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YÖNETİCİ ÖZETİ 
 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘planlama’ ve ‘proje geliştirme’ konularında 
ülkemizdeki planlama ve şehircilik tarihi açısından önemli birtakım atılımlar 
gerçekleştirmiştir. Bunlardan; 

1. İstanbul Metropoliten ve Kentsel Tasarım Merkezi’nin (IMP) kurulması, 
2. İstanbul Stratejik Planı’nın hazırlanması ve onaylanması, 
3. Vizyon Projelerinin Stratejik İşbirliği ile Geliştirilmesi, 
 

üç önemli çalışmayı oluşturmaktadır. 

Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi, İstanbul Metropoliten Alanı Merkezi İş 
Bölgesi’nin desentralize edilmesi kararı çerçevesinde Doğu yakasında,  üst 
düzeyde bir alt merkez oluşturulması hedefine hizmet edecek öncü ve önemli bir 
projedir.  

Projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi  
(İMP) ile proje alanındaki önde gelen arsa sahiplerinin oluşturduğu  Kartal 
Kentsel Dönüşüm Derneği arasındaki planlama ve tasarım boyutundaki işbirliği 
farklı bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımla uyumlu ve yol haritasının 
gereği olarak; 

 Stratejik Ortaklık (IMP-Dernek) 
 Fikir Projesi (Uluslararası Yarışma) 
 Yapısal Plan (Zaha Hadid) 
 Arazi Kullanım Analizi (Kentsel Strateji) 

çalışmaları yapılmış veya yapılmaktadır. 

Amaç ve Kapsam 

Bu rapor, Kartal Alt Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tasarım ve yapılaşma 
kararlarına dayanak oluşturmak üzere, planlama kararları ve piyasa koşulları 
gözetilerek gerçekleştirilen “en verimli ve en uygun arazi kullanım çalışması” 
sonuçlarını tanıtmayı amaçlamaktadır.  

Rapor, proje alanının mevcut durumunu tanımladıktan sonra, uluslar arası 
düzeyden başlayarak, ulusal ve metropoliten alan düzeylerindeki planlama 
kararlarını, sektörel- mekansal eğilim ve yönelişleri saptamakta, bunlardan proje 
alanıyla ilgili çıkarsamalar yaparak proje alanının gelecekteki olası gelişim 
senaryolarını ortaya koymaktadır. SWOT analizleri aracılığıyla değerlendirilen bu 
senaryolar, üst ölçekli bir planın varlığında, piyasa koşulları gözetilerek 
gerçekleştirilen mali fizibilite çalışması ile sınanarak arazi kullanım tablolarında 
ortaya koyulmaktadır. 
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Proje Alanı 

Proje alanı, Maltepe, Pendik ve Sultanbeyli ilçeleri arasından denize dikey olarak 
KD-GB yönünde uzanan Kartal İlçesi’nin bir bölümünü oluşturan Kartal Belediyesi 
sınırları içinde kalmakta ve uluslar arası kentsel tasarım yarışmasına konu olan 
555 hektarlık Kentsel Dönüşüm Projesi alanının 360 hektarlık bir bölümünü 
oluşturmaktadır. 

Proje alanı, kuzey-güney doğrultusunda E-5 Kartal kavşağı ile Kartal’daki mevcut 
ticaret merkezini de içine alan, sanayi alanlarının 
yoğun olarak yeraldığı ancak yer yer konut ve 
ticaret kümelenmelerinin de bulunduğu bir alanı 
kapsamaktadır Doğu ve Batı taraflarında yoğun 
konut alanları, E- kavşağı çevresinde ve E-5 
boyunca Kuzey Batı ve Kuzey Doğu yönünde ise 
gene sanayi ve ticaret alanları yeralmaktadır. 

Proje alanının Istanbul MİA ve Anadolu ilekarayolu  
ilişkisi E-5 ekspres yolu, E-6 otoyolu ile 
sağlanmaktadır. Sahil boyunca uzanan demiryolu 
anahat ve banliyö işletmelerince kullanılmaktadır. 
Kıyıda gerek kent merkezine gerekse Yalova’ya 
deniz otobüsünün iskelesi bulunmaktadır.  

 

Sabiha Gökçen havalimanı ve Istanbul Park Formula 1 tesisleri yakın bölge 
içindedir. 
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%59’u özel mülkiyette olan 360 ha’lık kentsel dönüşüm sanayi alanında 
kullanımların dağılımı şöyledir: 

 

Kullanım/Mülkiyet Alan (ha) % 

Özel Mülkiyet Toplam 212,20

İşlevsel sanayi alanları  91,50

Boş sanayi alanları  45,60

Ticaret+konut alanları  27,20

Konut alanları  42,00

Diğer 5,90

59% 

Kamu Mülkiyeti Toplam 147,80

Taş Ocağı 47,20

Kamu Kuruluşları 68,80

Yol, Yeşil, Kıyı vb. 31,80

Genel Toplam 360,00

41% 
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Üst Düzey Planlama Verileri 

Büyük Şehir Belediyesi İstanbul Metropoliten Planlama Birimi (İMP) tarafından 
hazırlanan 2023 yılı erimli 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ve onunla 
uyumlu 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda İstanbul İli ve Kartal İlçesi için 
aşağıdaki nüfus ve istihdam öngörülmüştür. 

 

 İstanbul İli Kartal İlçesi 

 2000 2023 Artış 2000 2023 Artış

Nüfus (kişi) 10.018.715 15.503.130 54,74% 407.865 585.910 43,65%

İstihdam (Kişi) 3.471.400 6.392.515 84,15% 58.558 190.650 225,57%

Kaynak: 2000 yılı değerleri DİE, 2023 değerleri İMP İstanbul 1/25000 Nazım İmar Planı Raporu (Taslak) 

 

Üst düzey planlama kararlarına göre, Kartal ilçe nüfusu İstanbul geneline oranla 
daha sınırlı bir artış gösterecek, ancak hedeflenen üst düzeyde alt merkez 
olmanın gereği olarak, İstanbul genelinden çok daha yüksek bir istihdam artışına 
sahne olacaktır. Plan’a göre, 2023 yılında Kartal ilçesinde tümü hizmetler (ofis, 
alışveriş, turizm, kültür vb.) sektöründe olmak üzere 190.000 kişilik istihdam 
hedeflemiştir. İMP bürosu söz konusu istihdamın 100.000 kişilik bölümünün 360 
ha’lık kentsel dönüşüm sanayi alanı sınırları içinde yeralmasını öngörmektedir. 

Stratejik Plan’da, MİA’da işgücü yığılmasının ya da kentin tek merkezli yapısının 
çekim merkezlerinde sağlanan istihdam artışıyla iki alt merkezli bir yapıya 
dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Anadolu yakasında MİA’nın yükünü azaltacak 
ve iki yaka arasındaki gerek işgücü gerekse ulaşım dengesini sağlayacak bir 
merkezin gerekliliği düşünüldüğünde, Kartal ilçesinde yeralan dönüşüme uygun 
sanayi ve kamu alanları, toplutaşım projeleri (raylı sistem, deniz yolu ve 
iyileştirilecek karayolları) ve havaalanına yakınlık faktörleriyle birlikte önemli bir 
potansiyel sunmaktadır. 

 

Ekonomik Durum ve Sektörel Analizler 

Ekonomik gelişmeler gayrimenkul sektörünün geleceği açısından büyük önem arz 
etmektedir. Türkiye’nin ekonomisi ve finansal piyasaları son yıllarda oldukça 
büyük bir gelişme göstermiştir. Gayrimenkul sektörüyle ilgili kapsamlı 
araştırmalara göre sektörün gelişiminde ekonomik iyileşme YTL’nin değerindeki 
istikrar ile enflasyon ve özellikle faiz oranlarında uluslar arası normlara ulaşılması 
sektördeki gelişmeyi hızlandıracaktır. Sektör hızlı, istikrarlı ve öngörülebilir bir 
gelişme yaşayacaktır. İstanbul’da önümüzdeki on yıl içinde yaşanacak olan 
gelişmeler de gayrimenkul sektörünün gelişimi açısından önemlidir.  
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İstanbul hizmet sektörü ağırlıklı bir büyüme ve gelişme gösterecektir. Şehrin 
içinde kalan sanayi orta-uzun vadede şehrin çevresine ve dışına çıkacaktır. Daha 
nitelikli sektörler nitelikli işgücü ihtiyacını artırırken, vasıfsız işgücü için istihdam 
yaratma kapasitesi zayıflayacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
çalışan İstanbul metropolitan planlama merkezi yeni merkezi iş alanları, 
sanayiden dönüşüm alanları, yeni konut alanları ve yeni şehir merkezleri 
çalışmaları ile İstanbul’a ve gayrimenkul sektörünün gelişmesine yön verecektir. 

İstanbul’da gayrimenkul sektörünün durumunu küresel eğilimler ve Türkiye 
ekonomisinin gelişimi ışığında inceleyerek gelecekle ilgili tahminler ortaya koyan 
araştırmaların ışığında, Kartal yöresinin mevcut ve öngörülen özellikleri 
düşünülerek gelecek on yıl için şu tahminleri esas alınmıştır: 

1) Alışveriş Merkezleri-Ticaret gelişim hızı en karlı sektör olarak sürecektir. 
Halen Avrupa yakasında yoğunlaşmış olan AVM’lerin zaman içinde Anadolu 
yakasında da yaygınlaşması beklenmektedir. Alt merkez konseptiyle 
güçlendirilmiş bir Kartal AVM’ler için çekici bir fırsat olacaktır. 

2) Konut sektöründe istikrarlı bir gelişim beklenmektedir. Konut açığı zaman 
içinde yeterli arzla karşılanacaktır. Kredi olanaklarının kolaylaşması ile 
daha çok B sınıfı konutlara olan talep artacaktır. Kartal yöresi halen konut 
talebinin yüksek olduğu bir bölgedir. Bu nedenle sektör ikinci karlı sektör 
olarak AVM’leri izleyen bir gelişim gösterecektir. Depreme dayanıklı, 
nitelikli konut çevrelerinin oluşturulması hedeflenen kentsel dönüşümün 
itici güçlerinden birisidir. 

3) Ofislerde İstanbul genelinde A sınıfında MİA bölgesine olan yüksek talebin 
devam edeceği, B sınıfında ise talebin daha çok mevcut boş stoğun 
kullanımıyla karşılanacağı anlaşılmaktadır. Ancak Kartal yöresinde MİA ile 
hızlı toplutaşım bağlantıları olan bir alt merkez oluşturulması ve karışık 
kullanımlı projelerin uygulanması bu yörede gerek A sınıfı gerekse B sınıfı 
ofis talebini ve arzını teşvik edecektir. 

4) Son yıllarda Anadolu yakasına yayılma eğilimi başlamış olan 4-5 yıldızlı 
otellerin önümüzdeki on yılda daha da yaygınlaşması beklenmektedir. 
Kartal’ın altmerkezleşmesi 5 yıldızlı otellerin yanı sıra iş otellerine olan 
talebi artıracaktır. 

 

Gelişim Senaryoları 

Bir yandan 1/100.000 ölçekli Stratejik Plan kararları diğer yandan piyasa 
koşullarında oluşan mevcut eğilimler de dikkate alındığında arazi kullanım 
kompozisyonunun belirlenmesinde iki farklı gelişitrme senaryosu ele alınmıştır. 
Bunlardan ilki olan “Plan Odaklı” senaryo planda öngörülen hedefleri esas 
almaktadır. İkinci senaryo ise, İstanbul’un mevcut dinamiklerinin uzantısı olarak 
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“Piyasa Odaklı” olarak düşünülmüştür.  

 

 

 

 

Arazi kullanım kompozisyonu açısından iki senaryo arasındaki temel fark proje 
alanında istihdam edilecek kişi sayısıdır. Plan odaklı senaryo, Kartal ilçesi 
bütününde 190.000, 360 ha’lık kentsel dönüşüm alanında ise 100.000 işgücünü 
istihdam etmeyi hedeflemektedir. Bu, Kartalda güçlü bir merkez öngören plan 
hedefleriyle tutarlı normatif bir öngörüdür. Sonuçta proje alanı ağırlıklı olarak 
olarak hizmet sektörünün alt sektörleri olan ofis, turizm ve ticaret etkinlikleri 
tarafından kullanılmakta, konut nüfusu bunlardan kalan alan içinde sınırlı olarak 
yeralmaktadır. Bu senaryonun ana sorunu arazi kullanım tercihlerinin karlılık 
bazında yapıldığı bir gayrimenkul piyasasında hangi ölçüde ve ne zaman 
gerçekleşebileceğidir.  

Öte yandan, piyasa odaklı senaryo proje alanında planda öngörülenden daha az 
istihdam olacağından hareketle konut sektörüne daha fazla ağırlık verilerek 
tasarlanmıştır. Halen proje alanına yönelik konut talebi üst düzeydedir ve 
tahminimize göre eğer proje alanı ağırlıkla konut kullanımına tahsis edilse 
geliştirme bazı alışveriş merkezleriyle birlikte hızla gerçekleşebilir. Ancak 
metropoliten planlama organları ağırlıklı konut yapılaşmasına karşı olduğundan, 
konut sektörü mevcut piyasa koşullarının zorladığı düzeyde gerçekleşmeyecek, 

MİA MİA
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konut gelişmesi yine de belirli üst sınırlar içinde kalacaktır. Bu senaryo konut 
sektörünü genelde ikinci karlı sektör olarak gösteren sektörel analizler ve Kartal’a 
yönelik gayrimenkul talepleriyle tutarlı olup, belirli varsayımlar çerçevesinde 
eğilimlerin süregitmesi durumunu esas alan bir tahmin niteliğindedir. Bu 
durumda, proje alanında yeralamayan ek istihdamın Anadolu yakasında çeşitli 
daha güçsüz alt merkezler arasında dağılması söz konusudur. Bu senaryonun ana 
sorunu metropolün ulaşım sorununun çözümüne katkıda bulunacak olan MİA’nın 
desentralizasyonu hedefine aykırı olması ve planlama hedefleriyle çelişmesidir.  

Arazi kullanım kompozisyonları, bir yandan plan hedefine hizmet edecek azami 
istihdamı sağlayabilmek, öteyandan yatırımcılar açısından yeterince cazip (karlı) 
olabilecek bir senaryolara dayanmaktadır.  

 

Mali Fizibilite Çalışması 

Mali fizibilite çalışması, yalnızca kentsel dönüşüm alanı içindeki özel mülkiyette 
olan toplam 212,2 hektar olan alan için yapılmıştır. 

 

 Fizibilite çalışmasında 4  senaryo ele alınmıştır. Bunlar “plan odaklı” (A) ve 
“piyasa odaklı” (B) olarak tanımlanan senaryoların emsal farklılaşmasına 
göre türetilmiş biçimleridir. A1 ve B1 senaryoları brüt 1,2 emsal, A2 ve B2 
senaryoları brüt 1,8 emsali esas almaktadır.  

 Çalışmada nakit akışları  konut, ofis, otel, AVM-Ticaret olmak üzere 4 
sektör için tahmin edilmiştir. Nakit akışları gelirlerin ve giderlerin tahmin 
edilmesine dayandığından, 4 senaryonun herbirinde söz konusu 4 sektör 
için USD bazında gelir ve gider tahminleri yapılmıştır.  

 Gelir ve gider tahminleri, dolayısıyla nakit akışları, 10 yıllık bir dönem için 
yapılmıştır. Konut ve ofislere ait inşaatların 1. yılın sonundan itibaren 
başlayacağı, inşaat süresinin 2 yıl olacağı ve 10 yıl dönem içinde tümüyle 
tamamlanarak satılacağı varsayılmıştır. Otellerin ve AVM’lerin 2. yıl 
sürecek inşaat dönemi sonrasında kiralanacağı düşünülmüştür. Bu 
sektörler için kira gelirleri 10 yıllık dönem sonunda kapitalize edilmektedir. 
Her bir senaryoda “geliştirme programı” başlığı altında yapıma esas m2 ve 
satış/kiralamaya esas m2’ler verilmektedir. 

 Gerek giderler, gerekse gelirler için gelecek yıllarda artışlar söz konudur. 
Bu artışlar da belirli varsayımları gerekli kılmıştır. Tüm senaryolarda 
satışlar ve kiralamalar için yıllık fiyat artışları (enflasyon) %5, gelir 
artışı(eskalasyon) ise %7 alınmıştır.  

 Sonuçta, her yıl için gelirlerden giderlerin çıkarılması sonucu bulunan net 
nakit akışları tüm senaryolarda %7’lik bir oran ile indirgenerek mali 
fizibilite göstergeleri olan net bugünkü değerler (NPV) ve iç karlılık oranları 
(IRR)  hesaplanmıştır. Bu hesaplama vergi öncesi ve vergi sonrası olmak 
üzere ayrı ayrı yapılmıştır. 

 

İstihdam ve İnşaat Alanları Hesabı 

Her senaryonun başında, o senaryoya esas alınan toplam istihdam değeri 
sektörlere göre ayrıştırılmaktadır. Bu amaçla öncelikle toplam 
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istihdamın %20’sinin kamu hizmetlerinde, yani özel mülk alanları dışında kalan 
148 ha’lık alanda, istihdamın geriye kalan %80’lik bölümünün ise özel mülkiyete 
tabi 212 ha’lık kısımda çalışacağı varsayılmaktadır.  

AVM-Ticaret sektörü ve Otel sektörü için piyasa araştırması verileri   kullanılarak 
bulunan inşaat alanı yüzölçümlerine, mekansal standartlar uygulanarak işgücü bu 
iki sektöre ait işgücü değerlerine ulaşılmaktadır.  Bunların toplam istihdam 
değerinden düşülmesiyle ofis işgücü ve buna mekan standardının uygulanmasıyla 
ofis inşaat alanı bulunmaktadır. Konut alanları her senaryoya esas emsal değeri 
ile bulunan toplam inşaat alanından konut-dışı sektörlerin inşaat alanlarının 
düşülmesiyle bir bakiye olarak bulunmaktadır. Konut alanlarına yine mekansal 
standart uygulanarak konut nüfusları hesaplanmaktadır. Senaryolara ait işgücü 
ve nüfus değerleri şöyledir: 

Senaryo Emsal 

Toplam 
İnşaat Alanı 
(Emsal İçi) 

Kentsel 
Dönüşüm 

Alanı 
(360 ha) 
Toplam 
İşgücü 

Kamu 
Alanı 

(147,8 ha) 
Kamu 

Hizmetleri 
İşgücü 

Özel 
Mülk 
Alanı 

(212,2 
ha) 

Toplam 
İşgücü 

Ofis 
İşgücü

Ticaret 
İşgücü 

Otel 
İşgücü

Konut 
Nüfusu(kişi)

Sen A1 1,2 2.544.000m2 100.000 20.000 80.000 62.850 15.000 2.150 25.669

Sen A2 1,8 3.816.000m2 150.000 30.000 120.000 97.250 20.000 2.750 39.287

Sen B1 1,2 2.544.000m2 80.000 16.000 64.000 45.050 17.500 1.450 31.433

Sen B2 1,8 3.816.000m2 95.000 19.000 76.000 51.950 22.500 1.550 54.764

 

Yukarıdaki tablo ile tutarlı inşaat alanlarının alansal ve oransal dağılımları ise 
aşağıda verilmiştir: 

Senaryo Emsal 

Toplam İnşaat 
Alanı (Emsal 

İçi) Ofis Ticaret Otel Konut 

Sen A1 1,2 2.544.000m2 942.750m2 300.000m2 134.500m2 1.166.750m2

Sen A2 1,8 3.816.000m2 1.458.750m2 400.000m2 171.500m2 1.785.750m2

Sen B1 1,2 2.544.000m2 675.750m2 350.000m2 89.500m2 1.428.750m2

Sen B2 1,8 3.816.000m2 779.250m2 450.000m2 97.500m2 2.489.250m2
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Senaryo Ofis % Ticaret % Otel % Konut % 

Sen A1  37,06% 11,79% 5,29% 45,86% 

Sen A2   38,23% 10,48% 4,49% 46,80% 

Sen B1   26,56% 13,76% 3,52% 56,16% 

Sen B2   20,42% 11,79% 2,56% 65,23% 

 

Nakit akışları üzerinden hesaplanan mali göstergelere bakıldığında ortaya çıkan 
durum ise şöyledir: 

 

Senaryo 

Toplam maliyet 
PV 

Toplam Gelir PV

 
NPV 

IRR 
vergi 
öncesi 

IRR 
vergi 

sonrası 

Senaryo A1  $  2.598.409.572  $ 3.257.436.972  $    659.027.400 21,94% 18,30%

Senaryo A2  $  3.243.232.249  $  4.283.149.019  $  1.039.916.770 27,52% 22,74%

Senaryo B1  $  2.578.137.937  $ 3.349.301.539  $    771.163.602 26,12% 21,38%

Senaryo B2  $  3.274.682.518  $ 4.659.866.824  $  1.385.184.307 37,67% 31,05%

 

Piyasanın Haziran 2007 koşullarında vergi öncesi IRR %25 dolayında idi. Ancak, 
ABD’de ortaya çıkan ve kısa zamanda çözümlenemeyeceği anlaşılan “mortgage 
krizi” yatırımcıların Avrupa’nın en riskli kentlerinden biri kabul edilen İstanbul için 
daha yüksek IRR düzeylerini aramasına neden olacaktır. Bu durumda 4 senaryo 
içinde yüksek emsal ve en yoğun konut oranına sahip ancak planın alt 
merkezleşme hedefine en az hizmet eden B2 senaryosu ön plana çıkmaktadır.  

 

Ortaklık Payları ve İmar Yönetmeliği Gerekleri 

Çalışma kapsamında proje alanının planlanmasında yasal mevzuat gereği dikkate 
alınması gereken donatı alanlarının büyüklükleri (kentsel, sosyal ve teknik altyapı 
tesisleri) ilgili yasa ve yönetmelikler incelenerek saptanmıştır. Esas alınan 
standartlara göre düzenleme ortaklık payı (DOP) ile DOP’a girmeyen kamu 
donatılarının (KOP) türleri, büyüklükleri ve oranları hesaplanmıştır 

Tablolardaki değerlerin, Proje alanı için hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı ve bu imar planına göre hazırlanacak parselasyon planı çalışmalarında 
kullanılırken iteratif tasarım yöntemi kullanılarak revize edilmesi gerekmektedir. 
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Bu planlar hazırlanırken daha önceki planlara göre yapılmış arazi ve arsa 
düzenleme uygulamaları, özel ve kamu arazi ve arsaları ile devletin hüküm ve 
tasarrufunda bulunan mevcut yol ve meydan gibi alanların büyüklükleri ve 
konumları da hesaplara katılmalıdır.  

 

Sonuç 

Kentsel dönüşüm alanında hem planlı bir merkez oluşumunun sağlanması  hem 
de piyasa öngörülerinin  karşılanması hedefi dikkate alındığında A2 ve B2 
arasında senaryoları arasındaki arazi kullanım değerlerinin aşağıdaki belirtilen 
konulara açıklık getirildikten sonra kesinleşmesinde yarar olacaktır. 

 Senaryolarda kullanılan kentsel standartlarının türleri, alansal 
büyüklükleri(min max değererleri), sayıları belediye yetkilileri ile 
kesinleştirilmelidir, 

 İstanbul tümü için varsayılan 3.3 hane halkı büyüklüğünün proje alanının 
özellikleri de dikkate alınarak İMP tarafından belirlenmelidir, 

 

Belediye ve IMP ile görüşmelerle sonuçlandırılacak planın uygulamada başarılı 
olması için bir dizi öneri yapılmıştır. Bunlar şu başlıklar altında toplanmıştır: 

 Uygulamanın Örgütlenmesi ve Katılımcı Yaklaşım 

 Proje Alanı ve Yakın Çevresinin Entegrasyonu  

 Yaratılacak Ek Konut Nüfusunun Durumu 

 Teşvikler 

 Yenilikçi Yaklaşımlar:  

 Kullanımların Mekansal Dağılımı Çalışması 

 Diğer Öneriler 
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ÖNSÖZ 
 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘planlama’ ve ‘proje geliştirme’ konularında 
ülkemizdeki planlama ve şehircilik tarihi açısından önemli birtakım atılımlar 
gerçekleştirmiştir:  

Bunlardan, 

4. İstanbul Metropoliten ve Kentsel Tasarım Merkezi’nin (IMP) kurulması, 
5. İstanbul Stratejik Planının Hazırlanması ve Onaylanması, 
6. Vizyon Projelerinin Stratejik İşbirliği ile Geliştirilmesi, 

 

üç önemli çalışmayı oluşturmaktadır. 

1. İstanbul Metropoliten ve Kentsel Tasarım Merkezi’nin(IMP) Kurulması  
Mart 2005’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Mimar Kadir Topbaş’ın 
isteğiyle ve Sn. Prof.Dr. Hüseyin Kaptan’ın başkanlığında oluşturulan IMP’de 
akademisyen, uzman ve profosyenellerden oluşan 400’ün üzerindeki kadro 
planlama ve proje geliştirme konularında çalışmaktadır. 

IMP Proje yöneticisi Kaptan’a göre, İMP’nin kuruluş amacı “İstanbul ilinin 
çevre düzenini ve stratejik planını geliştirmek ve dünya kentleriyle 
yarışabilmek” olarak tariflenmiştir. 

2.  İstanbul Stratejik Planı) Hazırlanması ve Onaylanması 
IMP tarafından hazırlanan ve Belediye Meclisi tarafından 14-06-2006 tarihinde 
onaylanan 1:100.000 ölçekliİstanbul Çevre Düzeni Planı (Stratejik Plan) 
İstanbul’un 25 yıl sonra ortaya koyduğu bir vizyon planıdır. Plan doğrultusunda 
belirlenen stratejiler ve planlama kararları İstanbul’un gelecek 15 yılına yön 
verecek nitelikte hazırlanmıştır. 

3. Vizyon Projelerinin Stratejik İşbirliği ile Geliştirilmesi 
Stratejik Plan kararları doğrultusunda kurgulanan; 

 Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi, 
 Küçükçekmece İç-Dış Kumsal Dönüşüm Projesi, 
 Başakşehir Yerleşim Projesi, 
 Maltepe-Dragos Sanayi Alanı Dönüşüm Projesi, 
 Maltepe Kent Parkı Projesi, 
 Riva Projesi, 

 
vb gibi İstanbul’un vizyonunu oluşturan büyük ölçekli projelerin kamu, özel ve 
sivil sektör işbirliği anlayışı çerçevesinde uluslararası boyutta geliştirilmesi 
kentleşme pratiğimiz açısından önemli atılımlardır. 

Bu çalışmanın konusu olan Kartal Alt Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi’nin de, 
IMP ile mülk sahiplerinin oluşturdukları ‘Kartal Kentsel Dönüşüm Derneği’ 
işbirliği çerçevesinde geliştirilmesi kamu-özel sektör işbirliğinin önemli bir 
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aşamasını oluşturmaktadır. 

 

Kartal Kentsel Dönüşüm Derneği: 

Toplam 360 ha’lık bir sanayi alanını kapsayan proje alanı içindeki özel mülk 
sahiplerinin bir araya gelerek oluşturdukları derneğin amacı Dernek tüzüğünde 
şöyle belirtilmiştir: 

1-Kurum ve kuruluşlar tarafından Kartal İlçesinde ‘Kartal Alt Merkez ve Pendik 
Kıyı Kesimi Kentsel Dönüşüm Alanı’ olarak tanımlanan alanda kentsel yaşam 
alanının çağdaş mimari ve kentleşme ilkeleri ışığında altında yapılan çalışmalara 
altyapı olması için gerekli çalışmaları yapmak ve buna paralel olarak belediye 
tarafından hizmet alımı yoluyla uluslar arası jüri tarafından seçilen projenin 
1:5.000 ölçekli Master Plan ve 1:1000 ölçekli İmar Planını hazırlatmak ve konu ile 
ilgili kamu ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, 

2-‘Sürdürebilir Kent’ yaratma ereğiyle yerel yönetim ve sivil toplum örgütleriyle 
birlikte bireylerde iyi kentli iyi yurttaş olma bincini sağlamak, 

3-Kent, çevre, kültür, sanat,eğitim, mimarlık, şehir planlaması kentsel tasarım  
konularında gerektiğinde ve imkanları ölçüsünde proje üretmek veya ürettirmek, 
merkezi yönetim ve yerel yönetimlerle bu konularda işbirliği yapmak, projelerde 
yerel, kamu, sivil ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu hizmetlerin yönetimi ve 
denetimini uzman kuruluşlara yaptırmak ve yapılan uygulamaları çağdaş teknik, 
sağlıklı kentsel yaşam ve uzun vadeli planlama hedefleri çerçevesinde 
denetlemektir. 

IMP ve Derneğin işbirliği ile; 

 Kentsel Dönüşüm Derneğinin Kurulması 
 Fikir Projesi Hazırlanması (Uluslararası Yarışma) 
 Yapısal Plan Hazırlanması (Zaha Hadid) 
 Arazi Kullanım Analizi (Kentsel Strateji) 

 

çalışmalarının yapılması projenin gelinen aşamasında önemli adımları 
oluşturmaktadır. 

İstanbul’un gayrimenkul piyasasında küresel yatırımcılar açısından ‘Gelecek 
Onyılın Yıldızı’ olarak nitelenmesi ve Londra-İstanbul-Moskova ile Dubai-İstanbul-
Şanghay üçgenlerinin önemli bir saç ayağını oluşturması İstanbul’un yükselen 
grafiğinin uluslar arası yansımalarıdır. Avrupa Birliği giriş sürecinde makro 
ekonomik gelişmelerin olumlu seyretmesi İstanbul’un gelişimi için ‘gayrimenkul 
sektörü ile finans sektörünün buluşması’ nı hızlandırarak önemli fırsatlar 
sunacaktır. 

Bütün bu olumlu gelişmeler, Kartal Alt Merkez Kentsel Dönüşüm Projesinin 
gerçekleştirilmesi için en uygun zamanı oluşturmaktadır. Kartal Kentsel 
Dönüşüm Derneği için Kentsel Strateji tarafından hazırlanan en iyi ve verimli arsa 
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kullanım çalışması da planlamaya veri oluşturması açısından ülkemizde bu çapta 
bir alan için gerçekleştirilen öncü bir çalışmadır. 
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1 GİRİŞ  

1.1 Amaç 
Bu rapor, Kartal Alt Merkez Kentsel Dönüşüm Projesine tasarım ve yapılaşma 
kararlarına dayanak oluşturmak üzere, planlama kararları ve piyasa koşulları 
gözetilerek gerçekleştirilen “en verimli ve en uygun arazi kullanım çalışması” 
sonuçlarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Raporun hedeflediği ana sonuç, bir alt 
merkez oluşturulması hedefi doğrultusunda, kentsel standartlar ile piyasa 
beklentilerinin bir araya getirilerek, proje alanı için arsa kullanım 
kompozisyonunun belirlenmesidir. Bu ön raporda önerilen senaryolar 
çerçevesinde ortaya çıkan değerlerin, Dernek ve IMP yöneticileri ile tartışılarak 
bir uzlaşma çerçevesinde son raporda nihai hale getirilerek Zaha Hadid 
tarafından geliştirilen ‘Yapısal Plana’ veri teşkil edilmesi planlanmıştır. 

1.2 Kapsam 
Rapor 2. bölümde proje alanının ve yakın çevresinin tanıtımı ile başlamaktadır.  

3. Bölüm’de bu projenin ortaya çıkmasını sağlayan 1/100.000 ölçekli planın ilgili 
kısımları ortaya koyulmaktadır.  

4. Bölüm’de  Türkiye ekonomisinin gelişimi  ile  Avrupa’daki Gayrimenkul 
piyasasında İstanbul ele alınmaktadır. Bu bölümde, İstanbul gayrimenkul 
sektörüyle ilgili beş sektör için analizler de yapılmaktadır. 

 5. bölüm alan hesaplarının önemli bir boyutunu oluşturan mekan standartları ve 
imar yönetmeliği gerekleri ile ilgilidir. 

6. Bölüm proje alanının SWOT analizi sonuçlarını vermektedir. 

7. Bölüm’de  senaryolar ortaya koyulmaktadır. 

8. Bölüm geliştirilen senaryolara bağlı olarak yapılan mali fizibilite analizi 
sonuçlarını vermektedir. 

9. bölümde çalışma sonuçları özetlenmektedir. 

