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İstanbul Vizyon 2050: 
Nasıl Bir İstanbul İstiyoruz? 
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2018 yılı Birleşmiş Milletler hesaplarına göre, dünya nüfusunun yüzde 55’i 
kentlerde yaşamakta ve bu oranın 2050 yılında yüzde 68’e yükseleceği tahmin 
ediliyor. Yaklaşık iki bin yıldır dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan İstanbul, 
dünyadaki bu genel trende uygun şekilde 21. yüzyılda da yeni nüfus çekmeye 
devam ediyor. Üstelik Tokyo, New York, Paris ve Londra gibi dünya kentlerine 
oranla çok daha ciddi bir hızla: Son 60 senede nüfusu sekiz kat artan İstanbul 
bugün Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sine ev sahipliği yapıyor.

İstanbul’un bugün artık bu sağlıksız büyümenin sınırlarına ulaştığını kabul 
etmemiz gerekiyor. Kente verilen onlarca farklı isimden Dersaadet yani 
“mutluluk kapısı” artık eskisi kadar açık değil. İstanbullular hız kesmeyen gıda 
enflasyonu, trafik yoğunluğu, altyapı sorunları, hava kirliliği ile boğuşuyor; her 
an deprem riskiyle yaşıyor; sağlık, konut sorunlarıyla birlikte gelir uçurumunu 
daha fazla hissediyor ve beton yapılar arasında yeşilden ve maviden uzak bir 
yaşam sürüyor. Kronikleşen bu sorunların yanında daha pek çoğu, önümüzdeki 
yıllarda ortaya çıkmak için şimdiden ufukta beliriyor. Kentin binlerce yıllık kültürel 
mirasına, benzersiz doğal güzelliklerinin önüne perde çeken bu sorun yumağı, 
günü kurtaran aceleci çözümlere değil, uzun vadeli, somut ve uygulanabilir 
planlara ihtiyaç duyuyor.

Bu noktada önemli birkaç soru ortaya çıkıyor: 

Nasıl bir İstanbul istiyoruz? Daha adil, huzurlu, yeşil ve 
yaratıcı bir kenti 16 milyon İstanbullu ile birlikte nasıl 
planlayabiliriz? Vizyon 2050 Ofisi bu temel sorulara 
kapsamlı, kapsayıcı ve hiçbir kesimi dışarıda bırakmayan 
yanıtlar, planlar ve stratejiler üretmek için Şubat 2020’de 
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) bünyesinde kuruldu. 

İPA’nın dört alt bileşeninden biri olan Vizyon 2050 Ofisi iki yıla yayılan bir çalışma 
takvimi içerisinde iklim krizinden ulaşıma, altyapıdan kültür politikalarına, 
istihdamdan tarım ve gıda politikalarına hayatın her alanına temas eden konu 
başlıklarına odaklanacak ve bu konulara dair mevcut durumu değerlendirdikten 
sonra bir gelecek vizyonu ve vizyonu hayata geçirecek eylem planları hazırlayacak.

İstanbul bu girişiminde yalnız değil. Dünyada pek çok metropol plansız 
kentleşmenin oluşturduğu çıkmazlara çözüm arıyor. On yıllardır uygulanagelen 
kentleşme modellerinin neden olduğu sorunlar, bir Birleşmiş Milletler raporunda* 
üç temel eksende değerlendiriliyor. Buna göre kamu menfaatinin  ve halk sağlığının 
önceliklendirilmediği, özel araç odaklı, yoğun enerji tüketen, iklim krizine neden 
olan kentleşme modeli, öncelikle çevresel anlamda sürdürülemez durumda. İkinci 
olarak toplumsal sorunlar öne çıkıyor. Artık gelir uçurumunun gittikçe genişlediği, 
yoksunluk ve yoksulluk ile paralel olarak mekânsal eşitsizliklerin arttığı, güvenlikli 
sitelerin ve plansız büyümenin karşı karşıya geldiği, göçmenlerin yaşama dâhil 
edilemediği büyük kentler karşımızda duruyor. Son olarak ekonomik açıdan 
bakıldığında ise özellikle genç nüfus arasında yaygın işsizlik veya güvencesiz 

* UN-HABITAT, 2016
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ve düşük maaşlı işler acı bir gerçek olarak ortaya çıkıyor. Bu durum bir yandan 
gelir elde etme ihtiyacı nedeniyle kayıt dışı istihdamı arttırırken diğer yandan 
büyük oranda bir nüfus için kentin sunduğu imkanlardan mahrum, adaletsiz bir 
yaşamı mecbur kılıyor.

Dünyanın pek çok farklı noktasında bu sorunları yaşayan kentler, özellikle 
1980’lerden bu yana kapsamlı planlar üretiyorlar. Ancak son 20 yılda çok daha 
net bir şekilde hissediliyor ki sorunlara bizzat neden olan yaklaşımlarla çözüm 
oluşturulamıyor. Yukarıdan inme “model kentler”, kerameti kendinden menkul 
büyük projeler yaklaşımı artık dünyada terk ediliyor. Bunun yerine kentin her 
kesiminin dahil edildiği, ihtiyaçların hesaplandığı, imkanların, potansiyellerin ve 
engellerin göz önüne alındığı farklı bir planlama sürecine dünya genelinde tanık 
oluyoruz.

İklim krizinin etkilerini her geçen gün daha fazla hisseden, toplumsal huzura 
acil ihtiyaç duyan İstanbul’un artık aynı hataları yapıp aynı olumsuz sonuçlarla 
karşılaşacak ne kapasitesi ne de vakti bulunuyor. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi öncülüğünde kurulan İstanbul Planlama Ajansı ve Vizyon 2050 Ofisi, 
bir yandan üniversiteleri, kamu ve özel sektörü, sivil toplum kuruluşlarını ve 
en önemlisi 16 milyon İstanbulluyu bir araya getirerek kentin özel koşullarını 
belirliyor, diğer yandan dünya genelindeki farklı kentlerle bilgi alışverişi içerisine 
giriyor. Böylece geçmişteki süreçlerden gerekli dersleri çıkarmayı, 2050 yılının 
sorunlarını ve fırsatlarını şimdiden öngören bir kent planlamayı hedefliyor.

