin güçlendirilmesi ve metropol
ölçekle yerel ölçek arasında dengenin sağlanması için ortaya konulan 4 eylem sürdürebilir gelişmenin eşitlik ve ekonomi boyutlarını dikkate almaktadır.

Eylemler
4.1.1:Yeni İş Olanaklarından
Yerelin Öncelikle
Yararlanmasını Sağlamak
Yerel yönetimin oluşturması önerilen ‘Bölgesel
Bilgi Sistemi’yle yerel halka ulaşarak, bölgede
oluşturulacak yeni iş olanaklarından öncelikle
yerel halkın faydalanması sağlanmalıdır. Bunun
için yerel yönetimin girişimcilerle iletişiminin
sağlanacağı, yerel bir insan kaynakları danışmanlık
ekibi kurulmalıdır. Bu ekibin oluşturulmasında sivil
toplum örgütlerinden de destek alınmalıdır.

4.1.2: Yerel Ölçekte
Girişimciliği Teşvik Etmek
MİA bölgesi olarak belirlenen sanayi dönüşüm
alanının gerek yerel gerekse ulusal ekonomiye
katkı sağlayabilmesi bölgede canlı bir ekonomi
yaratılmasına bağlıdır. 50.000 iş gücünün
yaratılacağı bir iş potansiyelinin öngörüldüğü
alanda, girişimci ruhun teşvik edilmesi önemlidir.
Bunun için, KBB ve yerel yönetim tarafından
‘girişimci yönlendirme ve teşvik programları’
hazırlanmalıdır. Ayrıca devletin ve bankaların
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sunacağı fon ve krediler dışında, KBB ve yerel
yönetim tarafından girişimciler için teşvik ve fonların
yaratılacağı farklı yöntemler geliştirilmelidir.
KBB, yerel yönetim ve sivil toplum örgütleri
aracılığıyla ‘girişimcilik eğitimi’nin verileceği
programlar hazırlanmalıdır. Bu programlarla,
KOBİ’ler dışında kadınlar ve gençler de girişimciliğe
teşvik edilmelidir.

4.1.3: Yerel Ekonomi
Ve Metropol Ekonomi
Dengesini Kurmak
Proje alanında yapılacak olan alışveriş merkezi,
otel…vs. gibi yatırım alanlarına etkin ve verimli
olacak şekilde karar verilebilmesi için, yerel
ve metropol ölçeğin bir arada değerlendirildiği
kullanım analizleri yapılmalıdır. Bunun için KBB
ve yerel yönetim tarafından bir araştırma raporu
hazırlatılmalıdır.

4.1.4. Kaybolan Sanayi
İşgücünü Örgütlemek
Mevcut sanayi alanında çalışan işgücünün
Dönüşüm Projesi çerçevesinde oluşturulacak yeni
iş olanaklarına entegre edilebilmesi amacıyla,
bölgede bu kişilerin yeteneklerini gösterebilecekleri
ve geliştirebilecekleri ‘kapasite artırım programları’
gibi programların yerel yönetim tarafından
oluşturulması gerekmektedir. Aynı zamanda,
ilgili alanlarda çalışmaları için çözüm üreten
merkezlerin kurulmasına ihtiyaç vardır. Bunun için
kamu ve özel sektör işbirliği içinde olmalıdır.
Yerel yönetimin bilgisayar, kişisel gelişim, mesleki
eğitim vb. kısa süreli eğitim veren eğitim merkezleri
ile anlaşmalar sağlaması yoluyla da yerel halkın ilgi
alanları doğrultusunda yetiştirilmesi sağlanabilir.
Ayrıca, yerel yönetim tarafından, bölge halkının
bilgi ve becerilerinin ve iş durumunun takip
edilebileceği bir ‘Bölgesel Bilgi Sistemi’ veri tabanı
düzenlenerek, işgücünün yönetimi sağlanmalıdır.
Bu sistem ile yerel yönetim, bölge halkı için
yapacağı planlarda ve ulaşmak istediği hedelerde
daha etkin yol alabilecektir.

Hedef 4.2: Metropol Ölçekte Ekonomik, Mekansal ve Toplumsal
Hareketliliğin Eşgüdümü
Yeni Merkezde, yaklaşık 2.0 milyon m2 lik konut, ticaret, ois ve turizm gibi 2-3 milyar USD yatırımların metropol ve yerel ölçekte bir mekansal, toplumsal ve
ekonomik boyutları ile bir hareketlilik ortaya çıkaracaktır.
Sanayi sektöründen hizmet sektörüne geçişin, bir başka deyişle, proje alanında sanayi işgücünden hizmet işgücüne geçiş sürecinde metropol ve yerel
bütünleşmesini sağlayacak eylemler özellikle yerel odaklı projelerin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Eylemler
4.2.1: Yaratılacak Hizmet
Sektörünün Potansiyelini
Saptamak
Yaratılacak hizmet sektörü ve işgücü potansiyelinin
büyüklüğü ve çeşitliliği konusunda ‘En iyi arazi
kullanım’ çalışması altlık olarak kullanılabilir. Bu
çalışmaya göre, toplam istihdamın %20 sinin
kamu hizmetlerinde, %80’inin ise özel mülkiyete
ait alanlarda hizmet sektöründe istihdam etmesi
beklenmektedir.
Yeni iş kolları araştırılmalı ve talebin karşılanmasına
yönelik araştırmalar yapılmalıdır.

4.2.2: Yatırımlara Paralel
Olarak Gelişecek Hizmet
Sektöründeki İşgücünü
Yönetmek
Yatırımlara paralel olarak gelişecek işgücünün
yönetimi, sosyal yapının bütünlüğünün
korunması ve ekonomik kalkınmanın sürekli
kılınması bakımından kurumsal bir yapı altında
yürütülmelidir.

4.2.3: Mekansal
Hareketliliğin Yönetimini
Yapmak
Sanayi alanından merkezi iş alanına dönüşüm
süreci içinde alt yapı ve üst yapı yatırımlarının
yapımına paralel olarak;
-

mevcut sanayinin yer değiştirmesi,

-

karma kullanımlı yatırımların konumları,

Amaç,

-

altyapı ve üst yapı ilişki dengesi,

-

-

kamu ve özel sektör yatırım öncelikleri,

-

sanayide istihdam edilen nüfusun hizmet
sektörüne geçiş sürecindeki adaptasyonunu
sağlamak,
hizmet sektörünün yeni iş alanları için
girişimcilik ve kapasite arttırma programları
geliştirmek olmalıdır.

Belediye ve özel sektör işbirliği ile yeni hizmet
sektörlerine ilişkin gerekli eğitimlerin verilmesi,
işveren ve iş arayanlar arasında bilgi akışını
sağlayacak bir sistem geliştirmelidir.

vb konular mekansal hareketliliğin
sorununu gündeme getirecektir.

yönetim

Uzun süreli bir projenin gerçekleşme süreci içinde
mekansal hareketlilik yönetimi için Belediye ve
proje ortaklığı işbirliği içinde yatırım programı
hazırlamalı ve her yıl programı güncellemelidir.
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4.2.4: Toplumsal Çeşitliliğin
Fırsatlarını Ortaya Koymak

4.2.5: Toplum Merkezi
Kurmak

Yeni Merkez, çalışma ve yaşama alanlarıyla
bir bütün içinde toplumsal çeşitlilik ortaya
koyacaktır. Her gelir grubunda insanın yaşayacağı
ve çalışacağı bir ortamın sağlanması kamu
kaynaklarına herkesin eşit ulaşımı açısından
önemlidir.

Toplumsal çeşitlilik beraberinde toplumsal
dayanışmayı da getirmelidir. Farklı toplumsal
yapı ve kültürlerden oluşan bu yapının yönetimi
ve buluşma ortamlarının yaratılması için toplum
merkezlerinin kurulmasında yarar olacaktır.

Bu nedenle, toplumsal çeşitliliğin yaratacağı
fırsatların ortaya çıkaracağı yeni dinamikler,
Belediye, proje ortaklığı ve sivil toplum örgütlerinin
işbirliği ile geliştirilecek program ve projelerde
kullanılmalıdır.

Toplum merkezlerinde geliştirilecek yerel odaklı
program ve projeler öncelik çocuklar, gençler ve
kadınlar için oluşturulmalıdır.

4.2.6: Ödenebilir Konut
Üretimini Sağlamak
‘Ödenebilir Konut’ uluslararası büyük ölçekli
projelerin önemli bir bileşenidir. Proje alanı
içerisinde konutların belli bir oranda ‘ödenebilir
konut’ şeklinde sunulması için gerekli yasal
altyapılar oluşturulmalıdır.
Ödenebilir konut politikaları ile karma ve dengeli
bir sosyal yapı hedelemektedir. Özellikle
dönüşüm alanlarında, farklı ekonomik gruplardan
insanların konut sahibi veya kiracı olabileceği daha
sürdürülebilir bir toplum yapısı desteklenmelidir.

4.2.7: Karma Sosyal Yapı
Sağlamak

Yeni
Merkezde
yaratılacak işgücü proili
ve
üretilecek
konut
potansiyeli
beraber
düşünüldüğünde karma bir nüfus yapısı
oluşacaktır.
Mevcut ve potansiyel nüfusun hem kendi
içerisinde hem de proje alanı çevresindeki mevcut
konut alanlarıyla bütünleştirilmesi, toplumsal ve
ekonomik programların geliştirilmesi ve proje
fırsatlarından
yaşayanların
yararlandırılması
mümkün olacaktır.
Karma sosyal yapıyı oluşturmak için;
- Ödenebilir konut üretmek,
- Kredi ve teşvik imkânları sunmak,
- Kamusal mekânların farklı grupların
etkileşimine olanak sağlamak,
- Alan dışındaki mevcut konut alanları ile
yeni gelişme alanlarını bütüncül biçimde
tasarlamak,
- Sosyal gelişim programlarının
gerçekleştirilmek,
- Ortak kamusal aktivitelere alan içinde yer
vermek (festival, gösteri vb. kültür-sanat
etkinlikleri)
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Hedef 4.3: Proje Alanı ve Yakın Çevresinin Bütünleşmesi
Yeni Merkez alanı ile yakın çevreyi de kapsayan bir bütünleşme süreci başlatılmalıdır. Projenin yaratacağı fırsatlardan öncelikli olarak risk altında olanların
yararlanması sağlanmalıdır.
Ayrıca, yerel işbirliği ortamları yaratılarak risk altında bulunan yapıların dönüşümü ile yaşam kalitesinin artırılması için 4 eylem hazırlanmıştır.

Eylemler
4.3.1: Risk Altında Olanları
Tespit Etmek

4.3.2: Yerel İşbirliği
Ortamları Sağlamak

Başta proje alanında sanayide çalışan ve
proje yakın çevresinde yaşayan risk grubunda
olanlar tespit edilmeli ve toplumsal ve ekonomik
programlardan öncelikli olarak yararlandırılmalıdır.

Yerel odaklı program ve projelerin gerçekleştirilmesi
için geniş katılımlı ortamlar geliştirilmeli ve
projede yaratılan fırsatlardan yerelin yararlanması
sağlanmalıdır.

4.3.3: Proje Alanı
Çevresindeki Konutların
Dönüşümünü
Programlamak
Proje bitiğinde bulunan yerleşimler ile merkez
bütünleşmesi
ve
projenin
fırsatlarından
yararlanmasını sağlayacak dönüşüm stratejileri
şimdiden belirlenmelidir.
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Hedef 4.4: İzmit Gelişim Eylem Planı (İGEP) Hazırlanması
Kocaeli Metropoliten plan ölçeğinde verilen stratejik kararların fırsatlarından özellikle proje alanı ve yakın çevresi ile İzmit ilçesinin yararlanabilmesine yönelik
mekansal gelişim strateji çerçevesinin doğru çizilmesi gerekmektedir.
Proje alanı büyüklüğü ve proje gelişim süreci dikkate alındığında bütüncül planlama yaklaşımı ve stratejik plan gereği, proje ve eylem alanlarının belirlenmesi
ve arazi kullanım kararlarının ortaya konulması için ilçeyi kapsayan bir mekansal şema çalışmasına gereksinim bulunmaktadır.
Ortaya konulacak gelişim senaryoları sonucunda projeden etkilenen gruplarının uzlaşacağı bir sentez senaryosu çerçevesinde stratejilerin ve önceliklerin
belirleneceği mekansal stratejik gelişim çerçevesi, aynı zamanda planlama ve tasarım ilkelerinin belirlenmesi için de bir kılavuz niteliğinde olacaktır.

Eylemler
4.4.1: Akslar-Odak-Mavi ve
Yeşil Sistemini Kurmak

4.4.3: Katılım Mekanizmaları
Geliştirmek

Yeni
Merkezin yeşil ve yol sistematiği
kurgulanırken, mevcut mekansal doku ile
bütünleşmesini sağlayacak olan akslar, odaklar
ve deniz ile yeşil alan (mavi-yeşil) bütünleşmesini
sağlayan bir sistem kurgulanmalıdır.