1.3 Yöntem 

1.3.1 Yol Haritası 
İstanbul’da kapsamlı ve büyük ölçekte gerçekleştirilmesi hedeflenen ‘Kartal Alt 
Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi’ ölçek ve nitelik açısından kentleşme 
sektörümüzün gündeminde yer alan kapsamlı bir Sanayi Alanı Kentsel Dönüşüm 
Projesidir. 

Projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi 
ile arsa sahiplerinin oluşturduğu  Kartal Kentsel Dönüşüm Derneği arasındaki 



Kartal Alt Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi   En Uygun Arazi Kullanım Çalışması 

 20

planlama ve tasarım boyutundaki işbirliği farklı bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. 

İki kurum arasında planlama ve tasarım boyutunda başlayan işbirliği hiç 
kuşkusuz mekan kalitesi, yaşanabilirlik, kentsel hizmet sunumu, piyasa koşulları, 
uygulanabilirlik vb gibi temel kavramların önemini de ortaya çıkarmaktadır. 

Ancak, karmaşık ve kapsamlı bir dönüşüm projesinin geleceğinin kurgulanması 
için bir Yol Haritası’na gereksinim vardır. Yol Haritası, yalnızca proje alanının 
kurgulanmasının boyutunun yanı sıra Kartal’ın geleceğini ve İstanbul’un Asya 
yakasının gelişimin kurgulanmasını ortaya koymalıdır. 

Yol Haritası öncelikle iki temel plandan oluşmalıdır. Bunlardan birincisi vizyon, 
stratejik hedefler ile eylem alanları ve programlardan oluşan ‘Stratejik Plan’ 
aşaması, ikincisi ise mekansal gelişme strateji şeması, fikir projesi, ulaşım ana 
planı ile uygulamaya yönelik olarak kentsel tasarım ilkelerini içeren ‘Yapısal Plan’ 
aşamasıdır. 

Her iki aşamada planlama, piyasa analizleri, tasarım, finansman yaklaşımları vb 
gibi alt başlıklar projenin gelişen durumuna göre izlenmeli ve değerlendirilmelidir. 

Yol Haritası ‘Stratejik ve Eylem Planı’ sistematiği içinde ele alınmalı ve projeden 
etkilenen belediye, mülk sahipleri, yatırımcılar ile sivil toplum örgütleri ve 
özellikle Kartal halkı tarafından benimsenmeli ve sahiplenilmelidir. 

Günümüzde kapsamlı dönüşümün olamazsa olmaz ilkeleri olan: 

 Stratejik Ortaklık 
 Ekonomik Kalkınma 
 Toplumsal Gelişme 
 Mekan Kalitesi 
 Sürdürebilir Gelişme (Eşitlik-Ekonomi-Ekoloji) 
 Kabul Edilebilirlik 
 Sahiplilik 
 Güven Ortamı 

 
kavramlarının gereği  projenin her aşamasında yapılmalıdır.  
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Şekil 1: Kartal Alt merkez Kentsel Dönüşüm Projesi Yol Haritası 

Kaynak: Kentsel Strateji 

Projenin gelinen aşamasında bu yaklaşımla uyumlu olarak; 

 Stratejik Ortaklık (IMP-Dernek) 
 Fikir Projesi (Uluslararası Yarışma) 
 Yapısal Plan (Zaha Hadid) 
 Arazi Kullanım Analizi (Kentsel Strateji) 

 

çalışmalarının yapılmış veya devam etmesi Yol Haritası’nın önemli aşamalarının 
gerçekleşmiş olduğunu göstermektedir. 

Yol Haritasının uygulamaya yönelik önemli bir aşaması, bu raporda ele alınan ve 
imar kararlarına ışık tutacak olan arazi kullanım kompozisyonun belirlenmesi 
çalışmasıdır. Bu çalışma, 1:5.000 ve 1:1.000 ölçekli uygulama imar planlarının 
dayanak oluşturmanın yanı sıra, İMP ile Dernek ve proje alanındaki mülk 
sahiplerinin birbirleri ile ‘uzlaşma’ sı için kritik önem arz etmektedir. 

1.3.2 Çalışmanın Yöntemi 

Çalışma, proje alanının mevcut durumunu tanımladıktan sonra uluslar arası 
düzeyden başlayarak, ulusal ve metropoliten alan düzeylerindeki sektörel ve 
mekansal eğilim ve yönelişleri saptamakta, bunlardan proje alanıyla ilgili 
çıkarsamalar yaparak proje alanının gelecekteki olası gelişim senaryolarını ortaya 
koymaktadır. SWOT analizleri aracılığıyla değerlendirilen bu senaryolar, 
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üst ölçekli bir planın varlığında piyasa koşulları gözetilerek gerçekleştirilen mali 
fizibilite çalışması ile sınanarak arazi kullanım tabloları ortaya koyulmaktadır. 
İzlenen bu yöntemin benimsenmesinde gözetilen faktörler şunlardır: 

1) Çalışmanın 20 günlük sınırlı süresi içinde büyük ölçüde mevcut 
kaynaklardan yararlanılmıştır. Her ne kadar 1/100.000 lik Çevre Düzeni 
Planı için ve İstanbul Gayrimenkul sektörü için kapsamlı ve nitelikli 
araştırmalar yapılmışsa da, bu araştırmaların sonuçlarına ait raporlar çoğu 
kez “toplulaştırılmış” değerler içermektedir. Proje Alanı özeli bir tarafa, 
Kartal ilçesi bazında belirlemeler , tahminler çok sınırlıdır. Veriler ve bilgiler 
çoğu kez üst mekan ve üst sektör birimleri bazında mevcuttur. Bunların 
ayrıştırılması ve sınanması mümkün olmamaktadır. Eksik verilerden en 
önemlisi İstanbul bütünü ve daha alt ölçekler (Anadolu Yakası, Kartal İlçesi 
vb.) için arazi kullanımlarına göre arsa alanı, taban alanı, kat alanı 
kullanım tablolarıdır. 

2) Piyasa koşullarının hakim olduğu ama uzun süredir kesintide olan 
metropoliten ölçekte planlı gelişme çabalarının tekrar başlatılarak birkaç 
yıldır sürdürüldüğü bir ortam söz konusudur. Ancak, proje alanının bir 
parçasını oluşturduğu sistemin bütünü gözetilerek gelecekle ilgili 
öngörülerin yapılmasını sağlayacak bilimsel araçlar henüz 
kullanılmamaktadır. Çalışma amaçları açısından bu yöndeki en büyük 
eksiklik metropoliten ölçekteki rekabetçi ortamı simule edebilecek, sistem 
etkilerini ölçebilecek bir (matematiksel) arazi kullanım-ulaşım modelinin 
bulunmayışıdır.  

Bu koşullarda proje alanı için yapılan kestirim ve öngörüler mevcut verilerden 
çıkarsamalar yolu ile türetilmek zorundadır. Rapor ekinde sunulan mali fizibilite 
çalışmasının gelişme senaryolarına ait sayısal girdilerinin önemli bir bölümü bu 
çıkarsamaların ışığında nitelikli bir plancı ve değerleme uzmanları ekibi tarafından 
hazırlanmıştır. 
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2 PROJE ALANI VE YAKIN ÇEVRESİ 
 

Proje alanının içince yer aldığı Kartal ilçesi İstanbul’un Anadolu yakasında 
Maltepe, Pendik ve Sultanbeyli ilçeleri arasında konumlanmıştır (Şekil 2). 

 

Şekil 2:  Kartal’ın ve Proje Alanı’nın Konumu 

 

  Kaynak: Kentsel Strateji 

Proje alanı, Maltepe, Pendik ve Sultanbeyli ilçeleri arasından denize dikey olarak 
KD-GB yönünde uzanan Kartal İlçesi’nin bir bölümünü oluşturan Kartal Belediyesi 
sınırları içinde kalmakta ve uluslar arası kentsel tasarım yarışmasına konu olan 
555 hektarlık Kentsel Dönüşüm Projesi alanının bir bölümünü oluşturmaktadır. 
(Şekil 3)  

Yarışmaya konu olan alandaki sahil bandının doğu ve batı yanları daha sonra 
kapsam dışına çıkarılmış ve 360 hektarlık daha dar bir alan tanımlanmıştır. (Şekil 
4). Böylece, doğu tarafındaki Pendik Belediyesine ait alan kapsam dışı kalmış ve 
söz konusu alanla ilgili tek olarak Belediye Kartal Belediyesi kalmıştır.  

Kartal Dönüşüm Projesi alanı, kuzey-güney doğrultusunda E-5 Kartal kavşağı ile 
Kartal’daki mevcut ticaret merkezini de içine alan, sanayi alanlarının yoğun 
olarak yer aldığı ancak yer yer konut ve ticaret kümelenmelerinin de bulunduğu 
bir alanı kapsamaktadır Doğu ve Batı taraflarında yoğun konut alanları, E- 
kavşağı çevresinde ve E-5 boyunca Kuzey Batı ve Kuzey Doğu yönünde ise 
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sanayi ve ticaret alanları yer almaktadır.  

 

Şekil 3: Uluslar Arası Kentsel Tasarım Yarışmasına Konu olan Alan (555 ha) 

 

Kaynak: İMP 

 

Şekil 4: Kartal Kentsel Dönüşüm Alanı  (360 ha) 

 

     Kaynak: Kentsel Strateji 
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2.1 Kartal’ın Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Yapısı 
1860’larda bir balıkçı köyü olarak bilinen Kartal, Osmanlı döneminde kentin  balık 
ve sebze-meyve ihtiyacını karşılamaktaydı. Bağ, bahçe ve bostanlarıyla 
İstanbul’un önemli bir sayfiye yeri oluşu,ilçe merkezinden geçen ve İstanbul’u 
Anadolu’ya bağlayacak olan demiryolun açılmasıyla ve ardından 1950’lerde 
OSB’nin ilçe ve çevresinde yer seçmesi ile değişir. Bu dönem Kartal için büyük bir 
kırılma noktasıdır. Erişilebilirlik ve kentsel arsa fiyatlarının ucuzluğu, E-5 üzerinde 
büyük fabrikaların kurulmasını sağlamış ve fabrika çevrelerinde gecekondu 
mahalleleri yaratılmıştır. 1970’lerdeki yoğun apartmanlaşma mevcut demiryolu 
ve E–5 arasında kalan alanlarda etkisi göstererek, 2 katlı ve bahçeli evlerin yerini 
giderek plansız ve kontrolsüz gelişen apartmanlar almıştır. Boğaz Köprüsü’nün 
1973’te açılması da ulaşımın daha da kolaylaşması ve erişilebilirliğin artması ile 
çalışma alanlarına yakın plansız ve kontrolsüz konut alanlarını tetiklemiştir.1980 
sonrasında sanayinin yer değiştirmeye başmasıyla hizmet sektörü ön plana 
çıkmaya başlamıştır. (Şekil 5) 

Şekil 5:  İstanbul’un Yapılaşmış Alanının Tarihsel Büyümesi 

 

    Kaynak: İMP 

Günümüzde 400.000 kişiyi aşan nüfusuyla önemli bir  merkez konumundadır. 
İlçenin merkezi konuma ulaşmasının nedeni sanayi ve ticaret alanlarının 
gelişmesi,konut talebi ve güçlü ulaşım bağlantılarıdır. Ancak E-5 üzerinde ve 
kıyıya dik inen Sanayi Caddesinde yer alan fabrikaların kapanmasıyla atıl 
durumda kalan alanlar ilçenin görünümünü ve kimliğini kötü yönde 
etkilemektedir. 

Proje alanının İstanbul MİA ve Anadolu ile karayolu  ilişkisi E-5 ekspres yolu, E-6 
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otoyolu ile sağlanmaktadır. Sahil boyunca uzanan demiryolu ana hat ve banliyö 
işletmelerince kullanılmaktadır. Kıyıda gerek kent merkezine gerekse Yalova’ya 
deniz otobüsünün iskelesi bulunmaktadır.  

Sabiha Gökçen havalimanı ve İstanbul Park Formula 1 tesisleri yakın bölge 
içindedir (Şekil6). 

 

Şekil 6: Proje Alanı ve Kartal, Pendik Sultanbeyli Yöresi 

 

      Kaynak: Kentsel Strateji 

2.2 Sosyo-Ekonomik Yapı 
NÜFUS 

2000 Yılı DİE verilerine göre, Kartal İlçesi’nin nüfusu 10 milyonu biraz aşan 
İstanbul il nüfusunun yaklaşık %4’ünü oluşturan 407.865 kişidir.  

Bölgedeki nüfusun gelişimi ve büyümesi Anadolu yakasının gelişimiyle paralellik 
göstermiştir. Sanayinin Anadolu yakasına konumlanmaya başlamasıyla birlikte 
Kartal ve Pendik bölgelerinde nüfus gelişimi hızlanmıştır. 1960’lı yıllarda Anadolu 
yakasında planlanan organize sanayi bölgesinin Kartal ve yakın çevresinde 
oluşturulmasıyla, bölge yoğun olarak nüfus çekmeye başlamıştır. 

1973 yılında, Boğaziçi Köprüsü’nün hizmete girmesiyle, İstanbul’un doğu 
yakasının batıyla bağlantısı sağlanmış, Kartal ve Pendik gibi yerleşmelerde konut 
alanları genişlemiştir. Bu bölgelerde ulaşımın kolaylaşması ve toprağın ucuz 
olması, insanların bu alanlara yerleşmelerinde rol oynamıştır.  

Türkiye geneline oranla nüfus verileri incelendiğinde 11-21 ve 41-51 yaş arası 
nüfusun yoğun olarak, yaşlı ve 0-10 yaş nüfusun  ise çok az yer aldığı 
görülmektedir.  
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Şekil 7: Kartal ve Türkiye Nüfus Piramitleri 

 

   Kaynak: DİE 

DİE 2000 yılı verilerine göre ilçede çalışan nüfus (146 226) 14-64 yaş grubu 
çalışabilir nüfusun (318 304) %46 sıdır. 

KONUT 

DİE 2000 verilerine göre Kartal İlçesi sınırları içinde ve 139 700 adet bağımsız 
bölümden oluşan 27 604  bina bulunmaktadır. Buna göre Kartal’da bina başına 
yaklaşık 5 adet bağımsız bölüm düşmektedir. İlçedeki hanehalkı Sayısı ise 102 
500 dür. Hane halkı başına düşen kişi sayısı 4’dür. 

 
Tablo 1. Nüfusun ilçelere ve binalara göre dağılımı, 2000 

İlçeler Bina 
Adedi 

Bağımsız 
Bölüm 

Nüfus 

Kartal 27.604 139.700 407.034 

Maltepe 25.041 140.904 358.231 

Pendik 40.159 158.408 382.936 

İstanbul 
Toplam  

757.127 3.314.999 10.072.447 

        Kaynak: DİE Bina Sayımı, 2000 
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SANAYİ-HİZMET 

IMP Sektörel analizlerine göre İstanbul bütününde toplam çalışan sayısının %63 
lük pay hizmet sektöründe iken, Kartal toplam çalışanları içerisinde hizmet 
sektörü payının %68 olduğu görülmektedir. 

İMP tarafından Haziran 2005’de yapılan “Kartal Sanayi Araştırması” ilçede 
bulunan 180 adet  küçük, orta ve büyük sanayi kuruluşunun tümünü kapsamıştır. 
Bu araştırmada kentsel dönüşüm çalışmaları açısından bazı öneriler yer 
almaktadır: 

• İşletmelerin yönetim merkezleri ağırlıklı olarak Kartal’dır. 

• İşletmelerde büyük bölüm kiracılardan oluşmaktadır. Bu da Kartal’da 
yapılacak olan bir plan çalışmasında plancıları rahatlatan bir 
sonuçtur.Çünkü burada kiracı olan bir başka yere kiracı olarak taşınabilir. 
Ancak kiracıların üçte birinin çok yerleşik kiracı olması gerekli değişikliği 
zorlayabilecek unsurlardan sayılabilir. 

• Kartal sanayisinin üçte ikisi yerini değiştirmeyi düşünmemektedir. Sadece 
değiştirebilirim diyen üçte birdir. Kartal’daki araştırma kapsamında 
görüşülen işyeri sahibi veya yöneticisi olan kişilerin % 64.4’ü işyerlerini 
değiştirmeyi düşünmediklerini beyan ederken, işyerini değiştirmeyi 
düşünen %35.6’lık kesimin %43.5’i İstanbul içinde bir ilçeye taşımayı 
düşündüklerini belirtmişlerdir. Taşınılması düşünülen ilçelerin başında ilk 
sırayı Kartal’ın başka bir mahallesi almaktadır.Yüksek oranda 
değiştirmemeyi düşünenlerin olması bölge planlamacılarını zorlayacağını 
göstermektedir.  

• İşyerinde çalışanların %50.6’sının Kartal’da oturduğu, %49.4’ünün ise 
İstanbul’un diğer semtlerinden ve İstanbul çevresindeki illerden çalışmak 
üzere Kartal’a geldiği anlaşılmaktadır. Kartal’a çalışmak üzere diğer 
ilçelerden gelenlerin geliş sıklığına göre ilk beş ilçeye göre dağılımı 
şöyledir:  Pendik %23.9, Maltepe %7,1, Gebze %5,2, Kadıköy %3,5, Tuzla 
%2,6. 

Özetle, Kartal bölgesinde yapılacak olan rehabilitasyon çalışmasında verimli bir 
sonuç elde etmek için  şunlar önerilmektedir: 

1. Projeye başlamadan önce hedef kitlenin bilgilendirilmeleri 
gerekmektedir. 

2. Proje süresince ve sonucunda mağdur edilmeyecekleri kanaati onlarda 
oluşturulmalıdır. 

3. Proje yürütücüleri projeye başlamadan önce attığı her adımı bir iletişim 
konsepti çerçevesinde atmalıdır. 
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4. Yerel ve küresel yoksulluğun ciddi anlamda konuşulduğu günümüzde 
işletmeler yarın gelecek çok kârdan, bugün gelecek az kârı tercih edebilir 
ve bunun içinde ortaya direnç koyabilirler. Bu dirençle karşılaşmamak için 
yapılması gereken yukarıdaki ilk 3 maddenin gereğidir. 

5. Proje de mutlak suretle teknik unsurların yanında sosyal unsurlarında 
var olması gerektiği bilinci ile projenin her aşamasında “katılımcılık” ön 
plana çıkartılmalıdır. 

2.3 Halihazır Arazi Kullanım Durumu  
Kentsel tasarım yarışmasına esas olan 555 hektarlık  alanın arazi kullanım 
haritası Şekil 8 ‘de, sayısal dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. 

Proje alanı arazi kullanımı değerleri incelendiğinde; çalışma alanı olarak sanayi 
alanlarının 91.5 Ha. alan ve % 16.5’lik bir oranla ilk sırada yer aldığı 
görülmektedir. Boş sanayi alanları ise 45.6 Ha. alan kaplamaktadır.  

Ticaret+konut alanlarının büyüklüğü 27.7 Ha.’dır. Kartal İlçesi geleneksel 
merkezinde bulunan bu alanlarda binaların tümüyle ticaret ve hizmet birimi 
olarak kullanılmasının yanında ticaret+konut fonksiyonunun beraber olduğu 
birimler de yer almaktadır.  

Boş alan olarak adlandırılan alanlar ise, yıkılan sanayi alanları ile hiç 
yapılaşmamış alanları tanımlamaktadır. Boş alanlar da 100.4 Ha.’lık bir 
büyüklükle kentsel dönüşüm projesi için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.  

Proje alanının içinde sanayi alanlarının arasında sıkışmış konut alanları da 
bulunmaktadır. Konut alanlarının büyüklüğü 42 Ha.’dır ve tüm alanda % 7.5 ‘lik 
bir orana sahiptir.  

Kartal ve Pendik kıyı kesimi boyunca uzanan sahil dolgu alanları günümüzde yeşil 
alan olarak düzenlenmiştir. Bu alanlar tüm proje alanında 75.3 Ha.’lık alanı ve % 
13.5’lik bir oranı kaplamaktadır.  

Ayrıca proje alanında 3 adet dini tesis, 2 adet ilköğretim okulu, 2 adet meslek 
lisesi, 7 adet sosyal ve kültürel tesis, 6 adet resmi kurum ve 1 adet de sağlık 
tesisi bulunmaktadır. 
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Şekil 8: Proje Alanı Mevcut Arazi Kullanım Durumu 

 

Kaynak: İMP 
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Tablo 2:  Proje Alanında (555 ha) Arazi Kullanım Dağılımı 

FONKSİYON ALAN(Ha.) % 

DOLU SANAYİ ALANI 91.5 16.5 

BOŞ SANAYİ ALANI 45.6 8.2 

TİCARET+KONUT ALANLARI 27.7 5.0 

TAŞ OCAĞI 47.2 8.5 

KONUT ALANI 42 7.5 

BOŞ ALAN 100.4 18.0 

DEPO ALANI 7.1 1.2 

DİNİ TESİS ALANI 1.2 0.2 

İLKÖĞRETİM ALANI 0.7 0.1 

SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANI 1 0.2 

MESLEK LİSESİ ALANI 1.2 0.2 

RESMİ KURUM ALANI 1.6 0.3 

SAĞLIK TESİSİ ALANI 1.2 0.2 

İSKELE ALANI 1.3 0.2 

AKTİF YEŞİL ALAN(PARK, ÇOCUK 
BAHÇESİ) 

75.3 13.5 

PASİF YEŞİL ALAN 17.2 3.0 

SPOR ALANI 3.7 0.6 

MEZARLIK 0.5 0.1 

YOL ALANI 86.9 16.2 

OTOPARK 1.7 0.3 

TOPLAM 555 100 

   Kaynak: IMP 

2.4 Mülkiyet Durumu (Alt Bölgeler) 
Yarışmaya konu olan 555 hektarlık alanın kıyı kesiminde bulunan dolgu şeridinin 
bir bölümü kentsel tasarım kapsamı dışında bırakılmıştır. Daraltılmış ve buradaki 
çalışmanın konusunu oluşturan proje alanı içinde kamu ve özel mülkiyet dağılımı 
Şekil 9’da verilmiştir. 

Buna göre, proje alanı içinde özel mülkiyette toplam 212,2 ha ( %59’u) 
bulunmaktadır.. (Tablo 3) 

Proje alanındaki kamu arsaları maliye hazinesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Kartal Belediyesi ve Pendik Belediyesi’ne ait parsellerden oluşmaktadır. Okullar, 
yeşil alanlar, resmi kurumlar, sağlık tesislerive dini tesisler kamu kategorisi 
içinde kalmaktadır. Yollar ve sahildeki dolgu alanı da dahil edildiğinde kamu 
mülkiyeti %41’dir.  
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Şekil 9: Proje Alanında Mülkiyet Dağılımı 

 

   Kaynak: İMP 

Tablo 3: Sanayi Dönüşüm Proje Alanında (360 ha) Mülkiyet Dağılımı 

Kullanım/Mülkiyet Alan (ha) % 

Özel Mülkiyet Toplam 212,20

İşlevsel sanayi alanları  91,50

Boş sanayi alanları  45,60

Ticaret+konut alanları  27,20

Konut alanları  42,00

Diğer 5,90

59% 

Kamu Mülkiyeti Toplam 147,80

Taş Ocağı 47,20

Kamu Kuruluşları 68,80

Yol, Yeşil, Kıyı vb. 31,80

Genel Toplam 360,00

41% 

Kaynak: İMP 
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2.5 Emlak Fiyatları 
Proje alanında emlak fiyatlarının son durumu Temmuz 2007 içinde tarafımızdan 
yapılan bir saha araştırması ile saptanmıştır. Yöredeki emlakçiler ve mülk 
sahiplerinde üç bölge için veri toplanmıştır (Şekil 10) 

Şekil 10: Emlak Fiyatları Yoklaması Yapılan Bölgeler 

 

Kaynak: Kentsel Strateji  

 

Yoklama niteliğinde yapılan saptamalar Tablo 4’de verilmiştir. 

 

Tablo 4: Proje Alanındaki Emlak Fiyatları Yoklama Araştırması Sonuçları 

BÖLGE 1  

1. Kartal merkezde, caminin olduğu, tren yolunun sahil tarafında 50 M² dükkanın kirasının 
5000.-USD civarında olduğu esnaftan öğrenilmiştir. 
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2. Yine bu nitelikte bir dükkan için 900.000.-YTL - 1.000.000.-YTL civarında fiyat istenileceği 
bilgisi alınmıştır. 

3. Zemin kat ve 3 normal katlı, yaklaşık 40 M² tabanlı binanın kirasının 7.500 .-USD civarında 
olduğu bilgisi alınmıştır. ( Teknosa binası )  (Kartal Turyap 0216 389 84 51) 

4. Merkez Camii’nin arkasında, yaklaşık 75 M² oturuma sahip, zemin+4 normal+çatı katlı bina 
için 17.000.-YTL aylık kira bedeli istenmektedir. 

Genel: Bu bölgede ticari fonksiyon oldukça yoğundur. Konut kullanımı azdır. Zemin katta yer 
alan bazı  dükkan birim M2 fiyatlarının 15.000 .-YTL - 18.000 .-YTL düzeylerine çıkabildiği 
gözlemlenmiştir. 

BÖLGE 2 

Minibüs Caddesi ile Kartal Köprüsü'nü bağlayan Spor Caddesi ve devamı ise Yakacık 
Caddesi'dir.  Burası Bölge 2 olarak adlandırılmıştır.  

1. Kartal Belediyesi'nin ve Stadyumu'nun olduğu bölgede cadde üzerinde 100 M² dükkan 
kiralarının 800-900 .-YTL civarında olduğu bilgisi esnaftan alınmıştır.  

2. 1. normal katta satılık 100 M² büro için 85.000 .-YTL satış bedeli istenmektedir. 

3. Ahmet Şimşek Koleji’nin arkasında, ara sokakta, 200 M² dükkana, 2 katlı, 125.000 .-YTL 
değer biçilmiştir.(DB-0701044) 

4.100 M² dükkanın cadde üzerinde ise 100.000-150.000 .-YTL civarında olacağı bilgisi 
alınmıştır. (İdol Emlak) 

5. Spor Caddesi ve Yakacık Caddesi civarında, 3 oda, salon kullanımlı deprem öncesi, krediye 
uygun dairelerin 130.000-140.000 .-YTL civarında olduğu bilgisi alınmıştır. (Reform Emlak).  
6. Yeni inşaa edilen aynı nitelikte dairelerin ise 200.000-250.000 .-YTL civarında olduğu bilgisi 
alınmıştır. 

7. Spor Caddesi üzerinde 1.250 M² arsa, Ticaret+Konut imarlı  1.250.000 .USD satış bedeli 
istenmektedir. (Uyum Emlak- 0 216 352 18 83) 
8. Spor Caddesi civarında 3507 M² arsa için 4.000.000 .-YTL satış bedeli istenmektedir.( Altın 
Gayrimenkul) 

9. Reform Emlak ise ticaret+konut imarlı merkez bulunan arsaların M², birim fiyatlarının 
1.200-1.300 .-Ytl civarında olduğu bilgisi alınmıştır 

Genel: Spor Caddesi ve çevresinde dükkan birim M2' lerinin merkeze oranla oldukça düşük 
olduğu gözlenmiştir. Ticaret ve Konut imarlı arsa birim 1.000 .- YTL - 1.250 .-YTL arasında 
olduğu gözlenmiştir. İçerilerde, caddeden uzaklaştıkça bu fiyat 700 .- YTL - 800 .- YTL 
civarında olmaktadır. Cadde üzerinde dükkan birim M2' lerinin 1.100 .-YTL - 1.300 .-YTL 
arasında olduğu, ara sokaklarda ise 600 .-YTL - 700 .-YTL arasında olduğu gözlenmiştir. 
Deprem öncesi konutların M2 birim fiyatlarının 1.000 .-YTL - 1.200 .- YTL arasında olduğu, 
yeni inşa edilen konutların M2 birim fiyatlarının 1.700 .-YTL - 2.000 .-YTL arasında olduğu 
gözlenmiştir. 

BÖLGE 3 

E-5 civarında mülk sahipleri çok farklı fiyatlar istenmektedir. Özellikle fabrikların yerini 
alışveriş merkezi olacağı kanısı fiyatları yukarı çekmektedir. Ancak daha somut bir adım 
olmadığı için satılabilir fiyatlar daha düşük seviyededir. 

1. E-5 civarında ise arsa M²birim fiyatları 1.000-1.200 .USD civarındadır. Bunların üstünde 
istenildiği ancak satış yapılamadığı bilgisi alınmıştır.(idol Emlak) 
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2. Kartal E-5 üstü yan yola cepheli ticaret imarlı arsa birim M2 fiyatı 2006 Mart ayında 
yaklaşık 800 .-USD değer biçildiği gözlenmiştir. (İB-0603124) 

3. E-5 altı, Topselvi mahallesinde konut imarlı arsaların M² birim fiyatlarının 700-850 .-YTL 
arasında olduğu bilgisi alınmıştır. (Turyap Uğur Mumcu) 
4. E-5 Yan yola cepheli 35.000 M2 arsa için 35.000.000 .-USD satış bedeli istenmektedir. 
(Yöney Emlak 
0 216 354 65 15) 
Genel: E-5 Cepheli ticaret imarlı arsa birim 1.200 .-YTL - 1.500 .- YTL arasında olduğu 
gözlenmiştir.  
Yukarıdaki yoklamaya ait bilgiler Tablo 5’de özetlenmiştir. 

Tablo 5: Emlak Fiyatları Özeti 

Bölge No. ve Adı İmarlı Arsa 
Fiyatı  

$/m2 

Dükkan 
Fiyatı  

$/m2 

Konut Fiyatı 

$/m2 

1- Merkez   1800-
3000(*) 

 

2- Spor Caddesi 900-1100 600-1300 800- 1200 

3- E-5 çevresi 900/1100   

Tahmini Ortalama 1000 900 1000 

    (*) aylık kira değeri x 120 olarak varsayılmıştır. 

Bu tablodaki değerler proje alanı içindeki en pahalı alanlara aittir. Fiyatlar Spor 
Caddesi’nden ya da E-5 kavşağından  ara sokaklara doğu uzaklaştıkça hızla 
düşmektedir. Proje alanı bütününde imarlı arsa için tahmin ettiğimiz ortalama 
bedel 750 $/m2’dir. 

3 ÜST ÖLÇEKLİ PLAN KARARLARI 

3.1 Alt Merkez Rasyoneli 
Uluslararası tasarım yarışmasının Gerekçe Raporu’nda Kartal-Pendik yöresinin bir 
alt-merkez olarak geliştirilmesinin rasyonelleri ayrıntılı olarak belirtilmektedir: 

• İstanbul Metropoliten Alanı’nın bugünkü oluşumu, kentin Merkezi İş 
Alanı’nın düzensiz sağlıksız yapısının mevcut olumsuzlukları ile büyümesine 
neden olmakta ve İstanbul’un büyük bir kültür ve uluslararası, ekonomik, 
finansal karar merkezi olma potansiyelini karşılamamaktadır. Bu açıdan 
yeni yerleşmelerin ve makroformun, yeni nüfus dağılımı ve yeni merkezler 
ile ulaşım sisteminin; söz konusu olumsuzlukları aza indirgeyecek şekilde 
geliştirilmesi, planlamanın ana meseleleri olarak ortaya çıkmaktadır. 

• 1957-63 yıllarında şehir nüfusu 1.200.000 kişi iken Marmara kıyıları 
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boyunca lineer bir şehir biçiminin geçerli olacağı düşünülmüş ise de şehir 
nüfusunun 10.000.000’a yaklaştığı bugünlerde, 80 km. uzunluğundaki 
mevcut yerleşmenin ekonomik olmayışı artık açıkça bilinmektedir (Nazım 
Plan-1995).  