Yerel demokrasi için yeni bir başlangıç ifade eden İPA Florya Kampüsü’nde 
çalışmalarını sürdüren Vizyon 2050 Ofisi göç ve nüfus politikalarından ulaşım ve 
altyapıya, istihdamdan enerjiye, kentsel dayanıklılıktan mekânsal organizasyona 
17 farklı konu başlığına odaklanıyor. Bu konulara dair atılacak her adımda şu 
temel ilkeler göz önünde bulunduruluyor:

 ● Eşitlikçi ve adil,
 ● Demokratik ve katılımcı,
 ● Dayanıklı, güvenli ve sağlıklı,
 ● Refah yaratan ve güvenceli,
 ● Korumacı
 ● Şeffaf.

Vizyon 2050 Ofisi, her bir konu başlığında en az bir olmak üzere toplamda 
20’den fazla alanında uzman araştırmacı, bir süreç koordinatörü ve üç  yürütücü 
akademisyenden oluşuyor. Bu uzman ekip iki yıllık çalışma takvimi süresince 
İstanbullularla birlikte, önce bir kentsel durum analizi raporu hazırlayarak kentin 
ayrıntılı bir betimlemesini yapacak, ardından İstanbul’un 2050 yılına hazır 
olmasını sağlayacak vizyon etrafında şekillenen hedefler, stratejiler, politikalar, 
eylemler belirleyecek.
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Geniş katılım ve ortak akılla hareket eden, şeffaflığı 
merkezine alan yeni nesil belediyecilik anlayışına yönelik 
ihtiyaç her geçen gün kendini daha fazla gösteriyor. Vizyon 
2050 Ofisi tam da bu ihtiyaca karşılık verecek şekilde 
İstanbulluları önümüzdeki yılların İstanbul’unu hep birlikte 
planlamaya çağırıyor.
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Sayılarla İstanbul
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* TÜİK, 2019, Nüfus İstatistikleri; İPA İstatistik Ofisi, 2019 

Nüfus: 15.519.267 kişi   Nüfus Yoğunluğu: 2.905 kişi/km²

Türkiye nüfusunun %19’u İstanbul’da yaşamaktadır.
İstanbul’da nüfus yoğunluğu Türkiye nüfus yoğunluğunun 27 katıdır. 

YAŞ ORANLARI *

İstanbul’da aktif nüfus ve 65+ yaş nüfus oranı artmakta, 
genç nüfus oranı düşmektedir. 

Türkiye İstanbul

EĞİTİM DURUMU *

İstanbul’da lise ve üstü okullardan mezun olanların
 oranı %42,1’dir. 

%57,9 %22,2 %17,1 %2,3%2,3 %0,4%0,4

Üniversite
Yüksek 
Lisans DoktoraLiseLise Altı

%22 %71 %7

0-14 Yaş 15-64Yaş 65+ Yaş

NÜFUS *
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Türkiye’de ikamet eden göçmenlerin %42’si İstanbul’da yaşamaktadır.

İstanbul’daki göçmen gruplar arasında en yüksek oran %58 ile 
Suriyeli göçmenlere aittir.

Suriyeli Göçmenler Diğer Göçmenler

%42%58

İstanbul Diğer İller

%42 %58

GÖÇ *

2009 2019

388.467

348.986

498.676

378.305

* İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi GM, 2020; International Organization for Migration, 2019; 
TÜİK, 2019, Nüfus İstatistikleri.



9 

* İstanbul İstatistik Ofisi, Mayıs-Haziran 2020 Faaliyet Raporu; 
EUROSTAT, 2019; TÜİK, 2019

İSTİHDAM * 

İstihdam Sayısı: 5,8 Milyon

Türkiye’de istihdam edilenlerin %21’i İstanbul’da yaşamaktadır.
İstanbul’da her 3 çalışandan 1’i kadındır.  

2019 yılında İstanbul’da istihdam edilenlerin %67’si hizmet, 
%32’si sanayi, %1’i ise tarım sektöründedir. 

%32%67 %1%1
Hizmet Sanayi Tarım

Kayıtdışı Çalışan Oranı: %19      İşsizlik Oranı: %15

%32,5 %67,5

2016-2019 yılları arasında İstanbul’daki toplam işsizlik oranı
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İstanbul’da var olanın 10 katı anaokulu-kreşe ihtiyaç vardır.  

KIYILARA ERİŞİM*

YAPI DURUMU**

Bina Sayısı: 1.135.877
Bağımsız Bölüm Sayısı: 7.142.990
İstanbul’da 2000 yılı öncesi inşa edilen 
793.800 bina yıkılma tehlikesiyle karşı 
karşıyadır.***

KENTSEL DONATILAR* 

Standart

İstanbul

Yeşil Alan Sağlık 
Tesisleri

İlkokul Ortaokul Lise

15 m²/kişi

2,67 m²/kişi

2 m²/kişi

0,39 m²/kişi

2 m²/kişi 2 m²/kişi 2 m²/kişi

0,39 m²/kişi 0,18 m²/kişi 0,53 m²/kişi

İstanbul’da kentsel donatılar standartların çok altındadır. 

Kıyı alanlarının uzunluğu 690 km’dir.  

Erişilebilir
290 km

ErişilemezYarı 
Erişilebilir
124 km

276 km

%18%42 %40

* İstanbul Çevre Düzeni Revizyon Planı Çalışması Analizleri, 2016.
**İBB, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 2020
***IBB, Deprem Çalıştyı Raporu, 2019
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ENERJİ *

Üretim: 1 milyon 237 bin MWh    Tüketim: 3 milyon 747 bin MWh
İstanbul’da üretilen enerji, tüketilen enerjinin %33’ünü karşılamaktadır.

*EPDK, Elektrik Piyasası Sektör Raporu, 2018
**İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı, Sera Gazı Envanteri 
***www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/, 2016

SERA GAZI SALIMI **

İstanbul’da sera gazı salım miktarının %66’sını sabit kaynaklar (konutlar, 
ticari/kurumsal tesisler, enerji üretimi ve endüstriyel enerji kullanımı), %28’ini 
ulaştırma ve mobil kaynaklar, %6’sını ise atık kaynaklar oluşturmaktadır. 

Sabit kaynaklardan kaynaklı salım miktarının %48’ini konutlar, %30’unu ticari/
kurumsal tesisler, %22’sini enerji üretimi ve endüstriyel enerji oluşturmaktadır.

Sabit Ulaştırma 
ve Mobil

%28%66 %6%6
Atık

%30%48 %22
Konut Ticari/

Kurumsal Tesis
Enerji Üretimi ve
Endüstriyel Enerji

Tüketilen enerjinin dağılımı

Ticarethane Konut Sanayi Aydınlatma
%2,3%2,3%29%45 %25 %1%1

GÜNLÜK YOLCULUKLAR ***

Günlük Ortalama 
Yolculuk Süresi 
1 Saat 31 dk.