Projeden etkilenenler ile yerel yönetimler arasında
planlama alt bölgeleri bazında katılımının
sağlanacağı ortamların oluşturulması katılımcı
yaklaşımın geliştirilmesi açısından örnek olacaktır.

Yeni Merkezin mekansal kurgusu ile mevcut
kentsel dokunun birbiri ile olan etkileşimi
sonucunda, İzmit ilçesinin dönüşüm ve gelişim
alanlarını tetikleyecektir. İGEP’nı kapsamında
ele alınacak yeni kurgu özellikle yapı ve yaşam
kalitesi riskinin azaltılmasını sağlayacaktır.

4.4.4: Sivil Örgütlerin
Rolünü Belirlemek

4.4.2: Yerel Potansiyeli
Araştırmak
İzmit ilçesinde yaşayanların proje fırsatlarından
yararlanması ve projede yerel potansiyelin
kullanılması için kapsamlı bir sosyal ve ekonomik
doku araştırması yapılmalıdır.
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Stratejik hedeler doğrultusunda ortaya konulan
eylemlerin özellikle toplumsal ve ekonomik program
ve projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması için
sivil toplum örgütlerinin gücünden yararlanmalıdır.
Sivil toplum örgütlerinin yerel gücü harekete
geçirecek işbirliği ortamları yaratması ve kendi
rollerini belirlemeleri için belediye ve dernek ile
biraraya gelerek bir eylem planı hazırlamalıdır.

4.4.5: Yatırımcılar İle Sosyal
Sorumluluk Program Ve
Projeleri Geliştirmek
Yatırımcılar ile sivil toplum örgütlerinin bir araya
gelerek sosyal sorumluluk program ve projeleri
geliştirilmesi ve yatırımcıların projeler için kaynak
ayırmalarını sağlayacak ortamlar yaratılmalıdır.
Yatırımcılar, özellikle inşaat süreci ve sonrası
hizmetler için gerekli işgücünün yetiştirilmesi ve
kapasite artırma programlarının geliştirilmesi
yönünde
çalışmalara
ağırlık
vermeli
ve
hedef kitlenin de öncelikle ilçede yaşayanları
kapsamasına çalışmalıdır.

BÖLÜM V
YENİ MERKEZ STRATEJİK
GELİŞİM ÇERÇEVESİ
A. 7 GELİŞİM STRATEJİSİ
B. GELİŞİM STRATEJİLERİ ve
PİYASA İLİŞKİLERİ

A

7 GELİŞİM STRATEJİSİ

Stratejik vizyona ulaşılması için yapılması gerekenler ise Stratejik Gelişim
Çerçevesi kapsamında belirlenmiştir.
Stratejik Gelişim Çerçevesi, kentin üst ölçekli vizyonu ile uyum içinde ele alınmış ve
vizyonu destekleyen 7 temel Gelişim Stratejisi belirlenmiştir. Bunlar;

Gelişim Stratejisi 1; Bütünleşme
Gelişim Stratejisi 2; Ulaşım
Gelişim Stratejisi 3; Alt Bölgeleme
Gelişim Stratejisi 4; Kullanımlar
Gelişim Stratejisi 5; Yükseklik ve Yoğunluk
Gelişim Stratejisi 6; Kamusal Alan Elde Etme
Gelişim Stratejisi 7; Kentsel Doku ve Yapı Tipolojisi
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GELİŞİM STRATEJİSİ 1 : BÜTÜNLEŞME
Yeni Merkez Gelişim Strateji Çerçevesinin en
temel stratejisi yeni merkezin metropol ve bölge
ölçeğinde bütünleşmesine yönelik yeni kurgunun
ele alınması olmalıdır.
-

Yeni Merkezin batısı Körfez kıyı kentleri ile
doğusu Sapanca Havzası kentleri arasında
kuvvetli ilişki sistemi kurgulanmalıdır.

-

Bölgesel ölçekte ulaşım ağı kurgusu iyi
değerlendirilmelidir.

-

Yeni Merkezde bölgenin kamu yatırımları
için alanlar ayrılmalıdır.

-

Yaşama ve çalışma alanı birlikteliğini
sağlayan
mekansal
ve
toplumsal
kullanımlar önerilmeli ve yeni merkez bir
cazibe merkezi haline gelmelidir.

-

Mevcut demir yolu bariyeri yayalar için
erişilebilir, geçilebilir olarak yeniden
tasarlanmalıdır.
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-

112

Sarı Dere ve Kullar Deresi kentin doğu
– batı doğrultusunda bütünleşmesine
araç olabilecek bir ulaşım sistemi haline
gelmelidir.
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-

Yeni Merkez’in kimliğini belirleyecek
kıyı alanlarının; kamusal kullanımlarca
güçlendirilmeli
ve
kentsel
ulaşım
sistemlerine entegre edilmelidir.

-

Kuzey-güney
doğrultusunda
demir
yolunu
aşmayı
sağlayacak
güçlü
yaya omurgalarının yanı sıra, proje
alanının kuzeyindeki kamu alanlarının
değerlendirilmesi bütünleşmeye yönelik
fırsatlar yaratmalıdır.

GELİŞİM STRATEJİSİ 2 : ULAŞIM
Yeni Merkez’in konumu ve ulaşım çeşitliliği, proje
alanının kent ve bölge ile entegrasyonu açısından
önemlidir.

-

Deniz ulaşım odakları yaratılmalıdır.

-

Denizin içeri alınması ile birlikte dereler
kent içi ulaşımına entegre edilmelidir.

-

Kuzey güney doğrultusunda gerek proje
alanı içindeki sirkülasyonu arttıracak
gerekse kent ile bütünleşmesine olanak
sağlayacak haif raylı ulaşım sistemi
kurgulanmalıdır. Raylı sistemler Sabiha
Gökçen Havaalanına bağlanmalıdır.
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-

114

İstasyon
meydanı
ile
birlikte
kurgulanabilecek ve kuzey güney ekseninde
mevcut merkezle bütünleşmesine olanak
sağlayacak güçlü yaya omurgaları
oluşturulmalıdır.
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-

Eski Gölcük Yolu’nun bütünleşme için mevcut yolun bir tasarım elemanı olabilecek düşük
kademeli bir güzergah haline gelmeli ve güzergahı değiştirilerek proje alanı ile kentin bağlantısı
güçlendirilmelidir.

GELİŞİM STRATEJİSİ 3: ALT BÖLGELEME
Yeni Merkez planlama alanının büyüklüğü, kentsel
ve bölgesel kapasiteler ile piyasa koşulları dikkate
alındığında bir alt bölge stratejine gereksinim
vardır.

Alt Bölgeler;
-

Doğal eşikler

-

Piyasa beklentileri

-

Mülkiyet yapısı

-

Bölgesel kamu yatırım gereksinmeleri

-

Ulaşım

-

Örgütlenme kapasitesi

-

Dönüşüm kapasitesi

-

Sulak alan

dikkate alınarak belirlenmelidir.
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GELİŞİM STRATEJİSİ 4: KULLANIMLAR
Yeni Merkezin vizyonu doğrultusunda, ekonomi ve ekoloji ile yaşama
ve çalışma birlikteliği dikkate alınmalı ve denge kurulmalıdır.

merkez odak
Yeni Merkezde yer alacak kullanımlar metropol ve bölgesel ölçekte
kam ve piyasa beklentileri çerçevesinde ele alınmalıdır. Bu nedenle,
karma kullanımlı bir merkezde;
-

Ticari

-

Kamusal

kullanımlar yer almalıdır.
Ticari kullanımlar, konut, ois, ticaret, turizm vb gibi geleneksel
kullanımlar ile bilişim ve teknoloji olmak üzere yeni yüzyıl
kullanımlarını da içermelidir.
Kamusal kullanımlar ise metropol alanın ve bölgenin gereksinimi
olan sağlık, eğitim, eğlence, gençlik merkezi vb gibi kullanımlardan
oluşmalıdır.
Kullanımların büyüklük ve oranlarına piyasa analizin ardından
yapılacak en verimli ve en iyi arazi kullnım etüdü çalışmasının
sonuçlarına göre verilmelidir.
Yeni merkezin büyüklüğü dikkate alındığında etaplama stratejisi
çerçevesinde yoğunluk dağılımı belirlenmelidir.
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GELİŞİM STRATEJİSİ 5 : YÜKSEKLİK ve YOĞUNLUK
Beklentiler;
-

Yoğunluk ile maksimum sosyal donatı
sağlayan yatay bir merkez yönündedir.

-

Merkez fonksiyonları ve piyasa kapasitesi
dikkate alınarak belirlenecek yoğunluk
dağılımı simgesel yüksek yapılara izin
verebilmeli, ancak insan ölçeği göz ardı
edilmemelidir.

-

proje alanı

batı

kuş göç yolları
yeni topoğrafya

Yeni Merkez kuzeyde mevcut merkezle
birlikte yoğunlaştırılmalı, güneye doğru ise
bölgesel ve tematik kullanımları içermelidir.

kıyı

Yükseklik stratejileri belirlenirken;
-

Yakın çevre

-

Doğal eşikler

-

Dağ ve ova

-

Odaklar ve çekim merkezleri

-

Fonksiyonlar

-

eski
gölcük yolu

yeni
tarım alanları
gölcük yolu

proje alanı

kuzey

bölgeleme

mevcut
kent merkezi

yoğunlaşma
odağı
?
? ? ?
?
?

geçiş / denge
odağı
?

güney

ekolojik karakter alanı

ekonomik karakter alanı

Kuş göç yolları

dikkate alınmalıdır.

doğu

?

ekolojik odak
?

? ?

mevcut
konut alanı

?
?

kullanım
izmit körfezi

yükseklik

sarı dere

kullar deresi

yoğunluk
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GELİŞİM STRATEJİSİ 6: KAMUSAL ALAN ELDE ETME
Yeni merkezde yer alacak kamusal alan
gereksinimin sağlanması için uzlaşma yoluyla
%40’ın üzerinde terkin sağlanabilmesi için yenilikçi
bazı yöntemler ortaya konulmalıdır.
Bu çerçevede;
-

İmar Bonusu

-

İmar Hakları Transferi

-

İmar Haklarının Toplulaştırılması

-

Kamusal Yatırımlar İçin Teşvikleri

gibi yöntemler geliştirilmelidir.
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GELİŞİM STRATEJİSİ 7: KENTSEL DOKU, YAPI TİPOLOJİSİ
Yeni Merkez’in kendine özgü kimliğinin ve tasarım prensiplerinin oluşturulmasının gerekliliği dikkate
alınarak yeni bir yapı tipolojisi ve kentsel doku örnekleri geliştirilmelidir.
-

Yaşayan mekanlar üretilmeli,

-

Yayanın kullanım alanı genişletilerek yaşayan bir merkez tasarlanmalı,

-

Meydanlar, promenadlar, yaya omurgaları birarada kurgulanmalı,

-

Dikey kullanımlar yerine yatayda yeşil alanlar ve yaya odakları ile bütünleşen düşük
yoğunluklu kullanımlara yer verilmeli,

-

Deniz kenarında ‘çekim alanları’ yaratılmalı,

-

Dere, deniz, yeşil ile yeknesak yeni mekansal kurgu kurulmalı,

-

İnsan ve çevre odaklı yatay yapılaşma (simgesel yapılar) tasarlanmalı,

-

Yaya meydanları, meydan ve bulvar, sokak kültürü tasarıma yansımalıdır.
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B

GELİŞİM STRATEJİLERİ ve
PİYASA İLİŞKİLERİ

Yeni Merkez Stratejik Gelişim Çerçevesi oluşturulurken öncelikle arazi kullanım çerçevesi oluşturulmalıdır.
Arazi kullanım çerçevesinin kararları belirlenirken, 7 temel konu, piyasa koşulları ve ekonomik koşullar dikkate
alınmıştır.
Ekonomik hareketliliğin en yüksek olduğu dört piyasa (konut piyasası, perakende piyasası, iş piyasası ve
eğlence piyasası) araştırmalı ve bunlara ilişkin stratejiler oluşturulmalıdır.
Piyasaların nasıl işledikleri ve arkalarındaki tetikleyici güçlerin tanımlanması ile merkezin geleceğini
şekillendirecek olan öngörülerin daha doğru olarak yapılmasını ve tüm piyasaların daha entegre ve etkin
biçimde gelişmesi amaçlanmalıdır.
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BÖLÜM VI
YENİ MERKEZ YAPISAL PLAN;
5 STRATEJİK KONU
A. ETKİN ULAŞIM SİSTEMLERİ
B. GÜÇLÜ VE YAŞAYAN ODAKLAR
C. AÇIK ALANLAR SİSTEMİ
D. KORİDOR GELİŞİMİ
E. TASARIM KRİTERLERİ

A

ETKİN ULAŞIM
SİSTEMİ
Daha etkin bir ulaşım sistemi için uzun dönemde;

-

Toplu taşım sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanımlarının teşvik
edilmesi,

-

Karma kullanımlı odaklar ve yoğun konut alanları arasındaki
bağlantıların direkt olarak sağlanması,

-

Ana bağlantı yollarının kapasite ve niteliklerinin korunması,

-

Mobilite aksı, aktivite sokağı, yerel konut aksı gibi yol türlerinin
belirlenmesi,

-

Ulaşım modları arasında entegrasyon sağlanması; karayolu
sistemleri, raylı sistemler, denizyolu ve havayolu sistemleri
arasında bağlantıların kurgulanması gereklidir.