• 1960’larda şehrin nüfusunun %78’i batıda, %22’si doğuda yerleşmiş iken 
bugün doğuda nüfusun %35’i batıda ise %65’i yerleşmiş, neticede 
Boğaziçi’nin geçilme ihtiyacının artmasına bağlı olarak ülke ekonomisine 
çok büyük yük getiren köprülerin inşası ile iki yakanın birleştirilmesi 
kaçınılmaz hale gelmiştir (Nazım Plan-1995).Bu köprülerin ve Boğaz 
geçişlerinin, bugün İstanbul’da ulaşım harcamalarının ve ulaşım için 
şehirlinin kaybettiği zamanın ekonomik değerinin, ülkenin ekonomik 
gelişmesini engelleyecek şekilde yüzlerce trilyonlara ulaşmış bulunduğu 
göz önünde tutularak, bu israfı önleyecek çözüm yollarının bulunması 
planlamanın asli bir görevi olarak ele alınmalıdır. 

• Doğuda 40-45 km. boyunca sahile paralel olarak uzanan E-5 ve TEM 
otoyolları daha bugünden yetersiz duruma düşmüşler ve bu yörede 
yaşayan nüfus Kadıköy’deki merkez alanına ve Batı yakasına taşınırken, 
özellikle E-5 üzerinde yer alan sanayi ve iskan alanlarının da iç ulaşım 
hizmetini karşılamak durumunda kalmışlardır 

• Diğer taraftan geleneksel merkeze erişebilirliğin giderek azalması, 
merkezden belli uzaklıktaki alışveriş merkezlerinin kullanılmaya 
başlamasına neden olmuştur. Dünyanın birçok bölgesinde banliyöleşme 
sürecinde, kent büyüklüğünün bir eşik seviyesine erişmesinden sonra, 
çevrede yeni alt merkezlerin gelişmesi desteklenmiştir. 

• Küçük imalat firmalarından bazıları, merkezden ayrılma cesaretini gösterse 
de, daha düşük gelirli tüketicilere hizmet veren küçük firmalar buradaki 
fonksiyonlarını hala sürdürmektedir. Bu, gelişmekte olan ülke M.İ.A.’sının 
tipik bir yönüdür ve yeni kurulan firmalar ise genellikle böyle bir çerçevede 
yerleşmeyi tercih etmemektedir. Bu şartlar altında, daha zayıf ilişkilere 
sahip firmalar önceleri merkezde kalmayı tercih etmelerine rağmen 
bürolarını kentin diğer bölgelerine taşımaktadırlar. Buna rağmen banka 
merkez büroları, emlak ve seyahat acenteleri merkez alan içinde 
yerleşmeyi sürdürmektedir. Telekomünikasyon sistemlerindeki teknik 
gelişmeler yeni firmaların yeni alt merkezlerde yerleşmesine imkan 
vermiştir. Dolayısıyla geleneksel tek merkez yerine, büyük kentlerin çok 
merkezli gelişmesi mümkün olabilmektedir.  

• Alt merkezler, alt ölçekli planlarda detaylandırılırken; merkezler 
kademelenme hiyerarşisi içinde yer aldığı seviyede özelleşmiş, 
ihtisaslaşmış ticaret, hizmet ve idari fonksiyonlara kavuşturulurken yeterli 
nitelikte ve gereklilikte teknik ve sosyal altyapı getirilecektir. 

• Nazım Plan hedefleri ve ilgili politikaları; sanayinin ülke ve bölgesel 
desantralizasyonunun sağlanarak İstanbul Metropoliten Alan bütününde 
hizmetler sektörünün teşvik edilmesini; Metropoliten alan alt 
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bölge bütününde dengeli merkezler dağılımının sağlanmasını; Merkezlerin 
kademelendirilmesi ve Alt Merkezlerin dengelenmesinde, kıyı 
yerleşmelerinin özelliklerini bozmayacak ve kıyıya baskı yapmayacak 
planlama kararlarının getirilmesini öngörerek; Özel Teknik Şartname’ye 
konu olan Kentsel Dönüşüm Planlamasını desteklemektedir. 

Bu çerçevede Merkezi İş Alanı (MIA) ve Alt Merkezler kademelenmesi bütünlüğü 
içinde getirilen planlama yaklaşımları doğrultusunda ; Doğu yakasında Kartal ve 
Üsküdar (Batı yakasında Avcılar), 1. Derece Merkezlerden (Doğu yakasında 
Kadıköy, Batı yakasında Bakırköy) daha dar hinterlandları içinde yerleşik nüfusa 
hizmet verecek nitelikte özelleşmiş, ihtisaslaşmış, hizmet, ticaret fonksiyonları 
ile, metropoliten merkez ve çevre merkezleri ile iletişimi kuvvetli olan firmaların 
ve büro faaliyetlerinin (yönetim, kontrol, koordinasyon, finans kuruluşları) yer 
aldığı niteliği oldukça yüksek 2. Derece Merkezler olarak planlanmıştır. Bu 
merkezlerin, çağdaş kentsel yaşamın gerektirdiği nitelik ve altyapı standartlarına 
kavuşturulması öngörülmüştür.   

Bu paralelde; 

• Söz konusu planlama yaklaşımları ile, aynı zamanda, Kartal’daki (Kurtköy, 
Maltepe dahil) sanayi alanlarının hizmete dönüşümü öngörülmüştür.  

• Nazım Plan kapsamında, Kartal gibi 2. Derece güçlü bir merkezin 
hinterlandında kalan Pendik ise; 3. Derece Altmerkez olarak 
tanımlanmıştır.  

MİA ve 2. Derece Alt-Merkez Tanımı 

İMP tanımına göre MİA;  Metropoliten Alan, Metropoliten Bölge, ülke ve 
uluslararası boyutta yönetim, kontrol, koordinasyon fonksiyonları, finans 
kuruluşları, özelleşmiş, ihtisaslaşmış hizmet ve ticaret fonksiyonları bulunduğu 
alanlardan oluşmaktadır. Merkezi İş Alanları; metropoliten ekonomilerde Üst 
Düzey hizmetler olarak tanımlanan iş hizmetlerinin yoğunlaştığı ve yerelin dünya 
ekonomisi ile bütünleştirildiği bölgelerdir.   

Alt Merkez ise İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakaları’nda MİA’dan sonra iş 
hizmetleri kapsamında ikinci derece potansiyele sahip merkezler olarak 
tanımlanmıştır. 2.Derece Alt-Merkezler yerleşmelerin kendi hinterlandı içinde 
yerleşik nüfusu hizmet verecek nitelikte özelleşmiş, ihtisaslaşmış, hizmet, ticaret, 
fonksiyonları ile MİA ile ilişkileri güçlü olan daha küçük firma ve büro binalarının 
yer aldığı merkezlerdir. 

3.2 Kartal ve Pendik İlçelerinde Kentsel Dönüşümü 
Destekleyen Potansiyel 

Stratejik Mekansal Plan yaklaşımları kapsamında, Kentsel Dönüşüm Projesine 
konu olan bölgenin potansiyelleri de değerlendirilmiştir: 

83 km2’lik Kartal İlçesi bütününde ise, 2000 nüfus sayımı değerlerine göre 407 
865 kişi yaşamaktadır (51 kişi/ha). Kartal, zaman içinde birkaç kez coğrafi 
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bölünmelere sahne olmuş, 1987 yılına kadar doğuda Gebze’den başlayıp batıda 
Bostancı sınırına kadar uzanan geniş bir alana sahipken; 1987 yılında önce 
Pendik, 1992’de ise Maltepe ve Sultanbeyli adlarıyla yeni ilçelerin kurulmasıyla 
bugünkü sınırlarına düşürülmüştür. Ancak metropoliten alan içindeki coğrafi 
konumu ve II. Derece Alt  Merkez olma niteliğine yönelik taşıdığı potansiyel ve bu 
doğrultuda getirilen üst düzey mekansal stratejik plan kararları sonucu;  nüfus 
yoğunluğu, ticaret ve sanayi alanlarındaki gelişimi ile, İstanbul’un en gözde 
ilçelerindendir. Kartal’ın nüfus artışının, ilçe ekonomisinin tarım, hayvancılık ve 
balıkçılıktan sanayileşmeye geçmesi üzerine yaşanmıştır.  

Pendik İlçesi bütününde ise, 2000 nüfus sayımı değerlerine göre 384 668 kişi 
yaşamaktadır. 1987’de idari olarak Kartal’dan ayrılarak ayrı bir ilçe oluşturmuş ve 
Nazım Plan’da Kartal’ın hinterlandında III. Derece Alt merkez fonksiyonu 
getirilmekle birlikte Tersanesi ve sahip olduğu tarihi kültürel ve doğal değerleri ile 
İstanbul’un Kartal kadar önemli bir ilçesidir. 

Üst düzey mekansal planlama kararları ile ise, metropoliten alanın Doğu 
yakasındaki II. Derece Alt Merkezi olarak planlanan Kartal’daki (Kurtköy, Maltepe 
dahil) sanayi alanlarının hizmete dönüşümü öngörülmüştür.   

 

3.3         1/100.000 İl Çevre Düzeni Planı Kararları 
Bu bölümde İMP 1/100.000’lik planın araştırma, sentez, raporlarına dayanılarak, 
proje alanı ve proje amaçları ile ilintili olduğu düşünülen bilgiler derlenmeye 
çalışılmıştır. Bu raporlarda proje alanı özelindeki bilgiler çok sınırlı olduğundan, 
Kartal ilçesi ve zaman da komşu ilçelere ait veriler derlenmiştir. İMP sektör 
raporlarında standart bir kanava izlenmediğinden ve her raporda ilçe düzeyi 
verileri sunulmadığından derleme doğal olarak kısıtlı kalmıştır. 

Şekil 11: Istanbul İl Cevre Düzeni Planı (1/100.000) 

 

 Kaynak: İMP 



Kartal Alt Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi   En Uygun Arazi Kullanım Çalışması 

 39

 

3.3.1 Nüfus ve İşgücü Projeksiyonları 
Planın Esas Aldığı Nüfus 

İMP’nin 2023 erimli 1/100.000 ölçekli planına esas olan İstanbul, Kartal ve 
komşu ilçelerine ait nüfus ve işgücü projeksiyonları aşağıda özetlenmiştir.  

Tablo 6 İMP 1/100.000’lik Plan Nüfus Projeksiyonları 

2005 2010 2015 2020 2025
Kartal 473.429 532.103 582.465 623.918 656.435
Pendik    508.388 632.942 756.343 871.587 972.215
Maltepe 400.852 439.368 470.721 495.266 513.661
Sultanbeyli 239.230 309.171 381.463 451.467 514.450
Alt Toplam 1.621.899 1.913.584 2.190.992 2.442.238 2.656.761
İstanbul 11.606.340 13.200.562 14.740.229 16.159.605 17.392.898  

Kaynak: İMP Sentez Raporu 

İMP tarafından yapılan nüfus projeksiyonu ilçeler için ayrı ayrı (bağımsız)  yapılan 
nüfus projeksiyonlarının bilahare İstanbul toplam nüfusuna uydurulması tekniği 
ile gerçekleştirilmiştir. 2045 yılında İstanbul nüfus artışının sıfırlanacağı 
varsayımıyla yapılan tahmine göre: 

• 11,6 milyon olan 2005 nüfusu, 20025 yılında 17,3 milyon kişiye 
ulaşacaktır. 

• İlçelerin nüfus artış hızlarının yine 2045 yılında sıfırlanacağı varsayımı ile 
yapılan (ve 11,6 ve 17,3’lük toplamlarla tutarlı olarak düzeltilmiş) Kartal 
ilçe nüfusu  2005 için 473 429 ve  2025 için 656 435 kişi olarak tahmin 
edilmiştir. 

Plana Göre İstihdam  

İMP Raporlarında  1/100.000 ölçekli planda belirlenen arazi kullanım lekelerinden 
gelen alanlar, sektörlere göre yer kullanımı parametreleriyle çarpılarak işgücü 
sayılarını hesaplanmıştır. Buna göre 2002 yılında 58558 kişinin çalıştığı Kartal’da 
2023 yılında istihdam edilmesi öngörülen işgücü 197 107 kişidir. Bu nüfusun, 
tümüyle sanayi dışında, hizmetler sektöründe istihdam edilmesi öngörülmüştür.  

1/25.000 Ölçekli Taslak Nazım Plan Öngörüleri 

Büyük Şehir Belediyesi İstanbul Metropoliten Planlama Birimi (İMP) tarafından 
hazırlanan 2023 yılı erimli 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ile ufak farklar 
dışında uyumlu 1/25.000 ölçekli Taslak Nazım İmar Planı’nda İstanbul İli ve 
Kartal İlçesi için aşağıdaki nüfus ve istihdam öngörülmüştür. 
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Tablo 7 İMP 1/25.000’lik Plan Nüfusve İstihdam  Projeksiyonları 

 İstanbul İli Kartal İlçesi 

 2000 2023 Artış 2000 2023 Artış

Nüfus (kişi) 10.018.715 15.503.130 54,74% 407.865 585.910 43,65%

İstihdam (Kişi) 3.471.400 6.392.515 84,15% 58.558 190.650 225,57%

Kaynak: 2000 yılı değerleri DİE, 2023 değerleri İMP İstanbul 1/25000 Nazım İmar Planı Raporu (Taslak) tablolarından 
derlenmiştir. 

Üst düzey planlama kararlarına göre, Kartal ilçe nüfusu İstanbul geneline oranla 
daha sınırlı bir artış gösterecek, ancak hedeflenen üst düzeyde alt merkez 
olmanın gereği olarak, İstanbul genelinden çok daha yüksek bir istihdam artışına 
sahne olacaktır. Plan’a göre, 2023 yılında Kartal ilçesinde tümü hizmetler (ofis, 
alışveriş, turizm, kültür vb.) sektöründe olmak üzere 190.000 kişilik istihdam 
hedeflemiştir. İMP bürosu söz konusu istihdamın 100.000 kişilik bölümünün 360 
ha’lık kentsel dönüşüm sanayi alanı sınırları içinde yeralmasını öngörmektedir. 

Stratejik Plan’da, MİA’da işgücü yığılmasının ya da kentin tek merkezli yapısının 
çekim merkezlerinde sağlanan istihdam artışıyla çok merkezli bir yapıya 
dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Anadolu yakasında MİA’nın yükünü azaltacak 
ve iki yaka arasındaki gerek işgücü gerekse ulaşım dengesini sağlayacak bir 
merkezin gerekliliği düşünüldüğünde, Kartal ilçesinde yeralan dönüşüme uygun 
sanayi ve kamu alanları, toplutaşım projeleri (raylı sistem, deniz yolu ve 
iyileştirilecek karayolları) ve havaalanına yakınlık faktörleriyle birlikte önemli bir 
potansiyel sunmaktadır. 

3.3.2 Sanayi Sektörü Kararları 
Planda, İstanbul yakın çevresi olarak değerlendirilen doğuda Gebze ve batıda 
Çerkezköy’ün İstanbul’a yönelecek sanayi yatırımları ve işgücü için tampon 
bölgeler olacağı öngörülmektedir.  

 
Tablo 8: 1/100000 Plana göre Sanayide İstihdam Edilecek İşgücünün Dağıtımı 

 
 Mevcut 

İstihdam
Öneri 

İstihdam 
Toplam 

1.Mevcut Sınırlar içinde Sağlıklılaştırılacak 
Alanlar              (Dudullu, Kıraç, Bahçeşehir, 
Gürpınar, Büyükçekmece) 

854.900 -  854.900

2.Sanayi İşlevi Farklılaşacak Alanlar                

(İkitelli Prestij Alanı, Zeytinburnu, 

Bayrampaşa, Kartal, Samandıra, Sarıgazi, 

Sultanbeyli, Silivri, Gaziosmanpaşa, Maltepe, 
Kadıköy) 

223.000 - -
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3. Mevcut sınırlar içinde Doygunluk Düzeyi 
sağlanacak OSB Alanları                                  
(İkitelli OSB, Tuzla OSB, Dudullu OSB, 
Beylikdüzü OSB, Tekstilkent) 

172.100 223.000 395.100

İMA Toplam  1.250.000   1.250.000

4. İMA Yakın Çevre (Gebze, Çorlu, Çerkezköy) 86.100 374.000 460.100

Toplam  1.336.100   1.710.100

 

3.3.3 Hizmetler Sektörü Kararları 
Dünya metropolleri, iş hizmetlerinde üstlendikleri rollere ve uzmanlık 
derecelerine bağlı olarak dünya metropoller kademelenmesi içinde yerlerini 
almaktadır.  Plan gelecekte İstanbul ekonomisinin temel sektörü olması beklenen 
hizmet sektörünü kademeli olarak desentralize etme hedefi koymuştur. Hizmetler 
kapsamına giren faaliyetler çok geniş olup, tarımsal faaliyetler ve imalat sanayi 
dışındaki çalışma alanları, sektör tanımı içine girmektedir. Hizmet faaliyetleri, ana 
olarak İstanbul’da oturan nüfusa ve firmalara verdikleri hizmetler kapsamında (a)  
İş hizmetleri ve (b) Toplumsal hizmetler ayrımıyla analiz edilmektedir. 

“İş hizmetleri” kapsamında Üst Düzey Hizmetler; finans, sigorta, gayrimenkul 
yatırım danışmanlığı ana grubu, Üretim Hizmetleri; muhasebe, yazılım faaliyeti, 
hukuk danışmanlığı, reklamcılık, mühendislik, mimarlık, AR-GE faaliyetleri, 
merkez oluşumunun temel aktiviteleri olmaları nedeniyle özellikle seçilerek, 
mekansal analizleri yapılan hizmet faaliyetleridir. Bu hizmet grubundaki firmalar, 
hem birbirlerine hem imalat sanayisine hizmet vermektedir ve İstanbul’un ülke 
ve ülkelerarası iş bağlantılarında rol oynayan hizmet grubudur. 

“Toplumsal hizmetler”. tüm nüfusa hizmet veren faaliyet grubu olarak daha 
bağımsız gibi görünse de; sağlık, eğitim hizmetleri, idari hizmetler, rekreasyon ve 
spor faaliyetleri alansal yeterlilik ve kalite yönleriyle hem nüfusa hem diğer 
sektörlere dolaylı destek vermektedir. 
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Şekil 12: İstanbul’da Merkezlerin Kademelenmesi 

 

   Kaynak:İMP 

Yarışma şartnamesinde toplam alanı 20.000 m²  dolayında olmak üzere Kartal 
İlçesi’nin kamu yönetimi gereksinimlerini karşılayacak kaymakamlık, adliye ve 
belediye binaları düşünülmesi istenmiştir.  Ancak, Adliye binasının proje alanı 
dışında inşa edilmekte olduğu öğrenilmiştir. 

1/100 000 planda, MİA’da işgücü yığılması ya da kentin tek merkezli yapısının 
çekim merkezlerinde sağlanan istihdam artışıyla çok merkezli bir yapıya 
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dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Anadolu yakasında MİA’nın yükünü azaltacak 
ve iki yaka arasındaki gerek işgücü gerekse ulaşım dengesini sağlayacak bir 
merkez gerekliliği düşünüldüğünde Kartal ilçesi de dönüşmeye başlayan sanayi 
alanları, ulaşım projeleri ve havaalanına yakınlığıyla önemli bir potansiyel olarak 
öngörülmektedir. 

Kartal, planda MİA’nın desantralizasyonu için üst düzey merkez olarak 
tanımlanmaktadır. Yeni gelişme alanlarını kapsayan ve alt merkez olarak 
gelişmesi öngörülen 4. no’lu bölgede yer alan Kartal’da gelişecek bir alt merkezin 
finans ve diğer yardımcı iş hizmetlerinde özelleşmesi uygun görülmektedir.  

Ayrıca,  Kartal’da önerilen sanayiden dönüşümlü alt merkez projesinin 
gerçekleştirilmesi Doğu yakasındaki dönüşüm sürecinin tetikleyicisi ve sıçrama 
odağı olarak gerekli görülmektedir. 2. Derece merkez olarak önerilen Kartal’ın 
merkez özellikleri şöyle sıralanmaktadır: 

• Dağıtıcı hizmetlerin yoğun olduğu alt merkez 

• Dağıtıcı hizmetlerden yapı malzemeleri ve yapı hizmeti veren firmalar ve 
kooperatiflerinin, üretici hizmetlerden nakliye, sigorta acentaları ve banka 
şubelerinin yoğun olduğu merkez 

• Merkezi iş alanına oranla daha küçük ölçekli firmaların, büro hizmetleri ve 
finans kuruluşlarının yer aldığı merkez 

• E-5 üzerinde yer seçen sanayi alanlarının etkisi ile gelişmiş sanayinin 
dönüşümü ile Anadolu Yakası’nda MİA yükünü azaltabilecek merkez 

Kartal merkezinin çevresiyle birlikte bir alt merkez olma potansiyelini etkileyen 
olumlu faktörler olarak şunlar sıralanmıştır: 

• Sabiha Gökçen Havaalanına yakın 

• Avrupa yakası ile deniz yoluyla bağlantı kurma olanağı var 

• Gebze sanayi bölgesine yakın 

 

 

 



Kartal Alt Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi   En Uygun Arazi Kullanım Çalışması 

 44

Şekil 13: 1/100.000  lik Plana göre Mevcut ve Öneri Merkezler 

          Kaynak: İMP 
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3.3.4 Kültür Sektörü Kararları: Çeperlerde Kültür Odakları 
Yaratılması 

İstanbul’da kültür endüstrileri ağırlıklı olarak metropolün merkezinde yer 
seçmekle birlikte, geniş alan ihtiyacı gerektiren durumlarda farklı mekân 
arayışları gündeme gelmektedir. Bunun yanı sıra, kültür endüstrilerinin mekânsal 
tercihlerinin statik biryapıda olmadığı ve mevcut kümelenmelerin ‘sıçramalar’ 
yaparak genişlediği gözlenmektedir. Dolayısıyla, bu beceriye sahip sektörler için 
stratejik planın  Taksim-Beşiktaş-Kadıköy “kültür üçgeni” dışında da gelişme 
odakları yaratması gerektiği belirtilmiştir. 

Bu amaçla, 

• Yeni gelişme alanlarında ve dönüştürülmesi öngörülen bölgelerde (Kartal, 
Silivri vb) kültür endüstrilerinin bir ateşleyici olarak kullanılmasına, 

• Boşalan sanayi alanlarının kültür endüstrilerinin geliştirilmesi açısından 
bir potansiyel olarak değerlendirilmesine, 

• Kent bütününde çeşitli alt bölge merkezlerinde yaratıcı ekonomi için cazip 
mekanlar sunulmasına, 

• Bu alt merkezlerde genç nüfusun yerel ekonomiye katılma kapasitesini 
arttıracak ‘yaratıcılığı ve girişimciliği destekleme merkezlerinin 
oluşturulmasına,  

olanak sağlayacak alt ölçekli plan çalışmaları yapılması gereği belirtilmektedir. 

 

3.3.5 Ulaşım Sektörü Kararları 
Demiryolu ve Metro 

Proje alanının güney kesiminde, aynı zamanda anahat demiryoluna hizmet 
edecek olan  Doğu Banliyö –Tren raylı sistemi bulunmaktadır. Doğu ve batı 
banliyö hatlarının iyileştirilmesi ve bu hatların İstanbul Boğazı’na yapılacak tüp 
geçit ile birleştirilip tüm metropoliten alan için güçlü bir raylı sistem aksına 
kavuşturulması amacıyla MARMARAY projesi uygulanmaya başlamıştır.  

Kadıköy – Kartal Metrosu: . 

Ayrıca Kadıköy-Kartal aksında  ve E–5 otoyolu güzergahından geçen hafif raylı 
sistem (LRT)  projesi de uygulanmaya başlamıştır. Yarışma Şartnamesi’nde 
kuzeydeki TEM otoyolunun paralelinde, beldeleri proje alanı içerisindeki marinaya 
bağlayacak olan bir raylı sistem aksı düşünülmesi istenmiştir. 

İnşa aşamasına gelmiş bulunan ve E–5 koridorunda projelendirilen Kadıköy-
Kartal hattı, Kartal’da E-5’ten ayrılarak kuzeydeki dönüşüm projelerine konu 
olabilecek nitelikteki mevcut konut alanları içerisinden Kurtköy Toplu Konut 
Alanına değerek ve Sanayi bölgesi sınırından Sabiha Gökçen Havaalanına 
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ulaşmakta, ve Orhanlı, Aydınlı bölgesinde plan ile önerilen çekim merkezini de 
yalayarak Tuzla Organize Sanayi bölgesinde diğer sistem ile entegre edilerek 
sonlandırılmaktadır. 

Kadıköy–Kartal hafif raylı (LRT) sisteminin hem Sabiha Gökçen Havalimanı’na 
bağlanması hem de inşasına başlanan Boğaz Demiryolu Tüp Geçişi ile bu proje 
kapsamındaki (Kartal içinden geçerek) MARMARAY banliyö kentsel raylı sistemle 
bütünleşebilecek biçimde iyileştirilmesi, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın daha etkin 
işletimini mümkün kılacaktır.  

Doğu çekim alanını kuzeydeki yerleşimler ile Sabiha Gökçen Havalimanı ve 
çevresindeki sanayi alanlarına bağlayan hattın, Gebze’deki sanayi alanlarına 
uzatılması öngörülmektedir. Söz konusu hat, Kurtköy’den Tuzla’ya da bağlanacak 
şekilde çatallanmaktadır. 

Denizyolu 

Proje alanı içerisinde, deniz yolu ulaşımını sağlayan, İDO’nin işletmeciliğinde olan 
Kartal ve Pendik iskeleleri bulunmaktadır. Bu iskelelerden hareket eden araçlar, 
Avrupa yakasına, Yalova’ya ve Adalara gitmektedirler. Kartal’daki deniz otobüsü 
yolcu taşımacılığı, Pendik’teki arabalı vapur ise yolcu ve araç taşımacılığı 
yapmaktadır. Deniz otobüsleri sayesinde alanın ulaşılabilirliği artmıştır. 

Ayrıca, ilçe belediyeler tarafından hazırlanmış, Kartal’da 1000 yat kapasiteli ve 
Pendik’te 700 yat kapasiteli iki marina projesi söz konusudur.  

Sabiha Gökçen Havalimanı: 

Proje Alanı, Sabiha Gökçen Havaalanı’na yaklaşık 13 km.dir. Proje Alanı’nın 
havaalanına bu derece yakınlığı, bölgenin ileriki turistik ve rekreatif 
kullanımlarında, alana kolay ulaşılabilirlik   açısından önem taşımaktadır. 2015 
sonrası İstanbul havayolu ulaşım talebi Atatürk Havalimanı’nın kapasite sınırını 
zorlayabilir ya da aşabilir. Atatürk Havalimanı’nın karşılayamadığı talep, Sabiha 
Gökçen Havalimanı’na yönelmek zorunda kalacaktır. Zaten 1997 yılında İTÜ 
tarafından gerçekleştirilen ankete dayalı bir etüde, İstanbul havayolu ulaşım 
talebinin %32dolayındaki kısmının Sabiha Gökçen’i tercih edebileceği 
belirlenmiştir. Haziran 2007 içinde S.G Havalimanı yap- işlet-devret tipi 
özelleştirme ihalesinde ortaya çıkan 3,5 milyar dolarlık bedel (yatırım dahil) bu 
tesisin potansiyeli ve proje alanına olası etkileri hakkında fikir vericidir. 
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Şekil 14: Mevcut ve Öneri Merkezler ile Şematik Ulaşım Bağlantıları 

Kaynak: İMP 
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4 GAYRİMENKUL PİYASASI EĞİLİM VE 
BEKLENTİLERİ 

 

Bu bölümde öncelikle gayrimenkul piyasası ile ilgili ulusal ve uluslararası 
kuruluşların raporları ile sektörün önde gelen kurumlarının yöneticileri ile Kentsel 
Strateji’nin yapmış olduğu birtakım görüşmeler esas alınarak, Türkiye’de ve 
özellikle İstanbul’da gayrimenkul piyasasının genel ekonomik gelişmelerle ilintili 
olarak eğilim ve beklentileri ortaya koyulmaktadır.  Bu genel çerçevenin 
ardından, sektörlerle ilgili eğilim ve beklentiler  birer birer ele alınmaktadır. 

Gerek genel, gerekse sektörel değerlendirmeler büyük ölçüde aşağıdaki 
kaynaklara dayanmaktadır:  

• GYODER, Gayrimenkul Sektörü Araştırma ve İstanbul için Öngörüler 2015 
(Mayıs 2006) 

• Colliers International, 2007 Turkey Real Estate Review (2007) 

• ULI-PriceWaterhouseCoopers, Emerging Trends in Real Estate Europe 2007 
(Ocak 2007) 

4.1 Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler 
2006 sonu verilerine dayanan Colliers değerlendirmesine göre, Türkiye’nin 
ekonomisi ve finansal piyasaları son yıllarda oldukça büyük bir gelişme 
göstermiştir. 2001’deki krizin ardından oluşan piyasada bono faizleri ortalama 
%90 ve enflasyon oranları da yaklaşık %80 seviyelerindeydi. Ancak, Türkiye’nin 
Ekonomik İstikrar Programı sayesinde bono faizleri yaklaşık %20 oranlarına inmiş 
ve enflasyon tek haneli rakamlara düşmüştür. Ayrıca, Türkiye’nin büyümesi 
ağırlıklı olarak özel tüketim ve yatırımdan gelen %34’lük Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
(GSYİH) büyümesiyle 2001-2006 arasında dikkate değer bir performans 
göstermiştir. Sıkı cari politika uygulamaları kamu sektörü borç stokunu GSYİH 
yüzdesi olarak azaltmıştır. Aşağıdaki tabloda Türkiye için 2001 ve 2006 
arasındaki ana ekonomik göstergelerden bazıları verilmektedir. (Tablo 9) 

Mayıs 2006’da, global piyasalarda, dalgalanmalar ve buna bağlı keskin 
düzeltmeler yaşanmıştır. Bunun sonucunda dünyanın her yerindeki yatırımcılar 
risklere karşı biraz daha duyarlı hale geldiler ve portföy dağılımlarını tekrar 
değerlendirdiler. Bu duyarlılık Türkiye’yi birçok nedenden dolayı diğer gelişmekte 
olan ülkelere göre daha fazla etkilemiştir.. Büyük cari açığa bağlı olarak, faiz 
oranlarındaki değişikliklere, Türkiye’nin diğer ülkelere göre daha fazla duyarlı 
olduğu düşünülmüştür. Buna ek olarak, enflasyon oranının yeniden %10’un 
üzerine çıkması, YTL’nin zayıflaması ve yükselen faiz oranları nedeniyle piyasalar 
2006 yılsonu enflasyon ve faiz oranı beklentilerini yükseltmiştir. 
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Tablo 9: Türkiye Ekonomisi-Ana Ekonomik Göstergeler  

Gösterge 2001 2002 2003 2004 2005 2006(*)
 Döviz Kuru (USD-Dönem Sonu)   1,59 1,43 1,4 1,35 1,42

 Döviz Kuru (EURO-Dönem Sonu)   1,74 1,77 1,84 1,6 2,02

 Reel GSYİH Büyümesi (%)   -7,5 7,9 5,8 8,9 7,4 5,2

 Nominal GSYİH (milyar USD)   147 183 241 301 361 380

 Tüketici Fiyatları Endeksi (%)   68,53 29,75 18,36 9,32 7,72 9,65

 Üretici Fiyatları Endeksi (%)   94,5 27,7 12,6 10,6 2,66 11,58

 İşsizlik Oranı (%)   8,4 10,3 10,5 10,3 10,3 10

 1 Yıllık Faiz Oranları (% Bankaların Ortalaması) 62,5 48,1 28,6 24,42 18,47 16,33

 Reel Faiz Oranı (%)   25,24 25,12 17,64 15,5 8,04 7,21

 İhracat (milyar USD)   34,4 40,12 51,2 67,04 76,9 88

 İthalat (milyar USD)   -38,1 -47,4 -65,2 -90,9 -109,9 -130

 Ticaret Dengesi (milyar USD)   -3,7 -7,3 -14 -23,9 -32,9 -42

 Dış Borç (milyar USD)   113,9 130 144,8 162,2 170,5 198,3

 İç Borç (milyar USD)   84,9 91,7 139,3 167,3 182,4 173,2

 Dış Borç (GSYİH %’si)   92,7 77,3 56,7 50,8 47 52,18

 İç Borç (GSYİH %’si)   69,2 54,5 54,5 52,3 50,3 45,58

Kaynak: Colliers 

Mayıs ve Haziran’da YTL’de yaşanan düzeltmeyle birlikte yükselen yılsonu 
enflasyon beklentileri, daha yüksek faiz oranları ve öz sermayelerdeki yaklaşık 
%20’lik düzeltmeyle sonuçlanan belirsizlik ortamını takiben Türk finansal 
piyasaları 2006  Haziran ayında yaşanan dalgalanmanın etkilerinden 
kurtulmuştur. 