Trafik Sıkışıklığı Nedeniyle
Yıl Boyu Trafikte Kaybedilen
Zaman 225 Saat

Günlük yolculukların %35’i toplu ulaşım araçlarıyla yapılmaktadır. 

Toplu Ulaşım
Araçları

Diğer Araçlar

%65%35
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İstanbul Vizyon 2050 
için Uluslararası 
Referans Belgeleri
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Kentlerin nüfusu ve büyüklükleri son yıllarda artış göstermeye devam ediyor. 
Özellikle 1980 sonrasında, küresel gündemde kentlerin önemi giderek artıyor. 

Küresel ölçekte yaşanan her türlü gelişmenin ve sorunların ilk 
görüldüğü yerler kentler ve söz konusu sorunlardan en fazla 
kentler etkileniyor ve etrafını etkiliyor. 

Bununla birlikte, kentleşme ve planlama yaklaşımlarında da yeni modeller ön 
plana çıkıyor. 1980’lerden itibaren özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
kentlerin mekânsal yapısı; sosyal, ekonomik ve ekolojik çerçevede ele alınarak 
stratejik plan yaklaşımıyla şekillendiriliyor. Entegre, çok sektörlü ve katılımcı 
planlama yaklaşımlarının başarılı örnekleri bulunuyor ve bunun diğer kent 
ve bölgelerde de uygulamaya geçirilmesi, cinsiyet eşitliği odaklı, kapsayıcı ve 
nüfusun çeşitli gruplarını ele alan yaklaşımların benimsenmesi önemseniyor. 
Kentlerde tarım topraklarının azalması, sera gazı emisyonlarının artışı, ulaşım 
zaman ve maliyetlerinin yüksekliği, sosyo-mekânsal ayrışma ortak sorun alanları 
arasında yer alıyor. Yeni planlama yaklaşımları çok sektörlü, iklim değişikliği 
ve cinsiyet eşitliği gibi küresel sorunlara odaklanıyor, uygulamadan önce yeni 
fikirleri etraflıca inceliyor. 

Kentlerde ortaya çıkan sorunlar ve bunların çözümleri kentte yaşayanlardan çok 
daha fazla insanın hayatını etkiliyor. Dolayısıyla kentlerin, uluslararası kurum 
ve kuruluşların gündeminde kapladığı yer git gide artıyor. Bunların başında 
Birleşmiş Milletler (BM)’in kentlerin geleceği ve planlanması üzerine yürüttüğü 
küresel ölçekte çalışmalar geliyor. Bunun yanında Avrupa Birliği (AB)’nin 
mekânsal planlama üzerine çalışmaları da İstanbul’un içinde bulunduğu bölge 
açısından önemle üzerinde durulması gereken konular arasında.

İlerleyen bölümde BM ve AB’nin kentlerin geleceği ve mekânsal planlamaya 
ilişkin takip ettikleri süreç genel hatlarıyla aktarılıyor.
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1. Birleşmiş Milletler HABITAT Konferansları,  
 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Yeni  
 Kentsel Gündem
Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) 1970’lerden 
itibaren sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir insan yerleşimlerinin geliştirilmesi 
ve herkes için yeterli barınmanın sağlanması misyonuyla çalışmaktadır. UN-
HABITAT’ın ilk adımı, 1976’da Kanada’nın Vancouver kentinde gerçekleştirilen 
Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansında (HABITAT I) atılmıştır. 
Konferansın iki önemli sonucundan biri; “kontrolsüz kentleşme”nin yarattığı 
olumsuz durumları sosyal adalet çerçevesinde azaltmak üzere, mekânsal 
planlamayı ekonomik, sosyal ve bilimsel düşünme araçlarıyla bir araya 
getiren insan yerleşimleri politikalarını tüm ülkelerin ve uluslararası toplumun 
üstlenmesini teşvik eden Vancouver Deklarasyonu (Vancouver Declaration on 
Human Settlements)’dur. İkincisi ise 1977’de Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri 
Merkezi’nin (UNCHS) kurulmasıdır.

Vancouver Deklarasyonunun temel konusu insan yerleşimlerinde yaşam 
kalitesinin yükseltilmesidir. Yaşam kalitesinin ana unsurları ise herhangi bir ırk, 
renk, cinsiyet, dil, din, ideoloji, ulusal ya da sosyal köken ayrımcılığı olmaksızın 
gıda, barınma, temiz su, istihdam, sağlık, eğitim, öğrenme ve sosyal güvenlik 
gibi temel ihtiyaçlardan oluşmaktadır. Deklarasyonda planlı kentleşme, kentsel 
ve kırsal arazi kullanımı, arazi mülkiyeti gibi konular vurgulanmıştır.* 

HABITAT konferansları “daha iyi bir kentsel gelecek için” 
1976’dan itibaren her 20 yılda bir yapılmaktadır. HABITAT-II, 
1996 yılında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Konferansın iki 
temel konusu “herkes için yeterli barınma” ve “kentleşen bir 
dünyada sürdürülebilir insan yerleşimlerinin geliştirilmesi”dir.

Konferansın sonunda, 

 ● Tüm insanlar ve aileleri için uygun bütçeli, ihtiyacı karşılayan konuta eşit 
erişimin sağlanması 

 ● Gelişen dünyada mülkiyetin yasal olarak korunmasının temini 
 ● Kırılgan grupların, özellikle kadınlar ve yoksulların desteklenmesi
 ● Temel kentsel hizmetlere yeterli ve eşit erişimin sağlanması
 ● Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve iyi kentsel yönetişimin sağlanması 
için kamu, özel ve sivil toplum aktörlerinin aktif katılımına ve işbirliği- 

ne değinen “İnsan Yerleşimleri için İstanbul Deklarasyonu ve Habitat Gündemi” 
açıklanmıştır. Konferansın temel çıktıları; kentlerin küresel büyümenin itici 
gücü olduğunun, kentleşmenin bir fırsat olarak değerlendirilmesinin, yerel 
yönetimlerin rolünün güçlendirilmesinin ve katılım süreçlerinin öneminin kabul 

* UN HABITAT, 1976; Keleş, 2016
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-

HABITAT II’ ra 

-

Özel olarak gecekondu mahallele-

kalk k r r

Dünya Kentsel Forumu’nun 

kuruldu.