B

GÜÇLÜ VE YAŞAYAN
ODAKLAR
Toplu taşım araçlarının ana transfer noktaları olan odaklar ve odaklar
arasındaki kamusal alanlar, mekansal gelişimi yönlendiren önemli
alanlardır.
Odaklar;
-

Kolaylıkla ulaşılabilen ve farklı aktivitelerin konumlandığı
alanlardır.

-

Toplu taşım ve özel ulaşım araçlarıyla erişim kolaydır.

-

Birçok aktivite ve kamusal hizmet sunulur.

-

Yoğun yapılaşma vardır.

-

Yaya dolaşımı dikkate alınır, yeterli kamusal alanlara sahiplerdir.

-

Akılda kalıcı bir mekansal yapılanmaya sahiplerdir.

-

Araç traiği de dikkate alınmıştır.

Odakların temel karakteristikleri; ulaşım transfer merkezi olmaları, yoğun
ekonomik aktiviteler ve yaya mekanı olmalarıdır.
Ulaşım transfer noktası olmaları sebebiyle, odaklarda birçok aktivite alanı
yer almalıdır.
Odaklara yapılan altyapı ve donatı gibi kamu yatırımları, özel sektör
yatırımcılarının bu alanlarda yer seçmelerini sağlar.
Yeni Merkez Mekansal Gelişim Planının odaklara ilişkin stratejileri;
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-

Kavşak noktalarında yer alan odakların hiyerarşilerinin belirlenmesi,

-

Her bir odak için ulaşılabilirlik düzeyinin belirlenmesi,

-

Stratejik akslarla odaklar arasındaki bağlantıların kurulması,

-

Gelişmiş bir toplu taşım sistemi kurgusu yapılmasıdır.

C

AÇIK ALANLAR
SİSTEMİ

İyi tanımlanmış bir açık alan sistemi, kentlerin doğal değerlerinin
korumasına katkıda bulunurlar. Kocaeli metropoliten açık alan sistemi tüm
yeşil alanların birbirleriyle bağlandığı ve bu alanlarda ekolojik, ekonomik
ve sosyal aktivitelerin yapıldığı bir yeşil alan sistemidir. Kütüphane, okul
gibi kamusal kullanımlar arasındaki bağlantılar, toplu taşım rotaları, yaya
patikaları ve parklar ile sağlanır.

E

D

KORİDOR GELİŞİMİ
Yeni merkez yapısını şekillendiren önemli etmenlerden biriside koridorlardır.
Koridor gelişiminde kritik faktörler;
-

Zaman

-

Gelişimin etaplanması

-

Altyapının durumu

-

Kentsel gelişimin hızı

-

Ulaşım nitelikli yolların durumu

-

Güçlü ve yaşayan odakların varlığıdır.

TASARIM KRİTERLERİ
Kentin iziksel dokusunun istenilen yönde şekillendirilmesi için yapıların
birbirleriyle ve kamusal alanlarla ilişkilerini tanımlayan bir takım tasarım
kriterleri ortaya koyulmuştur. Yapılar ve açık alanlar arasındaki uyumluluk,
kentin karakterinin korunması ve kaliteli kentsel mekanlar elde edilmesi
açısından önemlidir.
Tasarım kriterlerinin amaçları;
-

Çekici ve yaşayan kamusal alanlar ve akslar oluşturulması,

-

Kolay ulaşılabilen alanlar yaratılması,

-

Kaliteli ve çeşitli mekanlar yaratılması,

-

Çevre ile uyumun artırılmasıdır.
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Planlamadan uygulamaya kadar süren süreçte; merkezin gelişim yönünün belirlenmesinden, sokak ölçeğine kadar ele alınan tasarım kriterleri beş adımda tasarlanmıştır.

1

Birinci Adımda;

2
3

-

Hareket sistemleri

-

Odaksal gelişim

-

Yoğunluklar

-

Açık alanlar sistemi

-

Koridor gelişimi

İkinci Adımda;
-

Mevcut altyapı durumu

-

Topografya analizi

-

Yakın çevredeki alanların değerlendirilmesi

-

Doğal özellikler

Üçüncü Adımda;
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Fırsatlar ve kısıtların tanımlanması
(İlave İmar Hakları, Kullanımlar,
İmar Kısıtları)
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4

Dördüncü Adımda;

5

-

Toplu taşım ile bağlantıları yapılan akslar ve mekanların
hiyerarşik yapılarının belirlenmesi

-

Yeni gelişim alanının çevresi ile birlikte ele alınması

-

Mevcut ya da gelecekteki gelişmelerin göz önüne alınması

-

Yeni gelişim alanının yakın çevresinden kopuk olmaması

Beşinci Adımda;
-

Detaylı tasarımların yapılması ile gelişim önerileri getirilmesi

-

Cephe tasarımları yapılması

-

Kamusal alanların tanımlanması

-

Kamusal
alanlar
tanımlanması

-

Ana akslar ve koridorlar üzerinde gelişimin desteklenmesi

-

Ölçek, kenarlar, özel alanlar gibi stratejilerin tanımlanması
çalışmaları yapılmalıdır.

arasındaki

yaya

bağlantılarının

BÖLÜM VII
PLANLAMA VE TASARIM
İLKELERİ
A. PLANLAMA STRATEJİLERİ
B. TASARIM STRATEJİLERİ
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A Planlama Stratejileri
Bölge ve Kentin
Cazibe Merkezi
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Kent İçinde
“Bölgesel” Kent

Ulaşılabilirlik

Kimlik ve
Karakter

Mavi
Yeşil

Yenilikçi
Yaklaşımlar

Bölge ve Kentin Cazibe Merkezi

Bölgesel Cazibe Merkezi
Cazip İş Olanakları - Çekici ve Kaliteli Kent

Batıda, İstanbul Metropolü için ‘Sosyal HUB’
Bölgesel sosyal, kültürel aktiviteler
Eğlence ve rekreasyon alanı
Yeni yaşam alanı
Kentsel Cazibe Merkezi
Kocaeli’nin Sosyal donatı ihtiyacı,Kamusal alanlar
Yeni iş fırsatları

Doğuda, Bölge Kentleri İçin ‘Kamusal HUB’
(Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)
Bölgesel Hastane
Yükseköğrenim, üniversite
Yenilikçi ve Temiz Sektörler (Teknoloji, eğitim, bilişim, yeşil sanayi)
Bölgesel rekreasyon alanları
Bölgesel iş fırsatları
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Kent İçinde “Bölgesel” Kent

Kendine yeten

Yeni kent merkezinde yaşayan
HERKES İÇİN İŞ ALANI yaratmak

128

Kocaeli Yeni Merkez Yol Haritası

Kenti
Destekleyen

Yaşama + Çalışma + Eğlence
alanları arasında DENGE ve UYUM
Karma kullanım (Yaşama & Çalışma)
Yeni Kent Yaşamı

Ulaşılabilirlik

Bölgesel ve Kentsel Bağlantılar

Ulaşım modlarında çeşitlilik(deniz ulaşımı, kara ulaşımı, körfez, liman, hızlı tren…)
Kent girişlerinde tanımlılık
Ulaşım türlerinin entegrasyonu(toplu taşım, özel araç, yaya…)
Yol hiyerarşisinin okunabilirliği
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Yenilikçi Yaklaşımlar
Yeni Planlama Yaklaşımları

Kıyı Siluet Planı

Potansiyel Yatırım Alanları

Bakı Yönetim
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Transfer ve Toplulaştırma

İmar Hakları Transferi

Bonus ve Teşvikler

Birleşme Bonusu

Açık Alan Bonusu

Kullanım Teşviği
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Kimlik ve Karakter

Mavi Yeşilin Bütünlüğü

Nefes Alan Merkez
Kent kurgusu (algılanabilir, sürekliliği olan, kentsel doku ve şehir peyzajı)
Yaklaşım: Bölgeleme mi, karma kullanım mı?
Kentsel karakter zonları

Bölgesel Ekosistem
Sapanca Gölü, Vadi Sistemi
İzmit Körfezinin tamamında kıyı bütünlüğü planlaması
Ssulak alanlara özel müdahaleler
Kentsel Yeşil Sistem
Deniz & Akarsu & Sulak Alan Entegrasyonu
Mavi ve Yeşil Dolaşım Sistemi
Kentsel açık alan sistemi
Yeşil alanların farklılaşması (kullanım büyüklüğü ve türleri)
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B Tasarım Stratejileri
Hareketlilik

Karakter Bölge
Kullanımları

Açık Alanların
Bütünleşmesi

Yoğunluk ve
Yükseklikler

Kentsel
Tipolojiler

Uygulama
Adımları
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Tasarım Senaryoları
Senaryo A
Kompakt Merkez: Parmaklar
Temel Yaklaşım: Bölgesel ve kentsel kullanımlarının
kuzey ve orta bölümde yoğunlaştığı bir gelişim.
Temel Strateji
Kapsamlı, Kontrollü, Karma ve ‘Kompakt Yeni Merkez’
Parmaklar:
Parmak 1: E5 Kuzeyi; Kamusal yatırım odaklı çok yoğun karma kullanım,
Parmak 2: E5 Güneyi; Kamu ve Özel yatırım odaklı çok yoğun karma kullanım,
Parmak 3: Sarı Dere Kenarı; Özel yatırım odaklı orta yoğun karma kullanım,
Parmak 4: Sarı Dere ve Kullar Dere Arası; orta yoğun karma kullanım,
Parmak 5: Yeni Gölcük Kenarı; Orta Yoğun ticari kullanımlar,
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Senaryo B
‘Lineer Yeni Merkez’: Koridorlar ve Kenarlar
Temel Yaklaşım: Bölgesel ve kentsel kullanımlarının alana
merkezi koridorlarda konumlandığı dengeli gelişim
Temel Strateji
Esnek, Etaplı, Erişilebilir ve Dengeli ‘Lineer Yeni Merkez’
Koridorlar
Koridor 1: Kuzey; Kamu Yatırımları Odaklı Merkez; Kamusal fonksiyon odaklı karma
kullanım, orta yoğun
Koridor 2: Orta; Ticari Merkez; Karma kullanım odaklı, orta yoğun
Koridor 3: Güney; Rekreasyon ve konut odaklı, az yoğun
Kenarlar
Kenar 1: Körfez Kenarı; Rekreasyon odaklı, çok az yoğun, kültürel kullanımlar
Kenar 2: Yeni Gölcük Yolu Kenarı; Ticari, Eğitim ve İnovasyon kullanımlar ,odaklı orta
yoğun
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Hareketlilik
Farklı Ulaşım Modları ile ‘Kolay Ulaşılabilen
ve ‘Yürünebilir’ Merkez
Proje ve Komşuluk Birimi Ölçeğinde Mobilite
1 kişinin proje alanı içindeki günlük rotası nedir?
A noktasından B noktasına nasıl ulaşılır, hangi ulaşım modları kullanılır?
Öncelikli ulaşım modu nedir, hangi modlar tercih edilir?
Optimum ulaşım türü dağılımı nedir?
Kullanımlar arasındaki bağlantılar nasıl sağlanır?