Ancak, mal ve hizmet piyasalarındaki normalleşme süreci devam etmektedir. 
Piyasalarda yaşanan bu tür dalgalanmaların ardından ekonomideki en büyük 
zarar bono faizlerindeki yükselmeden kaynaklanmaktadır Özet olarak, 
uluslararası piyasalardaki Mayıs-Haziran 2006 dalgalanması Türkiye ekonomisini 
sert bir şekilde etkilemiş ancak toparlanma da aynı şekilde hızlı olmuştur.  

GSYİH ve GSMH 2006’nın 3. çeyreğinde yıllık bazda %3,4 ve %3,0; Ocak-Eylül 
döneminde ise yıllık bazda %5,6 ve %5,7 büyümüştür. Zayıflayan YTL ve yazın 
başında para politikasının daraltılmasıyla meydana gelen büyümedeki yavaşlama 
beklenenden daha fazla olmuştur. 12 aylık dönem bazında, GSYİH ve GSMH’deki 
daha önceki büyüme rakamları sırasıyla %6,5 ve %6,8’di. 2006 yılının 2. 
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çeyreğinde %10,4 ve 1. çeyreğinde %8,4 olan özel tüketimdeki büyüme, 2006 
yılının 3. çeyreğinde %1,3’e düşmüştür.  

4.2 Avrupada Gayrimenkul Sektörü ve İstanbul 2007 
 
Gayrimenkul sektörüyle ilişkili 390 kişinin görüşleri alınarak2007’de hazırlanan ve 
sektör genelindeki eğilimleri saptamayı amaçlayan ULI raporuna göre: 
 

• Avrupa gayrimenkul piyasası yatırım döngüsünün en üst düzeyi yakınında 
seyretmektedir. Yatırımcılar 2007’de daha yatışmış ve durgun bir ortamda  
tek haneli getiriler tahmin ediyorlar. 

• GYİH’da son altı yıldaki güçlü- Avrupa lideri- büyümenin ardından ekonomi 
hakkında iyimser görüşler dile getirilmektedir. 

• Avrupaya yönelik küresel  gayrimenkul yatırımları dünyanın çeşitli 
yerlerinden kaynaklanan sermaye akışı ile birlikte büyümeye devam 
etmektedir. Euro’nun 13 piyasada kur riskini elimine etmesiyle birlikte, 
Avrupa’da sınır ötesi yatırımlar kolaylaşmıştır. Yatırımcılar şimdilik daha 
çok Birleşik Kırallık, Fransa ve Almanya’daki fırsatlara odaklanmışlardır 
ancak orta ve doğu Avrupa’daki daha uzak pazarlara giderek daha olumlu 
bakmaktadırlar. 

• Vergilendirmede üstünlük sağlayan GYO ların gayrimenkul hisselerine ilgiyi 
artırmasıyla dolayısıyla, gayrimenkulün halka açık ticari piyasası 
genişleyecektir. Halen Avrupa’da 2007’de devreye giren Birleşik Kırallık 
GYO’su (U.K. REIT) dahil yedi adet GYO tipi yapılanma mevcuttur – 
diğerleri Belçika, Bulgaristan, Fransa, Yunanistan, Hollanda ve Türkiye’dir. 
Almanya ve İtalya’da da GYO uygulamaları planlama aşamasındadır. 

• 2006 ile karşılaştırıldığında, Avrupa Gayrimenkul piyasaları şimdi daha az 
riskli olup, daha yüksek getiri vadetmekte, daha olumlu arz/talep dengesi 
göstermekte ve ve gelişime daha açık bulunmaktadır. 

• Risk düzeltmesi yapılmış toplam getiri ölçümüne göre, en üst beş piyasa 
Paris, Londra, Stokholm, Münih ve Lyon’dur. 

• İstanbul ve Moskova da emlak alımcılarının risk dahil listesinde en üst 
sıralarda yeralmaktadır. 

• Birçok Avrupalı yatırımcı ve geliştirici önceki yıllara oranla kentsel 
dönüşüm ve yenileme fırsatlarına daha fazla odaklanacaktır. Yatırımcılar bu 
yaratıcı fırsatların bizzat çok yarışmacı gayrimenkul yatırım ortamınca 
yaratıldığı inancındadır. 

• Üç yıldan beri olduğu gibi AVM’ler toplamda en yüksek getirileri sağlamaya 
devam edecektir. Bunu oteller, karışık kullanımlı emlakler ve merkez kent 
ofisleri izleyecektir. Bu sonuncu geçen yıla oranla güçlü bir gelişme 
göstermiştir. Depolama/Dağıtım, konut ve diğer perakende kategorileri 
orta sıraları oluşturacaktır. İş Parkları/kent-dışı ofisler ve imalat 
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sanayi sektörleri geçen yıl olduğu gibi diğer sektörlerden geri kalacaktır. 

• Geçen yıl %7’lik GSYİH büyümesi gösteren Türkiye büyüme liginin 
doruğundadır. 2007 yılı görünüşü karışıktır. Ekonominin Avrupa’nın geri 
kalanını geçmesi beklenmektedir fakat YTL’nin zayıflaması enflasyonu %10 
düzeyine yükseltmiştir. Bu faizlerdeki indirimi olanaksız kılmış, faiz oranı 
2007 başında %17’ye yükselmiştir. Hükümet sıkı para politikası 
izlemektedir ancak 2007 seçim yılıdır. AB ye geçiş görüşmeleri 
sürdürülmektedir ancak süreç yabancı yatırımcıları tedirgin eden bir 
ortamda zorlukla ve yavaş ilerlemektedir. 

• Yine de uluslar arası yatırımcılar Türkiye’nin uzun vadede iyi bir yatırım 
olduğuna inanmakta ve etrafı koklamaktadırlar. Ülkenin genç, dinamik 
nüfusu ve çok yüksek büyüme oranının çekiciliğinde birçok yatırımcı 
şimdiden piyasaya girmiştir. Bunların çoğu perakende sektöründe 
yoğunlaşmıştır. “AB’ye katılım göreli olarak önemsizdir, Türkiye AB’ye on 
yıl içinde katılırsa bu süper bir ödül olur ama bu o kadar da önemli değil.” 

• Avrupa ötesi ya da küresel yatırımcılar daha doğuya göz dikmişlerdir. 
Avrupada sermaye orta ve doğu Avrupa piyasalarına kaymaktadır. Türkiye 
ve Yunanistan radar ekranındadır. “Moskova ve İstanbul Avrupa ötesi 
yatırımcılar için kaçınılmaz olarak en önemli yatırım destinasyonları 
olacaktır.” 

• Istanbul epey ilgi çekmektedir. %56 ofis alım listesinde üçüncü sırada 
yeralmaktadır. Konut piyasası yüksek büyüme içide iken, yükselen faiz 
oranları nedeniyle hızı azalmış ama yine de iyi bir talep ve piyasada yüksek 
potansiyel mevcuttur. “70 milyon insanın %90’ının yeni konuta ihtiyacı 
var.” 

• Dublin ve Budapeşte’nin yerlerini kaybetmesine karşın, Moskova ve 
Istanbul sekiz ve yedi sıra üste tırmanmıştır. Bu kentlerdeki talep, 
istihdamın ve harcanabilir gelirin artışına koşut olarak yönlenecektir.  

İstanbul 

ULI sınıflamasında en üst piyasada yer almayan ve (Edinburg, Zurih, Munih, 
Brüksel, Viyana, Prag kentleriyle birlikte) orta-piyasada değerlendirilen İstanbul, 
küresel bütünleşme ve olgunlaşmaya doğru evrim çizgisinde yükselerek 
ilerlemektedir. 

• Ofis, sanayi ve depolama alım fiyatları bu kategorilerde İstanbul’u doruğa 
çıkarmıştır. Ayrıca gelişim kategorisinde İstanbul en üst sıradaki piyasadır. 
“Piyasanın yalın yatırımcılardan ziyade çok sayıda geliştiriciye ihtiyacı var. 
Gayrimenkul sektörü halen öğrenme eğrisi üzerinde seyretmektedir.”  
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Şekil 15: ULI ”Toplam Getiri”-  “Risk Puanlaması” ve İstanbul 

 

    Kaynak: ULI-PriceWaterhouseCoopers 

Kentsel dönüşüm projelerinin önümüzdeki 
yıllarda yatırımcılara önemli fırsatlar sağlayacağı 
düşünülmektedir… 

 

• Tek sorun risk sıralamasının yüksek olmasıdır ama bu da geçen yıla oranla 
epey iyileşmiştir. Yatırımcılar arasında İstanbul’a iyimser bakış 
yaygınlaşmıştır. Görüşülenlerin arasında birçok kişi şu ifadeleri dile 
getirmiştir: “İstanbul gelecek on yılın yıldızı olacaktır.” “Potansiyeli 
nedeniyle kıtadaki en büyük fırsat.”  

• Kentsel dönüşüm projelerinin hükümet tarafından desteklenen akılcı bir 
fırsat olduğu anlaşılmaktadır. “Kentsel dönüşüm, hükümetin İstanbul 
gündeminde üst düzeyde yer almaktadır. 2015’e kadar büyük dönüşüm 
projeleri hedeflediler ve şimdiden bu hedefle uyumlu büyük projeleri 
uygulamaya soktular.” “ Seçim nedeniyle geçici bir duraksama yaşanmıştır 
ancak 2007 sonrasında İstanbul’daki en önde gelen gayrimenkul 
piyasalarından birisi kentsel dönüşüm olacaktır.” 

İstanbul gelecek on yılın yıldızı olacaktır.” 
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Şekil 16: ULI Çalışmasında Perakende Sektörü Gayrimenkul Satın al-Tut- Sat 
Önerileri 

 
                              Kaynak: ULI-PriceWaterhouseCoopers 

GYODER’in 2006 yılında yayınladığı  Gayrimenkul Sektörü ve İstanbul için 
Öngörüler 2015 adlı araştırma da ULI’ın daha eski (2005)  raporuna atıf yaparak 
aşağıdaki değerlendirmeyi sunmaktadır.  

• Türkiye’deki gayrimenkul sektörü yeni dönemde global gayrimenkul 
sektöründeki gelişmelerden daha çok etkilenir hale gelecektir. 1997 Asya-
Pasifik ekonomik krizi sonrası dünyada faizlerin hızla gerilemesi sonucunda 
gayrimenkul talebi hızla genişlemiş ve fiyatlar yükselmiştir. 2005 yılı itibari 
ile Avrupa gayrimenkul sektöründe önemli bir doygunluk yaşanırken, ABD 
piyasalarında doygunluğa yaklaşılmıştır. Asya piyasaları ise en çok gelişen 
ve gelişme potansiyeli taşıyan piyasalardır. Türkiye de bu çerçevede hızla 
gelişen piyasaları ile gelişmekte olan piyasalar içinde giderek cazip hale 
gelmektedir. Nitekim ULI / PWC kurumlarının 2005 yılı gelişen gayrimenkul 
piyasaları raporunda İstanbul riskler hariç 27 metropol arasında gelişme 
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olasılıkları sıralamasında birinci sırayı almaktadır. 

• Türkiye’nin Avrupa Birliği tam üyelik süreci gayrimenkul sektörünü de 
olumlu yönde etkileyecektir. Sektörde kayıtlılık, şeffaflık, denetim, yüksek 
kalite ve standartlar, kurumsallaşma, istatistik bilgiler gibi unsurlar sürecin 
etkisi ile artacaktır. Yabancı aktörler sektörde faaliyet göstererek rekabet 
yaratacak, satın alma ve birleşmeler yaşanacaktır. Tam üyelik sürecinde 
diğer ülkelerde yaşandığı gibi yabancı sermaye yatırımları genişleyecektir.  

• Ekonomik gelişmeler gayrimenkul sektörünün geleceği açısından büyük 
önem arz etmektedir. Sektörün gelişiminde ekonomik iyileşme YTL’nin 
değerindeki istikrar ile enflasyon ve özellikle faiz oranlarında uluslar arası 
normlara ulaşılması sektördeki gelişmeyi hızlandıracaktır. Sektör hızlı, 
istikrarlı ve öngörülebilir bir gelişme yaşayacaktır. İstanbul’da önümüzdeki 
on yıl içinde yaşanacak olan gelişmeler de gayrimenkul sektörünün gelişimi 
açısından önemlidir.  

• İstanbul hizmet sektörü ağırlıklı bir büyüme ve gelişme gösterecektir. 
Şehrin içinde kalan sanayi orta-uzun vadede şehrin çevresine ve dışına 
çıkacaktır. Daha nitelikli sektörler nitelikli işgücü ihtiyacını artırırken, 
vasıfsız işgücü için istihdam yaratma kapasitesi zayıflayacaktır. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan İstanbul metropoliten planlama 
merkezi yeni merkezi iş alanları, sanayiden dönüşüm alanları, yeni konut 
alanları ve yeni şehir merkezleri çalışmaları ile İstanbul’a ve gayrimenkul 
sektörünün gelişmesine yön verecektir. 

 

4.3 Sektörel Analizler 
Yukarıda daha çok gayrimenkul piyasasının yakından ilişkili olduğu genel 
ekonomik durum ve İstanbul genelinde değerlendirmeler yapılmıştır. Aşağıda ise, 
İstanbul gayrimenkul piyasası sektörler bazında ele alınmaktadır. Bu arada, 
mümkün olduğunda, her sektörle ilgili mekansal dağılım verileri de 
değerlendirilmektedir.  Aşağıda sırasıyla şu sektörler ele alınmaktadır: Konut, 
Perakende Ticaret/ AVM’ler, Ofis, Sanayi ve Otel. 

4.3.1 Konut  
GYODER konutu ilk piyasa olarak değerlendirmektedir. Konut sektörüyle ilgili 
tahminler öncelikle demografik verilere dayandırılmaktadır.  

İstanbul’da 2005 yılında yüzde 2.5 olan nüfus artış hızının izleyen beş yıl yüzde 
2.4, sonraki beş yıl yüzde2.3 olacağı ve nüfusun 2015 yılında 14.48 milyona 
çıkacağı ön görülmektedir.  2015 yılında Türkiye’de İstanbul nüfusunun payı 
yüzde 17.8’e çıkacaktır.  İstanbul’da nüfus artışı yüzde 80 kent kaynaklı, yüzde 
20 ise göç kaynaklı olacaktır.  

İstanbul’da 2005 yılı itibari ile toplam 3.43 milyon konut bulunmaktadır. Bunların 
yüzde 50’si ruhsatlı olmayan, standardı ve kalitesi düşük konutlardan 
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oluşmaktadır. Nüfus artış öngörülerine bağlı olarak İstanbul’da kentsel hane halkı 
sayısı da 2005 yılında 2.9 milyondan 4.08 milyona çıkacaktır.  

İstanbul’da 2015 yılına kadar 2.133.045 konut ihtiyacı olacağı öngörülmektedir. 
Konut ihtiyacı dört kaynaklı olacaktır: 

1. “Hane halkı sayısındaki artışa bağlı konut ihtiyacı” 1.18 milyon olacaktır.  

2. Bina yapım yılları ve fiziki durumları dikkate alındığında konut 
kullanımından çıkacak konutların yerine yapılması gereken “yenileme 
amaçlı konut ihtiyacı”  10 yıl için 171.500 olacaktır.  

3. “Deprem risk kaynaklı konut ihtiyacı” ise 182.557 konut olarak 
öngörülmektedir.  

4. Ruhsatlı ve en azından asgari kalite ve standartta konutların üretimini 
hedefleyen “kentsel dönüşüm kaynaklı konut ihtiyacı” ise 600 bin olarak 
öngörülmektedir. 

 

İstanbul’da önümüzdeki on yılda öngörülen konut talebi ise üç kaynaklı olacaktır. 
Kullanım, yenileme ve yatırım amaçlı.  Konut talebinin belirlenmesinde ise üç 
önemli etken bulunmaktadır. Bunlar: 

• Hane halkının konut eğilimleri ve alışkanlıkları,  

• Hane halkı gelirleri ve tasarrufları ile konut finansman sistemi ve 

• Kredi olanakları. 

 

2000 yılı verilerine göre İstanbul hane halklarının yüzde 57.3’ü ev sahibidir. 
833.557 hane halkı kiracıdır. Ev sahibi olan hane halklarının 679.816’sı ilave 
konut / konutlara sahiptir. İlave konutlara sahip olmanın temel saikleri de 
kullanım ve yatırımdır.  

Konut sahipleri evlerini büyük ölçüde tasarruf ve birikimleriile satın almıştır. Son 
üç yıldır kredi olanaklarının kullanılabilir olması ile yeni ev satın almakisteyenlerin 
yüzde 37’si banka kredisi ile almayı planlamaktadır. İstanbul’da hane halkları 
gelir harcama ve tasarruf kapasiteleri itibari ile değerlendirildiğinde en yüksek ve 
yüksek gelir gruplarının birikimleri ve aylık tasarruf yapma yeterlilikleri ile konut 
alabilecekleri veya konut kredisi taksitlerini geri ödeyebilecekleri görülmektedir. 
2015 yılında kadar hane halkları gelirlerindeki artışa bağlı olarak yaklaşık 1.6 
milyon hane halkı konut talebi yaratabilecek gelir gücünde olacaktır. 

Yeni kurulmakta olan konut finansman sistemi ise etkin çalışması halinde konut 
talebini etkileyecek en önemli unsur olacaktır. 2005 yılsonu itibari ile konut 
kredileri 12 milyar YTL ile GSMH’nın yüzde 2.48’ine ulaşmıştır. Konut kredilerinin 
ortalama büyüklükleri 45.000 YTL’dir. Konut kredi hacminin 2015 yılına kadar 
GSMH’nın yüzde 15’ne ulaşacağı ve bugünkü değerlerle 118.5 milyar YTL olacağı 
öngörülmektedir. On yıllık dönemde ilave kullandırılacak kredi büyüklüğü ise 
106.2 milyar YTL olacaktır ve bunların ortalama 75.000 YTL büyüklüğünde olması 
halinde 1.42 milyon adet konut kredisi verilebilecektir. Konut 
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kredilerinin bu büyüklük öngörülerindeki en önemli varsayım faiz oranlarının aylık 
yüzde 0.6 - 0.8 aralığında olmasıdır. 

İstanbul’da tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde 2015 yılına kadar her yıl 
ortalama 250.000 toplam ve toplam 2.5 milyon konut talebi olacağı 
öngörülmektedir.  Yıllık dağılım şöyle tahmin edilmektedir: 

• 10.000 adedi A grubu lüks konutlara,  

• 170.000 adedi B grubu standart ve nitelikli konutlara,  

• 70.000 adedi ise C grubu sosyal konutlara,  

Bunlardan 118.000’i yeni ihtiyaç kaynaklı, 119.000’i yenileme kaynaklı, 13.000’i 
ise yatırım kaynaklı olacaktır.  

Konut arzında ise yıllık 250.000 adet talebin 180.000 adedinin piyasa 
koşullarında, 70.000 adedinin ise kamu ve kamu-özel ortaklıkları ile üretilerek 
karşılanacağı öngörülmektedir. Konut arzı önündeki önemli bir engel yeni konut 
alanlarının sınırlı olmasıdır. 2004 sonu itibari ile İstanbul’da yapılaşma için 
elverişli 2.025 km2 kamu arazisi bulunmaktadır. Silivri, Tuzla, Çatalca, 
B.Çekmece, Sarıyer, Beykoz yeni ilave konut alanları olacaktır. İstanbul’da yeni 
konut üretimi sur içi ilçelerinde yenileme yatırımı ile, sur alanı dışında yer alan 
ilçelerde kentsel dönüşüm ve yeni yatırım ile, şehir merkezi dışında kalan 
ilçelerde ise yeni konut yapımı ile gerçekleşecektir. 

İstanbul’da 2015 yılına kadar her yıl ortalama 250.000 toplam 2.5 milyon konut 
talebi ve arzının kont türlerine dağılımı öngörüsü şöyledir: 

• 10.000 adedi A grubu lüks konutlara, 

• 170.000 adedi B grubu standart ve nitelikli konutlara,  

• 70.000 adedi ise C grubu sosyal konutlara,  

Lüks konutlarda doygunluk yaşanmaktadır ve fiyatlar son birkaç yıldır ertelenen 
ve biriken talebin gerçekleşmesi ile çok hızlı yükselmiştir. Önümüzdeki 10 yıl 
içinde lüks konutlara olan talebin yavaşlaması, buna bağlı olarak fiyat artışlarının 
yavaşlaması ve bazı bölgelerde fiyatların aynı kalması veya azalması 
beklenmektedir.  B grubu nitelikli konutlara yönelik talep hızlı bir genişleme 
gösterecektir. Satın alma gücünün artması ve konut kredilerinin en çok bu 
konutlar için kullanılacak olması talebi genişletecektir. Buna bağlı olarak konut 
nitelikleri ve standartları daha da artacaktır. Bu konutların fiyatlarında ve 
kiralarında düzenli ve sürekli talebe ve nitelik artışına bağlı yükselme 
yaşanacaktır. Ancak konut arzının da yeterli olacağı öngörüldüğünden fiyat 
artışları ilk beş yıl, yıllık yüzde 8-10 seviyelerinde olacaktır. Daha sonraki yıllarda 
enflasyon oranında artacaktır. B grubu nitelikli gruplarda ürün çeşitlendirme ile 
farklı fiyat politikaları önem kazanacaktır. 

Konut piyasasında önümüzdeki 10 yıl içinde fiyat gelişmelerinin daha istikrarlı 
olması beklenmektedir. 2001 yılı ekonomik krizi ile hızla gerileyen 
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konut fiyatları 2004 ve özellikle 2005 yıllarında hızla artmıştır ve kısa sürede 
büyük bir dalgalanma yaşanmıştır. Önümüzdeki dönemde bu aşırı 
dalgalanmaların olmayacağı beklenmektedir. Ertelenen talep ile yükselen 
fiyatların genişleyecek arz ile dengeleneceği öngörülmektedir. Faiz oranlarındaki 
gerileme, büyüme ve kişisel gelirlerdeki artış ile konut kredileri en önemli talep 
ve fiyat belirleyicileri olacaktır. Konut kredisi kullanımına uygun konutların 
fiyatları diğerlerine göre göreceli olarak daha hızlı artacaktır. 

Konut arzında ise yıllık 250.000 adet talebin 180.000 adedinin piyasa 
koşullarında, 70.000 adedinin ise kamu ve kamu-özel ortaklıkları ile üretilerek 
karşılanacağı öngörülmektedir. Konut arzı önündeki önemli bir engel yeni konut 
alanlarının sınırlı olmasıdır. 2004 sonu itibari ile İstanbul’da yapılaşma için 
elverişli 2.025 km2 kamu arazisi bulunmaktadır. Silivri, Tuzla, Çatalca, 
B.Çekmece, Sarıyer, Beykoz yeni ilave konut alanları olacaktır. İstanbul’da yeni 
konut üretimi sur içi ilçelerinde yenileme yatırımı ile, sur alanı dışında yer alan 
ilçelerde kentsel dönüşüm ve yeni yatırım ile, şehir merkezi dışında kalan 
ilçelerde ise yeni konut yapımı ile gerçekleşecektir. 

Colliers’e göre döviz ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar ve enflasyondaki hafif 
yükseliş, 2006 yılının 2. yarısında, konut talebini bir süre için azaltmış olsa da 
nüfus artışından kaynaklanan potansiyel talep artışının ve şehre olan göçün, orta 
ile uzun vadede konut talebini ve satışlarını arttıracaktır. Anadolu tarafında 
bulunan Ataşehir, Bahçeşehir’den sonra İstanbul’un ikinci büyük uydu kentidir. 
Bu gibi uydu kentler 1990’ların başında İstanbul’un çevresinde kendine yeten 
alanlar olması amacıyla kurulmuştur ancak nufüs artışı ve şehrin hızlı büyümesi 
nedeniyle Ataşehir’i şehir içinde bulunan kentsel bir bölgeye dönüştürmüştür. 
2005 yılında, bu bölgedeki yüksek konut talebine karşılık aynı bölgede yaklaşık 
8000 yeni ünitenin inşaatına başlanmıştır. Bu inşaat patlamasındaki birimlerin 
çoğu satılmış ve projelerin çoğu kısa bir sürede başarılı satış performanslarına 
ulaşmışlardır. 

Rezidanslar 

1990’lardan bu yana İstanbul’da uygulaması başlatılan “rezidans” kavramı, 
özellikle sınırlı zamanı olan yüksek gelirli profesyonellere kentin merkezi 
kesimlerinde 5* lı otel konforu sunmaktadır.  

Istanbul’daki mevcut 18 rezidans uygulamasının 16’sı Şişli ve Beşiktaş, kalan 2’si 
ise Asya yakasındadır (Palladium ve Flora Residences). Bu projeler son derece 
başarılı sonuçlar elde etmişlerdir. Bu başarıda güçlü mimari tasarım, karışık 
kullanımlarla bütünleşme, prestijli-seçkin imaj ve iyi manzaralı ve doğru yer 
seçimi ön planda rol oynamıştır. Lüks apartman tarzında yapılan rezidansların 
istenen 2006 2. yarısı itibariyle fiyatları 2500- 8000$/m2 arasında değişmekte 
olup, hızla alıcı bulabilmektedirler. Büyüklüklere dağılım irdelendiğinde, üçte 
birinden fazlasının çoğunun 4+1 oda olduğu görülmektedir. 
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Tablo 10: İstanbul’da Rezidansların Büyüklük Dağılımı 

Oda Sayısı  % 

1+1 14 

2+1 18 

3+1 22 

4+1 35 

5+1 ve üstü 11 

Toplam 100 

 

Henüz doymamış bir nişte bulunan rezidanslara olan talebin ve fiyatların artacağı 
tahmin edilmektedir. 

4.3.2 Perakende Sektörü ve Alışveriş Merkezleri 
GYODER ikinci sektörü olarak ele aldığı  perakende sektörü ve alışveriş 
merkezleri piyasasının önümüzdeki 10 yıl içinde hızlı bir gelişme göstereceğini 
belirtmektedir.  

2005 yılsonu itibari ile GSMH 358 milyar dolar, perakende pazarı 70 milyar dolar 
ve perakende pazarının GSMH’ya oranı yüzde 19.6’dır.  Yine 2005 yılsonu itibari 
ile Türkiye’de 103 alışveriş merkezi bulunmaktadır. Alışveriş merkezlerinin 
toplam kiralanabilir alanı 1.940.860 m2 ve bin kişi başına alan 26.8 m2’dir. 
İstanbul’daki 36 alışveriş merkezinin 815.165 m2 kiralanabilir alanı 
bulunmaktadır ve bin kişi başına alan 71.0 m2’dir.  

Alışveriş merkezleri perakende pazarının organize pazarlarıdır. Perakende 
pazarının yarısı gıda, yarısı ise gıda dışı alanlardır. Gıda dışı alandaki perakende 
pazarının yüzde 20’si organizedir ve 7 milyar dolar büyüklüğe sahiptir. Alışveriş 
merkezlerinin kiralanabilir alanları toplamının 2015 yılında 7.54 milyon m2’ye 
ulaşacağı öngörülmektedir. 2015 yılında her yıl yüzde 5 artışla GSMH 555 milyar 
dolar olacaktır.  

Perakende pazarı ise her yıl ortalama yüzde 8 büyüyerek 2015 yılında 151.2 
milyar dolara ulaşmaktadır. Gıda dışı pazar payının yüzde 60’a, organize pazar 
payının ise yüzde 30’a ulaşacağı varsayımları ile gıda dışı organize pazarın 
büyüklüğü 27.2 milyar dolara ulaşmaktadır. 27.2 milyar dolarlık alışveriş için 
gerekli alışveriş merkezi kiralanabilir alan büyüklüğü ise 7.54 milyon m2’ye 
çıkmaktadır. Kişi başına kiralanabilir alan ise 92.4 m2 olmaktadır. İstanbul’da ise 
bin kişi başına 150 m2 alan varsayımları ile kiralanabilir alışveriş merkezi 
büyüklüğü 2.174.000 m2’ye ulaşmakta ve ilave 1.4 milyon m2 kiralanabilir 
alışveriş merkezi ihtiyacı öngörülmektedir.  
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Alışveriş merkezleri İstanbul, büyük şehirler ve cazibe merkezleri şehirlerden 
diğer şehirlere de yayılacaktır. Öte yandan, hazırlanan Büyük Mağazalar 
Hakkında Kanun Tasarısının alışveriş merkezlerinin gelişimini yavaşlatacak 
unsurlar taşıdığı görülmektedir. Buna rağmen alışveriş merkezleri sahip oldukları 
büyüme potansiyeli ile ticari gayrimenkul pazarında en öncelikli pazar olarak 
görülmektedir. 

Colliers’e göre ise Türkiye’deki brüt finansal kiralanabilen alanın(GLA) yarısından 
çoğunun İstanbul’da bulunduğu göz önüne alındığında İstanbul piyasasındaki 
rekabetin önemli derecede arttığı  görülmektedir. Yeni alış-veriş merkezleri, 
kendilerini rekabetten uzak tutabilmek için, mağaza çeşitliliğini artırmak ve belli 
bir konsepti güçlendirmek üzere Türkiye’de olmayan bir markanın tanıtımıyla 
güçlü proje tasarımın birleşimi gibi stratejiler benimsemişlerdir. Yeni alış-veriş 
merkezlerine en güçlü örnek Levent’teki Kanyon’dur. 2006’daki diğer yeni 
merkezler Maslak Power Center, Colony Outlet, D’silva ve Kaya Millenium ile 
Pendikte Krea tarafından yapılacak olan yeni alışveriş merkezi.oluşturmaktadır.  

Colliers Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) tarafından hazırlanan 
Pan-Avrupa Alışveriş Merkezleri Standartlarının tanımına göre İstanbul’daki 
alışveriş merkezlerini iki ölçüte göre sınıflamaktadır. konsepti ve brüt kapalı alanı. 
Belli başlı 43 alışveriş merkezinin konum, açılış tarihleri ve brüt kiralanabilir 
alanları Tablo 11’de yer almaktadır. 

2005 ve 2006’da İstanbul piyasalarına giriş yapan uluslar arası arkaların 
sayısında artış görüldü. Cevahir ve Kanyon daha önce Türk piyasalarında 
bulunmayan bazı kiracılara yer vermeyi başardılar. Harvey Nichols ve 
Debenhams gibi iki yeni mağazanın Türkiye’ye girişi kayda değer bir gelişmedir. 

Bu yeni mağazalar, bugüne kadar yerel markalardan Boyner ve uluslararası 
marka olan Marks&Spencer’ın da yer aldığı mağaza rekabetini arttırdı. Bu 
gelişme, İstanbul ve Türkiye’nin diğer lokasyonlarında söz konusu mağaza alt-
sektörlerinin güçlü büyüme potansiyeli olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 11: AVM Sınıflaması 

      Kaynak: Colliers International, Office Occupiers Survey, Spring 2007 
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Şekil 17: İstanbul’da Alışveriş Merkezlerinin Dağılımı 

 
Kaynak: Colliers International, Office Occupiers Survey, Spring 2007 

2006 yılının sonunda İstanbul’daki alışveriş merkezlerinin toplam kapalı alanı 
2.165.698 m² olmasına rağmen bu rakamın 2008’e kadar 4.180.347 m² kadar 
artması bekleniyor. Ayrıca, brüt kiralanabilen alanın aynı sürede 1.036.663 
m²’den 1.872.330 m²’ye çıkması da olasılık dahilinde. 

İstanbul’un Avrupa yakası alışveriş merkezi yatırımları için cazip olmaya devam 
ediyor. İnşaat halinde veya planlama aşamasında olan alışveriş merkezi 
gelişimlerinin %80’i İstanbul’un Avrupa yakasında yapılmaktadır. Yeni gelişimler 
genelde Avrupa yakasının kuzeybatı kesiminde bulunuyor. Anadolu yakasında ise, 
Ümraniye’ye ek olarak Kozyatağı planlanan veya halen inşa halinde olan yeni 
alışveriş merkezlerinin bulunduğu bölgedir. Colliers raporunda AVM’lerin büyük 
bir bölümünün Avrupa yakasında bulunmasına rağmen, İstanbul’un Anadolu 
yakasında özellikle Tepeören-Kurtköy gibi yeni gelişen konutsal banliyö 
alanlarında yatırım fırsatı olduğu ifade edilmektedir. 