-

vur

BM, uluslarar kamuoyunun 

da bulunuyor. (Amaç 11)

Dünya Kentsel Forumu
(WUF)

1976

2000

2002

Vancouver, Kanada

2012

2002

2001

1996

(WSSD)

2015

2016
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edilmesidir.*Kentlerin Geleceğine İlişkin Öne Çıkan BM Çalışmaları-Etkinlikler** 
2000 yılında Birleşmiş Milletler Milenyum Zirvesi gerçekleştirilmiş ve dünyanın 
en fakir insanlarının yaşamlarını iyileştirmek üzere 2015 yılı hedefiyle ortaya 
koyulan Binyıl Kalkınma Hedefleri (MDGs)’ni içeren Milenyum Deklarasyonu 189 
ülkenin liderleri tarafından imzalanmıştır. Binyıl Kalkınma Hedefleri, 8 temel 
amaç ve bunlarla ilişkili hedeflerden oluşmaktadır. Binyıl Kalkınma Hedefleri:

1. Aşırı yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmak
2. Herkes için evrensel ilköğretim sağlamak 
3. Cinsiyet eşitliği sağlamak ve kadınları güçlendirmek
4. Çocuk ölümlerini azaltmak
5. Anne sağlığını iyileştirmek
6. HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele etmek
7. Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak
8. Kalkınma için küresel bir ortaklık  kurmaktır.***

BM Genel Kurulu 2001 yılında, İstanbul’da gerçekleştirilen HABITAT II’den 
beş yıl sonra, “Habitat +5 Review” adıyla bilinen özel oturum sonrasında Yeni 
Milenyumda Kentler ve Diğer İnsan Yerleşimleri Deklarasyonunu yayınlamıştır. 
Habitat Gündemi’nin uygulanmasının gözden geçirilmesi ve BM Milenyum 
Deklarasyonu’nun ışığında İstanbul Deklarasyonu ve Habitat Gündemi’nin 
tam olarak uygulanması için istek ve bağlılık oluşturulmasını içeren söz konusu 
Deklarasyon’da uygun bütçeli konut sağlanması ve vatandaşların temel 
ihtiyaçlarının karşılanması konuları bir kez daha vurgulanmıştır.**** 

Ekim 2015’te BM Genel Kurulu BM Zirvesinin sonuç dokümanı 
olarak, 2015 sonrası kalkınma gündeminin benimsenmesi için 
“Dünyamızı Dönüştürmek: Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 
Gündemi”ni açıklamıştır. Söz konusu doküman tüm BM üye 
devletleri tarafından kabul edilmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma 
İçin 2030 Gündemi’nin parçası olarak 17 Sürdürülebilir 
Kalkınma Amacı (SKA) ve bunlarla ilişkili 169 hedef 
belirlenmiştir. 

SKA’lar BM ve ülkeler tarafından yıllardır sürdürülen çalışmaların üzerine kuruludur. 
SKA’lar birbirlerine bağlı ve birbirlerinin ayrılmaz birer parçasıdır. Bununla 
birlikte, Amaç 11: “Kentleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve 
sürdürülebilir yapmak” doğrudan kentlerin geleceği ve planlaması ile  ilişkilidir.*****

BM Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Konferansı (HABITAT III), 2016 
yılında Ekvador’un Quito kentinde gerçekleştirilmiştir. Konferans kapsamında, 

* United Nations, 1996; UN-HABITAT, 2016
** UN-HABITAT, 2016
*** United Nations, 2000
**** UN General Assembly, 2001
***** UN General Assembly, 2015
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kentleşmenin kalkınmanın içsel kaynağı olduğu dile getirilmiş, yeni kentleşme 
modellerinin iklim değişikliğinin etkilerine vurgu yapması ve kentleşmenin sosyal 
entegrasyon ve eşitlik için bir araç olduğu değerlendirilmiştir.
 
HABITAT III sürecinde gerçekleştirilen bölgesel ve tematik toplantılar sonucunda 
ortaya koyulan “Yeni Kentsel Gündem”* ise Ekim 2016’da kabul edilmiştir. Yeni 
Kentsel Gündem, daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek için ortak vizyon sunmaktadır. 
Buna göre iyi planlandığında ve iyi yönetildiğinde; kentleşme, gelişmekte olan 
ve gelişmiş ülkeler için sürdürülebilir kalkınmanın güçlü bir aracı olabilir. Yeni 
Kentsel Gündem’in uygulanması, Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündemi’nin 
ve özellikle 11. SKA’nın desteklenmesi için üye ülkeler, sivil toplum, özel sektör ile 
bilimsel ve akademik uzmanlara bir kentleşme eylem planı sunmaktadır.**

BM’nin sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi hedefiyle kentlerin 
geleceğine ilişkin sürdürdüğü çalışmalar ve açıkladığı dokümanlar genel bir 
politika çerçevesi sunmaktadır ve üye ülkelere tavsiye niteliğindedir. Söz konusu 
politikaların uygulamaya geçirilmesi zorlu ve kapsamlı süreçlerdir. Bu süreçler 
ülkelerin farklı ekonomik, sosyal, kurumsal yapıları ile sorunların boyutlarının 
ülkeden ülkeye değişiklik göstermesi gibi nedenlerle farklılıklar taşımaktadır. 
Türkiye, üye ülke olarak söz konusu süreçleri takip etmekte, toplantılara temsilci 
göndermektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından HABITAT III’e hazırlık 
kapsamında gerçekleştirilen çalıştay sonucunda “Türkiye HABITAT III Ulusal 
Raporu” hazırlanmıştır. 

Sonuç olarak, 2030 yılını hedefleyen Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları ile birlikte özellikle kentlerle doğrudan ilişkili olan 
Amaç: 11 ve buna bağlı 10 hedefin gerçekleştirilmesine ilişkin 
“Yeni Kentsel Gündem”, İstanbul’un 2050 Vizyonunun ortaya 
konması ve geleceğinin planlanması, politika ve stratejilerin 
belirlenmesi süreçlerinde temel çerçeveyi oluşturmaktadır. 

* New Urban Agenda (NUA)
** http://nua.unhabitat.org/

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları-2015
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2. Avrupa Mekânsal Gelişme Perspektifi ve  
 AB Kentsel Gündemi
Avrupa Birliği ülkelerindeki ulusal veya bölgesel mekânsal planlama kararlarının 
birbirlerini etkilemeleri dolayısıyla, ülke politikalarının bölgeler arası farklılıkları 
arttırmayacak biçimde geliştirilmesi ve mekânsal gelişmeye ilişkin hedeflerin 
birlikte belirlenmesi önem taşımaktadır.
  