Senaryo A. Ulaşım
Kuzey ve Güney geçişi
Doğu ve Batı buluşması
Körfez ulaşımı
Su ulaşımı
Toplu taşım
Bisiklet & Yaya güzergahları
Otoparklar
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Senayo B. Ulaşım
Kuzey-Güney buluşması
Doğu ve batı buluşması
Körfez ulaşımı
Su ulaşımı
Toplu taşıma
Bisiklet & Yaya güzergahları
Otoparklar

Senaryo A

Senaryo B
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Karakter Kullanım Bölgeleri
‘Yaşayan’ ve ‘Çalışan’ Merkez

Kullanımlar Arası İlişkiler Ağı
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Senaryo A

Senaryo B
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Karakter Alanları

Yeni merkezin geleceği için temel kullanım kararları nelerdir?
Karma kullanımın dağılımı (Yaşama alanı çalışma alanı oranları)
Karakter alanlarında çeşitlilik – uzmanlaşma dengesi (Çeşitlilik – Uzmanlaşma / Her bir
karakter zonu için kullanım)
Kullanım türleri (ois, temiz sanayi, araştırma, geliştirme, merkezde aktivite alanları)
Kullanımların yer seçim kriterleri
Kullanım şeması
Konut, ois veya gelecek gelişmeler için “Geçiş Zonu”
Merkez türleri (kıyı alan merkezleri, kent merkezleri, bölgesel merkezler)

Kullanımların Difüzyonu
Seçilen kullanımlar, çevrelerindeki kullanımlar ile nasıl bir ilişki
içinde olmalı?
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SENARYO A. Kullanımlar
Bölgesel kamu yatırımları(Eğitim, Kültür, Sağlık ve Rekreasyon)
Ticari Kullanımlar (Ois, Ticaret, Konut ve Turizm)
Yenilikçi Kullanımlar (ARGE)
Konut
Eğlence

SENARYO B. Kullanımlar
Bölgesel kamu yatırımları(Eğitim, Kültür, Sağlık ve Rekreasyon)
Ticari Kullanımlar (Ois, Ticaret, Konut ve Turizm)
Yenilikçi Kullanımlar (ARGE)
Konut
Eğlence

Parmakların Özellikleri

Koridorlar ve Kenarların Özellikleri

Parmak 1: E5 Kuzeyi; İdari, Sağlık, Eğitim vb gibi kamu yatırımları

Koridor 1: Kuzey; Kamu Yatırımları Odaklı Merkez; Kamusal fonksiyon odaklı karma
kullanım, orta yoğun, sağlık, eğitim, alışveriş, idari ve ticari yapılar, körfez ve koridor
kesişim odağında kültürel ve ticari kullanımlar.
Koridor 2: Orta; Ticari Merkez; Karma kullanım odaklı orta yoğun, yaşama ve
çalışma alanı, ticaret ve konut. Koridorun körfez ile buluştuğu odakta ise simge bir yapı
ve kamusal kullanımlar.
Koridor 3: Güney; Rekreasyon ve konut odaklı az yoğun, ekolojik ticari çekim
merkezi, güneyinde rekreasyon alanı, gölet ve gölet etrafında prestijli yerleşim alanı.

odaklı
çok yoğun karma kullanımlar, Otel, Ois vb gibi ticari kullanım zonu, yüksek
yapılaşma,nirengi noktası,
Parmak 2: E5 Güneyi; Ticari odaklı odaklı çok yoğun karma kullanım zonu,
inans ve ois yapıları, alışveriş merkezlerinin yeni yorumu, körfeze doğru açık
alan ve kültürel yapılar,
Parmak 3: Sarı Dere Kenarı; Özel yatırım odaklı orta yoğun karma kullanım
zonu, açık alanlar, konut alanları, ticari alanlar, körfeze doğru yoğunluğun düştüğü
kentsel kullanımlar.
Parmak 4: Sarı Dere ve Kullar Dere Arası; Orta ve yoğun karma kullanım
zonu, merkezi tüm karma kullanımlar, meydanlar, altı ticaret üstü konut yada ois
yapı tipolojisi,
Parmak 5: Yeni Gölcük Kenarı; Orta Yoğun ticari kullanımlar zonu.
İhtisaslaşmış ois yapıları, show roomlar, ARGE vb gibi yenilikçi kullanımlar.

Kenarlar
Kenar 1: Körfez Kenarı; Bölgesel rekreasyon odaklı çok az yoğun kültürel

kullanımlar, kenar ve koridor kesişim noktalarında ticari ve kültürel odaklar.
Kenar 2: Yeni Gölcük Yolu Kenarı; Ticari, Eğitim ve İnovasyon kullanımlar odaklı orta
yoğun, kenar ve koridor kesişim noktalarında geçiş alanları yada simgesel yapılar.

Merkezler
Eşit büyüklük ve yoğunlukta 3 merkez
Kamusal Merkez: Kuzeyde, ulaşılabilirliği yüksek olan merkez.
Ticari Merkez: Ortada, Liman ve Yeni Gölcük Yolu bağlantısını sağlayan merkez.
Ekolojik Merkez: Güneyde doğaya duyarlı merkez
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Açık Alanların Bütünleşmesi
Yeşil Alanlar:
Yeşil ile ‘bütünleşen’ ve ‘nefes alan’ merkez
Tabiat Parkları
Kent Parkları
Bölgesel Parklar
Sulak Alan karakteri (Bölgesel ya da yerel park)
Koruma zonları, koruma ve kullanma dengesi
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Senaryo A

Parmaklar arası mavi ve yeşil akslar, bandlar ve
kenarlar,
Sarı Dere ve Körfez
Su kanalları
Meydanlar ve yaya yolları

Senaryo B

Koridorlar ve kenarlar arası, mavi ve yeşil akslar,
Körfez, Sarı Dere ve Kullar Deresi
Meydanlar ve yaya yolları
Kuzey ve Güney kentsel omurga
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Açık Alanların Bütünleşmesi
Su Kenarı
Su ile ‘hayat’ bulan merkez
Kullanım Türleri
Kıyı toplanma alanları
Su ile şekillenen kamusal ve yarı kamusal alanlar
Kıyı kullanımları, toplanma alanları
Kıyı Tipolojileri
Manzara noktaları
Kıyı şeridi
Kıyı şeridinde nirengiler ve kamusal kullanımlar
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Senaryo A

Senaryo B
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Açık Alanların Bütünleşmesi

Merkezlerdeki Kamusal Mekanlar
Düğüm noktaları & akslar
Merkezlerde Uzmanlaşma ya da Çeşitlilik kararı
Aktivite ve kullanım çeşitliliği
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Senaryo A

Senaryo B
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Yoğunluk ve Yükseklikler

Odak ve aksları ile ‘uzmanlaşan’ ve
‘farklılaşan’ merkez
Yoğunluk Odakları
Yüksek Yoğunluk Bölgeleri
Fonksiyonlar arası bağlantılar
Maksimum yoğunluklar
Bakı koridorları, manzara noktaları
Tasarım topografyası
Su kenarı proili ve su kenarı yoğunluk kararı
Kesitler
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Senaryo A. Yoğunluk ve Yapı tipolojisi
Yoğun Yapılaşma
Yükseklik stratejisi

Senaryo B. Yoğunluk ve Yapı tipolojisi
Orta yoğun yapılaşma
Yükseklik stratejisi
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Kentsel Tipolojiler
Yapı tipolojisi ve kentsel dokusu ile ‘farklılaşan’ merkez,
kentsel doku ve tipolojilerin çeşitliliği
Tipoloji Farklılığını Belirleyen Kriterler
Bölgesel ve kentsel ulaşım kararları
İklim, güneş ve rüzgar
Konum, ana ulaşım arterlerine ve kavşaklara yakınlık
Mülkiyet yapısı
Korunması gereken yapılar
Topoğrafya

Karma Kullanım Alanlarında Tipoloji Farklılaşması
Su kenarı yapı tipolojisi
Kamusal mekan tipolojileri
Bakı koridorları, manzara noktalarında tipoloji farklılaşması
Yapı tipolojisi farklılaşması (otel, konut, eğitim, teknoloji…)
Esnek doku
İmaj noktaları ve yapıları
Depreme dayanıklı tipolojiler

Uygulama Adımları
Projeyi Gerçekleştirme Yaklaşımları
Karakter zonlarını yönetmek
Gelecek roller
Yöntem: Karakter zonlarında Dönüşüm Modelleri
Etaplama /nereden başlayalım (fabrika üniversite ve küçük sanayi sitesi)
Bir hücre ile başlamak, yapılaşma bonusları vermek
Mevcut yapıyı, mevcut caddeleri korumak, ihtiyaç halinde birleştirmek
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BÖLÜM VIII
PROJE YÖNETİM MODEL
ÖNERİSİ
A. ÖRNEK MODELLER
B. ÖNERİ MODEL
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A

ÖRNEK MODELLER

Yeni Merkez yatırımlarının gerçekleştirilmesi için kamu ve özel sektör işbirliğine gereksinim olacaktır. Bir başka deyişle tasarım ve planlama sürecinde KBB ile mülk sahipleri ve
sivil toplum örgütleri arasında başlayan işbirliğinin uygulama sürecinde de devamını sağlayacak yeni bir proje yönetim yaklaşımı taralarca tartışılmalıdır.
Ülkemizde Kartal, Cendere gibi sanayiden dönüşüm sürecini kapsayan ve ilk kez gerçekleşecek, kapsamlı ve uzun bir süreci alacak olan projenin yönetim yaklaşımını oluşturmak
üzere ulusal ve uluslararası proje yaklaşımlarından yararlanmalıdır.
Yeni proje yaklaşımının belirlenmesi için Paddington-Londra, La Défense Projesi-Paris, Docklands-Dublin ve Portakal Çiçeği Vadisi örnek uygulamaları detaylı olarak incelenmiştir.

Proje Yönetim Model Örnekleri

üyeyle yola çıkan PW günümüzde, Paddington Kentsel Dönüşüm alanında çalışan
geniş bir kitleyi bünyesinde bulundurmaktadır.
Paddington Dönüşüm Ortaklığı 1998 yılında Paddington Dönüşüm Ortaklığı adıyla,
Paddington bölgesinin dönüşüm sürecini kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur.

Paddington-Londra
Paddington, 1998 yılında bölgede başlatılan kentsel dönüşüm projesinde; dönüşüm
sürecini, sosyal ve ekonomik boyutuyla başarıyla yürütmüş olmasından dolayı birçok
kentsel dönüşüm projesine örnek olmuştur. Westminder Belediyesiyle süregelen
işbirliği sayesinde alanda sosyo-ekonomik güçlendirme ve yaratıcı dönüşüm süreci
halen devam etmektedir.
Paddington Kentsel Dönüşüm Projesi sürdürülebilirlik ve bütünlük amacıyla, süreç
iki temel yapı tarafından yönetilmiştir. Örgütlenmenin, yatırımların yönlendirilmesi ile
ilgili kısmı ‘Paddington Waterside Partnership’ tarafından, sosyal kalkınma kısmını ise
‘Paddington Development Trust’ üstlenmiştir.
Paddington Dönüşüm Ortaklığı (Paddington Waterside Partnership )
PW, 1998 yılında çeşitli yatırımcıları ve geliştirmecileri bir araya getirerek ois, konut,
ticaret, eğlence ve sağlık gibi karma bir kullanım anlayışıyla Londra’da yeni bir merkez
yaratma amacıyla kurulmuştur. PW, 13 farklı gelişme şemasıyla, farklı mülkiyet
sahipleriyle, bağımsız geliştirme ve bütçe araçlarıyla karma kullanımla prensibiyle
gelişen diğer alanlardan farklılaşmıştır. Diğer geliştirme projelerinden bir diğer farkı da,
yaratılan değer ve geliştirici, şirket ve ajansların koyduğu prensiplerdir.
PW üyeleri, gönüllülük prensibiyle kuruma katılırlar. PW herhangi bir fayda gözetmeyen
(not-for-proit) bir limited şirkettir (company limited by guarantee). Geliştiriciler için
üyelik derecesi, geliştirdikleri projenin büyüklüğüne, kullanıcılar için ise personel sayısı/
kullanılan taban alanına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 1998’de 8 geliştirici
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Ortaklık çalışmalarında amaç bölgenin çevresinde bulunan topluluklarında bu dönüşüm
sürecinden faydalanmasını maksimize etmek ve sağlanan gelişmenin kalıcı olmasını
sağlanmaktır. Bu amaçla, Ortaklık yeni şirketlere, çalışanlara ve alanda ikamet edenlerin
ihtiyaçlarına cevap vermek adına kurulmuştur.
Ortaklığın görevleri şöyle sıralanabilir:
-

Alandaki gelişmeler ve iyi uygulamalar konusunda bilgilendirmenin tek bir
noktadan ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla ‘Developer Forum’ u
kullanmak.

-

Dönüşüm alanına ilişkin tek bir noktadan iletişimin ve promosyonun yürütülmesini
sağlamak.

-

Gelişmeler/geliştiriciler, yerel halk, NGO, sivil toplum kuruluşları, yerel okullar,
yerel yardım kurumları arasında ‘şirket’ ve ‘community forum’ aracılığıyla bir
bağ kurmak.

-

Paddington İş bulma servisi aracılığıyla, yerel halktan iş arayanlar ve Paddington
Waterside geliştirme projesi kapsamında ortaya çıkacak iş potansiyellerini
karşılıklı olarak değerlendirmek

-

‘Time for Paddington’ aracılığıyla şirketlerin sosyal sorumluluk projelerini yerel
de gerçekleştirebilmeleri için aracı/destek olmak

-

BID aracılığıyla; büyük ölçekli projeler ve hizmetlerle; daha çekici, güvenli, yeşil
ve daha iyi pazarlanmış bir Paddington yaratmak.