4.3.3 Ofis 
GYODER ofis piyasasını ticari gayrimenkul pazarının önemli bir diğer alt sektörü 
olarak ele almaktadır. Ofis piyasasında ofis ihtiyacı talebi ve arzı ekonomik ve 
sektörel gelişmelerden etkilenmektedir. İstanbul’da uluslar arası standartlarda A 
ve B sınıfı ofis stoku 2005 yılsonu itibari ile 1.676.268 m2’dir. A ve B sınıfı 
ofislerin gelişimi son 10 yılda gerçekleşmiştir.  

A ve B sınıfı ofislerin bulunduğu merkezi iş alanı Beşiktaş-Maslak hattıdır.MİA 
dışında iki alanda daha (1) Kozyatağı, Altunizade ve Kavacık ile (2) Merter- 
Havaalanı-İkitelli-Güneşli bölgelerinde ofis binaları bulunmaktadır.  

2001 ekonomik krizi sonrasında ofis talebi, ofis fiyatları ve kiraları önemli ölçüde 
gerilemiştir. 2005 sonu itibari ile Levent-Zincirlikuyu dışındaki bölgelerde ofis 
binalarında halen yüzde 20-45 arasında boşluklar vardır ve kiralar 2001 yılının 
altındadır. 
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Önümüzdeki dönemde A sınıfı ofislere talep olacaktır. Bu talep daha çok yabancı 
şirketlerden ve hizmet sektörü ağırlıklı büyük Türk şirketlerinden gelecektir. 
Türkiye’de A sınıfı ofislere talep gösterecek ölçekteki Türk şirket sayısı sınırlıdır. B 
tipi ofis fiyatları da Türk şirketlerine yüksek gelmektedir. Bununla birlikte 
İstanbul’da ofis fiyatları uluslar arası standartlarda halen oldukça düşüktür.   

İstanbul’da önümüzdeki 10 yıl içinde ekonomik gelişme öngörülerine bağlı olarak 
A sınıfı ofislere talebin daha yüksek olacağı ve 350 - 400 bin m2 ofis ihtiyacı 
olacağı öngörülmektedir. B sınıfı ofislere olan talep ise öncelikle boş kapasiteyi 
dolduracaktır. Bu nedenle 10 yıl içinde B sınıfı ofislere ihtiyaç 200 -250 bin m2 
arasında kalacaktır. Bu çerçevede A sınıfı ofislerin önümüzdeki 10 yıl içinde yıllık 
8-10 olan getirilerini sürdürmesi beklenmektedir. 

Ofislerde Boşluk Oranları 

Colliers verilerine göre, 2006’da ofis piyasasındaki işlem sayısında artış ve genel 
boşluk oranlarında düşüş yaşanmıştır. Bunun başlıca sebebi sabit ofis ihtiyacıyla 
nitelikli ofis alanına olan talepteki genel artış olarak görülmektedir. Ayrıca, B sınıfı 
ofis binalarındaki doluluk oranlarının A sınıfı ofis alanlarına oranla daha büyük bir 
yükseliş gösterdiği saptanmıştır. Ofis sektöründeki konum avantajlarının 
önemiyle, B sınıfı binalar Altunizade, Kavacık, Levent ve Etiler’deki değerli 
bölgelerinde 2006’da taleplerde artış yaşamıştır. Aşağıdaki grafikte başlıca iş 
bölgelerindeki A Sınıfı ve B Sınıfı ofislerin 2006’daki ortalama boşluk oranları 
özetlenmiştir:  

Şekil 18:  Ofislerde Genel Boşluk Oranları 2006 

 
 

Kaynak: Colliers International, Office Occupiers Survey, Spring 2007 

 

Aşağıdaki grafiklerde başlıca iş bölgelerindeki A Sınıfı ve B Sınıfı ofislerin 
2006’daki ortalama boşluk oranları özetlenmiştir: 
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Şekil 19: A ve B Sınıfı Ofislerde Ortalama Boşluk Oranları 2006 

 

Kaynak: Colliers International, Office Occupiers Survey, Spring 2007 

Yüksek kalite A ve B sınıfı ofislerin kiraları ve doluluk oranları şehrin hemen 
hemen tüm bölgelerinde artış göstermiştir. B sınıfı ofislerin ortalama kiraları, 
ulaşım ve altyapı avantajları olan bölgelerde daha fazla yükseliş göstermiştir. 
Aşağıdaki grafikte merkezi iş akslarındaki A Sınıfı ve B Sınıfı ofislerin 2006’daki 
genel ortalama kiraları özetlenmiştir: 
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Şekil 20: A ve B Sınıfı Ofislerde Ortalama Kiralar 

 

 

Kaynak: Colliers International, Office Occupiers Survey, Spring 2007 

Ofis Sektörü Tahminler 

Levent, Etiler, Taksim, Gayrettepe, Zincirlikuyu ve Kavacık gibi en çok tercih 
edilen bölgelerde, nitelikli ofislere olan talep artmaya devam ettiği halde, ofis 
arzında önemli bir artış olmamıştır. Bundan dolayı, ihtiyaçlarını merkezi 
lokasyonlarda karşılayamayan firmalar, altyapı gelişimi henüz tam olarak 
tamamlanmamış olsa bile, Ümraniye gibi alternatif bölgelere yönelmektedirler. 
 
Colliers’in görüşü şehir merkezindeki ofis binalarına olan talebin gelecekte de 
devam edeceği ve kiracıların genelde merkezi konumdaki nitelikli ofis alanlarını 
tercih edecekleri yönündedir. Bu da yatırımcılara özellikle Zincirlikuyu ve Levent 
arasındaki bölgeyi tekrar geliştirme konusunda güçlü bir fırsat sunmaktadır. 
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Eski ve yetersiz B ve C sınıfı ofis binalarını daha yüksek standarda göre 
yenilemek de kaliteli ofis alanına olan artan talebi karşılayabilir. Sözkonusu 
bölgelerdeki A sınıfı ofis stoku eksikliğinden dolayı B sınıfı ofis binalarına olan 
talepteki artış, bu sektördeki potansiyel yatırım fırsatlarının önemli bir 
göstergesidir. 
 

Colliers’in 2007 baharında yayınladığı broşürdeki grafikler semtlere göre boşluk 
oranları ve kira rayiçlerini vermektedir. 

 

Şekil 21: Bölgelere göre Boşluk lar ve Kira Rayiçleri (2007-Bahar) 

 

 
Kaynak: Colliers International, Office Occupiers Survey, Spring 2007 
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4.3.4 Sanayi 
GYODER sanayi ve lojistik alanları pazarını ticari gayrimenkul pazarının üçüncü 
unsuru olarak ele almaktadır. Sanayi sektörü ve İstanbul’da sanayi yeniden 
yapılanma dönemine girmiştir. İstanbul’da şehir içinde kalan sanayinin üretim 
birimlerinin orta-uzun vadede şehir çevresine ve dışına çıkacağı öngörülmektedir. 

Sanayi için iki yeni gelişme alanı olacaktır. Avrupa yakasında İkitelli-Hadımköy 
arası, Anadolu yakasında ise Kartal - Gebze arası bölgeler. Sanayi alanları pazarı 
da bu bölgelerde gelişecektir. Teknoloji bölgeleri ile Organize Sanayi Bölgelerine 
olan talebin de orta-uzun vadede genişlemesi öngörülmektedir. 

Colliers’in genel değerlendirmesi ise şöyledir: 

İstanbul ve çevresinin genel analizi endüstriyel binalar için en çok tercih edilen 
bölgelerin Avrupa yakasında Hadımköy, Beylikdüzü, Güneşli, Yenibosna, İkitelli, 
Ayazağa ve Kemerburgaz olduğunu ve Anadolu yakasında Dudullu, Ümraniye, 
Samandıra, Kartal, Pendik, Kurtköy, Tuzla ve Gebze olduğunu göstermektedir. 

1990’lara kadar İstanbul’daki endüstriyel tesisler, merkezi iş alanlarında ve E-5 
çevre yolu boyunca sıralanmaktaydı.  Şehirdeki nüfus artışının yayılması arazinin 
kurulu karakterinde değişikliklere neden oldu. Endüstriyel amaçlar için kullanılan 
arazi değer kazanıp ticari ve konut kullanımı için daha cazip bir hale geldi. Zaman 
içindeki bu değişim ve Boğaz Köprüsüyle TEM Çevreyolu’nun yapımı endüstriyel 
alanların merkezi konumlardan uzağa ve şehir merkezinin dışına taşınmasına 
neden oldu. 

İstanbul’daki endüstriyel gayrimenkullerin çoğunluğu sahipleri tarafından 
kullanılan arazilerdir ve mevcut endüstriyel arazi stoğu talebi karşılamakta 
yetersizdir. Endüstriyel tesislerin şehrin dış bölgelerine taşınması ve bu alanlarda 
yüksek kaliteli taşınmazların bulunmaması kullanıcıların “build-to-suit”  olarak 
adlandırılan ihtiyaca uygun inşaat yatırım modelini seçmelerine sebep olmuştur. 
İhtiyaca uygun inşaat yatırım modelinde, yatırımcı belirli bir firmanın ihtiyaçlarına 
göre bir tesis inşa etmeyi kabul eder. Karşılığında firma, müteahhit ve arazi 
sahibiyle uzun vadeli kira kontratı veya satın alma kontratı yapmayı kabul eder. 
Müteahhide yatırımının geri dönüşü garantisi verdiği ve son kullanıcılara kesin 
şartlarına uyan tesisler sağladığı için bu model hem firmalar hem de arazi 
sahipleri için gittikçe daha popüler bir hale gelmektedir. 

İstanbul’daki kaliteli antrepo sayısı yetersizdir ve bunun sonucu olarak da 
özellikle yabancı firmalar depolama ve sevkiyat ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
lojistik firmalarıyla çalışmayı tercih etmektedir. Lojistik firmaları, Istanbul’un 
başlıca iki büyük çevreyolu olan ve kamyon ve büyük nakliye araçları için uygun 
erişim sağlayan, hem E-5 hem de TEM çevreyollarıyla güçlü bağlantıları olduğu 
için Samandıra, Ümraniye, Sarıgazi ve Dudullu bölgelerini depolama için tercih 
etmektedir. 

Şehir merkezlerine ve gümrük bölgelerine olan mesafeleri yüzünden daha az 
avantajlı olmalarına rağmen Gebze ve Tuzla bölgeleri de güçlü antrepo 
merkezleridir. Bu bölgelerin dezavantajlarına rağmen daha düşük 
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piyasa fiyatlarıyla arazi bulunması, yüksek yoğunlukta endüstriyel tesis 
mevcudiyeti ve şehir merkezinde izin verilenlere göre daha yüksek emsale izin 
veren imar ruhsatları sayesinde Gebze ve Tuzla lojistik firmalar için gittikçe daha 
popüler bir hale gelmektedir. 

Piyasada düşük kalitede antrepo tesisi bolluğu bulunmaktadır.  Ancak bugünlerde 
talep daha yüksek kaliteli inşaat ve tavan yüksekliği, zemin yük kapasitesi ve 
sütun şebekesi gibi uluslararası standartlara uyum şartını koşmaktadır. Bu 
yüzden son birkaç yıldaki duruma benzer olarak, yüksek kalite arayan ve uygun 
şartları bulamayan pek çok kullanıcı, kiracılarının ihtiyaçlarına uygun arazi satın 
alacak ve önceden kira kontratı yapılmış olan antrepolar veya fabrikalar inşa 
edecek olan arazi sahipleri veya endüstriyel yatırımcılarla çalışmayı tercih 
etmektedir. 

Endüstriyel parkların Türkiye’ye gelişi de endüstriyel gelişime uygun alanların 
boşluğunu doldurmaya yardımcı olmaktadır ve son yıllardaki kaliteli alanların 
eksikliği için gittikçe yaygınlaşan bir çözüm haline gelmiştir. Endüstriyel parklarda 
genelde uzun vadeli kira kontratlarına sahip birden fazla kiracı bulunmaktadır. 

Kiralar 

Endüstriyel yatırım modellerinden beklenen verim finansal yatırımcılar için %8 ila 
%10 arası ve müteahhitler için %12 ila %15 arasıdır, beklenen piyasa kiraları 
ayda m² başına 5-8$ arasındadır. Endüstriyel bölge arazilerinin tahmini satış 
fiyatları, konum, altyapı, erişilebilirlik ve inşaata izin verilen bölge gibi unsurlara 
bağlı olarak 150-300 USD/m²’dir. 

 
Şekil 22: Sanayi Tesisleri Kira Rayiçleri 

 

Kaynak: Colliers International, Office Occupiers Survey, Spring 2007 

OSB’lerdeki alanların kira fiyatları ayda m² başına 5-8 $ arasındadır ve genel 
endüstriyel piyasaya oranla daha yüksektir. İstanbul ve İzmit 
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bölgesinde, OSB’lerin dışındaki endüstriyel alanlar %15-20 arasında daha düşük 
kira fiyatlarına sahiptir, bu da ortalama ayda m² başına 4-5$ arasındadır. 

Tahminler 

İstanbul’daki lojistik sektörünün hızlı gelişimi ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin “endüstriyel alanların merkezden uzaklaştırılması” politikasına ek 
olarak, beklenen ekonomik istikrar, yerel yatırımlar ve firmaların yeni lokasyon 
talepleri, Türk piyasasına girmesi beklenen yabancı yatırımcılarla birlikte talebi 
artıracaktır. Belirtilen gelişmeler doğrultusunda yeni ve yüksek kaliteli endüstriyel 
tesislerin kira değerleri artmıştır. Bu artışın devam edeceği tahmin edilmektedir. 

4.3.5 Otel 
GYODER’e göre ticari gayrimenkul pazarının dördüncü unsurunu oluşturan otel 
pazarı doğrudan turizm sektöründeki gelişmeler ve öngörülerden etkilenmektedir.  

İstanbul’a 2005 yılında 4.94 milyon turist gelmiştir. İstanbul’da 2005 sonu itibari 
ile turizm belgeli 55 bin toplam 80 bin yatak kapasitesi bulunmaktadır. Turizm 
belgeli otellerde 2005 yılında doluluk oranı yüzde 75 olmuştur. Turistlerin 
ortalama kalış süresi 3 gecedir.  Yılda 35 uluslararası kongre düzenlenmekte ve 
bu amaçlı 31 bin turist ağırlanmaktadır. 

Otel sektörü tahminleri için İstanbul’da öncelikle turizm sektörüne ilişkin 
öngörüler yapılmaktadır. Buna göre 2015 yılında yıllık toplam turist sayısının 10 
milyona çıkacağı ve ortalama kalış süresinin 4 gece ve yine ortalama yüzde 75 
doluluk olacağı varsayımları ile toplam yatak ihtiyacı 146.125’e çıkmaktadır. 
Buna göre önümüzdeki 10 yıl için İstanbul’a ilave 91.325 yatak gerekmektedir.  

Bunların 600 yataklı 5 yıldızlı oteller ve 200 yataklı 3-4 yıldızlı oteller ile 
karşılandığı varsayıldığında 60 yeni 5 yıldızlı, 276 yeni 3 yıldızlı otele ihtiyaç 
olacaktır. Bu çerçevede İstanbul’da otel piyasasının önemli bir gelişme 
göstereceği öngörülmektedir. 

“Up-Market” Oteller ve Diğerleri 

İstanbul son iki yılda geçmiş yıllara oranla çok daha fazla sayıda uluslar arası 
etkinliğe ve konferansa ev sahipliği yapmıştır. İş hayatı ve turizmdeki gelişmeler 
üst kalite (up-market) otel ihtiyacını artırmaktadır. Batı stili 4* ve 5* otellere 
olan talep hala karşılanmamış olup, uluslar arası otel zincirlerinin girişi Anadolu 
yakasına da sıçrayarak devam etmektedir. Bazı zincirler kentte birden fazla yerde 
faaliyet göstermekte veya göstermeyi planlamaktadır. Kentte ayrıca yabancı iş 
adamlarına yönelik orta sınıf otel ihtiyacı bulunmaktadır. Önemli bazı zincirler-
Örneğin, Accor gibi güneyde varlık gösteren ve 3-4* otellerde iddialı bir grup- 
henüz İstanbul’a giriş yapmamıştır. 

İstanbul’un büyüklüğü ve ulaşım sorunları karşısında ziyaretçilerin çoğunluğu MİA 
içinde ya da ilişkili/ilgili oldukları yerlerin yakınında otel tercih etmektedir. 
Taksim, Beşiktaş, Gayrettepe, Şişli, Ortaköy semleri aynı zamanda otel 
ziyaretçilerin ilintili olduğu konferans merkezleri, turistlerin önem verdiği eğlence 
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merkezlerine en yakın yerdir. Ancak Avrupa yakasında MİA’da yer seçen turistler, 
göreli uzak konumda olan tarihi yarımadaya özellikle doruk saatlerde erişim 
zorluğu da yaşamaktadırlar.Bu nedenle otellerin büyük bir çoğunluğu MİA, iş 
bölgeleri, tarihi yarımada ve havaalanları civarında konumlanmıştır. Bu bölgede 
5*’lı otellerin liste fiyatları 250-500 $/tek oda , 4*’lı otellerin ise 120- 175 $/tek 
oda düzeyindedir. 

İstanbul’un iş merkezi zaman içinde güneyden kuzeye doğru kaymıştır ve 
Zicirlikuyu-Maslak hattı üst düzey denetim işlevlerinin konumlandığı MİA aksını 
oluşturmuştur. Bu alan ve yakınında yer alan oteller iş yerlerine hızla erişim 
sağlayabilmekte ancak, merkez otellerinin aksine eğlence vb. diğer etkinliklere 
uzak kalmaktadır. İş yerlerinin geceleri kapalı oluşu nedeniyle bu tür etkinlikler iş 
bölgelerinde gelişememektedir. 

Colliers’e göre İstanbul’da bulunan beş yıldızlı otel sayısının mevcut talebi 
karşılama da yetersiz olduğu görülmektedir. Birinci sınıf otel eksikliği özellikle iş 
bölgeleri için sorun oluşturmaktadır ve bu bölgelerdeki otel stokunun daha eski, 
daha düşük kaliteli olması ve uluslararası beş yıldız standartlara uymaması 
nedeniyle sıkıntı artmaktadır. Ayrıca, iş bölgelerindeki otellerin büyük bir bölümü 
yerel olarak yönetilmekte ve genelde global marka tanınırlığı bulunmamaktadır.  

İstanbul’daki gerçek beş yıldızlı otel talebinin orta vadede önemli derece artması 
beklenmektedir. Bu nedenle geleneksel şehir merkezi ve özellikle İstanbul’un 
Anadolu yakasındaki iş bölgelerine yakın yerlere otel yatırımı yapılmasının uzun 
vadede oldukça karlı olacağı düşünülmektedir. Nitekim gündemde olan otel 
projelerinin Anadolu yakasına da kaymaya başladığı gözlemlenmektedir (Tablo 
12). Colliers tarafından 2006 ikinci yarısında derlenen 5*’lı oteller listesinde 
Anadolu yakasında yer alan tek otel İçerenköy’deki 196 odalı The Green Park 
Bostancı’dır. Bu otelde liste fiyatları tek odalar182$, çift odalar 240$,  suit odalar 
386$ dır. 
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Tablo 12:  Bazı Otel Projeleri 

 

Kaynak: Colliers International, Office Occupiers Survey, Spring 2007 

 

4.4 Sektör Analizleri: Sonuç 
İstanbul’da gayrimenkul sektörünün durumunu küresel eğilimler ve Türkiye 
ekonomisinin gelişimi ışığında inceleyerek gelecekle ilgili tahminler ortaya koyan 
araştırmaların ışığında ve Kartal yöresinin mevcut ve öngörülen özellikleri 
düşünülerek gelecek on yıl için şu tahminleri yapıyoruz: 

5) AVM’nin gelişim hızı en karlı sektör olarak sürecektir. Halen Avrupa 
yakasında yoğunlaşmış olan AVM’lerin zaman içinde Anadolu yakasında da 
yaygınlaşması beklenmektedir. Alt merkez konseptiyle güçlendirilmiş bir 
Kartal AVM’ler için çekici bir fırsat olacaktır. 

6) Konut sektöründe istikrarlı bir gelişim beklenmektedir. Konut açığı zaman 
içinde yeterli arzla karşılanacaktır. Kredi olanaklarının kolaylaşması ile 
daha çok B sınıfı konutlara olan talep artacaktır. Kartal yöresi halen konut 
talebinin yüksek olduğu bir bölgedir. Bu nedenle sektör ikinci karlı sektör 
olarak AVM’leri izleyen bir gelişim gösterecektir.  

7) Ofislerde İstanbul genelinde A sınıfında MİA bölgesine olan yüksek talebin 
devam edeceği, B sınıfında ise talebin daha çok mevcut boş stoğun 
kullanımıyla karşılanacağı anlaşılmaktadır. Ancak Kartal yöresinde MİA ile 
hızlı toplutaşım bağlantıları olan bir alt merkez oluşturulması ve karışık 
kullanımlı projelerin uygulanması bu yörede gerek A sınıfı gerekse B sınıfı 
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ofis talebini ve arzını teşvik edecektir. 

8) Son yıllarda Anadolu yakasına yayılma eğilimi başlamış olan 4-5 yıldızlı 
otellerin önümüzdeki on yılda daha da yaygınlaşması beklenmektedir. 
Kartal’ın altmerkezleşmesi 5 yıldızlı otellerin yanı sıra iş otellerine olan 
talebi artıracaktır. 

5 YAPILAŞMA ANALİZİ  

5.1 Tasarım Yarışması Yapılaşma Koşulları 
Kartal alt merkezi yapılaşma koşulları, özellikle bina yükseklikleri ile ilgili bir 
sınırlama getirilmemiştir. Yarışmacıların brüt 2.0-3.0 emsali denemeleri 
önerilmiştir.  

Kıyı kesiminde dolgu alanlarında yapılaşma sınırlaması vardır. Bu alanlar açık 
rekreasyon alanları olarak kullanılacaktır. Sahildeki açık rekreasyon alanları 
çıkarıldığında, “sanayi alanı” olarak tanımlanan, yapılaşmanın olacağı alan, 
takriben 335 Ha. dır. (Not: Bilahare yapılan ölçümlerde 360 ha olarak 
hesaplanmıştır.) 

 Bu alanın min.  % 40’ı yollar, yeşil alanlar, spor alanları, kültürel tesisler vb., 
donatı alanı olarak düşünülürse, alanda iş, hizmet, ticaret, konut, turizm işlevleri 
için toplam takriben 2.000.000 m² alan kalmaktadır. 2.0 emsal kullanılırsa 
4.000.000 m², 3.0 emsal kullanılırsa 6.000.000 m² lik toplam inşaat alanı söz 
konusudur. 

Dönüşüm süreci, yalnız sanayi alanları için değil proje alanındaki mevcut konut 
alanları için de geçerlidir. Daha iyi çevre elde edilmesi adına konut alanları da 
yeniden düzenlenecektir.  

Proje alanında okul ve sosyal donatı alanları bulunmaktadır (2 adet ilköğretim 
okulu, 2 adet meslek lisesi, 3 adet dini tesis, 7 adet sosyal ve kültürel tesis, 6 
adet resmi kurum ve 1 adet sağlık tesisi). Tasarımcılar bu donatı alanlarını 
korumakta serbest bırakılmışlardır.  

 

5.2 Mekansal Standartlar ve İmar Yönetmeliği Gerekleri 
Proje alanının planlanmasında dikkate alınması gereken donatıların (kentsel, 
sosyal ve teknik altyapı tesisleri) ilgili yasa ve yönetmelikler incelenerek, esas 
alınacak standartlar saptanmıştır. Esas alınan standartlara göre düzenleme 
ortaklık payı (DOP) ile DOP’a girmeyen kamu donatılarının (KOP) türleri, 
büyüklükleri ve oranları hesaplanmıştır.    

DOP ve KOP ile ilgili usul ve esaslar “İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca 
yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmelik” ile 
düzenlenmiştir.    
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Ülkemizde hazırlanacak her tür ve ölçekte imar planlarının tabi olacağı kentsel 
standartlar ve donatılar ise “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” ile 
belirlenmiştir.  

Kentsel standartların belirlendiği Yönetmelik, umumi tesisleri sosyal alt yapı, aktif 
yeşil alan ve teknik alt yapı başlıkları altında sınıflandırmış ve bu donatıların 
mekansal standartlarını alan büyüklükleri ve kişi başına düşen m2 ölçütleri olarak 
vermiştir. 

Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacak imar planlarının, planlanan 
yerleşmenin mevcut ve gelecekteki gereksinimlerini dikkate alması ve sosyal ve 
teknik donatı alanlarını yönetmelikte belirtilen asgari standartlara adapte etmesi 
zorunludur.  

Planlanan alanlarda yapılaşma ve mülkiyet deseninde değişiklikler ve nüfusta 
artış ortaya çıkarsa bu durumda artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik 
altyapı alanları yönetmelikte verilen standartlara göre hesaplanmak ve planlarda 
gösterilmek durumundadır.   

Yönetmelikte standartları belirlenen kentsel kullanımların tanımları şöyledir: 

“Sosyal alt yapı: Sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacı ile yapılması gereken 
eğitim, sağlık, dini, kültürel ve idari yapılar ile park, çocuk bahçeleri gibi yeşil 
alanlara verilen genel isimdir.” 

“Aktif yeşil alan: Park, çocuk bahçesi ve oyun alanları olarak ayrılan sahalardır.” 

“Teknik alt yapı: Elektrik, havagazı, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve her 
türlü ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi servislerin temini için yapılan tesisler 
ile açık veya kapalı otopark kullanışlarına verilen genel isimdir.” 

Yönetmelikte tanımlanan donatı kategorileri, kentsel standartlarla ilgili hükümler, 
yönetmeliğin Ek 1, Ek 1a, Ek 1b, Ek 1c, Ek 1d ve Ek 1e tablolarındaki asgari 
standartlar dikkate alınarak, Proje Alanında her bir senaryo için kentsel 
standartlar tablosu hazırlanmış ve düzenleme ortaklık payı hesaplanmıştır. Proje 
alanı için hazırlanacak 1/5000 ve özellikle 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bu 
tablolar esas alınarak hazırlanacaktır. Ancak uygulama imar planı tasarlanırken 
kentsel kullanımların min./maks. değerleri arasında kalmasına dikkat edilmelidir.  
Düzenleme ortaklık payına etki eden bir diğer kullanım ise ulaşım ve dolaşım  
sisteminin özellikleridir. Proje alanı için Zaha Hadid tarafından önerilmiş kentsel 
doku ve “ulaşım ağı”nın derinlik ve genişlik ölçüleri ulaşım ve dolaşım alanlarının 
proje alanı içindeki oranını belirlemektedir. Düzenleme ortaklık payının 
yönetmelikte belirlenen sınırlar içinde kalması isteniyorsa uygulama planı 
aşamasında kentsel dokunun ölçülerinde iteratif tasarım yönteminin kullanılması 
önerilir. Bu iteratif tasarım sürecinde parselasyon planlama aşamasında yapılması 
gereken düzenleme cetvellerinin, mülkiyetin kesin olarak yeniden 
biçimlendirilmesinden önce, her bir iterasyon için hazırlanması da özellikle 
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önerilmektedir.     

Tablolar hazırlanırken bazı temel varsayımlar yapılmıştır.  

1. Proje alanının içinde bulunan Kartal’ın nüfusu dikkate alınarak 
Yönetmelik’te nüfusu 100,000 in üzerinde bulunan yerleşmeler için 
belirlenmiş standartlar kullanılmıştır. 

2. Proje için geliştirilmiş senaryolarda hesaplanmış nüfuslar 25000, 30000, 
40000, ve 55000 kişi olarak yuvarlanmış ve dört nüfus grubu için kentsel 
standartlar hazırlanmıştır. (Tablo 13, 14, 15) 

3. Mahalle büyüklüğünün ortalama 5,000 kişiden oluşacağı varsayılmıştır. 

4. Semt ölçeğinin ise 4 er mahalleden oluşacağı kabul edilmiştir. Senaryolara 
göre mahalle sayıları ve semt sayıları değişmektedir. Şehircilik 
çalışmalarında kentsel ortak tesislerin mekansal dağılımının 
planlanmasında mahalle ve semt ölçekleri kullanılmaktadır. Tablolar 
plancılara kolaylık sağlamak için mahalle ve semt ölçeklerine göre 
hazırlanmıştır. Ancak yönetmelik standartları kişi başına vermektedir.  Bu 
nedenle semtlerde yer alması öngörülen kamu tesislerinin sayısı ve alansal 
büyüklükleri yönetmelikte öngörülen min./maks. değerleri dikkate alınarak  
imar planlama aşamasında tasarlanmalıdır. 

5. Yönetmelikte öngörülen eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve yönetsel 
kullanımların mahalle ve semt ölçeğindeki dağılımlarında sosyal ve teknik 
altyapı tesislerinin nitelikleri ve bunları kullanacak nüfus segmentlerinin 
nitelikleri dikkate alınmıştır. 

6. “İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa 
düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmelik” dikkate alınarak 
düzenleme ortaklık payına (DOP) dahil olan sosyal ve teknik donatılar 
mahalleler ve semtler ölçeğinde dağıtılmışlardır. 

7. Aynı şekilde DOP dışında kalan ancak yönetmelikte planlarda ayrılması 
zorunlu sosyal ve teknik altyapı tesislerinin (KOP) asgari büyüklükleri 
hesaplanarak mahalleler ve semtler ölçeğinde dağıtımı yapılmıştır.  

8. DOP ve KOP ‘a dahil olan donatıların mahalle ve semt ölçeğindeki 
dağılımlarına ilişkin ilkeler tablo altında özel notlarda verilmiştir. 

9. Yönetmelikte kişi başına verilen standartlar ile donatılar için verilen alan 
büyüklükleri karşılaştırılmıştır. Bazı donatılarda, örneğin ilköğretim okulları 
için verilmiş alan büyüklükleri yönetmelikte verilmiş bulunan min-maks 
değerlerinden maksimum değerler alınmış olmasına rağmen kişi başına 
verilmiş bulunan standartlara ulaşılamamıştır. Bu durumda bu eksikliklerin 
tabloda kent ölçeğinde yapılacak planlarla karşılanacağı varsayılmıştır. 

10.Dört senaryoya göre hazırlanmış kentsel standartlar ve gerekli alan 
büyüklükleri dikkate alınarak her bir senaryo için DOP ve KOP 
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hesaplamaları hazırlanmıştır. 

Proje alanına ilişkin uyulması zorunlu kentsel standartlar ile yine imar 
mevzuatının bir başka yönetmeliğinde usul ve esasları belirlenen DOP uygulaması 
ile proje alanında ortaya çıkabilecek arazi dağılımı bu tabloda yan yana getirilerek 
soyut % 40 kavramı somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Bilindiği üzere İmar 
Yasası’nın arazi ve arsa düzenlemesini düzenleyen 18. maddesinde  

 
“Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tâbi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, 
çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumî hizmetlerden ve bu 
hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz.” hükmü yer almaktadır.  

 
Yine aynı madde de yer alan bir diğer hüküm ile 

 
“bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi 
ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkını geçemez.”  

koşulu getirilmiştir. 
 
Hazırlanan tablolarda gerek yönetmeliğin koymuş olduğu asgari standartlar ve 
gerekse bazı donatı ve kullanımlar için yaptığımız kabuller sonucunda proje alanı 
bütününde DOP  oranı % 32.07 ile %46.55 arasında değişmektedir. (Tablo 16) 
 
Arazi ve arsa düzenlemesi (Parselasyon Planı) bu bölümde atıf yapılan İmar 
yasası’nın 18. madde yönetmeliğindeki usul ve esaslar ve Belediye Meclisi’nce 
onaylanacak 1/1000 ölçekli imar planına göre gerçekleştirilecektir. Hazırlanan 
imar planında parselasyon planının etap sınırlarının da gösterilmesini 
önermekteyiz. Bu düzenleme sınırının bütün proje alanını içerecek şekilde bir 
etap olarak geçirilmesi halinde DOP tüm gayrimenkullerden eşit olarak 
alınmaktadır. 
 