AB’ye üye ülkeler nüfus ve ekonomik yapı açısından 
birbirinden çok farklı özellikler göstermektedir. Bu 
doğrultuda, fiziki, kültürel, sosyal, ekonomik farklılıklar 
içeren AB’de, dengeli ve sürdürülebilir mekânsal gelişmenin 
sağlanması öncelikli konular arasında yer almaktadır ve 
Avrupa Komisyonu 1990’ların başından itibaren bu konuda 
araştırmalar yapmaktadır.

2.1 Avrupa Mekânsal Gelişme Perspektifi 
 (ESDP) – 1999

Mekânsal Planlamadan Sorumlu Bakanların Gayriresmi Konseyi çalışmalarına 
dayanan ilk Avrupa Mekânsal Gelişme Perspektifi (ESDP)* Raporu 1997 yılında 
yayınlanmıştır. Bu çalışma sonucunda; üye ülkeler, Avrupa Komisyonu ve 
mekânsal gelişmeden sorumlu idarelere bağlı araştırma enstitülerinin uyumunun 
sağlanması, uzmanlıkların ve bilgi altyapısının geliştirilmesi, Avrupa Bölgesinin 
sistematik biçimde gözlemlenmesi amacıyla mekânsal gelişme konusunda 
çalışan araştırma enstitülerince bir gözlem ağı kurulması kararlaştırılarak 
Avrupa Mekânsal Planlama Gözlem Ağı (European Spatial Planning Observatory 
Network–ESPON) kurulmuştur. ESPON’un ilk çalışmalarının ardından 1999 
yılında Postdam’da, Mekânsal Gelişme Komitesi (CSD) tarafından hazırlanan, 
üzerinde uzlaşılmış Avrupa Mekânsal Gelişme Perspektifi Raporu resmi olarak 
kabul edilmiştir.

Söz konusu raporun kabul edilmesi ile birlikte üye ülkeler, Avrupa Bölgesinin 
mekânsal gelişmesi üzerinde temel konularda uzlaşmış, AB bütününde aşağıdaki 
politikalar çerçevesinde toplum, ekonomi ve çevre temelinde geliştirilen dengeli 
ve sürdürülebilir mekânsal kalkınmanın sağlanması amaçlanmıştır. 

 ● Ekonomik ve sosyal bütünleşme
 ● Doğal kaynakların ve kültürel mirasın korunması ve yönetilmesi
 ● Avrupa Bölgesinde rekabet gücünün dengeli geliştirilmesi.

ESDP belgesi, uzlaşma ile kabul edilen, üye devletler açısından zorlayıcı olmayan 
bir yapıda olduğundan yeni yükümlülükler getirmemiş, AB bütününde mekânsal 

* European Spatial Development Perspective-ESDP
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gelişmenin çerçevesini çizmiştir. Bununla birlikte, tüm üyeler için merkezi ve yerel 
yönetimler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliği olanaklarının arttırılması 
ile her hizmetin kişinin yaşadığı yere yakın idari birim tarafından uygulanması 
anlamına gelen yerindenlik ilkesine bağlı kalınması vurgulanmıştır. 

AB’nin 1990’ların sonunda yaşadığı temel sorunlar, işsizlik (özellikle genç 
işsizlik) ve işgücü pazarlarındaki bölgeler arası farklılıklar, artan mal ve yolcu 
dolaşımı dolayısıyla zorlanan ve tıkanan altyapı sistemleri ile bununla ilişkili sera 
gazı emisyonlarının artışı, kentlerde ortaya çıkan ve artması beklenen sosyal 
ayrışma, dengesiz kentsel rekabetin artış potansiyeli, devam eden kentsel 
yayılma olarak öne çıkmaktadır. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için dengeli 
ve sürdürülebilir mekânsal gelişme konuları aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

 ● Kentlerin ve kasabaların fiziksel büyümesinin kontrol edilmesi
 ● Fonksiyonların ve sosyal grupların çeşitliliğinin artırılması
 ● Atık yönetimi ve kaynak korumanın olduğu bir kentsel ekosistem (su, 
enerji, atık) kurgulanması

 ● Çevreyle dost farklı ulaşım araçlarının geliştirilmesiyle erişilebilirliğin 
arttırılması

 ● Doğal ve kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi.

2.2  AB Kentsel Gündemi: 
 Çok Katmanlı Yönetişim – 2016

Mayıs 2016’da kabul edilen Amsterdam Paktı, AB genelinde kentsel sorunlara 
yönelik ortak bir yaklaşımın geliştirilmesinde önemli bir adım olarak öne 
çıkmıştır. Bu çerçevede AB, kentlerin politika oluşturmadaki potansiyelini 
ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Amsterdam Paktı ile başlatılan AB Kentsel 
Gündemi, Avrupa kentlerinde büyümeyi, yaşanabilirliği ve yenilikçiliği teşvik 
etmek, sosyal sorunları tespit etmek ve çözmek için üye devletler, kentler, 
Avrupa Komisyonu ve diğer paydaşlar arasında işbirliğini teşvik eden yeni, çok 
düzeyli/katmanlı bir çalışma yöntemi sunmaktadır. Bununla birlikte, kentlerin, 
üye devletlerin, Avrupa Komisyonu’nun ve diğer kilit paydaşların, acil kentsel 
konularda birlikte mücadele etmelerini ve AB vatandaşlarının yararına somut 
çıktılar elde edilmesini sağlamaktadır.

Amsterdam Paktı’nda belirlenen hedefler şöyledir:

1. Kentsel alanların yerindenlik ve ölçülülük ilkeleri ve yetkinlikleri çerçevesinde, 
AB amaçlarına ve ilişkili ulusal önceliklerine ulaşabilmesi için tüm 
potansiyellerini ortaya koyarak katkılarını sunmak;

2. Kentsel alanlarda potansiyel etkisi olan AB politikaları ve mevzuatına daha 
etkin, entegre ve koordineli bir yaklaşım oluşturmak ve kentsel alanlarda ve 
bölgelerde gözlenen sosyo-ekonomik eşitsizlikleri azaltarak bölgesel uyuma 
katkı sağlamak;

3. Kentsel yetkilileri politikaların tasarımına dahil etmeye, AB politikalarının 
uygulanması için harekete geçirmeye ve bu politikalardaki kentsel boyutu 
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güçlendirmeye çalışmak;
4. AB Kentsel Gündemi yeni AB finansman kaynakları yaratmayacak, gereksiz 

idari yük oluşturmayacak, yasal yeterlilikleri ve mevcut çalışma ve karar 
alma yapılarını değiştirmeyecek ya da etkilemeyecek.