La Défense Projesi-Paris
La Défense, Paris’in kuzeybatısında; 3,3 milyon metrekarelik ois alanı, 20.000 kişilik
yerleşik nüfusu, 150.000 kişilik işgücü potansiyeliyle merkezi iş alanı olma niteliğini 50 yıldır
devam ettirmektedir.
La Défense projesinin ön plana çıkan özellikleri;
-

Yaratılan ois-konut-işgücü potansiyeli

-

Projelerin uluslararası yarışmalarla üretilmesi

-

Kamu tarafından geliştirilen bir proje olması

-

Proje uygulama sürecinde yaratılan alternatif gelir kaynakları

La Défense Örgütlenme Yapısı
Projenin başlangıcında kurulan L’EPAD, ye günümüzde alan yönetimi ve koordinasyonu
sağlamak üzere L’EPGD’e sorumluluk verilmişir.
L’EPAD
La Defense bölgesinin kamu tarafından hazırlanan üst ölçekli planlarda Paris’in yeni
gelişme aksı ve merkezi iş alanı olma kararından sonraki süreç günümüze kadar L’EPAD
tarafından yürütülmüştür. 1958 yılında 30 senelik bir dönem için kamu tarafından kurulan
‘L’EPAD, La Défense bölgesinin dahil olduğu Haut de Seine departmanına bağlı Courbevoie,
Puteaux belediyeleriyle ile işbirliği içerisindedir. L’EPAD’ın kurulma amacı, kamu insiyatiiyle
başlatılmış bu sürece, yerel yönetimlerin ve özel sektörün de eşgüdüm içerisinde katkı
yapmasını sağlamaktır.
L’EPAD’ın görevleri ise; dönüşüm için tanımlanan alan içerisindeki arazilerin kamulaştırılması,
gelişme stratejilerinin belirlenmesi ve uygulamayı (inşaat) kolaylaştıracak araçlar ya da
platformlar üretmektir.
L’EPGD
27 Şubat 2007’den itibaren, La Défense alanın organizasyonu ve yönetiminde L’EPGD
(Etablissement Public de Gestion de La Défense) sorumluluğuna verilmiştir. L’EPGD’nin
görevleri arasında alan yönetimi, alanın promosyonu ve canlandırılması yer almaktadır.

3, Courbevoie Belediyesinden 3 temsilci bulunmaktadır. Kurum bünyesinde Ticaret
ve Sanayi Odası temsilcisi, mülksahipleri, yerel halkın oluşturduğu dernekler, iş
sahipleri ve mekan kullanıcıları gibi aktörlerden oluşan bir danışma kurulu da
mevcuttur.
La Défense Gelişim Süreci
La Defense projesi ilk etaplarında ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşamıştır. İlk etapta
yapılması planlanan yaya ve demiryolu ulaşım sistemlerinin oluşturulması proje
bütçesinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Buna karşın, proje gelirlerinin inşaat
izinlerinden karşılanacak olması projenin uygulanmasını zora sokmuş ve süreci
yavaşlatmıştır. Projenin ilk etabında, 680 milyon franc’lık bir bütçe açığı oluşmuştur.
Başbakan Estaing döneminde devlet kendi tasarrularından katkıda bulunmuştur.
Bunun yanı sıra DATAR (Délégation à l›Aménagement du Territoire et à l›Action
Régional) aracılığıyla kent merkezinde bazı yapılaşma sınırlandırmaları getirilmiş,
bunun yanı sıra farklı bir vergilendirme sistemi uygulanarak La Defense bölgesindeki
gelişim desteklenmiştir.
La Défense’ta diğer öne çıkan bir özellik projenin sembol niteliğindeki yapılarının
yarışmaya açılarak tasarımına karar verilmesidir. 424 katılımcının arasından seçilen
4 inalist Mitterand’a projelerini sunmuş ve bu projeler arasından Spreckelsen’in
projesi seçilmiştir.
Alandaki ois binalarının ilki olma niteliğini gösteren Esso binası aynı zamanda ilk
yıkılan ve yeniden yapılan bina da olma özelliğini taşımaktadır. Bu durum aslında
La Defense’ın sürekli gelişmeye, yeniliğe ve geleceğe açık yüzünü de sembolize
eder.
Defense’taki yenilenme sürecini ada bazında bir gelişim göstermesi bakımından
‘Hücresel yenileme’ olarak da tanımlamak mümkündür. 90’larda da yapılan
yenileme çalışmaları varolan yapıların yıkılıp yeniden yapılması şeklinde devam
etmiştir. Flagship projelerin geliştirilmesi için tercihe edilen bir alan olmuş, büyük
irmaların ana oislerine ev sahipliği yapmıştır. Mimarlar için eselerini yarıştırdıkları
bir gösteriş alanı olmuştur.
Tasarımında esas alınan kriterler, L’Arc de Triomphe ile la Grande Arche arasında
uzanan aks sayesinde kent merkeziyle entegre olması ve yaya-taşıt yollarında kot
farkı yaratılarak traik karmaşasının önüne geçilmesi hedelenmiştir.

Yönetim kadrosunda Hauts-de-Seine departmanından 7 temsilci, Puteaux Belediyesinden
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Dockland Projesi – Dublin
Dublin Merkezi İş Alanı’nın doğusunda, Liffey Nehri’nin iki tarafında yer alan
proje alanı, 526 ha. büyüklüğünde bir alana yayılmaktadır.
1960’lardan 1980’lerin ortasına kadar ekonomik faaliyetlerin çökmesi ve işsizliğin
artması, özellikle genç nüfusun bölgeyi terk etmesi ile sosyal yoksunluk, iziksel
çöküntü alanı haline gelmiştir. Bu dönemde alanın 100 hektarı boş ve düşük
değerdeki endüstri alanlarından oluşmaktadır. Çekirdek alanın çevresinde çeşitli
topluluklardan oluşan 17.500 kişi yaşamaktadır.
1997’den önceki dönemde yalnızca iziksel dönüşüm üzerine yoğunlaşılır,
sosyal konut vb. gereklilikler göz önüne alınmaz. Ancak, daha sonra ‘sosyal’ ve
‘ekonomik’ boyutlar da öne çıkar ve ‘Dublin Docklands Developmet Authority’
kurulur.
Dublin Docklands Geliştirme Yönetimi (Dublin Docklands Development Authority)
1997 yılında çıkarılan Dublin Docklands Geliştirme Yasası (Dublin Docklands
Development Act) ile kurulur. Proje alanının sosyal, ekonomik ve iziksel
dönüşümünden sorumludur.
Docklands Yönetimi
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-

Alana yatırımı çekmek için stratejiler geliştirmektedir.

-

Ödenebilir konut üretimini garanti altına almaktadır.

-

Yerel Gelişim Programları hazırlamaktadır

-

Fiziki çevredeki gelişimi garanti altına almak

-

Alandaki geliştirici ortaklar ile dünyanın önde gelen mimarlarına, bina,
açık alan,
köprü projeleri hazırlatmakta böylece alanın çekiciliğini
artırmaktadır

-

Custom House Docks bölgesinde inans aktiviteleri gelişimini garanti
almaktır.

Yönetim her 5 yılda bir Dublin Docklands alanı için Master Plan hazırlar. 2008
Master Planı sosyal, ekonomik ve iziksel dönüşüm stratejilerini ortaya koyar.
Plan sürecinde, alandaki topluluklar, yatırımcılar, kurul komisyon, tüm taralar
ile danışılır.
-

Topluluk İrtibat Kurulu

-

Kendi inansmanını yaratan (self inancing) bir yapıdır.

-

Yerel İş Grupları

-

6 kişilik bir kurul ile iş grupları, topluluklar ve yerel yönetim temsilcileri ve
diğer paydaşlardan oluşan 26 kişilik üyeler tarafından yönetilmektedir.

-

Dublin Kent Konseyi

-

5 yılda bir tüm taraların katılımı ile Master Plan hazırlamaktadır.

-

Çevre Koruma İdaresi

-

Yerel istihdamı artırmak için eğitim programları sunmaktadır.

-

Dublin Liman İşletmesi (Dublin Port)

-

Yerel nüfusun inşaat projelerinde istihdam edilmesini garanti altına almak
için ‘Local Labour Charter’ı kurmuştur.

-

Dublin Ulaşım İdaresi

-

İdare- yerel örgütler- yerel ekonomi (iş) ve ilgili kurumlar arasındaki
ortaklıklar kurarak iş yaratmayı amaçlamaktadır.

-

Yerel İş Kurma/Yerel Girişim’in Teşvik Edilmesi

-

Docklands İş Forumu ile iş gruplarını üyeliğini sağlayarak projenin sosyal,
ekonomik iziksel, çevresel boyutta etkilerini ortak bir çaba ile maksimize
etmeyi amaçlamaktadır

-

Her yıl düzenli olarak ‘Sosyal Dönüşüm Konferansı’ düzenlemekte,
böylelikle toplulukların görüşleri alınması sağlamaktadır.
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master plan sürecine katılır. Proje süresi 1997-2012 arasındaki 15 yıllık bir
süreci kapsamaktadır. Tahmin edilen kamu ve özel yatırım büyüklüğü 7 milyar
Euro’dur. İlk 5 yılda 380.000 m2 inşaat başlamıştır.
Projenin Somut Hedeleri
-

30.000-40.000 yeni iş yaratılması,

-

11.000 yeni konut üretimi ve bu konutların %20’si (2.200) sosyal konut
olarak sağlanması,

-

Nüfusun 17.500’den 42.500’e yükseltilmesi

1987 de Merkezi Hükümet tarafından ‘öncü proje’ olarak kurulan Uluslararası
Finans Merkezi (International Financial Services Centre) 2008 yılı itibariye
18.000 üzerinde kişiyi istihdam etmektedir.

Portakal Çiçeği Vadisi Projesi Ankara
Portakal Çiçeği Vadisi-Ankara örneğinde, proje ortaklığı, kamu-özel sektör
işbirliği, arsa sahipleri ve girişimcinin de katılımı ile gerçekleşmiştir.
Projenin tek elden gerçekleştirilmesi için kurulan Portakal Çiçeği Vadisi Proje
Geliştirme Şirketinde (PORTAŞ); belediye % 49, mülk sahipleri % 21 ve projeyi
geliştiren ise % 30 ile temsil edilmiştir. Özellikle, arsa sahipleri, proje kararlarına,
temsilcileri aracılığı ile şirket, yönetim ve denetim kurullarında, temsil edilerek
katılmışlardır. Ayrıca, şirket tarafından, gündeme getirilen her türlü öneri, arsa
sahipleri ile yapılan aylık toplantılarda da ele alınmıştır.
Mülk sahipleri, PORTAŞ’a kat karşılığı sözleşme ile mülklerini devretmişler,
buna karşılık ise yapılan inşaattan hisseleri oranında konut ile şirket karından
da pay almışlardır.

yani, eşitlik ilkesi,
-

Geçmiş yıllarda, vadi içinde verilmiş olan imar haklarının düşürülmesi,
ancak,
yaratılacak kentsel standardı yüksek çevre ve inşaat
kalitesi sayesinde arsa
sahiplerinin mağdur edilmemesi,

-

Vadinin, en az %70-80’inin yeşil alan olarak düzenlenmesi,

-

Projedeki yatırımların gerçekleşmesi için arsa sahiplerinden gerek
belediye,
gerekse şahısların kaynak ayırmamaları,

Ayrıca,
-

Şirket temsilinin, belediye, arsa hissedarları ve proje uygulama
konusunda deneyimi olan girişimci tarafından olması, böylelikle,
özellikle hissedarların,
temsilcileri aracılığıyla karar süreçlerine
katılmaları,

-

Şirketin yönetim ve denetim kurulunda, projeden sorumlu belediye
bürokratları ile girişimci ve şahısların temsilcilerinin bulunması,

-

Vadide yaratılan değerin, puanlama sistemi ile hissedarlara, arsa
payları
oranında dağıtılması ve seçme önceliğinin en küçük
hisse sahibinden
başlamak üzere şahısların olması,

-

Belediyenin, vadide yaratılacak değerden, proje yatırımları dışında
pay almaması. Böylelikle, vadide yaratılacak yeşil alanda, kentin
kullanımına açık
rekreatif işlevlerin daha fazla olması gibi konular
tartışılmış ve karara bağlanmıştır.

PORTAŞ, proje organizasyonu sonucunda elde ettiği geliri ile;
-

proje giderlerini karşılamış,

-

tüm altyapıyı yapmış,

-

karı ise ortaklarına dağıtmıştır.