Arazi ve arsa düzenlemesi amacıyla yapılacak parselasyon planlarında DOP ile 
ilgili başlıca esaslar şunlardır: 

a) Düzenlemeyle oluşacak imar parsellerinin mümkün mertebe aynı yerdeki veya 
yakınındaki eski parsellere tahsisi sağlanır. 
 

b) Plan ve mevzuata göre korunması mümkün olan yapıların tam ve hissesiz bir imar 
parseline intibak ettirilmesi sağlanır. 
 

c) Mal sahibine tahsis edilen miktarın bir imar parselinden küçük olması veya diğer 
teknik ve hukuki nedenlerle müstakil imar parseli verilmemesi halinde 
imar parselasyon planları ve imar durumu belirlenmiş düzenleme alanlarında yapılacak 
binaların toplam inşaat alanı veya bağımsız bölüm adetleri belirtilen imar adaları veya 
parselleri, kat mülkiyetine esas olmak üzere hisselendirilebilir. Düzenlemeye tabi 
tutulan parselin zemin durumu ve üzerindeki yapının özelliği itibariyle düzenleme 
ortaklık payının alınamadığı hallerde, ilgilisinin muvafakati ile düzenleme ortaklık 
payı miktarı bedele dönüştürülebilir. Herhangi bir parselden bir defadan fazla 
düzenleme ortaklık payı alınmaz. Ancak, bu hüküm o parselde imar planı ile yeniden 
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bir düzenleme yapılmasına mani teşkil etmez. 
 
Yönetmelikte Kamu Tesisleri (KOP) Arsalarına Tahsis  ile ilgili düzenlemelerdeki 
temel ilke ise; 

“Düzenleme sahasında bulunan okul, hastane, kreş, belediye hizmet veya diğer resmi 
tesis alanı gibi umumi tesislere ayrılan alanların parselleri, düzenlemeye giren 
parsellerin alanları oranında pay verilmek suretiyle hisselendirilir.”  

şeklindedir. 
 
Proje alanı içinde DOP içine giren alanların miktarının %40’dan fazla çıkması 
durumunda, bu miktarın %40’a düşürülmesi için önce; 
 

 belediyeye ait arsalar, bu işe tahsis edilir. 
 
Bunlar yetmediği takdirde; 
 

 belediyeye devri mümkün hazine veya özel idare mülkiyetindeki 
parsellerden; meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşım 
istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere rastlayan kısımların 
belediyeye devirleri sağlandıktan sonra aynı maksada tahsis edilirler. 

 
Bunlar da yetmediği takdirde, aşağıdaki sıraya göre kamulaştırma yapılır. 
 

a) Kadastro parsellerinin yüzölçümü en büyük olanından başlamak 
üzere, müstakil imar parselleri verildikten sonra arta kalan 
miktarları, 
 

b) Alanları en küçük bir imar parseli alanının dörtte birinden daha 
küçük olan kadastro ve varsa imar parsellerinin en küçüğünden 
başlanarak yeteri kadar, 
 

c) Tamamı yol, meydan, park, yeşil saha, genel otopark, ibadet yeri, 
karakol gibi umumi tesislere isabet eden kadastro ve varsa imar 
parsellerinin yeteri kadarı, 
kamulaştırılır. 

 
Bu raporda kısaca özelliklerini verdiğimiz kentsel standartlarla ilgili yönetmelik ve 
%40 DOP oranının tanımlandığı arsa ve arazi düzenlemesine ilişkin yönetmelik 
koşullarına göre hazırlanan tablolardaki değerlerin, Proje alanı için hazırlanacak 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve bu imar planına göre hazırlanacak 
parselasyon planı çalışmalarında kullanılırken iteratif tasarım yönteminin 
uygulanmasının önemine dikkat çekmek isteriz. Bu planlar hazırlanırken daha 
önceki planlara göre yapılmış arazi ve arsa düzenleme uygulamaları, özel ve 
kamu arazi ve arsaları ile devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan mevcut yol ve 
meydan gibi alanların büyüklükleri ve konumları da hesaplara katılmalıdır.  



Kartal Alt Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi   En Uygun Arazi Kullanım Çalışması 

 76

Tablo13: Proje Alanı İçin Kentsel Standartlar I 

 

semt sayısı: 1,5
toplam proje 
alanı: 3600000

mahalle 
sayısı: 6,0

proje alanı 
içi nufus: 30000

100.000-+ 
Nüfus için kişi 
başına 
standartlar 
m2 MAHALLE

SEMT 
ölçeğinde 
gerekli 
donanımlar 
için EK ALAN TOPLAM

YÖNETMELİK 
uyarınca 40000 
kişi için gerekli 
donatı alanı

KENT 
ÖLÇEĞİNDE 
KARŞILANMASI 
VARSAYILAN 
FARK DOP

DOP 
Hariç 
kamu 
alanları

Kreş+ 
Anaokulu 1 30000 0 30000 30000 0 30000 0
İlköğretim 4,5 90000 0 90000 135000 -45000 90000 0
Ortaöğretim 3 60000 30000 90000 90000 0 90000 0
Aktif Yeşil Alan 
(1) 10 120000 180000 300000 300000 0 300000 0
Sağlık Tesisi 
Alanları (2) 4 20100 99900 120000 120000 0 120000
Kültürel Tesis 
Alanları (3) 2,5 30000 70000 100000 100000 0 100000
Sosyal Tesis 
Alanları (4) 1,5 12000 33000 45000 45000 0 45000
Halk Eğitim 
Merkezi 0,4 0 12000 12000 12000 0 12000
Dini Tesis 
Alanları 0,5 0 11250 11250 20000 -8750 11250 0
İdari Tesis 
Alanları (5) 5 30000 45000 75000 150000 -75000 75000
Teknik Alt Yapı  
(6) 4 120000
Yol, Meydan, 
Otopark (7) 720000 720000 0
SPOR ALANI 
(8) 1 9000 6000 15000 30000 -15000 15000

1608250 -143750 1241250 367000
221250 352000

(6) Planlama alanının özelliğine ve plancının tasarımına göre teknik altyapı alan kullanımı oranı çıkmaktadır. Yol, Meydan ve Otopark 
kategorisine eklenmiştir.
(7) Teknik altyapı ve yol, meydan ve otopark alanlarını toplamı proje alanının % 20 si olarak varsayılmıştır. Planlama ve tasarım 
çalışmalarında yapı adalarının büyüklüğü ve küçüklüğüne, kentsel dokunun özelliklerine göre bu oranda değişmeler olabilir.
(8) Yönetmelikte standart verilmemiştir. Ancak bu çalışma kapsamında Kartal ölçeğinde kişi başına 1 m2 standart varsayımı yapılmıştır. 
Mahalle ve semt ölçeğinde kişi başına 0,5 m2 sinin proje alanında gerçekleştirileceği kabul edilmiştir. 

(2) Sağlık Tesisi Alanlarında mahalle ölçeğinde Sağlık merkezi(2300m2), Ana Çocuk Sağlığı(1050 m2), semt ölçeğinde/proje bütününde ise 
diğer sağlık tesislerinin (Acil yardım ve kurtarma istasyonu, Ağız ve diş sağlığı merkez, hastaneleri gibi) yer alacağı kabul edilmiştir. 
(3) Kültürel Tesis Alanlarında mahalle ölçeğinde içinde 2000 m2 lik bir kütüphanenin de yer alacağı 5000 m2 lik bir mahalle kültür merkezi, 
semt ölçeğinde/proje bütününde ise geri kalan tesislerin yeralacağı kabul edilmiştir. 

(4) Mahalle ölçeğinde 2000 m2 lik bir sosyal merkez, semt ölçeğinde/proje bütününde ise diğer sosyal tesislerin yeralacağı kabul edilmiştir.
(5) İdari tesisler olarak Belediye ve Kaymakamlık yapılarının yarışma şartnamesi ve dokümanlarında belirtildiği üzere proje alanında yer 
alacağı varsayılmıştır. Standartların %50 sinin proje alanı dışında ve Kartal ölçeğinde karşılanacağı varsayılmıştır.

PROJE ALANI ve 30000 kişi için kentsel standartlar

YÖNETMELİĞE GÖRE KENTSEL STANDARTLAR

DOP +KOP KAPALI İNŞAAT YAPILACAK ALANLAR TOPLAMI:
(1) Toplam yeşil alan arzının %40 ı mahallelerde %60 ı semt ölçeğinde/proje bütününde gerçekleştirileceği ilkesi varsayılmıştır.

 
 
Kaynak: Kentsel Strateji 
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Tablo14: Proje Alanı İçin Kentsel Standartlar II 

semt sayısı: 2,0
toplam proje 
alanı: 3600000

mahalle 
sayısı: 8,0

proje alanı 
içi nufus: 40000

100.000-+ 
Nüfus için kişi 
başına 
standartlar 
m2 MAHALLE

SEMT 
ölçeğinde 
gerekli 
donanımlar 
için EK ALAN TOPLAM

YÖNETMELİK 
uyarınca 40000 
kişi için gerekli 
donatı alanı

KENT 
ÖLÇEĞİNDE 
KARŞILANMASI 
VARSAYILAN 
FARK DOP

DOP 
Hariç 
kamu 
alanları

Kreş+ 
Anaokulu 1 40000 0 40000 40000 0 40000 0
İlköğretim 4,5 120000 0 120000 180000 -60000 120000 0
Ortaöğretim 3 80000 40000 120000 120000 0 120000 0
Aktif Yeşil Alan 
(1) 10 160000 240000 400000 400000 0 400000 0
Sağlık Tesisi 
Alanları (2) 4 26800 133200 160000 160000 0 160000
Kültürel Tesis 
Alanları (3) 2,5 40000 60000 100000 100000 0 100000
Sosyal Tesis 
Alanları (4) 1,5 16000 44000 60000 60000 0 60000
Halk Eğitim 
Merkezi 0,4 0 16000 16000 16000 0 16000
Dini Tesis 
Alanları 0,5 0 15000 15000 20000 -5000 15000 0
İdari Tesis 
Alanları (5) 5 40000 60000 100000 200000 -100000 100000
Teknik Alt Yapı  
(6) 4 160000
Yol, Meydan, 
Otopark (7) 720000 720000 0
SPOR ALANI 
(8) 1 12000 8000 20000 40000 -20000 20000

1871000 -185000 1415000 456000
295000 436000

PROJE ALANI ve 40000 kişi için kentsel standartlar

YÖNETMELİĞE GÖRE KENTSEL STANDARTLAR

DOP +KOP KAPALI İNŞAAT YAPILACAK ALANLAR TOPLAMI:
(1) Toplam yeşil alan arzının %40 ı mahallelerde %60 ı semt ölçeğinde/proje bütününde gerçekleştirileceği ilkesi varsayılmıştır.

(6) Planlama alanının özelliğine ve plancının tasarımına göre teknik altyapı alan kullanımı oranı çıkmaktadır. Yol, Meydan ve Otopark 
kategorisine eklenmiştir.
(7) Teknik altyapı ve yol, meydan ve otopark alanlarını toplamı proje alanının % 20 si olarak varsayılmıştır. Planlama ve tasarım 
çalışmalarında yapı adalarının büyüklüğü ve küçüklüğüne, kentsel dokunun özelliklerine göre bu oranda değişmeler olabilir.
(8) Yönetmelikte standart verilmemiştir. Ancak bu çalışma kapsamında Kartal ölçeğinde kişi başına 1 m2 standart varsayımı yapılmıştır. 
Mahalle ve semt ölçeğinde kişi başına 0,5 m2 sinin proje alanında gerçekleştirileceği kabul edilmiştir. 

(2) Sağlık Tesisi Alanlarında mahalle ölçeğinde Sağlık merkezi(2300m2), Ana Çocuk Sağlığı(1050 m2), semt ölçeğinde/proje bütününde ise 
diğer sağlık tesislerinin (Acil yardım ve kurtarma istasyonu, Ağız ve diş sağlığı merkez, hastaneleri gibi) yer alacağı kabul edilmiştir. 
(3) Kültürel Tesis Alanlarında mahalle ölçeğinde içinde 2000 m2 lik bir kütüphanenin de yer alacağı 5000 m2 lik bir mahalle kültür merkezi, 
semt ölçeğinde/proje bütününde ise geri kalan tesislerin yeralacağı kabul edilmiştir. 

(4) Mahalle ölçeğinde 2000 m2 lik bir sosyal merkez, semt ölçeğinde/proje bütününde ise diğer sosyal tesislerin yeralacağı kabul edilmiştir.
(5) İdari tesisler olarak Belediye ve Kaymakamlık yapılarının yarışma şartnamesi ve dokümanlarında belirtildiği üzere proje alanında yer 
alacağı varsayılmıştır. Standartların %50 sinin proje alanı dışında ve Kartal ölçeğinde karşılanacağı varsayılmıştır.

 
 
Kaynak: Kentsel Strateji 
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Tablo15: Proje Alanı İçin Kentsel Standartlar III 

 

semt sayısı: 2,8
toplam proje 
alanı: 3600000

mahalle 
sayısı: 11,0

proje alanı 
içi nufus: 55000

100.000-+ 
Nüfus için kişi 
başına 
standartlar 
m2 MAHALLE

SEMT 
ölçeğinde 
gerekli 
donanımlar 
için EK ALAN TOPLAM

YÖNETMELİK 
uyarınca 40000 
kişi için gerekli 
donatı alanı

KENT 
ÖLÇEĞİNDE 
KARŞILANMASI 
VARSAYILAN 
FARK DOP

DOP 
Hariç 
kamu 
alanları

Kreş+ 
Anaokulu 1 55000 0 55000 55000 0 55000 0
İlköğretim 4,5 165000 0 165000 247500 -82500 165000 0
Ortaöğretim 3 110000 55000 165000 165000 0 165000 0
Aktif Yeşil Alan 
(1) 10 220000 330000 550000 550000 0 550000 0
Sağlık Tesisi 
Alanları (2) 4 36850 183150 220000 220000 0 220000
Kültürel Tesis 
Alanları (3) 2,5 55000 45000 100000 100000 0 100000
Sosyal Tesis 
Alanları (4) 1,5 22000 60500 82500 82500 0 82500
Halk Eğitim 
Merkezi 0,4 0 22000 22000 22000 0 22000
Dini Tesis 
Alanları 0,5 0 20625 20625 20000 625 20625 0
İdari Tesis 
Alanları (5) 5 55000 82500 137500 275000 -137500 137500
Teknik Alt Yapı  
(6) 4 220000
Yol, Meydan, 
Otopark (7) 720000 720000 0
SPOR ALANI 
(8) 1 16500 11000 27500 55000 -27500 27500

2265125 -246875 1675625 589500
405625 562000

(6) Planlama alanının özelliğine ve plancının tasarımına göre teknik altyapı alan kullanımı oranı çıkmaktadır. Yol, Meydan ve Otopark 
kategorisine eklenmiştir.
(7) Teknik altyapı ve yol, meydan ve otopark alanlarını toplamı proje alanının % 20 si olarak varsayılmıştır. Planlama ve tasarım 
çalışmalarında yapı adalarının büyüklüğü ve küçüklüğüne, kentsel dokunun özelliklerine göre bu oranda değişmeler olabilir.
(8) Yönetmelikte standart verilmemiştir. Ancak bu çalışma kapsamında Kartal ölçeğinde kişi başına 1 m2 standart varsayımı yapılmıştır. 
Mahalle ve semt ölçeğinde kişi başına 0,5 m2 sinin proje alanında gerçekleştirileceği kabul edilmiştir. 

(2) Sağlık Tesisi Alanlarında mahalle ölçeğinde Sağlık merkezi(2300m2), Ana Çocuk Sağlığı(1050 m2), semt ölçeğinde/proje bütününde ise 
diğer sağlık tesislerinin (Acil yardım ve kurtarma istasyonu, Ağız ve diş sağlığı merkez, hastaneleri gibi) yer alacağı kabul edilmiştir. 
(3) Kültürel Tesis Alanlarında mahalle ölçeğinde içinde 2000 m2 lik bir kütüphanenin de yer alacağı 5000 m2 lik bir mahalle kültür merkezi, 
semt ölçeğinde/proje bütününde ise geri kalan tesislerin yeralacağı kabul edilmiştir. 

(4) Mahalle ölçeğinde 2000 m2 lik bir sosyal merkez, semt ölçeğinde/proje bütününde ise diğer sosyal tesislerin yeralacağı kabul edilmiştir.
(5) İdari tesisler olarak Belediye ve Kaymakamlık yapılarının yarışma şartnamesi ve dokümanlarında belirtildiği üzere proje alanında yer 
alacağı varsayılmıştır. Standartların %50 sinin proje alanı dışında ve Kartal ölçeğinde karşılanacağı varsayılmıştır.

PROJE ALANI ve 55000 kişi için kentsel standartlar

YÖNETMELİĞE GÖRE KENTSEL STANDARTLAR

DOP +KOP KAPALI İNŞAAT YAPILACAK ALANLAR TOPLAMI:
(1) Toplam yeşil alan arzının %40 ı mahallelerde %60 ı semt ölçeğinde/proje bütününde gerçekleştirileceği ilkesi varsayılmıştır.

 
 
Kaynak: Kentsel Strateji 
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Tablo 16: Proje Alanı için DOP ve KOP Hesaplamaları Özeti 

30.000 Nüfusa Göre (m2)
PROJE ALANI DOP KOP DOP + KOP

3.600.000                                                                1.241.250        367.000        1.608.250        
100% 34,5% 10,2% 44,7%

40.000 Nüfusa Göre (m2)
PROJE ALANI DOP KOP DOP + KOP

3.600.000                                                                1.415.000        456.000        1.871.000        
100% 39,3% 12,7% 52,0%

55.000 Nüfusa Göre (m2)
PROJE ALANI DOP KOP DOP + KOP

3.600.000                                                                1.675.625        589.500        2.265.125        
100% 46,5% 16,4% 62,9%  

Kaynak: Kentsel Strateji 



Kartal Alt Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi   En Uygun Arazi Kullanım Çalışması 

 80

 

6 SWOT ANALİZİ 
Bu bölümde, izleyen bölümde farklı gelişim senaryoları ele alınacak olan proje 
alanın GZFT (SWOT) analizi yapılmaktadır. 

6.1 İstanbul’un Gelişimi ve Kartal’ın Geleceği 
İstanbul Stratejik Planı tarafından, Kartal ilçesi içinde bulunan sanayi alanı için 
oluşturmuş 2. derece ‘Alt Merkez’ stratejik kararı hem İstanbul’un doğu yakasının 
gelişimi açısından hem de Kartal’ın Geleceği açısından çok önem kazanmaktadır. 
İstanbul Gelişim Vizyonu çerçevesinde Kartal için öngörülen alt merkez misyonu 
ve misyonun gerçekleşmesine paralel olarak Kartal ilçesinin toplumsal, ekonomik 
ve mekansal gelişimi de yeni dinamikleri ortaya çıkaracaktır. 

Alt Merkez kararının uygulanabilirliği ‘Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi’ nin 
uygulanabilirliği ile doğrudan ilişkilidir. İstanbul ölçeğinde gayrimenkul 
sektöründeki gelişmeler, eğilimler ve taleplerin yaratmış olduğu dışsal dinamikler 
ile Kartal ilçesinin özellikle toplumsal ve ekonomik boyuttaki içsel dinamiklerinin 
Güçlü, Zayıf yanları ile Fırsat ve Tehditlerinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. 

Tablo 17: Proje Alanı SWOT Analizi 

 

           Kaynak: Kentsel Strateji 
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6.2 Güçlü Yanlar 
Stratejik Plan Kararı (Alt Merkez) : Kartal Kentsel Dönüşüm Projesinin 
gerçekleşmesi yönünde en önemli güçlü yan, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce 
onaylı İstanbul Üst Ölçekli (1:100.000 ve 1:25.000) planlarda verilen 2.Derece 
Alt Merkez kararıdır.  

Politik ve İdari Kararlılık: Hiç kuşkusuz, bu kararın uygulanabilirliği ise politik 
ve teknik karar vericilerin projenin her aşamasında projeye olan destekleri devam 
ettirmeleri ile mümkün olacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanı ve İMP’nin 
kararlılığı sürmektedir. 

İşbirliği ve Örgütlülük (Kartal Dönüşüm Derneği): İstanbul Metropoliten 
Planlama Merkezi (IMP) nin desteğiyle proje alanındaki büyük mülk sahiplerinin 
büyük bir bölümünün bir dernek çatısı altında bir araya gelerek IMP ve Dernek 
arasında kurumsal ilişki platformunu oluşturmaları da projenin gerçekleşmesi için 
önemli bir aşamadır. 

Yarışma Projesi: Proje yarışmasının  uluslararası düzeyde yapılması ve ünlü 
isimlerin fikir ve vizyon üretmeleri, yarışma sonucunda birinci olan ve uluslar 
arası üne sahip Zaha Hadid’in projesinin geliştirilmesi için derneğin anlaşma 
yapması da projenin kalitesi uluslararası kredibilitesini de artırmaktadır. 

Güçlü ulaşım: Proje alanının E5 karayolu ile sahil yolu arasında bulunması ve 
Avrupa yakası ve dolayısıyla TER ile bağlantısını kuran Marmaray’ın proje alanının 
sahil kesiminde durak oluşturması, mevcut banliyö tren hattının yer altına 
alınması ayrıca, E5 karayolu üzerinde metro durağının bulunması proje alanının 
ulaşım çeşitliliği açısından en güçlü yönünü oluşturmaktadır. Metropoliten alanda 
erişilebilirliğin en yüksek olduğu kentsel koridor üzerinde bulunması da hesaba 
katılmalıdır. 

Makroform içindeki Konumu: Güçlü ulaşımın yanısıra proje alanının; Asya 
yakasındaki kentsel omurganın ağırlıklı olarak orta kısmında bulunması, Kurtköy 
havalimanına olan yakınlığı ve ulaşabilirliği ile sahil kesiminde özellikle deniz 
ulaşımı ve turizm ile bağlantılı olarak bir marina yatırım kararının olması güçlü 
yanlarıdır. Adalara yakın olması ve ada manzarası da bir diğer avantajıdır.  

6.3 Fırsatlar 
Gelişen Gayrimenkul Sektörü ve Uluslar arası gayrimenkul sektörünün ilgisi: 
Gelişmekte olan piyasalar özellikle perakende ve alışveriş, ofis ve konut 
sektörlerini canlandırmıştır. Bu gelişme çerçevesinde özellikle uluslar arası 
gayrimenkul yatırım fonlarının orta ve büyük ölçekli projelere olan gereksinmeleri 
ve proje alanının ise buna imkan vermesi yatırımcılar için önemli bir fırsat 
yaratmaktadır. Uluslar arası gayrimenkul sektörünün aktörleri İstanbul’u bir fırsat 
alanı olarak belirlemişlerdir. 

Mülk Sahiplerinin Yatırım İsteği: Proje alanında üretim faaliyetinde bulunan 
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mülk sahiplerinin bir bölümünün üretimi sürdürmemesi bir kısmının da 
üretimlerini proje alanı dışına taşımaları yada programa almaları dönüşüm 
projesinin gerçekleşmesi için önemli fırsat yaratmaktadır. Mülk sahiplerinin 
dönüşüm isteği ile gayrimenkul sektörünün taleplerinin karşılanma zamanı 
projenin zamanlaması ve karlılığı açısından ayrı bir önem kazanmaktadır. 

Büyük Kamu Alanlarının Varlığı: Proje alanı içinde  % 61 oranındaki kamu 
alanı büyük ölçekli rekreasyon, açık alan, kamusal yapılar için hem mekansal 
fırsatlar yaratmakta hem de  kentsel yaşam standartlarının artırılması için 
olanaklar sağlamaktadır. 

Dönüşüm Potansiyeli: Proje alanında özellikle sanayi yatırımlarında bulunan 
mülk sahiplerinin bir çoğunun yeni üretim alanlarını belirlemeleri ve taşınma 
programlarını yapmış olmaları dönüşümün hızlı gerçekleşeceğinim önemli bir 
göstergesidir. 

Kartal İlçesindeki Kamu Yatırımlarının Dönüşümü Tetiklemesi: Proje 
alanındaki hem kamu hem de özel sektör yatırımları Kartal ilçesinin mekansal, 
toplumsal ve ekonomik boyutlarını içeren kapsamlı dönüşümünü tetikleyecektir. 
Projenin yaratacağı yeni işgücü Kartal halkı için yeni imkanlar sağlarken Kartalın 
kentsel risklerinin azaltılması ve yeni yaşam alanlarının yaratılması içinde 
mekansal olanaklar sağlayacaktır. 

Çapraz Finansman Yaratma Potansiyeli: Proje alanında bulunan büyük kamu 
arsalarının belli bir arazi geliştirme programı çerçevesinde ele alınması kamu için 
yeni finans olanakları sağlayacaktır. Kamu arsalarından elde edlecek gelir ile 
teknik ve sosyal altyapı yatırımlarının maliyetleri karşılanabilir.  

Yeni İşgücü: Proje alanında gerçekleştirilecek yatırımlar sonucunda özellikle 
hizmet ve inşaat sektöründe oluşacak yüksek nitelikli yeni işgücü ve bu 
işgücünün konut talebi, hem İstanbul hem Asya yakası hem de Kartal ölçeğinde 
sosyal ve ekonomik hareketliliği sağlayacaktır. Bu hareketlilik özellikle Kartal’ın 
dönüşümü için tetikleyici bir unsur olacaktır. 

6.4 Zayıf Yanlar 
Mevcut yapı stokunun düşük nitelikli olması:  Proje alanının yakın 
çevresindeki yapı ve fiziksel doku stoğunun depreme karşı direncinin düşük 
olması ve kentsel risklerin yüksek olması Kartal yerleşmesinin zayıf 
yönlerindendir. 

Hane halkı gelir düzeyinin düşüklüğü:  Proje alanının çevresindeki konut 
alanlarında yaşayan  hane halkları incelendiğinde orta ve orta-alt bir sosyal 
tabakalaşmanın varlığı gözlenmektedir. Kartal yerleşmesinin mevcut iş ve ticaret 
merkezi bu sosyal tabakalaşmanın bir göstergesidir. İşgücü genellikle asya 
yakasının kentsel omurgasında yer seçen sanayi ve kentsel hizmet sektöründe 
çalışmaktadır. Tasarruf kapasitesinin düşük olduğu Kartal yerleşmesinin fiziksel 
yapısı ve yaşam kalitesi standartlarından anlaşılmaktadır.  
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Mevzuat ve Klasik İmar Planı Anlayışı ve Yönetmeliklerin Yetersizlikleri: 
İstanbul kentsel gelişiminde önemli bir vizyon oluşturan projenin uluslararası bir 
fikir çalışması sonucunda elde edilmesi çok önemli bir gelişme sunarken, fikir 
projesinin imar mevzuatı kapsamında imar planı tekniği diline çevrilmesi ve 
yürürlükteki yönetmeliklerdeki mimari kısıtlar proje kalitesini etkileyecektir. Bu 
nedenle kentsel tasarım projesi çerçevesinde stratejik kararların oluşturulması ve 
bir tasarım rehberinin oluşturulması projenin zayıf yanını güçlü yana çevirebilir. 

Küçük Arsaların varlığı ve Hisseli Mülkiyet Yapısının Varlığı: Proje alanında 
bulunan büyük mülkiyetler gelişim için birtakım fırsatlar yaratırken, küçük ve çok 
hisseli  mülklerin toplulaştırılmasındaki güçlükler projenin zayıf yönlerini 
oluşturmaktadır. Bu nedenle projenin başarısı ve sürdürülebilirliği açısından 
küçük ve hisseli mülkiyetlerin projeye dahil edilebilmesi ve toplulaştırılmasına 
ilişkin stratejiler ve programlar geliştirilmelidir. 

Belediye bünyesinde proje alanına yönelik uygulama ve eşgüdüm 
biriminin yokluğu:  Projenin gerçekleştirilmesi için İMP öncülüğünde girişimler 
devam etmektedir. Ancak projenin bir çok sektörü ve bir çok kuruluşu aynı anda 
ilgilendirmesi nedeniyle   Büyükşehir Belediyesi bünyesi içinde kurumsal bir 
sahiplilik ve örgütlenme yoktur.    

Beklentilerin Yüksekliği: Proje alanındaki mülk sahiplerinin beklentileri ile 
belediye yönetiminin inşaat emsali ve arazi kullanım kararlarına ilişkin tutumları 
çakışmadığı zaman projenin gerçekleşmesi zora girecektir. Bu nedenle, en iyi 
arazi kullanım analizleri, şehircilik ve planlama ilkeleri, kentsel standartlar ve 
piyasa koşulları dikkate alınarak  yapılmalıdır. 

6.5 Tehditler 
Önemli Kamu Yatırımlarının Proje Alanı Dışında Yer Seçmesi(Doğu 
Yakası Adliyesi gibi): Stratejik Plan çerçevesinde proje alanının alt merkez 
olarak belirlenmesi ve alanda kamu mülklerinin bulunması metropoliten 
makroform elemanları olarak varsayılan önemli kamu yatırımlarının da proje alanı 
içinde yer alması önceliğini zorunlu kılmaktadır. Örneğin Doğu Yakası Adliye 
Merkezinin Kartal içinde ancak proje alanı dışında yapılması yada diğer kamu 
yatırımlarının önceliklerinin bu alana verilmemesi proje için bir tehdit 
oluşturmaktadır. 

Komşu İlçelerin Rekabeti : Proje alanının batısında Maltepe, Kozyatağı ve 
Kadıköy, doğusunda ise   Pendik ve Kurtköy ilçelerindeki marina, otel, alışveriş 
gibi yatırımlar proje alanında yapılması öngörülen yatırımlar için rekabet tehdidi 
oluşturmaktadır. Ayrıca, proje alanı içinde birbirleri ile yarışan yatırımların 
mekansal dağılımı doğru tasarlanmadığı takdirde de pazarlanması uzun süren 
yada satış/kira değerleri düşük yatırımlar ortaya çıkacaktır. 

Proje Sürecindeki Eşgüdümsüzlük: Dernek ile Belediye yönetimi arasında 
proje aşamasında oluşturulan eşgüdümün devam ettirilmeme olasılığı projenin 
gerçekleştirilmesi bakımından tehdit unsurudur. Planlama ve proje hizmetleri 
kapsamında gerçekleştirilen işbirliğinin uygulama ve işletme aşamasında da 
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devam ettirilmesinde büyük yarar olacaktır. 

Sosyo-mekansal Disentegrasyon: Proje alanı çevresindeki yerleşmelerdeki 
kentsel riski yüksek kaçak yapılaşma, birbirine yakın ancak birbirinden kopuk 
kentsel dokular, dizginlenemeyen arazi spekülasyonu nedeniyle irrasyonel yer 
seçimleri ile doğu batı ekseninde özellikle yoğun konut alanlarının bulunduğu 
bölgeler arası toplumsal, ekonomik ve mekansal entegrasyonun sağlanamaması 
doğu yakası kentsel koridor ve proje için bir tehdit oluşturmaktadır. 

Deprem riskinin yüksekliği:  Marmara Denizi altında bulunan Kuzey Anadolu 
Fayının kırılma olasılığının yüksekliği Marmara kıyılarına cepheli yerleşim 
alanlarında yapı ve doku risklerini artırarak tehdit oluşturmaktadır. Projenin 
gerçekleştirilmesi bu çevredeki riskleri azaltmak açısından önem kazanmakta ve 
tehdide karşı yaşanabilir ve güvenli bir çevre  yaratma açısından da örnek 
oluşturmaktadır. 
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7 GELİŞİM SENARYOLARI 
İstanbul Stratejik Planı tarafından; Batı Yakası ‘Basın Ekspres Yolu’ ile Doğu 
Yakası ‘Kartal Dönüşüm Alan’ için eşdeğer bir Alt Merkez fonksiyonu kararı, 
İstanbul Mekansal Gelişimi açısından çok önemli bir stratejik hedef olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Ancak, Stratejik Plan kararlarının yanısıra piyasa koşullarında oluşan mevcut 
eğilim de dikkate alındığında arazi kullanım kararlarının belirlenmesinde ve 
mekansal dağılımın planlanmasında kaçınılmaz olarak en az iki farklı senaryonun 
ele alınması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bunlardan Plan Odaklı olan ilki 
planda öngörülen hedefleri esas almaktadır. İkinci senaryo ise, İstanbul’un 
mevcut dinamiklerinin uzantısı olarak düşünülmüştür.  