AB Kentsel Gündemi’nin üç temel ayağı bulunmaktadır: 

 ● Daha iyi düzenlemeler: AB Kentsel Gündemi, mevcut AB politikalarının, 
mevzuatının ve belgelerinin daha etkili ve tutarlı bir şekilde uygulanmasına 
odaklanmaktadır.

 ● Daha iyi finansman: AB Kentsel Gündemi, Avrupa yapısal ve yatırım 
fonları (ESIF) dahil olmak üzere kentsel alanlar için ilgili kurumsal 
düzeyde; geleneksel, yenilikçi ve kullanıcı dostu finansman kaynaklarının 
tanımlanmasına, desteklenmesine, entegre edilmesine ve geliştirilmesine 
katkıda bulunacaktır.

 ● Daha iyi bilgi: AB Kentsel Gündemi, kentsel konulardaki bilgi tabanının 
geliştirilmesine ve en iyi uygulamaların ve bilginin paylaşılmasına katkıda 
bulunacaktır.

AB Kentsel Gündemi tematik ortaklıkları temel almaktadır. Bu mekanizmada 
çeşitli hükümet temsilcileri ve paydaşlar yer almaktadır. Mevcut ortaklıklar üç 
adımda farklı temalar üzerine çalışmaktadır. Öncelikli olarak pilot ortaklıklar ile 
belirlenen eylem planı taslakları oluşturulmuş, bu taslakların katılım süreçleri ile 
nihai eylem planlarına dönüşmesi hedeflenmiştir. Üç adım ve temalar şöyledir: 

1. Amsterdam Ortaklıkları: Göçmen ve mülteciler; uygun fiyatlı konut, 
hava kalitesi, kentsel yoksulluk temaları üzerine pilot ortaklıklar. 

2. Bratislava Ortaklıkları: Döngüsel ekonomi, dijitale geçiş, yerel 
ekonomilerde iş ve beceriler ve kentsel hareketlilik temaları üzerine 
kurulmuştur. 

3. Malta Ortaklıkları: En genç nesli kapsayan iklim adaptasyonu, enerji 
dönüşümü, sorumlu ve yenilikçi kamu alımları, doğa ve toprak temelli 
sürdürülebilir çözümler temaları ele alınmıştır.

İstanbul gibi dünya kentleri arasında yer alan bir metropolün 
geleceğinin planlanması açısından, özellikle BM HABITAT, 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Yeni Kentsel Gündem 
ve AB mekânsal gelişme ve kentleşme politikaları kaynak 
niteliğinde, yol gösterici belgelerdir. 

İstanbul’un gelecekte hem kendi bölgesi içerisindeki konumu ve önemi hem de 
küresel sistemdeki yeri söz konusu uluslararası politikalar ve gelişme stratejileri 
ile ilişkileri bağlamında gelişecek, sağlamlaşacaktır. 
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Kaynak: unhabitat.org
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İstanbul Vizyon 2050 
için Ulusal Çerçeve
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Türkiye’de mevcut mekânsal planlama sisteminin sınırları 
dolayısıyla; kentsel yerleşmelerin karşı karşıya kaldığı 
sorunlara mekânsal yapı ile toplumsal ve ekonomik yapıları 
bir arada ele alan, bütüncül bir çerçevede kalıcı ve gerçekçi 
çözümler üretilememektedir.  

Mekânsal planlama sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin giderek artan 
ihtiyaç doğrultusunda, 2009 yılında gerçekleştirilen Kentleşme Şurası’nda ülke 
mekânsal strateji planının hazırlanması ve mekânsal planlama hiyerarşisinin 
güncellenmesi yönünde öneriler geliştirilmiştir. Kentleşme Şurası önerileri ve 
2008-2009 yılları arasında gerçekleştirilen İstişare Toplantıları sonucunda 
da kısa adı Kentsel Gelişme Stratejisi (KENTGES) olan “Bütünleşik Kentsel 
Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023)” hazırlanmış, 2010 yılında 
Yüksek Planlama Kurulu’nun kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Temel 
amacı “yerleşmelerin yaşanabilirlik düzeyinin, mekân ve yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarının güçlendirilmesine 
yönelik yol haritasının oluşturulması” olan KENTGES’in hazırlanmasında ulusal 
plan, politika ve strateji belgelerinin yanı sıra, BM HABITAT ve AB’nin mekânsal 
gelişme ve planlamaya ilişkin belgeleri dikkate alınmıştır. 

KENTGES’in temel stratejileri 3 ana eksende gruplanmaktadır. Bunlar:

 ● Mekânsal Planlama Sisteminin Yeniden Yapılandırılması, 
 ● Yerleşmelerin Mekân ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması,
 ● Yerleşmelerin Ekonomik ve Toplumsal Yapılarının Güçlendirilmesidir.

Belgede, kentleşme ve yerleşmelere ilişkin temel sorun “mekânsal planlama 
sisteminin oluşturulamaması” biçiminde tanımlanmış, “merkezi ve yerel 
düzeyde kurumlar arasında mekânsal planlama yetki ve uyum sorunları”nın 
devam etmesinin yanında, “kent planları ile mekânsal kararlar getiren tematik 
planların bütünleştirilememesi” ana sorunlar olarak belirtilmiştir.
 
KENTGES’te “mekânsal planlama sisteminin yeniden yapılandırılması” temel 
stratejisi doğrultusunda “Şehircilik ve Mekânsal Planlama” çerçeve yasasının 
hazırlanması ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılmasına 
ilişkin hedefler ve eylemler belirlenmiştir. Buna göre, ülkemizde mekânsal strateji 
planları 2011 yılında planlama mevzuatına girmiştir. 644 sayılı KHK ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı kurulmuş, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde mekânsal 
strateji planlarını hazırlama görevi Bakanlığa verilmiştir. Bununla birlikte, 2013 
yılında yapılan değişiklikle 3194 sayılı İmar Kanunu’na “mekânsal strateji planı” 
kavramı eklenmiş, Türkiye planlama hiyerarşisinde mekânsal strateji planı en 
üst kademe mekânsal plan olarak tanımlanmıştır. 
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Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 2014’te yürürlüğe girmiş ve mekânsal 
strateji planının tanımı yapılarak, planlama ilkeleri ve esasları belirlenmiş, 
planlama kademesindeki yeri ve araştırma konuları açıklanmıştır. “Mekânsal 
strateji planı” ise şöyle tanımlanmıştır:

“Ülke kalkınma politikaları ve bölgesel gelişme stratejilerini mekânsal 
düzeyde ilişkilendiren, bölge planlarının ekonomik ve sosyal potansiyel, 
hedef ve stratejileri ile ulaşım ilişkileri ve fiziksel eşiklerini de dikkate 
alarak değerlendiren, yer altı ve yer üstü kaynakların ekonomiye 
kazandırılmasına, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına ve 
geliştirilmesine, yerleşmeler, ulaşım sistemi ile kentsel, sosyal ve teknik 
altyapının yönlendirilmesine dair mekânsal stratejileri belirleyen, sektörlere 
ilişkin mekânsal politika ve stratejiler arasında ilişkiyi kuran, 1/250.000, 
1/500.000 veya daha üst ölçek haritalar üzerinde şematik ve grafik dil 
kullanılarak hazırlanan, ülke bütününde ve gerekli görülen bölgelerde 
yapılabilen, sektörel ve tematik paftalar ve raporu ile bütün olan plan.”

3194 sayılı İmar Kanunu’nda 2018 yılında yapılan değişiklik ile de mekânsal 
strateji planı; “ekonomik, sosyal politikalar ve çevre politikaları ile stratejilerini 
mekânla ilişkilendirerek fiziki gelişmeyi ve sektörel kararları yönlendiren, ülke 
bütününde ve gerekli görülen bölgelerde hazırlanan, raporu ile bütün olan plan” 
olarak açıklanmıştır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2011 yılından itibaren ülke mekânsal strateji planının 
hazırlanmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmekte ve bu doğrultuda çeşitli 
projeler sürdürmektedir. Son olarak, 2018 yılı sonunda sonuçlanan “Mekânsal 
Strateji Planlarına İlişkin Ön Hazırlık ve Araştırma Projesi”nin ardından, 2019 
yılında Türkiye Mekânsal Strateji Planının Hazırlanması Projesi’nin 1. Etap 
çalışmaları tamamlanmıştır. Bu proje kapsamında, mevcut durum sentezi ve 
mekânsal değerlendirmeler yapılarak Türkiye Mekânsal Strateji Planı vizyonu ve 
öncelikleri belirlenmiş, mekânsal gelişme senaryosu ortaya koyulmuştur.

Türkiye’de üst ölçekli planlar ve politikalar söz konusu olduğunda Bölgesel Kalkınma 
Ajansları (BKA) ve bununla birlikte bölge kalkınma planlarından bahsedilmesi 
yerinde olacaktır. AB üyelik müzakereleri sürecinde 1990’ların sonlarından itibaren 
gündemde olan BKA’ların kuruluşu; Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu 
ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2006 yılında kabulüyle gerçekleşmiştir. 
BKA’ların temel amacı bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, ekonomik 
gelişmenin bölgesel düzeyde ele alınması, yatırımların arttırılması ve süreçlerin 
katılımcı yaklaşımla işletilmesidir. Kurulduğu dönemde ulusal koordinasyonundan 
Devlet Planlama Teşkilatının sorumlu olduğu BKA’lar kurumsal yapıdaki son 
değişikliklerle günümüzde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumluluğundadır. 
Türkiye’de 26 İBBS (İstatistiki Bölge Birimi Sınıflandırması) Düzey 2 bölgesi 
içinde faaliyet gösteren 26 Bölgesel Kalkınma Ajansı bulunmaktadır ve İstanbul 
ili tek başına bir düzey 2 bölgesidir. BKA’ların kuruluşundan bugüne 2010-2013 ve 
2014-2023 dönemlerini kapsayan bölge planları yapılmıştır. Bölge planları, başta 
yerel yönetimler olmak üzere kamu kurumları tarafından hazırlanan planları ve 
politika belgelerini yönlendirici nitelik taşımaktadır. 
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2015 yılında ise bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik konularında 
ulusal düzeyde koordinasyonu sağlamak, mekânsal gelişme ve sosyo-ekonomik 
kalkınma politikaları arasında uyumu arttırmak, alt ölçekli plan ve stratejiler için 
bir politika çerçevesi sunmak üzere Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS)- 
2014-2023 hazırlanmıştır.

KENTGES belgesinde, bütünleşik kentsel gelişme stratejilerine duyulan ihtiyacın 
vurgulanması, bu doğrultuda mekânsal strateji planı yaklaşımının Türkiye 
planlama sistemi/mevzuatında yerini alması ve planlama hiyerarşisinde üst 
kademede tanımlanması önemli gelişmelerdir. Bunun yanında, bölge planlarının 
da stratejik plan yaklaşımıyla hazırlanan belgeler olmaları ve üst ölçekli 
yönlendirici plan niteliği taşımaları planlama sistemine katılımcı süreçlerin 
dahil edilmesi, sorunların çözümünde bölgesel yaklaşımların geliştirilmesi gibi 
konularda son derece olumlu adımlardır.

Türkiye mekânsal planlama sisteminin yeniden yapılandırılması doğrultusunda, 
stratejik ve bütünsel bakışla geleceğin planlanması ve planlama çalışmalarının 
katılımcı süreçlerle gerçekleştirilmesi ile kentlerin öncelikli sorunlarına kalıcı 
ve gerçekçi çözümler getirilmesi mümkün olacaktır. Bununla birlikte, özellikle 
1990’lardan itibaren küresel ölçekte benimsenen stratejik plan yaklaşımı 
ile sürdürülen mekânsal planlama süreçlerine uyum sağlanacak, geleneksel 
planlama yaklaşımı ile cevap verilemeyen sorunlar çözüme ulaştırılarak, 
kentlerin geleceği dinamik yaklaşımlarla planlanacaktır.

Stratejik plan yaklaşımının benimsenmesiyle; kontrolsüz kentsel büyüme, kır-kent 
arası ilişkilerin yeniden tanımlanması, afetler karşısında dayanıklılık, kentsel 
altyapı ve çevre sorunları ile kentsel ulaşım sorunları gibi konularda katılımcı 
süreçlerle, bütünleşik strateji ve politikalar belirlenmesinin önü açılmaktadır. 