Ülkemizde ilk kez kamu ve özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilen proje ile
belediye ve mülk sahiplerinden alt ve üst yapı yatırımları için herhangi pay
alınmamıştır.
Proje dinamizminin harekete geçirilmesi ve başarı şansı özellikle projeden
doğrudan etkilenen grubun ve vadide yapılacak yatırımlardan dolayı etkilenecek
grubun, ortaya konulan amaçlar ve ilkeler çerçevesinde bir araya getirilmesi ile
mümkün olmaktadır.
Modelde;
-

Ankara’ya çağdaş ve kentsel standardı yüksek bir alan kazandırılması,

-

Belediye’nin kaynak ayırmadan,’’kendi kaynağını kendi yaratan‘’ bir
proje gerçekleştirmesi,

-

Arsa sahiplerinin, geçmişte aldıkları imar hakkı karşılığında, projede
yaratılacak değerden pay alması amaçlanmıştır.

Model, proje amaçları ve uzlaşmanın sağlanabilmesi için belirlenen ilkeler,
arsa sahipleri ile yapılan toplantılarda varılan uzlaşmanın temel ilke ve konuları
şunlardır.
-

Vadi içinde yer alan tüm parsellerin, gerek konum, gerekse geçmişte
verilen
imar hakları yönünden, aynı değerde kabul edilmesi,
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Örneklerden Alınan Dersler
Ulusal ve uluslararası örnekler dikkatle incelendiğinde, kapsamlı ve uzun
bir süreci kapsayan projelerde;
-

Vizyon

-

Politik Kararlılık

-

Kamu-Özel Sektör İşbirliği

-

Yaratılan Değerin Paylaşımı

-

Katılımcı Proje Geliştirme Yaklaşımı

-

Proje Yönetim Yapısı

gibi önemli konuları içeren yeni bir bakış açısı ve örgütlenme yapısı yer
bulunmaktadır.
Örnek proje örgütlenme yapıları; esnek ve dinamik bir süreci ele alan ve
kamunun;
-

Önemli Kentsel Ölçekli Altyapı Yatırımlarını Gerçekleştirme,

-

Proje Geliştirmede İşbirliği,

-

Yerel Ekonominin Gelişmesi,

-

Toplumsal Bütünleşmenin Sağlanması

gibi konularda öncülük üstlendiği ve sorumluluk aldığı yaklaşımları
içermektedir.
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B

ÖNERİ MODEL

Örgütlenme yapısı oluşturulurken, proje alanındaki yatırımların
gerçekleştirilmesi ve projenin sunduğu fırsatlardan Kocaeli’de yaşayanların
öncelikli olarak yararlanmalarını sağlayacak stratejiler ve politikalar
oluşturulmalıdır.
Günümüzde kapsamlı dönüşüm projelerinin ortak noktaları;

1.Seçenek: Proje Geliştirme Ortaklığı
Uluslararası ve ulusal örnekler ve projenin dinamikleri dikkate alındığında proje
yönetiminin bir ortaklık biçiminde geliştirilmesinde yarar bulunmaktadır. Projenin;
-

Kentsel Tasarım

-

Kamu, özel sektör ve sivil işbirliği,

-

Avan Proje

-

Politik kararlılık,

-

Planlama Alt Bölgesi

-

Yerel odaklı kalkınma programları,

-

Altyapı Yatırımları

-

Katılımcı planlama ve proje geliştirme yaklaşımı,

-

Tanıtım

-

Uzlaşma,

-

Pazarlama

-

Yaratılan değerin paylaşımı,

gibi konulardır.
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-

Mülkiyet Durumu,

-

Sanayi Firmaları Ve Mülk Sahiplerinin Örgütlülüğü,

-

Yerel Yönetimlerle Olan İşbirliği,

-

Tasarım Ve Planlama Süreçlerine Katılım,

-

Planlama Alt Bölgelerinin Oluşturulması
konuları önem kazanmaktadır.

gibi boyutları dikkate alındığında mülk sahipleri ile belediyenin bir araya geleceği bir
proje geliştirme ortaklık yapısı oluşturulmalıdır.
Paddington-Londra ve Portakal Çiçeği Vadisi-Ankara örnekleri dikkate alındığında
profesyonel kadroların yer alacağı bir proje yönetim şirket yapısı gündeme alınmalıdır.
Proje Geliştirme Şirketi;
-

Kentsel tasarım projelerinin hazırlanması,

-

Altyapı projelerinin hazırlanması,

-

Merkezi yönetim yatırımlarının önceliklerinin takibi,

-

Projenin tanıtımı,

-

Yatırımcıların proje alanına çekilmesi,

vb konularda hizmet üretebilir.
Şirketin sermayesi mülk sahipleri ve belediye tarafından oluşur.
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2.Seçenek: Alt Bölge Bazında
İşbirliği
Alt bölge bazında ayrı ayrı ya da birbirine bağımlı alt bölgeler bazında işbirliği
oluşturulmasıdır. Alt bölgeler bazında birlikte ya da bağımsız oluşturulacak işbirliğinin
şemsiyesini İstanbul örneklerinde olduğu gibi planlama ve tasarım süreçlerini yönetmek
üzere bir Kentsel Dönüşüm Derneği kurulabilir.
Kentsel Tasarım Rehberi
Kentsel Tasarım Rehberi, SPD (Supplemantary Planning Document/Tamamlayıcı
Planlama Belgesi) özellikle vizyon projelerin tasarlanmasında önemli bir belgedir.
Planlı alanların kentsel tasarıma ilişkin tavsiyeler, alternatiler ve kuralları tarif eder.
Esnek ve açıklayıcı bir yapısı vardır. Yapıların genel özelliklerini tarif edebildikleri gibi
tabela, çatı özellikleri, sokak mobilyaları gibi detaylara ilişkin de kuralları içerebilirler. Bir
Tasarım Rehberi genel olarak aşağıdaki gibi bir içeriğe sahiptir:
-

Genel planlama ve tasarım ilkeleri

-

Yasal süreçler

-

Yapılaşma detayları

-

Bina kütleleri ve parsel kullanımı

-

Yaya dolaşımı

-

Otoparklar

-

Peyzaj düzenlemelerine

-

Sürdürülebilir tasarım ve enerji tasarrufuna ilişkin bilgiler

-

Avan proje niteliği, teslimat ve onay süreçlerine ilişkin bilgiler

Ancak son yıllarda Avrupa ve Amerika’da yüksek kalitede çevre yaratabilmek için Urban
Coding (Kentsel Kod) sistemi geliştirilmiştir.
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Kentsel Kod, tasarım kalitesinin yüksek olmasını engelleyen aşağıdaki unsurların
aşılabilmesi için önemli bir araç olmuştur:
-

Yavaş ve yetersiz işleyen bürokrasi süreçleri ve karar mekanizmaları

-

Plan yapıcıların yüksek kalitede tasarım ve çevre standartları isteklerine yanıt
veremeyen piyasa koşulları

Bunun için Avrupa ve Amerika’da çeşitli kentlerde kentsel kod sistemi işletilmektedir. Bu
sistemle tasarımın kilit bileşenlerini içeren yasal doküman hazırlanır ve arazi bu kurallara
uyularak geliştirilir. Böylece kentsel tasarımın kalitesini sağlamak için yüksek düzeyde
tasarım kontrolü sağlanır. Kodların içeriği tasarım rehberine yakın olmasına rağmen;
tasarım rehberleri yol göstericiyken, kodlar çok daha detaylı, kısıtlayıcı ve nettir. Yasal
parametreleri ve koşulları ortaya koyan düzenleyici ve operasyonel niteliği olan yazılı ve
görsel dokümanlardır.
Kodlar farklı seviyelerde açıklamalar içerebilir. Sadece öneriler ve seçenekler olabileceği
gibi, zorunluluklar da olabilir ve hatta bunlar aynı proje alanının farklı bölgelerinde seviye
olarak farklılık gösterebilir.
Tasarımda yüksek kalite standartlarına erişilebilmesi için detaylı tasarım prensiplerinin
ve stratejilerinin kurallarının ve tekniklerinin belirtilmesi gerekmektedir.
Bu detaylı bilgilerin plan belgeleriyle birlikte verilmesi, bürokratik süreçleri uzatabileceği
gibi, detayda bilgi yetersizliğinden dolayı bazı uygulamaları imkânsız kılabilir. Dolayısıyla
planda Kentsel Tasarım Rehberi ve Estetik Kurul gibi araçlar geliştirilmelidir.
Tasarım Rehberi’nin Merkez Alanı ile ilgili detaylı yapılaşma bilgilerini vermesi, altyapı,
ulaşım ve kamusal alanlara ilişkin kuralları belirtmesi beklenmektedir. Planlama
dokümanlarının bir devamı ve yönetmelik niteliğindeki bu dokümanın daha ziyade
Urban Coding sistemine yakın olduğu görülmektedir. Bu dokümana göre hazırlanacak
bütün avan projeler mülk sahipleri, yerel belediye, büyükşehir belediyesi ve proje
tasarımcısından oluşacak estetik komite tarafından kontrol edilecek ve onaylanacaktır.
Dolayısıyla kentsel tasarım rehberinin niteliğinin yüksek tasarım kalitesini sağlayabilecek
biçimde belirlenmesi ve oluşturulması gerekmektedir.

BÖLÜM IX
YENİLİKÇİ
YAKLAŞIMLAR
A. İMAR HAKLARI TRANSFERİ
VE TOPLULAŞTIRILMASI
B. İMAR BONUSU
C. ALTYAPI FONU
D. ÖDENEBİLİR KONUT PROGRAMI
E. TAŞINMA PROGRAMI
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A

İMAR HAKLARI TRANSFERİ ve
TOPLULAŞTIRILMASI

Projenin kapsamı, büyüklüğü ve zamanlaması dikkate alındığında klasik imar planı uygulama araçları dışında yenilikçi, birtakım araçların da
tartışılmalıdır. Proje alanı ile proje alanındaki mevcut konut yerleşimleri ve yakın çevre yerleşimlerinin bütünleşmesini sağlamak için özellikle mevcut
yerleşmelerde bulunan
-

Yapı

-

Yaşam Kalitesi

risklerinin azaltılması için imar haklarının transferi ve toplulaştırılması gibi yeni yöntemler tartışılmaya açılmalıdır.
1. İmar Haklarının Transferi: Proje alanı içinde çeşitli nedenlerle imar hakları kısıtlama altında olabilecek mülkiyetlerdeki, İmar Haklarının bir
başka parsele transferini sağlayacak bu yöntemin imar haklarının eşit dağıtılması yönünde olumlu katkısı olacaktır. Ayrıca, proje dışındaki
yoğun konut yerleşimlerinin dönüşümüne inans sağlamak üzere imar haklarının artırılması ancak artırılan imar haklarının proje alanına
transferini sağlayarak yüksek standartlı yerleşim alanlarının yaratılması yaklaşımı da uygulanabilir.

2. İmar Haklarının Toplulaştırılması: Proje alanı içinde hisseli mülkiyetlerin toplulaştırılmasını ve kentsel tasarım projesinde yoğun bölgelerdeki
imar haklarının eşit dağılımını sağlamak üzere bu yöntemin kullanılması projenin uygulanabilirliği ve yatırım paketlerinin ölçeği açısından
önemli bir araç olabilir.
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B

İMAR
BONUSU

KAZAN&KAZAN YAKLAŞIMI
- Kamu ve Özel kazan kazan stratejisi,
- Kamu Kazanımları;
İlave Terk
Metropol Kullanımlar (Belediye Konut Alanı,
Turizm, Eğitim ve Sağlık
Birleşme ve Transfer (Açık Alan), Rekreasyon
- Özel Kazanımları;
İlave İmar Bonusu
Yükseklik
- Beyaz ve Sulak Alan olmak üzere 2 temel
bölge olacaktır,
- İmar Hakkı Artışı; mevcut imar durumu üzerinden olacaktır.
- Kullanım değişikliği ise ilave terkler
sağlanmadan verilmeyecektir. Bu koşulda karma
kullanım olacaktır.
- Kamusal alanların elde edilmesi bedelsiz terk
koşuluna bağlı olacaktır.
- Altyapı ve peyzaj maliyeti mülk sahipleri
tarafından karşılanacaktır. Madde 73
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Açık Alan Bonusu
İlave Terk

Yükseklik
İlavesi

+3
%5

+2

%10
%15

+1

5
Birleşme Bonusu

10

15

20

25

İlave İmar
Bonusu (%)

25

İlave İmar
Bonusu (%)

Birleşme - Transfer
Yükseklik
İlavesi
5.000-9.999 m2

+3

10.000-14.999m2
+15.000 m2

+2
+1

5

10

15

20

30

Metropol Kullanımlar
Yükseklik
İlavesi

Kullanım Teşviği
Kültür

+3

Turizm
Eğitim,Sağlık

+2
İlave İmar
Bonusu
(%)

+1

5
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C

ALTYAPI FONU

Yeni Merkez teknik ve sosyal altyapı yatırımlarının özel sektör
yatırımlarına paralel olarak gerçekleştirilmesi için alt yapı fonu
oluşturulmalıdır. Uluslararası vizyon projeleri incelendiğinde gayrimenkul
yatırımcılarını çekmek için metro, karayolu, tramvay vb gibi altyapı
yatırımları projenin başlangıç yıllarında başlatılmıştır.
Bu nedenle, yaklaşık 300-400 milyon USD’ı bulacak olan altyapı
yatırımlarının inansmanı için yeni yaklaşımlar tartışılmalıdır.
Örneğim proje kapsamında Merkezi Yönetim, KBB ve yatırımcıların
kaynaklarından oluşturulacak ‘Yeni Merkez Altyapı Fonu’ yalnızca teknik
altyapı ve yeşil, park, eğitim vb gibi sosyal altyapı yatırımlarını gerçekleştirir.
Fon kaynakları;
-

Hazine arsaların bir bölümü

-

Altyapı Katılım Payları

-

İmar Bonusu

olarak oluşturulabilir.