Tablo 18  : Gelişim Senaryoları 

 

     Kaynak: Kentsel Strateji 

 

7.1 Senaryo A: Stratejik Plan Odaklı 
Batı Yakası ‘Basın Ekspres Yolu’ Alt Merkezi kararı ve karar doğrultusunda 
özellikle Atatürk havalimanı odaklı gelişim ve sanayi dönüşümü gayrimenkul 

MİA MİA
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sektörü için yeni fırsat alanları sunmaktadır.  

Ancak, Senaryo A nın SWOT analizi çerçevesinde değerlendirilmesinin yapılması, 
Kartal proje dönüşüm alanındaki arazi kullanım kararları ve mekansal dağılımının 
belirlenmesi için farklı bir bakış açısı sunacaktır. 

Tablo 19:  Senaryo A  (Plan Odaklı) SWOT Analizi 

 

Kaynak: Kentsel Strateji 

 

GÜÇLÜ YANLAR 

Stratejik Plan Kararı (Alt Merkez): Stratejik plan çerçevesinde, Anadolu 
yakası için önerilen bir milyon ilave nüfus ve yaklaşık 280.000 işgücünün, proje 
alanı için 150.000 işgücü payı güçlü bir alt merkezi tanımlamaktadır. Yeni 
işgücünün hizmet sektörü içindeki dağılımı önemli araştırma konusu olmalıdır. 

Kararlılık: Stratejik Planı hazırlayan IMP grubunun, 1:25.000 ölçekli Çevre 
Düzeni Planında kararı desteklemesi projenin önemli güçlü yanını oluşturmaktadır 

FIRSATLAR 

Yeni Ulaşım Altyapısı:İstanbul ölçeğinde Marmaray ve Kurtköy Havaalanı 
bağlantılı Kadıköy-Kartal Metrosu’nun proje alanının kuzey ve güneyinde istasyon 
oluşturması ve kuzey-batı aksı boyunda da tramvay öngörülmesi proje alanının 
ulaşabilirliğini artırmaktadır. Hiç kuşkusuz bu yatırımlar merkezde yer alması 
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düşünülen yatırımlar için büyük avantaj sağlamaktadır. 

Hizmet Sektörünün Toplulaşması: İstanbul ölçeğinde hizmet sektörünün 
belirli alanlarda toplanması hizmetlere ulaşabilirlik ve  

Yaşam ve Hizmet Kalitesi: Organize bir alt merkez planlaması ve yatırımı 
yaşam ve hizmet kalitesinin artmasında önemli bir faktör oluşturmaktadır. 
Zincirlikuyu Maslak gelişimini dikkate aldığımızda  

ZAYIF YANLAR 

Ekonomik Belirsizlik: Ekonomideki birtakım belirsizlikler dolaylı olarak 
gayrimenkul piyasasını ve proje alanındaki yatırımları etkileyecektir.  

Alternatif Yatırım Alanları: Proje alanının Pendik ve Kurtköy havaalanına 
yakınlığı hem fırsat yaratırken hem de yatırım zamanlaması ve yarışabilirlik 
açısından projenin zayıf yanlarını oluşturmaktadır. 

Kamu Yatırımlarının Alan Dışında Yer Seçmesi: Hastane, Adliye vb gibi 
hizmet sektörünü oluşturan kamu yatırımlarının proje alanı dışında yer seçmiş 
olması proje alanı için öngörülen  işgücü sayısını azaltacaktır. 

TEHDİTLER 

Bazı Sanayi Yatırımlarının Yer Seçimlerini Yapmaması: Proje alanı içindeki 
sanayi yatırımlarının proje gerçekleşme süresi kapsamında eş zamanlı olarak yeni 
yer seçimi yapmamış olmaları projenin gelişimi için bir tehdit oluşturabilir.  

7.2 Senaryo B: Piyasa Gelişim Odaklı 
Senaryo B, mevcut gelişim eğilimi dikkate alınarak üretilmiştir. Anadolu yakası 
mekansal gelişimi dikkatle incelendiğinde Kartal Dönüşüm Alanının batısında yer 
alan Kavacık, Kozyatağı, Maltepe merkez odakları ile doğusunda yer alan Pendik, 
Kurtköy Sabiha Gökçen Havalimanı ve Çevresi, Orhanlı ve Gebze Sanayi Alanları 
odaklarının oluşturduğu dinamikler, Kartal Alt Merkezi için gelişmeyi baskı altına 
alacağı varsayımı ile hazırlanmıştır. 

Söz konusu varsayımlar çerçevesinde Senaryo B için yapılacak SWOT analizi de 
arazi kullanım kararları ve mekansal dağılımını yeniden belirlenmesinde etkili 
olacaktır. 
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Tablo 20:  Senaryo B  (Piyasa Odaklı) SWOT Analizi 

 

Kaynak: Kentsel Strateji 

 

GÜÇLÜ YANLAR 

Anadolu Yakasında 2. ve 3. Derece Merkez Çeşitliliği: Anadolu yakasında 
geleneksel ve yeni gelişen merkezlerin heterojen dağılımı ve birtakım önemli 
yatırımların mekansal yer seçimleri proje alanı için düşünülen işgücü oranını 
olumsuz etkileyecektir. İşgücü oranının düşüklüğü proje alanındaki konut 
yatırımlarının artmasını sağlayacaktır. 

Alışveriş Merkezlerinin Yer Seçiminin Yapılmış Olması: Anadolu yakasında 
alışveriş merkezlerinin stratejik alanlarda yer seçmesi bu sektörün talebinin 
dikkatlice değerlendirilmesini gündeme getirecektir. 

Kurtköy Havaalanı Çevresinin Gelişimi Potansiyeli: Kurtköy havalimanı 
çevresindeki gelişmeler ve havalimanı işletmesinin özelleştirilmesi havalimanı 
odaklı bir gelişmenin piyasa koşullarındaki oluşacağı eğilimini ortaya 
koymaktadır. 

Kamu Yatırımlarının Proje Alanı Dışında Yer Seçmesi: İstihdam yaratma 
kapasitesi yüksek birtakım kamu yatırımlarının proje alanı içinde yer seçmemeleri  
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IMP tarafından belirlenen işgücü potansiyeline ulaşılmasını güçlendirmektedir. 
Örneğin önemli bir işgücü potansiyeli sağlayacak olan Adliye yatırımının proje 
alanı dışında yer seçmesi proje alanında işgücü talebini azaltırken konut gelişim 
talebini artıracaktır. 

FIRSATLAR 

A ve B Grubu Konut Yatırım Talebinin Proje Alanında Karşılanması 
Potansiyeli: Anadolu yakasında mevcut gelişim çerçevesinde konut talebi ve 
satış bedellerinin ortalamanın üzerinde seyretmesinin yanı sıra hizmet 
sektöründe işgücünün yaratacağı yeni konut talebinin karşılanması için gerekli 
arsa stokunun proje alanında olması yatırımcılar için önemli bir fırsat 
yaratmaktadır. 

Riskli Konut Alanların Dönüşüm Potansiyeli: Gayrimenkul sektörünün 
gelişen talebinin yanı sıra özellikle Kartal ilçesinin kentsel doku riskinin 
azaltılması yönünde proje alanındaki konut odaklı gelişmeler dönüşümü 
tetiklemesi ve çapraz finansman sağlaması açısından önemli olacaktır. Bu 
nedenle özellikle proje alanının batı ve doğu yakasındaki konut alanları ile proje 
alanındaki konut alanlarının dönüşümü için ‘Dönüşüm Bonusu’ yönteminin 
uygulanması için önemli bir fırsat ortaya çıkmaktadır. 

ZAYIF YANLAR 

Örgütlülüğün Devamının  Sağlanması: Proje alanında planlama ve proje 
bazında devam eden işbirliğinin uygulama aşamasında devam etmemesi olasılığı 
projenin zayıf yönünü oluşturmaktadır. 

Gayrimenkul Piyasasındaki Belirsizlikler: Gayrimenkul piyasasındaki 
belirsizlikler özellikle ofis ve otel yatırımlarının makro ekonomik gelişmelere bağlı 
olması projedeki bu tür yatırımlarının uzun vadede gerçekleşmesine yol açması 
nedeniyle projenin zayıf yönünü ortaya çıkaracaktır. 

TEHDİTLER 

Proje Alanı İçindeki bazı Sanayi Kuruluşlarının Proje Alanı Dışına 
Taşınma Konusundaki Kararsızlıkları: Proje alanındaki sanayi kuruluşlarının 
eş zamanlı olarak proje alanından taşınmamaları proje satış bedellerini etkilemesi 
ve proje zamanının uzaması açısından tehdittir. 
 
Planlama ve Proje Geliştirme Sürecinin Uzaması:  Planlama ve Kentsel 
Tasarım Proje kara ve onay süreçlerinin uzaması, talebinin yüksek olduğu dönem 
içinde yatırımların başlamaması proje için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. 
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8 MALİ FİZİBİLİTE 

8.1 Mali Fizibilite Çalışması Analiz Alanı 
 

Mali fizibilite çalışması, yalnızca kentsel dönüşüm alanı içindeki özel mülkiyette 
olan toplam 212,2 hektar olan alan için yapılmıştır. 

Şekil 23: Fizibilite Çalışması Alanı (212,2 ha özel mülkiyet alanı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Kaynak: İMP 

8.2 Yöntem 
 Senaryolar: Fizibilite çalışmasında 4  senaryo ele alınmıştır. Bunlar “plan 

odaklı” (A) ve “piyasa odaklı” (B) olarak tanımlanan senaryoların emsal 
farklılaşmasına göre türetilmiş biçimleridir. A1 ve B1 senaryoları brüt 1,2 
emsal, A2 ve B2 senaryoları brüt 1,8 emsali esas almaktadır.  

 
 Sektörler: Çalışmada nakit akışları  konut, ofis, otel, AVM-Ticaret olmak 

üzere 4 sektör için tahmin edilmiştir. Nakit akışları gelirlerin ve giderlerin 
tahmin edilmesine dayandığından, 4 senaryonun herbirinde söz konusu 4 
sektör için USD bazında gelir ve gider tahminleri yapılmıştır.  

 
 Geliştirme Senaryoları: Gelir ve gider tahminleri, dolayısıyla nakit 

akışları, 10 yıllık bir dönem için yapılmıştır. Konut ve ofislere ait inşaatların 
1. yılın sonundan itibaren başlayacağı, inşaat süresinin 2 yıl olacağı ve 10 
yıl dönem içinde tümüyle tamamlanarak satılacağı varsayılmıştır. Otellerin 
ve AVM’lerin 2. yıl sürecek inşaat dönemi sonrasında kiralanacağı 
düşünülmüştür. Bu sektörler için kira gelirleri 10 yıllık dönem sonunda 
kapitalize edilmektedir. Her bir senaryoda “geliştirme programı” başlığı 
altında yapıma esas m2 ve satış/kiralamaya esas m2’ler verilmektedir. 

          Özel mülkler 

           Kamu mülkleri 
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 Gelir ve Giderler: Giderler ve gelirlerin başlangıç yılı değerleri piyasa 

araştırması sonucudur. Gerek giderler, gerekse gelirler için gelecek yıllarda 
artışlar söz konudur. Bu artışlar da belirli varsayımları gerekli kılmıştır. 
Tüm senaryolarda satışlar ve kiralamalar için yıllık fiyat artışları 
(enflasyon) %2, gelir ve maliyet artışı(eskalasyon) ise %5 alınmıştır.  

 
 Nakit Akışları ve Mali Göstergeler: Sonuçta, her yıl için gelirlerden 

giderlerin çıkarılması sonucu bulunan net nakit akışları tüm senaryolarda 
%7’lik bir oran ile indirgenerek mali fizibilite göstergeleri olan net bugünkü 
değerler (NPV) ve iç karlılık oranları (IRR)  hesaplanmıştır. Bu hesaplama 
vergi öncesi ve vergi sonrası olmak üzere ayrı ayrı yapılmıştır. 

 
İstihdam ve İnşaat Alanları Tahminleri 

Her senaryonun başında, o senaryoya esas alınan toplam istihdam değeri 
sektörlere göre ayrıştırılmaktadır. Bu amaçla öncelikle toplam istihdamın 
%20’sinin kamu hizmetlerinde, yani özel mülk alanları dışında kalan 148 ha’lık 
alanda, istihdamın geriye kalan %80’lik bölümünün ise özel mülkiyete tabi 212 
ha’lık kısımda çalışacağı varsayılmaktadır.  

AVM-Ticaret sektörü ve Otel sektörü için piyasa araştırması verileri   kullanılarak 
bulunan inşaat alanı yüzölçümlerine, mekansal standartlar uygulanarak işgücü bu 
iki sektöre ait işgücü değerlerine ulaşılmaktadır.  Bunların toplam istihdam 
değerinden düşülmesiyle ofis işgücü ve buna mekan standardının uygulanmasıyla 
ofis inşaat alanı bulunmaktadır.  

Konut alanları her senaryoya esas emsal değeri ile bulunan toplam inşaat 
alanından konut-dışı sektörlerin inşaat alanlarının düşülmesiyle bir bakiye olarak 
bulunmaktadır. Konut alanlarına yine mekansal standart uygulanarak konut 
nüfusları hesaplanmaktadır. Senaryolara ait işgücü ve nüfus değerleri şöyledir: 

Tablo 21: Senaryolara göre istihdam ve nüfus 

Senaryo Emsal 

Toplam 
İnşaat Alanı 
(Emsal İçi) 

Kentsel 
Dönüşüm 

Alanı 
(360 ha) 
Toplam 
İşgücü 

Kamu 
Alanı 

(147,8 ha) 
Kamu 

Hizmetleri 
İşgücü 

Özel 
Mülk 
Alanı 

(212,2 
ha) 

Toplam 
İşgücü 

Ofis 
İşgücü

Ticaret 
İşgücü 

Otel 
İşgücü

Konut 
Nüfusu(kişi)

Sen A1 1,2 2.544.000m2 100.000 20.000 80.000 62.850 15.000 2.150 25.669

Sen A2 1,8 3.816.000m2 150.000 30.000 120.000 97.250 20.000 2.750 39.287

Sen B1 1,2 2.544.000m2 80.000 16.000 64.000 45.050 17.500 1.450 31.433

Sen B2 1,8 3.816.000m2 95.000 19.000 76.000 51.950 22.500 1.550 54.764
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Yöntemin ayrıntıları aşağıda verilmiştir: 

1) 1/100.000 ölçekli planda Kartal için öngörülen istihdam 197.000 kişidir. 
1/25.000’lik taslak planda bu değer tümüyle hizmet sektöründe (ofis, 
ticaret, turizm) olmak üzere 190.000 kişi olarak alınmıştır. İMP ile yapılan 
görüşmeler sonucunda ilçe düzeyindeki bu istihdamın asgari 1,2 emsal 
verildiğinde 100.000 kişilik bölümünün kentsel dönüşüm proje alanında 
olmasının hedeflenmesi gerektiğini belirtmiştir.  

2) Emsalin 1,2’den 1,8’e yani %50 artması halinde söz konusu hedef istihdam 
da %50 artarak  150.000 kişi olarak hedeflenmek durumundadır. Bu 
nedenle, plan odaklı senaryolar olan A1 senaryosu 100.000, A2 senaryosu 
ise 150.000 toplam istihdamı esas almaktadır. Konut yapımına daha çok 
yer verme eğiliminde olması söz konusu olan piyasa odaklı senaryolar olan 
B1 için (A1 senaryosundan %20 daha az olmak üzere) 80.000, B2 için ise 
95.000 kişilik toplam istihdam varsayılmıştır. Diğer bir deyişle planın 
öngörülerine karşın, daha karlı olan konut piyasa odaklı senaryolarda 
hedeflenen istihdam değerlerinin altında kalınmaktadır.  

3) Tüm senaryolar için toplam istihdamın %20’sinin özel mülkiyet alanları 
dışında kamu hizmetlerinde çalışacağı varsayılmıştır. Bu, örneğin, toplam 
100.000 kişilik bir istihdamın öngörüldüğü A1 senaryosunda özel mülkiyet 
alanında 80.000 işgücünün konumlanacağı anlamına gelmektedir. 

4) Özel mülkiyete tabi proje alanındaki toplam istihdamın değişik sektörler 
arasında paylaştırılmasında ise şu yol izlenmiştir. 

a. Kentsel Strateji olarak tarafımızdan yapılan piyasa araştırmalarına 
göre mümkün olabilecek otel sayıları belirlenmiştir. Aşağıdaki tablo 
senaryolara değişen ve değişmeyen değerleri belirtmektedir. 
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Tablo 22: Senaryolara göre Otel Tahminleri 

OTEL TAHMİNLERİ 
 Senaryolara göre değişen değerler Senaryolarda Ortak Standartlar 

Tesis Adedi A1 A2 B1 B2 

Tesis 
başı 
oda 

Oda 
başı m2 

Oda 
başı 
istihdam 

5* Otel adedi 3 4 2 2 200 70 1 
İş Oteli (4*) adedi 7 9 5 5 150 50 1 
3* Otel adedi 10 12 6 8 100 40 0,5 
 Oda Sayısı 
5* Otel Oda sayısı 600 800 400 400 
İş Oteli (4*) Oda sayısı 1050 1350 750 750 
3* Otel Oda sayısı 1000 1200 600 800 
İnşaat Alanı m2 
5* Otel M2 42000 56000 28000 28000
İş Oteli (4*) M2 52500 67500 37500 37500
3* Otel M2 40000 48000 24000 32000
Toplam İnşaat Alanı 
M2 134500 171500 89500 97500
İstihdam 
5* Otel  600 800 400 400 
İş Oteli (4*) 1050 1350 750 750 
3* Otel 500 600 300 400 
Toplam İstihdam (Kişi) 2150 2750 1450 1550 
 

b. İstanbul genelindeki eğilimlerin ışığında ve ticari hinterland 
incelenerek yapılan piyasa araştırmasına göre, Alışveriş-Ticaret 
sektöründeki toplam potansiyelin senaryolara göre 300.000 ile 
500.000 m2 arasında tahmin edilmiştir. Bu sektör içinde bir yandan 
organize ve büyük çaplı AVMler, öteyandan bina altı ticaret söz 
konusudur. Örneğin A1 senaryosu için bu değer, kuzeyde E5 kavşağı 
civarında ve güneyde sahile yakın  100.000 m2’lik 2 AVM ve alan 
bütününde 100.000 m2 bina altı ticaret olmak üzere toplam 
300.000 m2 inşaat alanı potansiyeli anlamına gelmektedir. Toplam 
değer farklı işgücü ve konut nüfusu içeren senaryolara göre 
değişmektedir.  

c. Ticaret alanlarının istihdama dönüştürülmesinde 20 m2/işgücü esas 
alınmıştır.  

d. Proje alanındaki toplam istihdam değerinden miktarları piyasa 
araştırmasına dayandırılan otel ve ticaret sektörlerine ait istihdam 
düşündüğünde, ofis sektörü istihdamı elde edilmektedir. Bu değerin 
inşaat alanına dönüştürülmesinde ise 15 m2/işgücü standartı 
benimsenmiştir. Böylece senaryolara göre değişen ofis inşaat 
alanları hesaplanmıştır. 
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e. Nihayet, konut amaçlı kullanılacak alanlar yukarıda hesaplanan 
istihdam edilecek işgücünün gerektirdiği konut-dışı alanların (emsale 
göre izin verilen ve senaryolara göre değişen) toplam inşaat 
alanından düşülmesi ile bulunmaktadır. Dolayısıyla, konut 
kullanımına ayrılan alanlar da senaryolar arasında değişmektedir. 
Konut Nüfusu ve konut sayısı, konut alanı bulunduktan sonra 150 
m2/konut ve 3,3 kişi/konut standartları uygulanarak elde 
edilmektedir. 

8.3 Arazi Kullanım Kompozisyonları 
İşgücü tahminleri ile tutarlı inşaat alanlarının alansal ve oransal dağılımları 
aşağıda verilmiştir: 

Tablo 23: Senaryolara göre Emsal içi İnşaat Alanları(m2) 

Senaryo Emsal 

Toplam İnşaat 
Alanı (Emsal 

İçi) Ofis Ticaret Otel Konut 

Sen A1 1,2 2.544.000m2 942.750m2 300.000m2 134.500m2 1.166.750m2

Sen A2 1,8 3.816.000m2 1.458.750m2 400.000m2 171.500m2 1.785.750m2

Sen B1 1,2 2.544.000m2 675.750m2 350.000m2 89.500m2 1.428.750m2

Sen B2 1,8 3.816.000m2 779.250m2 450.000m2 97.500m2 2.489.250m2

 

Tablo 24: Senaryolara göre Emsal içi İnşaat Alanları(%) 

Senaryo Ofis % Ticaret % Otel % Konut % 

Sen A1  37,06% 11,79% 5,29% 45,86% 

Sen A2   38,23% 10,48% 4,49% 46,80% 

Sen B1   26,56% 13,76% 3,52% 56,16% 

Sen B2   20,42% 11,79% 2,56% 65,23% 

 

Görüldüğü gibi konut alanı yüzdesi en düşük değeri veren plan odaklı ve düşük 
emsalli A1 den en yüksek değeri veren piyasa odaklı ve yüksek emsalli B2 
senaryosuna kadar sürekli yükselmektedir.  
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8.4 Senaryoların Karşılaştırılması 
Nakit akışları üzerinden hesaplanan mali göstergelere bakıldığında ortaya çıkan 
karşılaştırmalı durum şöyledir: 

Tablo 25: Senaryoların Mali Karşılaştırılması  

Senaryo 

Toplam maliyet 
PV 

Toplam Gelir PV

 
NPV 

IRR 
vergi 
öncesi 

IRR 
vergi 

sonrası 

Senaryo A1  $  2.598.409.572  $ 3.257.436.972  $    659.027.400 21,94% 18,30%

Senaryo A2  $  3.243.232.249  $  4.283.149.019  $  1.039.916.770 27,52% 22,74%

Senaryo B1  $  2.578.137.937  $ 3.349.301.539  $    771.163.602 26,12% 21,38%

Senaryo B2  $  3.274.682.518  $ 4.659.866.824  $  1.385.184.307 37,67% 31,05%

 

Piyasanın Haziran 2007 koşullarında vergi öncesi IRR %25 dolayında idi. Ancak, 
ABD’de ortaya çıkan ve kısa zamanda çözümlenemeceği anlaşılan “mortgage 
krizi” yatırımcıların Avrupanın en riskli kentlerinden biri kabul edilen İstanbul için 
daha yüksek IRR düzeylerini aramasına neden olacaktır. Bu durumda dört 
senaryo içinde yüksek emsal ve en yoğun konut oranına sahip ancak planın alt 
merkezleşme hedefine en az hizmet eden B2 senaryosu ön plana çıkmaktadır.  

8.5 Ortaklık Payları ve İmar Yönetmeliği Gerekleri 
Çalışma kapsamında proje alanının planlanmasında yasal mevzuat gereği dikkate 
alınması gereken donatı alanlarının büyüklükleri (kentsel, sosyal ve teknik altyapı 
tesisleri) ilgili yasa ve yönetmelikler incelenerek saptanmıştır. Esas alınan 
standartlara göre düzenleme ortaklık payı (DOP) ile DOP’a girmeyen kamu 
donatılarının (KOP) türleri, büyüklükleri ve oranları hesaplanmıştır 

Tablolardaki değerlerin, Proje alanı için hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı ve bu imar planına göre hazırlanacak parselasyon planı çalışmalarında 
kullanılırken iteratif tasarım yöntemi kullanılarak revize edilmesi gerekmektedir. 
Bu planlar hazırlanırken daha önceki planlara göre yapılmış arazi ve arsa 
düzenleme uygulamaları, özel ve kamu arazi ve arsaları ile devletin hüküm ve 
tasarrufunda bulunan mevcut yol ve meydan gibi alanların büyüklükleri ve 
konumları da hesaplara katılmalıdır.  
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9 SONUÇ 

9.1 Arazi Kullanım Kompozisyonu 
Kartal Alt Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi alanının bir bölümünü oluşturan 212 
hektarlık alan bütünü için Kentsel dönüşüm alanında hem planlı bir merkez 
oluşumunun sağlanması  hem de piyasa öngörülerinin  karşılanması hedefi 
dikkate alındığında A2 ve B2 arasında senaryoları arasındaki arazi kullanım 
değerlerinin aşağıdaki belirtilen konulara açıklık getirildikten sonra 
kesinleşmesinde yarar olacaktır. 

 Senaryolarda kullanılan kentsel standartlarının türleri, alansal 
büyüklükleri(min max değererleri), sayıları belediye yetkilileri ile 
kesinleştirilmelidir, 

 İstanbul tümü için varsayılan 3.3 hane halkı büyüklüğünün proje alanının 
özellikleri de dikkate alınarak İMP tarafından belirlenmelidir. 

9.2 Tamamlayıcı Öneriler 
Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi hem Kartal’ın Geleceği hemde İstanbul’un 
Gelişimi ve Dönüşümü açısından çok önemlidir. IMP ve Dernek arasındaki 
işbirliğinin bu aşamada planlama ve proje geliştirme konusunda yoğun olarak 
devam etmesi ileride uygulama konusunda atılacak adımlarında önemli 
göstergesidir. 

İstanbul’da, başta ‘deprem riski’ olmak üzere, ‘kentsel risklerin’ yüksek olması 
dönüşümün zorunluluğunu ortaya koyarken,  kentsel riskler dönüşümün 
hızlandırılması için de bir fırsat yaratmaktadır. 

Kartal Sanayi Alanı Dönüşüm Projesi,  Kartal’ın ekonomik, ekolojik ve eşitlik (3E) 
boyutlarını içine alan ‘kapsamlı dönüşüm’ün gerçekleşmesi için yenilikçi birtakım 
yöntem ve yaklaşımlarının ortaya konulması için de yeni ortamlar yaratacaktır. 

Bu nedenle, planlama ve proje kararları belirlenirken aşağıda belirtilen konuların 
ve yaklaşımların da dikkate ele alınmasını önermekteyiz. 

9.2.1 Uygulamanın Örgütlenmesi ve Katılımcı Yaklaşım 
Derneğin, özel mülkiyet alanındaki gelişim ile kamu alanlarındaki gelişimin 
birbirleriyle tutarlı ve eşgüdüm içinde gerçekleştirilebilmesi için, konuyu önce 
proje alanı bütününde sahiplenmesi beklenmektedir.  Böylelikle aşağıdaki ve 
benzer konulardaki yatırımların gelişim programıyla tutarlı olarak gerekli nitelik, 
nicelik, yer ve zamanda yapılması için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır: 

• Kamu hizmetlerine ait yatırımlar (yönetim, eğitim, sağlık, yeşil alan) 

• Sahil boyunca yapılacak Marmaray (Metro) , E-5 raylı sistemi, deniz 
otobüsleri iskelesi, havaalanı ve proje alanında değişik kademelerde 
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yapılacak kara yolları 

• Özel yatırımlar (konut ve konut-dışı) 

Böylece, proje alanı bütününde üst düzeyde eşgüdüm sağlanmış olacak, daha alt 
kademe (alt-bölgeler) düzeyi için gerekli çerçeve tanımlanmış olacaktır. 

Imar planlarının oluşumunu takiben Proje alanında mekansal geliştirme 
öncelikleri gözetilerek alt- bölgeler tanımlanabilir. Bu alt bölgelerin de irili ufaklı 
mülk sahiplerini aynı çatı altında toplayarak Dernek yapılaşmasına benzer 
biçimde örgütlenmesi, alt-bölge içi ve yakın çevresinde yapılması gerekenler 
konusunda olabildiğince ortak hareket ederek aktif olması yararlı olacaktır. 

9.2.2 Proje Alanı ve Yakın Çevresinin Entegrasyonu:  
Yaklaşık 3,5 milyar USD’lık yatırım boyutu olan  bir projenin, hem İstanbul, hem 
Kartal ve hem de proje yakın çevresi ile olan ilişkisi dikkatlice ele alınmalıdır. 

Proje alanı ve yakın çevresinin entegrasyonu mekansal, toplumsal ve ekonomik 
yönleri ile alınmalıdır. Mekansal olarak proje alanının kuzey ve güney ile doğu ve 
batı gelişmesinin sağlanmasının birinci koşulu iyi bir ‘ulaşım şeması’nın 
kurulmasına bağlıdır. Ulaşım şemasında ortaya konulacak ‘stratejik akslar’ 
entegrasyonun sağlanması için önemli bir koşuldur. 

1. Ulaşım Şeması: Proje alanı içindeki trafik ve yaya yolu kademelenmesi 
sistematiğinin yakın çevresi ulaşım sistematiği ile birbirlerini destekleyici 
bir biçimde kurgulanması hem proje alanı içindeki hem de proje alanı yakın 
çevresindeki ulaşabilirliği artıracaktır. Bu nedenle bir ulaşım modelinin 
kurgulanmasında  imar planının tasarlanması için yarar olacaktır.  

2. Stratejik Akslar: Proje alanının doğu ve batısının gelişimi için önerilecek 
stratejik akslar Kartal’ın riskli kentsel dokusunun yenilenmesi ve 
dönüşümünü sağlamak üzere yeni yaşam koridorları yaratacaktır. Özellikle 
deprem riskinin azaltılması yönünde tahliye koridorları niteliğini de 
taşıyacak olan bu akslar stratejik öneme sahip olacaktır. 

3. Entegrasyon Alanı: Projenin doğu ve batı aksı ile proje alanı içindeki 
yerleşim alanlarının belediye tarafından ‘Dönüşüm Alanı’ ilan edilmesi ve 
bu alanlar için ‘Mahalle Yenileme Eylem Planları’nın hazırlanmasında yarar 
vardır.  
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Şekil 24:Önerilen Konut Dönüşüm Entegrasyon Alanları 

 

 

9.2.3 Teşvikler 
İstanbul’un konaklama gereksinimi ve Kartal’ın dönüşüm zorunluluğu dikkate 
alındığında proje alanında özellikle konut ve otel yatırımlarının teşvik edilmesini 
sağlayacak Dönüşüm, İmar Bonusu ve Turizm İmar Bonusu araçlarınının 
kullanımını bu proje ile gündeme getirebilir. 

1. Dönüşüm İmar Bonusu: Kartal konut dokusunun dönüşüm finansmanını 
sağlamak üzere proje alanında konut emsalinin artırılması yeni bir 
finansman yaklaşımı açısından önemli bir araç olabilir. Projenin doğu ve 
batı gelişme yönündeki ve proje alanının içindeki konut alanlarının 
dönüşümü için proje alanındaki yapılaşma emsalinin teşvik usulu ile 
artırılması yöntemi üzerinde birtakım çalışmaların yapılmasında yarar 
olabilir. 

2. Turizm İmar Bonusu: İstanbul’un konaklama gereksinimini sağlamak üzere 
özellikle otel yatırımını teşvik etmek amacıyla Turizm Bonusu uygulaması 
yeni bir yaklaşım olarak ele alınabilir. Proje alanı için önerilen  konaklama 
tesislerini teşvik etmek ve dolayısıyla hizmet işgücünü artırmak için 
verilecek turizm bonusu yatırımcılar için bir fırsat olacaktır. 
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9.2.4 Yenilikçi Yaklaşımlar:  
Projenin kapsamı, büyüklüğü ve zamanlaması dikkate alındığında klasik imar 
planı araçları dışında yenilikçi birtakım uygulama araçlarının da bu proje kapamı 
içinde değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Uzlaşma süreçlerinin 
hızlandırılması ve proje alanı ile yakın çevresinin entegrasyonunu  sağlamak için 
İmar Hakları Transferi ve İmar Haklarının Toplulaştırılması yöntemlerinin ele 
alınmasında yarar olacaktır. 

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 finans sağlamak üzere  imar haklarının 
artırılması ancak artırılan imar haklarının proje alanına transferini 
sağlayarak yüksek standartlı yerleşim alanlarının yaratılması da 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. 