Kocaeli Yeni Merkez Yol Haritası 163

D

ÖDENEBİLİR KONUT
PROGRAMI

Kocaeli Metropolünün karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit deprem
riskidir. Bu nedenle, proje alanında bulunan kamu mülkiyetinin çokluğu
fırsat kabul edilerek, riskin azaltılması yönünde kullanılmalıdır.
Uluslar arası dönüşüm projeleri dikkate alındığında her bir proje
alanında özel sektörün yapmış olduğu yatırımın belli bir yüzde
oranında ödenebilir konut yapma zorunluluğu projede karma sosyal
yapıyı sağlaması ve özellikle alt gelir grubunda bulunanların kamu
kaynaklarından eşit yararlanmaları ilkesini ortaya koymaktadır.
Ödenebilir Konut programı hazırlanırken başta;
-

Konut inşaatlarının % kaçının ‘ödenebilir konut’ olacağı,

-

Bu konutların özel, kamu, kamu-özel ortaklık biçimlerinden
hangisiyle ve nasıl sunulacağı,

-

Özel sektöre ‘ödenebilir konut’ sunumunu için teşvikler
sağlanması,

-

Merkezi hükümet – yerel yönetimler arasında yapılacak
anlaşma ile ‘fon’ yaratılması,

konularına karar verilmelidir.
Bir konutun maddi olarak ‘ödenebilir’ olabilmesi için üretim
maliyetlerinin düşük olması gerekmektedir. Ödenebilir konut; başta
kamunun sorumluluğunda olmakla birlikte, özel sektör teşvikleriyle
de sağlanabilir. Ödenebilir Konut programları sayesinde özel sektör,
ucuz konut sağlamaya teşvik edilebilir.
-

Ucuz arazi sağlama

-

Bonus Yapılaşma teşviki

-

Vergi indirimleri

bir araç olarak kullanılabilir.
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Ödenebilir Konut sağlamak için öneriler;
−

Belediye ve yatırımcılar arasındaki sözleşme yapılması,

−

Kamu-özel
sektör
ortaklıkları:
dönüşüm
alanında
yaşayanlardan, yerel yönetim temsilcilerinden, inanse eden
şirketler ve kar amacı gütmeyen kamu sektörü tarafından
ortaklıklar oluşturulması (İngiltere’deki Community Land Trust
biçimindeki ortaklık)

−

Kamu arazilerinde yatırımcıya arazi verilerek sağlanarak
ödenebilir konut üretimi sağlanması,

−

Merkezi hükümet vergi gelirleri yerel belediye ile paylaşılarak
‘ödenebilir konut programı’ başlatılması

Proje alanında özellikle kamu arsalar ve teşvik sağlanarak da özel
mülkiyet arsaları üzerinde da ‘ödenebilir konut programı modeli’
Merkezi Yönetim ve KBB işbirliği ile gerçekleştirilmelidir.

E

TAŞINMA PROGRAMI

Sanayi alanında bulunan özellikle küçük sanayi sitelerinde faaliyet
gösteren küçük ölçekli işletmelerin sorunlarını çözümü için belediye ile
işbirliği yapılarak ‘taşınma programları’ hazırlanmalıdır.

BÖLÜM X
İŞ PROGRAMI
A. ETAPLAMA
B. CHECKLIST
C. İZLEME, DEĞERLENDİRME,
UYGULAMA
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A

ETAPLAMA

Yeni Merkez etaplama ve uygulama stratejileri; arazi kullanım kararları, altyapı ihtiyaçları ve arazi elde etme kapasitesine göre belirlenmelidir.
Etaplamada kent merkezinin değişimini tetikleyen projelere öncelik verilmeli, kent merkezinin dönüşümüyle özel sektör yatırımlarının alana çekilmesi hedelenmelidir.

KISA VADE (0-5 Yıl)
Proje alanının kuzeyindeki özellikle kamu arsalarının bulunduğu bölge hem kamusal
hem de özel sektör yatırımları için önemli potansiyel sunmaktadır.

Beklenti Yönetimi
–

Fikir Projesi

–

Planlar Arası Uyum

–

Ekonomik Analizler

–

Revizyonlar

–

Planlama Koşulları

–

Kentsel Tasarım Projesi

–

Kamu ve Özel Sektör İşbirliği Potansiyeli

–

Kentsel Tasarım Rehberi

–

Arsa Birleştirilmesi

–

Ortak Yatırım Olasılığı

Uzlaşma Yönetimi
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Planlama ve Tasarım

Taşınma Programı
–

Kamu Taşınmazları

–

Özel Taşınmazlar

–

Transfer Alanları

–

Mülk Sahipleri Arasında Uzlaşma
Toplantıları

–

Uzlaşma İlkeleri

–

Yatırımcı Dosyası Hazırlanması

–

Paylaşma İlkeleri

–

Sunumlar ve Maketler

–

Toplantı ve Briingler
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Pazarlama- Tanıtım

ORTA VADE (5-10 Yıl)
Proje alanının orta ve batı kesiminin gelişimi ele alınmalıdır. Bir başka deyişle Kullar Deresi ile Sarı Dere arasındaki bölge yeni merkezin ana omurgasını
oluşturması açısından önem taşımaktadır.

Dere Kenarı Gelişme
Stratejileri

Planlama ve Tasarım
–

Planlar Arası Uyum

–

Sarı Dere Kenarı Kullanımları

–

Revizyonlar

–

Dere ve Deniz Bağlantısı

–

Kentsel Tasarım Projesi

–

Kentsel Tasarım Rehberi

Açık Alan Sistematiği

Taşınma Programı

–

Kamusal Meydanlar

–

Kamu Taşınmazları

–

Ticari Açık Alanlar

–

Özel Taşınmazlar

–

Deniz ve Merkez Bütünleşmesi

–

Transfer Alanları

Uzlaşma Yönetimi

Pazarlama - Tanıtım

–

Uzlaşma Toplantıları

–

Yatırımcı Dosyası Hazırlanması

–

Uzlaşma İlkeleri

–

Sunumlar ve Maketler

–

Paylaşma İlkeleri

–

Toplantı ve Briingler
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UZUN VADE (10-15 Yıl)
Yeni merkezin tamamlanması ve alt bölgelerin entegre edilmesi aşamalarını içerir. Bu aşamada özellikle proje alanının körfez ve kıyı bütünleşmesi ile tüm
kamusal yatırımların bitirilmesi hedelenmelidir.

Sulak Alan Analizleri
–

Ekolojik Analizler

–

Ulaşım Sistematiği

–

Ekonomik Analizler

–

Metro, Tramvay

–

Mühendislik Analizleri

–

Otobüs Durakları

–

Kamusal Yatırımlar

Sulak Alan ve Sarı
Dere Fikir Projesi

Planlama ve Tasarım
–

Revizyonlar

–

Kentsel Kimlik ve İmaj

–

Kentsel Tasarım Projesi

–

Su Kenarı Yerleşim Deseni

–

Kentsel Tasarım Rehberi

Körfez Kıyı Gelişim
Tasarımı
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Altyapı Yatırımları

Pazarlama - Tanıtım
–

Yatırımcı Dosyası Hazırlanması

–

Kıyı Kullanımı

–

Sunumlar ve Maketler

–

Ekolojik Denge

–

Toplantı ve Briingler

–

Liman, Marina Analizleri
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B

CHECKLIST

Kocaeli yeni kent merkezinin kent ekonomisi ve ekolojisi adına
faydalı kullanımlara dönüşümü sürecinde, farklı disiplinler ve
paydaşlar arasında birlikte çalışma ortamı ve proje geliştirme
sinerjisi geliştirilmelidir.
Kamunun istek ve kararlılığı, özel sektörün girişimciliği ve doğru
planlama ve tasarım süreçlerinin birlikteliği, 460 ha. büyüklüğündeki
merkezin dönüşümünde proje yönetimi kavramını ön plana
çıkarmaktadır.

Proje Yönetimi
Proje geliştirme süreçlerinde; kamu ya da özel
yöneticileri, “vizyon” aşamasından itibaren projede
Proje yönetimi, projenin tüm yönlerinin planlama,
ve kontrol aşamalarından sorumludur ve bütüncül,
entegre yaklaşım benimsenmelidir.

sektör proje
yer almalıdır.
koordinasyon
sistematik ve

–

Mülk sahipleri, yatırımcılar, girişimciler gibi proje inansmanını
sağlayan paydaşların çıkarlarını temsil eden proje yöneticisi;
paydaşlar arasında şeffaf bilgi ve paylaşım ortamını ve ortak
karar verilebilmesini,

–

Projenin süresi, maliyeti ve kalitesi konularının ekonomik,
ekolojik ve sosyal sürdürülebilirlik konuları gözetilerek,
disiplinlerarası proje grupları ile planlama sürecini,

–

Proje dışından girişimciler ile proje arasındaki arabirim olarak
iletişimin sağlamasını yönetmektedir.
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Proje Yönetimi için Kontrol Listesi
Evet
Projenin etapları tanımlandı mı? (Amaçlar, program, bütçe vb.)
Risk kategorileri belirlendi mi? (Teknoloji, süreç, yatırımcılar, güvenlik,
çevresel faktörler, kontroller, bütçe, kamunun katılımı)
Risk konularına yönelik acil durum planı var mı?
Planlama ve programlama yaklaşımı standardize edildi mi?
Plan değişiklikleri proje grubuna ulaştırılıyor mu?
İlk durum ve son durumun ekonomik kıyaslamasını yapan çalışmalar
hazırlandı mı?
Bütçe analizi çalışmaları yapıldı mı?

Hayır

Pazarlama Stratejisi için Kontrol Listesi
Evet
Yazılı pazarlama stratejisi belirlendi mi?
Yazılı dökümanların kalitesi, anlaşılırlığı ve kullanılırlığı yeterli düzeyde mi?
Stratejilerin hayata geçirilmesi için yeterli bütçe ayrıldı mı?
Ekonomik düşüş dönemleri için belirlenen bir strateji var mı?
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Hayır

Paydaşların katılımının sağlanması konusunda yapılması gerekenler;

Farklı disiplinler ve paydaşlar arasında birlikte çalışma ortamı ve proje geliştirme
sinerjisinin varlığının sağlanması için yapılması gerekenler;
Kalite Yönetimi için Kontrol Listesi
Evet
Entegre, anlaşılır ve kullanışlı bir planlama, kalite kontrol, değerlendirme, geliştirme ve raporlama sistemi oluşturuldu mu?
Proje sürecinin tamamındaki potansiyel riskler tanımlandı mı?
Proje kapsamında çalışan kişilerin görev tanımları yapıldı mı?
Projeye mahsus olan “kalite sistemi” düzenli olarak denetleniyor mu?
Kalite sistemi, verilerin güncellenmesi ve raporlama sürecini kapsıyor
mu?
Kalite yönetimi sonuçları tüm yönetim kuruluna aktarılıyor mu?

Projenin etkinliğinin sağlanması için yapılması gerekenler;

Hayır

Paydaşların Bilgilendirilmesi ve Katılımı
Paydaşların katılımı sürece entegre edildi mi?
Proje dökümanları tüm paydaşlar tarafından anlaşılabilir nitelikte mi?
Proje bilgileri ve paydaşların yorumları kayıt ediliyor mu?
Toplantı kararları halka anlatılıyor mu?
Ne, nerede, Ne zaman ve Kim soruları göz önüne alınıyor mu?
Kamu için bilgilendirme sergileri yapılıyor mu?
Proje alanında bilgilendirme panoları kullanılıyor mu?

Evet

Hayır

Mülk Sahipleri, Yatırımcılar ve
Plancılar
Dönüşüm alanlarındaki mülk sahipleri, gelecekteki yatırım
potansiyelini gözeterek, harcamalarını azaltmak ve gelirlerini artırmak
niyetindedirler. Mülk sahipleri, yatırımlarının ekonomik değer artışından
doğrudan faydalanırken, kentsel çevrenin iyileşmesi ve arazi iyatlarının
artışından dolaylı olarak faydalanırlar. Bu faydalardan yararlanabilmek
için, alandaki sosyal projeleri destekleyerek sosyal sorumluluklarını da
gösterirler.
Kentsel çevre kalitesi, nüfus, piyasa talebi ve iş olanaklarının düşük
olduğu sanayi alanlarının, bölgesel ve yerel ölçekte ekonomik olarak
güçlü alanlara dönüşümü, yatırımcılar arasındaki rekabet ortamının
sonucudur. Yatırımcıların öncelikli amacı, ekonomik risklerinin minimize
edilmesidir.
Plancılar ise, sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel değerleri gözeterek
alandaki; yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yapılaşmış ve yapılaşmamış
çevrenin korunması, eşitliğin sağlanması ve engellerin kaldırılması,
gelişimin kontrol edilmesi, paydaşlar arası ikirler ve düşüncelerin
mekansallaştırılması gibi görevleri üstlenirler.
Bu roller kapsamında, mülk sahipleri, yatırımcılar ve plancıların göz
önüne almaları gereken konular şöyledir;
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AMAÇLAR
Kullanılabilir yapılar ve altyapının korunması

GÖSTERGELER
Sulak alanın korunması
Alan çalışmaları yapılması
Tasarım rehberleri kullanılması

Kullanılabilir durumdaki yapıların türlerine göre yaklaşım stratejileri belirlenmesi
Bölgesel ölçekte sosyo-ekonomik ihtiyaçları karşıla- Bölgesel analizlerin yapılması
yan arazi kullanımı kararları getirilmesi
Bölgesel gelişme stratejilerinin değerlendirilmesi
Piyasa talebinin bilinmesi
Sanayi dönüşümünün kentsel gelişim dinamiklerine Yakın çevre ile güçlü sosyal ve iziksel bağlantılar kurulması
göre değerlendirilmesi
Karma kullanım yaklaşımının benimsenmesi
Yerel halkın projeden olumsuz olarak etkilenmesinin Halkın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi
önlenmesi
Sağlık ve rekreasyon alanları ile kentsel çevrenin iyileştirilmesi
Spor tesisleri ile suç oranının düşürülmesi
Ekonomik gelişim

Eğitim altyapısı ve sosyal altyapının güçlendirilmesi ile komşuluk sinerjisinin yaratılması
Yeni iş fırsatlarının sağlanması
İş türleri yapısının belirlenmesi, böylece yerel halka yönelik iş fırsatlarının da listede yer alması
Yakın çevrede de iş fırsatları yaratılması
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Kaynakların korunması

Ekosistemler, su kaynakları, orman alanlarının korunması
Yenilikçi tasarımlarla enerji tasarrufu yapılması
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı

Ulaşılabilirlik

Eko-evler, yeşil teknolojiler gibi yapılanmaların alana kimlik kazandırması
Toplu taşımın güçlendirilmesi
Yeşil koridor içindeki raylı sistemler ile kırsal alanlara erişim

Kaliteli kentsel çevre

Yakın çevre ile ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi
Uzmanların tasarım yaklaşımları
Workshoplar ve uluslar arası deneyim paylaşımları
Tasarım ve peyzaj yaklaşımları belirlenmesi
Esnek ve uygulanabilir tasarım yaklaşımları: Binaların birden fazla türde yapılaşmasına izin verilmesi
Kentsel tasarım kontrol listesi*

Bilgiye Erişim

Çeşitlilik: Farklı konut tipolojileri ve yoğunlukları
Bilgiye eşit erişim
Bilgi Yönetimi
Dökümantasyon merkezi
Ziyaretçi merkezi kurulması
e- vatandaşlık sistemi
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* Kentsel Tasarım Kontrol Listesi
KAMUSAL ALTYAPI
Evet
Bilgi ve İletişim Altyapı Ağı
İletişim ve bilişim altyapıları
Sokakların Ölçülendirilmesi
Proje ölçeğinde; traik yoğunluğu,
güvenlik ve geçişler
Bitkilendirme
Yol boyunca ve park alanlarında
peyzaj düzenlemeleri
Otopark Alanları
Mevcut otoparklar ve yeterli otopark alanı
Erişilebilirlik
Engeliler için tasarım
KAMUSAL ALANLAR
Peyzaj Tasarımı
Ağaçlandırma, bitkilendirme
Kaliteli Kent Mobilyaları
Toplanma mekanları, banklar,
ışıklandırma, tabelalar vb.
Temizlik
Çöp kutuları ve sürekli temizliğin
devamlılığı, kontrolü
Geri dönüşüm
Geri dönüşüm konteynırları
Kamusal alanların yapısı ve kulla- Kaliteli tasarım, çekici aktiviteler
nımı
ve ulaşılabilirlik
Aydınlanma
Karanlık mekanlar, metro, viyadükler, gölgedeki yeşil alanlarda
özel tasarımlar
Oyun Parkları
Yeterli miktarda ve iziksel ve sosyal gelişimi destekler nitelikte
Sanatsal Objeler, Süslemeler
Kimlik kriterleri
Su Tasarım Elemanları
Proje alanında bütüncül su yaklaşımı
Topoğrafya
Vistalar, tepe noktaları, eğimli
alanlarda kullanım stratejileri
Yönlenme
Kamusal ve özel kullanımlar arasında farklılık yaratılması
Kenarlar
Su kenarı, orman alanı, eğimli
alanlar, yapı alanlarının kenarları
Mikro-Klima ve güneş enerjisi
Mikro-klima koşullarının gözetilmesi, güneş enerjisinin kullanımı
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Hayır

GELİŞME
Yakın çevre

Bağlantılar
Görünürlük

Yakın çevre bağlantılarının kurulması, yaya yolları ve bisiklet yolları sisteminin yakın çevre bağlantıları
Yakın çevre ile iziksel ve sosyal
bağlantılar
Simge olarak kullanılabilecek tarihi yapılar
Tasarım kriterleri belirlenmesi

Cephe Tasarımı
DOĞAL ALANLARIN TASARIMDA KULLANIMI
Kimlik
Doğal alanların korunması, bulundukları alanların ön plana çıkarılması ve kamusal kullanımlara
açılmaları

Kamu ve Karar Vericiler

Piyasa ve Paydaşların
Beklentilerinin Araştırılması

Dönüşüm projelerinde kamunun söz sahibi olması demokratik hayatın
gerekliliğiyken, yerel yönetimlerin yer alması, ilçe bazında daha iyi etkili bir
yönetim sürecinin ortaya çıkmasını sağlar.
Bu kapsamda, yerel halkın katılımının sağlanması için sorulabilecek
sorular şunlar olabilir;

Bölgedeki yatırımcıların, sürdürülebilir gelişim ilkesini kavrayışları,
yaklaşımları, engeller ve itici güçleri (beklentileri) öğrenmek, sürdürülebilir
gelişimin üç kavramı arasındaki itici faktörler (atık yönetimi gibi) ve çekici
faktörlerin (yatırım karlılığı gibi) tanımlanması amacıyla, Thames Gateway
ve Greater Manchester projelerinin yatırımcıları arasında bir araştırma
yapılmıştır. Araştırma soruları şöyledir;

Sürece katılmak, bilgilendirilmek, toplantılara katılmak ister misiniz?

Piyasa Etkileri (Ekonomik Sürdürülebilirlik)

Bu sürece katılmak için ne kadar zaman feda edebilirsiniz?

Konut alanlarının yoğunluk ve ödenebilirliği, altyapı yatırımları, projenin
karlılığı açısından ne kadar önemlidir?

Projeden dolaylı ya da dolaysız olarak etkilenecek misiniz? Nasıl?
Proje hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz?

Projenin ekonomik karlılığını ne belirler ve en karlı konut çeşitliliği nasıl arz
edilir?

İlkokullar, dini alanlar, yerel örgütlenmelere nasıl ulaşılarak bilgilendirme
yapılabilir?

Proje alanının ‘kimliği ve imajı’ ne kadar önemlidir?
Paydaşlar Arası Etkileşim(Sosyal Sürdürülebilirlik)
Yatırımcılar ve diğer paydaşlar arasındaki etkileşim nasıl sağlanmalıdır?
(Ülkesel, bölgesel ve yerel ölçeklerde devlet, ajanslar, danışmanlar, kamu)
Yatırımcıların yenilemeye yaklaşımları nasıldır?
En uygun ortak girişim ve örgütlenme modeli nedir?
Süreç içinde ortaya çıkması muhtemel anlaşmazlıklar, gerilimler ve itici
güçler nelerdir?
Yıkma Ve Yeniden İnşa Etme Teknolojisi (Ekolojik Sürdürülebilirlik)
Yeniden yapılanma teknolojisinin türünü ne belirler?
Yenileme teknolojileri sürdürülebilir midir?
Sonuç: “Yatırımcı Kontrol Listesi” İki bölgede, çeşitli alanlarda yapılan
anket sonuçları değerlendirildiğinde, aşağıdaki kontrol listesi oluşturulmuş,
yatırımcıların dikkat etmeleri gereken konular tanımlanmıştır. SUBR:IM
tarafından hazırlanan kontrol listesi, tüm sanayi alanı dönüşüm projeleri
için sürdürülebilirlik çerçevesi oluşturmaktadır.
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Roller/Sorumluluklar
Sürdürülebilir yenileme tekniklerinin kullanımı
Ekolojik

Öneriler
Yenileme süresince ve sonrasında kamunun ve diğer paydaşların sürece katılımı

Sürdürülebilir yapım tekniklerinin kullanılması ve yüksek tasarım standartlarının sağlanması
Tasarım kodları, rehberler ve stratejilerin belirlenmesi
Tasarımda proaktif yaklaşım
“Eko-Günler” gibi aktivitelerle halkın eğitimi

Sosyal

Kamu ile ilişkiler, projenin başlangıcından itibaren sıkı tutulmalıdır

Kamu temsilcilerinin, dünya örneklerinin yerinde incelenmesi

Paydaşlar arası ortaklıklar kurulması

Risklerin şeffaf biçimde anlatılması
Kamu- özel ortaklıklarının birçok avantajı vardır fakat vizyon
ve liderlik konuları çok önemlidir
Çeşitlilik ve zenginliğin artması için duyarlılık gereklidir

Ekonomik

Projenin güçlü marka kimliğinin sağlanması
Dengeli ve karma mülkiyet deseni ve konut tipolojilerinin sağlanması

Sürdürülebilir – Yaşanabilir yaşama alanları üretilmesi
Tümü
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Sosyal konut ihtiyacı karşılanmalıdır, toplu konutlar ise sosyal
dışlanmaya sebep olmaktadır
Farklı konut tipolojilerinin, yoğunlukların ve ortaklık modellerinin geliştirilmesi gereklidir

Konut alanlarının iş alanlarına ve servislere yakın olması

Proje sürecinin tümünde sürdürülebilirlik yaklaşımının proaktif olarak ele alınSürdürülebilirlik bileşenlerinin tutarlı ve uygun olması
ması
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C

İZLEME,
DEĞERLENDİRME
ve UYGULAMA

Taslak Yol Haritası, yalnızca bir tarafın değil, tüm taraların katılımı ve
desteği ile uygulamaya konulacak bir plandır. Plan, kamu, özel ve sivil
örgütler ile özellikle proje alanında yaşayanların da benimseyeceği bir
ortam içinde tartışılmalıdır.
Söz konusu ortamın sağlanabilmesi için planda önerilen, Proje Yönetim
Ortaklığı, planı izleme ve değerlendirme ile uygulama sorumluluğunu ele
almalıdır.
Ortaklık içinde yer alacak olan belediye, yatırımcı, yerel örgütler ve sivil
toplum örgütleri, uyum içinde çalışarak, planda önerilen strateji ve eylemlerin
gerçekleştirilmesi, kaynaklarının bulunması ve önceliklerin saptanması vb
gibi konularda işbirliği yapmalı ve her biri çözüm ortağı olmalıdır.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ile İzmit Belediye Başkanı,
ortaklık içinde, birçok kamu, özel ve sivil örgütlerle beraber çalışarak
planın uygulanması konusunda liderlik görevini üstlenmelidir. Ayrıca,
proje alanında yaşayan ve faaliyette bulunanlar da ortaklık içinde yerel
örgütlenmeler bazında etkin olmalı ve karar süreçlerine katılmalıdır.
Yol Haritası, 6 aylık sürelerde izlenmeli ve gelişmeler bir rapor halinde
taralara sunulmalıdır. Rapor, kamuoyuna açıklanmalı ve gelişmeler sürekli
tartışılmalıdır. Yol Haritası, web sitesinde yer almalı ve sitede, Yol
haritasında da önerilen program ve projeler, kamuoyu ile interaktif bir
biçimde ele alınmalıdır.
Plan, gerekli durumlarda revize edilmeli ve alınan kararlar sürekli taralar
ve kamuoyu ile tartışılmalıdır.
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