9.2.5 Kullanımların Mekansal Dağılımı Çalışması 
Bu çalışma kapsamında belirlenen en iyi arazi kullanım karar ve oranlarının  
mekana yansımasını sağlayacak yaklaşımlarıın ve yöntemlerin strateji ve 
ilkelerinin belirleneceği bir ‘Mekansal Gelişme Stratejileri Şeması’ nın 
hazırlanması gerekmektedir. Özellikle küçük ve hisseli mülkiyetler ve  imar 
hakkının kısıtlanacağı alanların sorunlarının çözümü ile yapısal planın 
uygulanabilirliği açısından özellikle plancı ağırlıklı bir grubun konuyu dikkatlice ele 
almasında yarar vardır. 

Bu çalışma kapsamında, 

• sektörün dinamik gelişim eğilimlerini dikkate alan, 

• yapısal planın tasarım dokuları ve mimari özelliklerini değerlendiren, 

• proje zamanlaması ile piyasa arz-talep dengesini içeren, 

• uzlaşma (mülk sahipleri arasında, IMP, İmar Komisyonu) 

• strateji ve ilkelerin yer alacağı esnek imar plan kararlarının neler olacağı 
ve mevcut yönetmelikler kapsamına uymayan kararların plan notlarında 
nasıl yer alacağı vb gibi konular tartışılmalıdır. 

9.2.6 Diğer Öneriler 
1 Yol Haritası: Proje yatırım süresi, gayrimenkul piyasasının beklentileri, 
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mevcut gelişim vb benzer konular dikkate alındığında projenin bir ‘yol 
haritasına’ na gereksinimi olacaktır. IMP ve Dernek ortak vizyonu 
çerçevesinde strateji ve önceliklerinin ortaya konulacağı bu çalışma projenin 
gelinen her aşamasında değerlendirilmeli ve sürekli izlenmelidir. 

2 Tasarım Rehberi: Zaha Hadid tarafından geliştirilen ‘Yapısal Plan’ ve plan 
notları karaları çerçevesinde risk alan yatırımcıların da geliştirecekleri 
projelere baz olacak bir Tasarım Rehberi’nin hazırlanması ve rehberde kentsel 
tasarım ilkelerinin belirlenmesi bütüncül planlama ve projeler arası 
entegrasyon açısından önemlidir. 

3 Çalıştay (Arama Konferansı): Kentsel Strateji tarafından hazırlanan bu 
raporun önerilerinin IMP, Kartal Belediyesi, Dernek ve özellikle gayrimenkul 
piyasasındaki güçlü birtakım aktörlerin bir araya gelecekleri bir günlük 
çalıştay’da ele alınması hem önerilerin test edilmesini sağlaması yönünden 
hem de proje ve planlama sürecinin hızlandırılması açısından yararı olacaktır. 
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EK: Mali Fizibilite Tabloları 
 

 





Kartal - Senaryo A1
Özet Tablo

Tablo   A1.1

Kap (satış)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Geliştirme Maliyetleri (arsa ve altyapı dahil)
Toplam PV Toplam Cari

Konut $1.198.539.068 $1.557.412.903 $145.692.073 $149.157.320 $305.245.135 $312.175.630 $319.106.125 $326.036.620 $0 $0 $0 $0
Ofis $897.000.077 $1.284.025.500 $57.979.125 $59.405.034 $121.661.888 $186.770.559 $191.048.288 $195.326.016 $199.992.628 $271.841.963 $0 $0
Alışveriş-Perakende $292.597.137 $433.425.000 $0 $0 $81.060.000 $41.430.000 $42.510.000 $87.000.000 $66.735.000 $68.220.000 $46.470.000 $0
Otel $155.634.008 $227.278.100 $0 $0 $40.484.500 $44.035.300 $22.609.450 $23.201.250 $47.586.100 $24.384.850 $24.976.650 $0
Otopark $54.639.283 $78.622.031 $3.931.102 $7.862.203 $7.862.203 $7.862.203 $11.793.305 $7.862.203 $7.862.203 $11.793.305 $7.862.203 $3.931.102
Toplam Maliyet $2.598.409.572 $3.580.763.534 $207.602.299 $216.424.558 $556.313.726 $592.273.693 $587.067.167 $639.426.089 $322.175.931 $376.240.117 $79.308.853 $3.931.102

Gelirler
Konut $1.390.286.215 $1.947.744.015 $0 $159.173.869 $170.316.040 $364.476.325 $389.989.667 $417.288.944 $446.499.170 $0 $0 $0
Ofis $1.024.249.416 $1.588.975.532 $0 $58.633.158 $62.737.479 $134.258.205 $215.484.419 $230.568.328 $246.708.111 $263.977.679 $376.608.155 $0
Alışveriş-Perakende $566.407.561 $1.063.203.865 $0 $0 $14.471.902 $23.227.403 $33.137.762 $53.186.108 $71.136.420 $91.339.163 $108.592.116 $116.193.564 $551.919.428
Otel $276.493.780 $535.166.554 $0 $0 $4.014.594 $8.510.940 $12.179.155 $16.683.144 $25.819.440 $34.275.307 $44.925.826 $53.012.475 $335.745.673
Otopark $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Toplam Gelir $3.257.436.972 $5.135.089.966 $0 $217.807.027 $251.540.015 $530.472.872 $650.791.003 $717.726.524 $790.163.141 $389.592.148 $530.126.097 $169.206.038 $887.665.101

Nakit Akış (Toplam Proje vergi öncesi,) $659.027.400 $1.554.326.432 -$207.602.299 $1.382.469 -$304.773.711 -$61.800.820 $63.723.836 $78.300.435 $467.987.210 $13.352.031 $450.817.243 $165.274.937 $887.665.101
Kumulatif nakit alış vergi öncesi -$207.602.299 -$206.219.830 -$510.993.541 -$572.794.361 -$509.070.525 -$430.770.090 $37.217.120 $50.569.151 $501.386.394 $666.661.331 $1.554.326.432
Nakit Akış (Toplam Proje vergi sonrası) $448.994.336 $1.157.307.128 -$207.602.299 $1.382.469 -$304.773.711 -$61.800.820 $63.723.836 $78.300.435 $374.389.768 $10.681.625 $360.653.795 $132.219.950 $710.132.081

NPV (arsa dahil) vergi öncesi 7% $659.027.400 Kurumlar vergisi 80%
IRR (arsa dahil) vergi öncesi 21,94% 20%

NPV (arsa dahil) vergi sonrası 7% $448.994.336
IRR (arsa dahil) vergi sonrası 18,30%

Yıllar



Kartal - Senaryo A1
Özet Tablo

Tablo A1.2

Senaryo A:    Plan Öngörüleri
Senaryo A1:  E = 1,20

Kullanımlar % Alan Maliyet PV Gelir PV NPV IRR
Ofis 37,06% 942750m2 $897.000.077 $1.024.249.416 $127.249.339 19,52%
AVM + Perakende 11,79% 300000m2 $292.597.137 $566.407.561 $273.810.425 31,00%
Otel 5,29% 134500m2 $155.634.008 $276.493.780 $120.859.772 23,12%
Konut 45,86% 1166750m2 $1.198.539.068 $1.390.286.215 $191.747.147 22,22%
Kapalı Otopark 314488m2 $54.639.283 -$54.639.283
Toplam (ort) 100,00% 2544000m2 $2.598.409.572 $3.257.436.972 $659.027.400 21,94%

PV= Bugünkü Değer
NPV= Net Bugünkü Değer
IRR= İç Karlılık Oranı



Kartal - Senaryo A2 
Özet Tablo

Tablo A2.1

Kap (satış)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Toplam PV Toplam Cari
Konut $1.547.007.818 $2.011.641.423 $185.783.478 $191.087.155 $392.781.665 $403.389.020 $413.996.375 $424.603.730 $0 $0 $0 $0
Ofis $1.108.033.696 $1.581.619.297 $74.718.391 $75.721.281 $153.448.344 $233.181.188 $236.189.859 $239.198.531 $242.207.203 $326.954.500 $0 $0
Alışveriş-Perakende $333.619.116 $494.686.667 $0 $0 $91.413.333 $47.026.667 $48.346.667 $99.333.333 $76.480.000 $78.460.000 $53.626.667 $0
Otel $176.225.896 $257.089.933 $0 $0 $47.494.067 $49.003.267 $25.256.233 $26.010.833 $53.530.867 $27.520.033 $28.274.633 $0
Otopark $78.345.723 $112.733.906 $5.636.695 $11.273.391 $11.273.391 $11.273.391 $16.910.086 $11.273.391 $11.273.391 $16.910.086 $11.273.391 $5.636.695
Toplam Maliyet $3.243.232.249 $4.457.771.226 $266.138.563 $278.081.827 $696.410.799 $743.873.531 $740.699.220 $800.419.819 $383.491.460 $449.844.619 $93.174.691 $5.636.695

Konut $2.002.710.280 $2.805.729.439 $0 $229.290.300 $245.340.621 $525.028.929 $561.780.954 $601.105.621 $643.183.014 $0 $0 $0
Ofis $1.278.110.397 $1.982.804.303 $0 $73.165.430 $78.287.010 $167.534.201 $268.892.392 $287.714.860 $307.854.900 $329.404.743 $469.950.767 $0
Alışveriş-Perakende $755.210.082 $1.417.605.154 $0 $0 $19.295.870 $30.969.871 $44.183.683 $70.914.811 $94.848.559 $121.785.550 $144.789.488 $154.924.752 $735.892.570
Otel $247.118.259 $471.774.055 $0 $0 $4.583.075 $9.807.780 $13.642.621 $18.190.862 $26.913.492 $33.554.156 $41.267.755 $44.156.498 $279.657.818
Otopark $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Toplam Gelir $4.283.149.019 $6.677.912.950 $0 $302.455.730 $347.506.575 $733.340.781 $888.499.651 $977.926.153 $1.072.799.966 $484.744.449 $656.008.009 $199.081.249 $1.015.550.388

Nakit Akış (Toplam Proje) vergi öncesi $1.039.916.770 $2.220.141.725 -$266.138.563 $24.373.903 -$348.904.224 -$10.532.751 $147.800.430 $177.506.334 $689.308.505 $34.899.830 $562.833.319 $193.444.554 $1.015.550.388
Kümülatif nakit Akış Vergi Öncesi -$266.138.563 -$241.764.661 -$590.668.885 -$601.201.636 -$453.401.206 -$275.894.871 $413.413.634 $448.313.464 $1.011.146.782 $1.204.591.336 $2.220.141.725
Nakit Akış Vergi Sonrası $723.618.858 $1.650.998.272 -$266.138.563 $19.499.122 -$348.904.224 -$10.532.751 $118.240.344 $142.005.068 $551.446.804 $27.919.864 $450.266.655 $154.755.643 $812.440.311

NPV (arsa dahil) vergi öncesi 7% $1.039.916.770
IRR (arsa dahil) vergi öncesi 27,52% kurumlar vergisi 80%

20%

NPV (arsa dahil) vergi sonrası 7% $723.618.858
IRR (arsa dahil) vergi sonrası 22,74%

Yıllar

Geliştirme Maliyetleri (arsa  ve altyapı dahil)

Gelirler



Kartal - Senaryo A2
Özet Tablo

Tablo A2.2

Senaryo A: Plan Öngörüleri
Senaryo A2: Emsal = 1,80

Kullanımlar % Alan Maliyet PV Gelir PV NPV IRR
Ofis 38,23% 1458750m2 $1.108.033.696 $1.278.110.397 $170.076.702 20,03%
AVM + Perakende 10,48% 400000m2 $333.619.116 $755.210.082 $421.590.965 38,51%
Otel 4,49% 171500m2 $176.225.896 $247.118.259 $70.892.364 16,68%
Konut 46,80% 1785750m2 $1.547.007.818 $2.002.710.280 $455.702.462 35,15%
Kapalı Otopark 450936m2 $78.345.723 -$78.345.723
Toplam (ort) 100,00% 3816000m2 $3.243.232.249 $4.283.149.019 $1.039.916.770 27,52%

PV= Bugünkü Değer
NPV= Net Bugünkü Değer
IRR= İç Karlılık Oranı



Kartal - Senaryo B1 
Özet  Nakit Akış 

Tablo B1.1

Kap (satış)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Toplam PV Toplam Cari
Konut $1.434.897.046 $1.864.704.488 $174.164.625 $178.408.013 $365.302.800 $373.789.575 $382.276.350 $390.763.125 $0 $0 $0 $0
Ofis $642.783.506 $920.092.753 $41.558.625 $42.580.697 $87.205.538 $133.874.522 $136.940.738 $140.006.953 $143.073.169 $194.852.513 $0 $0
Alışveriş-Perakende $341.443.430 $505.767.500 $0 $0 $94.570.000 $48.440.000 $49.595.000 $101.500.000 $77.857.500 $79.590.000 $54.215.000 $0
Otel $104.848.983 $152.812.300 $0 $0 $28.514.700 $29.302.300 $15.044.950 $15.438.750 $31.665.100 $16.226.350 $16.620.150 $0
Otopark $54.164.972 $77.939.531 $3.896.977 $7.793.953 $7.793.953 $7.793.953 $11.690.930 $7.793.953 $7.793.953 $11.690.930 $7.793.953 $3.896.977
Toplam Maliyet $2.578.137.937 $3.521.316.572 $219.620.227 $228.782.663 $583.386.991 $593.200.350 $595.547.967 $655.502.781 $260.389.722 $302.359.792 $78.629.103 $3.896.977

Konut $1.802.628.505 $2.525.421.631 $0 $206.382.938 $220.829.743 $472.575.650 $505.655.946 $541.051.862 $578.925.492 $0 $0 $0
Ofis $734.167.640 $1.138.955.413 $0 $42.027.427 $44.969.346 $96.234.401 $154.456.214 $165.268.149 $176.836.920 $189.215.504 $269.947.452 $0
Alışveriş-Perakende $660.808.821 $1.240.404.510 $0 $0 $16.883.886 $27.098.637 $38.660.722 $62.050.459 $82.992.489 $106.562.356 $126.690.802 $135.559.158 $643.905.999
Otel $151.696.573 $289.604.287 $0 $0 $2.813.377 $6.020.626 $8.374.690 $11.166.683 $16.521.177 $20.597.630 $25.332.717 $27.106.007 $171.671.380
Otopark $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Toplam Gelir $3.349.301.539 $5.194.385.841 $0 $248.410.364 $285.496.352 $601.929.315 $707.147.573 $779.537.154 $855.276.078 $316.375.490 $421.970.971 $162.665.165 $815.577.379

Nakit Akış (Toplam Proje) vergi öncesi $771.163.602 $1.673.069.269 -$219.620.227 $19.627.702 -$297.890.638 $8.728.965 $111.599.606 $124.034.373 $594.886.356 $14.015.698 $343.341.868 $158.768.188 $815.577.379
Kumülatif nakit Akış Vergi Öncesi -$219.620.227 -$199.992.525 -$497.883.163 -$489.154.199 -$377.554.593 -$253.520.221 $341.366.136 $355.381.834 $698.723.702 $857.491.890 $1.673.069.269
Nakit Akış Vergi Sonrası $527.246.873 $1.234.953.242 -$219.620.227 $15.702.161 -$297.890.638 $6.983.172 $89.279.684 $99.227.498 $475.909.085 $11.212.558 $274.673.494 $127.014.551 $652.461.903

NPV (arsa dahil) vergi öncesi 7% $771.163.602
IRR (arsa dahil) vergi öncesi 26,12% kurumlar vergisi 80%

20%

NPV (arsa dahil) vergi sonrası 7% $527.246.873
IRR (arsa dahil) vergi sonrası 21,38%

Yıllar

Geliştirme Maliyetleri (arsa ve altyapı dahil)

Gelirler

 



Kartal - Senaryo B1
Özet Tablo

Tablo B1.2

Senaryo B: Piyasa Eğilimleri
Senaryo B1: Emsal = 1,20

Kullanımlar % Alan Maliyet PV Gelir PV NPV IRR
Ofis 26,56% 675750m2 $642.783.506 $734.167.640 $91.384.134 19,54%
AVM + Perakende 13,76% 350000m2 $341.443.430 $660.808.821 $319.365.391 30,98%
Otel 3,52% 89500m2 $104.848.983 $151.696.573 $46.847.590 17,60%
Konut 56,16% 1428750m2 $1.434.897.046 $1.802.628.505 $367.731.458 31,30%
Kapalı Otopark 311758m2 $54.164.972 -$54.164.972
Toplam (ort) 100,00% 2544000m2 $2.578.137.937 $3.349.301.539 $771.163.602 26,12%

PV= Bugünkü Değer
NPV= Net Bugünkü Değer
IRR= İç Karlılık Oranı

 



Kartal - Senaryo B2 
Özet Nakit Akış

Tablo B2.1

Kap (satış)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Geliştirme Maliyetleri (arsa ve altyapı d
Toplam PV Toplam Cari

Konut $2.099.342.893 $2.730.201.103 $251.580.200 $258.973.273 $532.732.690 $547.518.835 $562.304.980 $577.091.125 $0 $0 $0 $0
Ofis $626.516.099 $898.030.428 $39.806.688 $40.342.422 $84.327.838 $130.027.603 $133.563.450 $137.099.297 $140.635.144 $192.227.988 $0 $0
Alışveriş-Perakende $375.321.506 $556.522.500 $0 $0 $102.840.000 $52.905.000 $54.390.000 $111.750.000 $86.040.000 $88.267.500 $60.330.000 $0
Otel $100.186.734 $146.159.000 $0 $0 $27.001.000 $27.859.000 $14.358.500 $14.787.500 $30.433.000 $15.645.500 $16.074.500 $0
Otopark $73.315.287 $105.495.469 $5.274.773 $10.549.547 $10.549.547 $10.549.547 $15.824.320 $10.549.547 $10.549.547 $15.824.320 $10.549.547 $5.274.773
Toplam Maliyet $3.274.682.518 $4.436.408.499 $296.661.661 $309.865.241 $757.451.074 $768.859.985 $780.441.250 $851.277.469 $267.657.691 $311.965.308 $86.954.047 $5.274.773

Konut $2.966.162.383 $4.155.493.283 $0 $339.595.931 $363.367.646 $777.606.763 $832.039.237 $890.281.983 $952.601.722 $0 $0 $0
Ofis $764.684.579 $1.186.298.052 $0 $43.774.369 $46.838.575 $100.234.550 $160.876.452 $172.137.804 $184.187.450 $197.080.571 $281.168.282 $0
Alışveriş-Perakende $772.373.947 $1.449.823.453 $0 $0 $19.734.412 $31.673.732 $45.187.857 $72.526.511 $97.004.208 $124.553.404 $148.080.158 $158.445.769 $752.617.402
Otel $156.645.915 $299.083.659 $0 $0 $2.805.205 $6.003.139 $8.510.951 $11.546.631 $17.355.685 $21.954.207 $26.101.112 $27.928.190 $176.878.538
Otopark $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Toplam Gelir $4.659.866.824 $7.090.698.447 $0 $383.370.300 $432.745.839 $915.518.184 $1.046.614.497 $1.146.492.929 $1.251.149.066 $343.588.182 $455.349.552 $186.373.959 $929.495.939

Nakit Akış (Toplam Proje) vergi öncesi $1.385.184.307 $2.654.289.947 -$296.661.661 $73.505.059 -$324.705.236 $146.658.199 $266.173.247 $295.215.460 $983.491.375 $31.622.874 $368.395.505 $181.099.185 $929.495.939
Kümülatif Nakit Akış Vergi Öncesi -$296.661.661 -$223.156.602 -$547.861.838 -$401.203.639 -$135.030.392 $160.185.068 $1.143.676.443 $1.175.299.317 $1.543.694.822 $1.724.794.008 $2.654.289.947
Nakit Akış Vergi Sonrası $999.685.429 $1.999.158.579 -$296.661.661 $58.804.047 -$324.705.236 $117.326.559 $212.938.597 $236.172.368 $786.793.100 $25.298.299 $294.716.404 $144.879.348 $743.596.751

NPV (arsa dahil) vergi öncesi 7% $1.385.184.307
IRR (arsa dahil) vergi öncesi 37,67% kurumlar vergisi 80%

20%

NPV (arsa dahil) vergi sonrası 7% $999.685.429
IRR (arsa dahil) vergi sonrası 31,05%

Yıllar

Gelirler



Kartal Senaryo B2
Özet Tablo

Tablo B2.2

Senaryo B: Piyasa Eğilimleri
Senaryo B2: Emsal = 1,8

Kullanımlar % Alan Maliyet PV Gelir PV NPV IRR
Ofis 20% 779250m2 $626.516.099 $764.684.579 $138.168.481 26,71%
AVM + Perakende 12% 450000m2 $375.321.506 $772.373.947 $397.052.441 33,90%
Otel 3% 97500m2 $100.186.734 $156.645.915 $56.459.181 20,06%
Konut 65% 2489250m2 $2.099.342.893 $2.966.162.383 $866.819.491 46,38%
Kapalı Otopark 421982m2 $73.315.287 -$73.315.287
Toplam (ort) 100% 3816000m2 $3.274.682.518 $4.659.866.824 $1.385.184.307 37,67%

PV= Bugünkü Değer
NPV= Net Bugünkü Değer
IRR= İç Karlılık Oranı



Kartal
Senaryolar Özeti

Mali Göstergeler

Senaryo Emsal

Toplam İnşaat 
Alanı (Emsal 

İçi) Ofis %
Ticaret 

%
Otel 
% Konut %

Toplam maliyet 
PV Toplam Gelir Pv

NPV

IRR 
vergi 
öncesi

IRR 
vergi 

sonrası

Senaryo A1 1,20 2544000m2 37,1% 11,8% 5,3% 45,9% 2.598.409.572$    3.257.436.972$    659.027.400$       21,94% 18,30%

Senaryo A2 1,80 3816000m2 38,2% 10,5% 4,5% 46,8% 3.243.232.249$    4.283.149.019$     1.039.916.770$    27,52% 22,74%

Senaryo B1 1,20 2544000m2 26,6% 13,8% 3,5% 56,2% 2.578.137.937$     3.349.301.539$    771.163.602$       26,12% 21,38%

Senaryo B2 1,80 3816000m2 20,4% 11,8% 2,6% 65,2% 3.274.682.518$     4.659.866.824$    1.385.184.307$    37,67% 31,05%

Senaryo A: Plan Senaryosu
Senaryo B: Piyasa Eğilimleri Senaryosu



Kartal
Senaryolar

İstihdam ve Kullanım Büyüklükleri 

Emsal

Toplam İnşaat 
Alanı (Emsal 

İçi)
Toplam 
İşgücü Ofis

Ofis 
İşgücü Ticaret

Ticaret 
İşgücü Otel

Otel 
İşgücü Konut

Sen A1 1,2 2.544.000m2 80000 942.750m2 62850 300.000m2 15000 134.500m2 2150 1.166.750m2
Sen A2 1,8 3.816.000m2 120000 1.458.750m2 97250 400.000m2 20000 171.500m2 2750 1.785.750m2
Sen B1 1,2 2.544.000m2 64000 675.750m2 45050 350.000m2 17500 89.500m2 1450 1.428.750m2
Sen B2 1,8 3.816.000m2 76000 779.250m2 51950 450.000m2 22500 97.500m2 1550 2.489.250m2

Ofis % Ticaret % Otel % Konut %

37,06% 11,79% 5,29% 45,86%
38,23% 10,48% 4,49% 46,80%
26,56% 13,76% 3,52% 56,16%
20,42% 11,79% 2,56% 65,23%

Sen A1
Sen A2
Sen B1
Sen B2



Kartal Proje Alanı
Kullanım m2 Büyüklükleri

Senaryo Emsal

Toplam İnşaat 
Alanı (Emsal 

İçi) Ofis Ticaret Otel Konut

Sen A1 1,2 2.544.000m2 942.750m2 300.000m2 134.500m2 1.166.750m2
Sen A2 1,8 3.816.000m2 1.458.750m2 400.000m2 171.500m2 1.785.750m2
Sen B1 1,2 2.544.000m2 675.750m2 350.000m2 89.500m2 1.428.750m2
Sen B2 1,8 3.816.000m2 779.250m2 450.000m2 97.500m2 2.489.250m2

Ofis % Ticaret % Otel % Konut %

Sen A1 37,06% 11,79% 5,29% 45,86%
Sen A2 38,23% 10,48% 4,49% 46,80%
Sen B1 26,56% 13,76% 3,52% 56,16%
Sen B2 20,42% 11,79% 2,56% 65,23%

Senaryo



Kartal Proje Alanı
Nüfus - İşgücü

Senaryo Emsal
Toplam İnşaat 

Alanı (Emsal İçi)

Kentsel Dönüşüm 
Alanı (360 ha) 
Toplam İşgücü

Kamu Alanı 
(147,8 ha) 

Kamu 
Hizmetleri 

İşgücü

Özel Mülk 
Alanı (212,2 
ha) Toplam 

İşgücü
Ofis 

İşgücü
Ticaret 
İşgücü

Otel 
İşgücü

Konut 
Nüfusu(kişi)

Sen A1 1,2 2.544.000m2 100.000 20.000 80.000 62.850 15.000 2.150 25.669
Sen A2 1,8 3.816.000m2 150.000 30.000 120.000 97.250 20.000 2.750 39.287
Sen B1 1,2 2.544.000m2 80.000 16.000 64.000 45.050 17.500 1.450 31.433
Sen B2 1,8 3.816.000m2 95.000 19.000 76.000 51.950 22.500 1.550 54.764



Kartal Proje Alanı
Otel Tahminleri

Tesis Adedi A1 A2 B1 B2
Tesis 
başı oda

Oda başı 
m2

Oda başı 
istihdam

5* Otel adedi 3 4 2 2 200 70 1
İş Oteli (4*) adedi 7 9 5 5 150 50 1
3* Otel adedi 10 12 6 8 100 40 0,5
 Oda Sayısı
5* Otel Oda sayısı 600 800 400 400
İş Oteli (4*) Oda sayısı 1050 1350 750 750
3* Otel Oda sayısı 1000 1200 600 800
İnşaat Alanı m2
5* Otel M2 42000 56000 28000 28000
İş Oteli (4*) M2 52500 67500 37500 37500
3* Otel M2 40000 48000 24000 32000
Toplam İnşaat Alanı M2 134500 171500 89500 97500
İstihdam
5* Otel 600 800 400 400
İş Oteli (4*) 1050 1350 750 750
3* Otel 500 600 300 400
Toplam İstihdam (Kişi) 2150 2750 1450 1550

Senaryolara göre değişen değerler Senaryolarda Ortak Standartlar



Kartal Proje Alanı
Düzenleme Ortalık Payı (DOP) 

ve Kamu Ortaklık Payı (KOP) Hesabı

30.000 Nüfusa Göre (m2)
PROJE ALANI DOP KOP DOP + KOP

3.600.000                                                               1.241.250        367.000        1.608.250        
100% 34,5% 10,2% 44,7%

40.000 Nüfusa Göre (m2)
PROJE ALANI DOP KOP DOP + KOP

3.600.000                                                               1.415.000        456.000        1.871.000        
100% 39,3% 12,7% 52,0%

55.000 Nüfusa Göre (m2)
PROJE ALANI DOP KOP DOP + KOP

3.600.000                                                               1.675.625        589.500        2.265.125        
100% 46,5% 16,4% 62,9%



Kartal - Fizibilite Çalışması  
Varsayımlar

Sen A1 Sen A2 Sen B1 Sen B2
2.120.000m2 2.120.000m2 2.120.000m2 2.120.000m2

1,2 1,8 1,2 1,8
100000 150000 80000 95000
20000 30000 16000 19000
80000 120000 64000 76000

4 4 4 4
3,3 3,3 3,3 3,3

15m2 15m2 15m2 15m2
20m2 20m2 20m2 20m2

1 1 1 1
1 1 1 1

0,5 0,5 0,5 0,5
3 4 2 2
7 9 5 5

10 12 6 8
150m2 150m2 150m2 150m2

** İMP değerleridir

Sen A1 Sen A2 Sen B1 Sen B2
$750 $750 $750 $750

$550 $550 $550 $550
$600 $600 $600 $600
$800 $800 $800 $800
$540 $540 $540 $540

$55 $55 $55 $55
$60 $60 $60 $60
$80 $80 $80 $80
$54 $54 $54 $54

$625 $417 $625 $417
$625 $417 $625 $417
$625 $417 $625 $417
$625 $417 $625 $417
$250 $250 $250 $250

Sen A1 Sen A2 Sen B1 Sen B2
1550 1250 1550 1400

33 33 33 30
70% 70% 70% 70%

130 120 140 140
90 70 100 90
70 55 75 70

50% 50% 50% 50%
1700 1600 1800 1700

Sen A1 Sen A2 Sen B1 Sen B2
7% 7% 7% 7%

15% 15% 15% 15%
20% 20% 20% 20%

2% 2% 2% 2%
5% 5% 5% 5%

20% 20% 20% 20%
5% 5% 5% 5%

Toplam ihtiyacın %35'i kapalı otopark olarak düzenlenecektir.
her 100m2 konut için 2 araç
her 50 m2 ofis için 2
her 25 m2 ticaret alanı için 1
her 50 m2 otel alanı için 1

 Bir araç park alanı 30m2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toplam
5% 5% 10% 15% 15% 15% 15% 20% 0% 0% 100%
0% 0% 20% 10% 10% 20% 15% 15% 10% 0% 100%
0% 0% 20% 20% 10% 10% 20% 10% 10% 0% 100%

10% 10% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 100%

5% 5% 10% 15% 15% 15% 15% 20% 0% 0% 100%
0% 0% 20% 10% 10% 20% 15% 15% 10% 0% 100%
0% 0% 20% 20% 10% 10% 20% 10% 10% 0% 100%

10% 10% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 100%

5% 5% 10% 15% 15% 15% 15% 20% 0% 0% 100%
0% 0% 20% 10% 10% 20% 15% 15% 10% 0% 100%
0% 0% 20% 20% 10% 10% 20% 10% 10% 0% 100%

10% 10% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 100%

5% 5% 10% 15% 15% 15% 15% 20% 0% 0% 100%
0% 0% 20% 10% 10% 20% 15% 15% 10% 0% 100%
0% 0% 20% 20% 10% 10% 20% 10% 10% 0% 100%

10% 10% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 100%
      Otel
      Konut

    Konut
Senaryo B2
    Ofis
     Ticaret

   Ofis
   Ticaret
   Otel

    Ofis
    Ticaret
     Otel
    Konut
Senaryo B1

    Ticaret
    Otel
    Konut
 Senaryo A2

Otopark İhtiyacı

Geliştirme Progtramı (İnşaat Zamanlaması)

    Ofis
Senaryo A1

Yıllar

Yıllık Fiyat Artışı (Eskalayon)
Yapımcı (Müteahhit) payı
Tanıtım, Reklam ve Satış Giderleri

Nakit Akış İndirgeme Oranı (i)
Otel Kapitalizasyon Oranı (11. yıl)
Ticaret Kapitalizasyon Oranı (11. yıl)
Yıllık USD Enflasyonu

Konut m2 satış

Finansal Varsayımlar

   5*
   4*
   3*
Otel Başlangış Doluluk Oranı

Ofis m2 satış
Ticaret m2 aylık kira
Kiralanabilir Alan (GLA)
Otel ARR

     Ticaret
     Otel
     Konut
İnşaat m2 başına arsa maliyeti

     Otel
     Konut
Altyapı ve Peysaj Maliyeti
     Ofis

Arsa m2 değeri
m2 inşaat maliyeti
     Ofis
     Ticaret

4* Otel adedi
3* Otel Adedi
Ortalama Konut Büyüklüğü

Maliyet varsayımları (USD)

* A1 senaryosu İMP değeridir

   5* Otel
   İş Oteli (4*)
   3* Otel
5* Otel adedi

Genel Varsayımlar
Proje Alanı
Emsal E
Proje Alanı Yeni İşgücü*

işgücü başına m2

   Kamu
   Özel 
İşgücü Başına Nüfus **
Hanehalkı büyüklüğü

   Ticaret
   Oda başına işgücü

   Ofis

    Ofis
    Ticaret
    Otel
    Konut
Kapalı Otopark

Gelir varsayımları (USD)
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