Geleneksel planlama süreçlerinde yer bulamayan ancak son 
yıllarda küresel düzeyde gündemde önemli yer tutan iklim 
değişikliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, enerji verimliliği, sosyal 
politikalar, kentleşmede teknolojik ve yenilikçi yaklaşımlar, 
katılımcı ve demokratik yerel yönetim politikaları gibi konular 
da stratejik planlama yaklaşımı ile hazırlanacak “İstanbul 
2050 Vizyonu ve Mekânsal Gelişme Stratejileri (İstanbul 
Vizyon 2050)” Belgesinde önemli bir yere sahip olacaktır. 
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İstanbul Metropoliten 
Alan ve Bölge Planları 

Deneyimleri 



27 

İstanbul hem Türkiye’nin hem Marmara Bölgesinin ekonomik, sosyal ve 
politik olarak başat şehridir. İstanbul’daki tüm gelişmeler bölgenin gelişimini 
etkilemektedir. İstanbul’un bölge-kent bir şehir olarak başta yakın çevre iller 
olmak üzere etki sınırı ülkenin tümünü kapsamaktadır. Ancak İstanbul ve yakın 
etki alanını oluşturan Marmara Bölgesi için bu etkiyi sosyal, ekonomik, sektörel 
ve fiziksel dinamikleriyle ele alan bütüncül bir strateji belgesi veya üst ölçekli 
plan çalışması bulunmamaktadır. Marmara Bölgesi İBBS Düzey 2’ye göre 5 alt 
bölgeye ayrılmıştır ve her alt bölge kendi kaynak ve potansiyellerini sürdürülebilir 
şekilde geliştirecek bölge planları yapmaktadır.
 
İstanbul istikrarlı ve bütüncül bir üst ölçekli planlama 
geçmişine sahip değildir. Bu noktada stratejik plan yaklaşımı 
ile gerçekleştirilecek “İstanbul Vizyon 2050” çalışması 
Marmara Bölgesi bütününü etkileyecek mekânsal gelişme 
stratejileri ortaya koyacaktır. 

İstanbul’da son dönemde sanayinin kentin çeperine ve Marmara Bölgesine 
yönelme eğilimi tüm iller için bir yandan yeni yatırım olanakları anlamına 
gelmekte bir yandan da yeni nüfus çekeceği için sosyal ve mekânsal ihtiyaçların 
ortaya çıkmasına ve ekolojik sorunların yaşanmasına yol açmaktadır.

Bu bölgede planlama açısından yaşanan sorunların temelinde ekonomik sektör 
ve istihdam olanaklarının yoğunlaştığı bir alan olmanın yanı sıra stratejik 
yaklaşımla hazırlanan ve Marmara Bölgesini kapsayan bütüncül bir bölge 
planının olmaması yer almaktadır. Bu bütüncül plan yerine bölgede belirlenen 
alt bölgeler için geleneksel fiziki planlama yaklaşımı ile ayrı ayrı üst ölçek planlar 
(Çevre Düzeni Planları-ÇDP) hazırlanmıştır.

İstanbul’un en yakın etki alanı Trakya (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli), Doğu 
Marmara (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), Bursa ve Balıkesir ile 
Çanakkale ve Bilecik illerini kapsayan bölgedir. Bu bölgeler için hazırlanan üst 
ölçekli planlara bakıldığında, İstanbul’dan desantralize olacak sanayi ve nüfusa 
göre kararlar alınmış olmasına rağmen bu planların birbirini tamamlamayan, 
birbiri ile ilişkiselliği kurulmamış planlar olduğu görülmektedir. Kentler arasında, 
İstanbul kaynaklı sermaye ve nüfus hareketlerini çekmeye yönelik bir rekabet 
olduğu, bununla birlikte her il ya da alt bölgede hazırlanan planlarda İstanbul’dan 
maksimum sermayeyi çekmeye yönelik kararlar alındığı izlenmektedir.

İlerleyen bölümlerde, İstanbul ve Marmara Bölgesindeki üst ölçekli planlar genel 
hatlarıyla aktarılmaktadır. 
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1. İstanbul Metropoliten Alanı

İstanbul’un üst ölçekli plan geçmişine bakıldığında; 1980’lerden itibaren iptal ve 
revizyon süreçleriyle şekillenen üst ölçekli fiziki planlar ve 2000’lerin sonlarında 
başlayan bölge planı deneyimleri öne çıkmaktadır. İstanbul Kalkınma Ajansı, 
kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete 
geçirmek, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla 
uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak 
amacıyla 2010 yılında bölge planı hazırlamıştır. 2013 yılında Onuncu Kalkınma 
Planı ve 2015 yılında Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi çalışmalarının 
tamamlanmasıyla 2010-2013 yıllarını kapsayan ilk bölge planında revizyon 
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda 2014-2023 yıllarını kapsayan 
ikinci İstanbul Bölge Planı çalışması yapılmıştır. Bölge Planı, İstanbul’un 
sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini ve potansiyelini, öncelikli müdahale 
alanlarını ve sektörel hedeflerini ortaya koyan üst ölçekli plan niteliğindedir. 

1/50.000 Ölçekli İstanbul Metropoliten Alan Nazım Planı-1980*

İstanbul’un üst ölçekli planları siyasal nedenlerle çok sık 
revizyona uğramaları ve bütüncüllüğü kaybetmeleri sebebiyle 
süreklilik taşımamaktadır. İstanbul metropoliten alanını 
kapsayan, uzun erimli ilk mekânsal strateji belgesi “İstanbul 
Vizyon 2050” çalışması olacaktır.

*İBB, 2009
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İstanbul metropoliten alanını kapsayan ilk üst ölçekli mekânsal plan 29.07.1980 
tarihinde onaylanan 1/50.000 ölçekli İstanbul Metropoliten Alan Nazım Planıdır. 
İmar ve İskan Bakanlığı İstanbul Nazım Plan Bürosunca hazırlanan planın hedef 
yılı 1995 ve hedef nüfusu 7,1 milyondur. Planın amacı; tarihi, kültürel ve doğal 
kaynakların korunması ve kentin güneyde doğu-batı aksında lineer olarak 
gelişmesinin sağlanmasıdır. 

1984 yılında Büyükşehir Belediyelerinin kurulması ve planlama yetkisinin 
belediyelere verilmesinin ardından yeni bir plan çalışması başlatılmıştır. 1980 
planını hazırlayan İstanbul Nazım Plan Bürosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine 
devredilmiş, bu tarihten sonra yetkileri ve çalışma düzeni de bozulan büronun 
etkinliği azalmıştır.

1/50.000 Ölçekli İstanbul Metropoliten Alan Alt Bölge Nazım İmar Planı-1995*

İstanbul’un bir sonraki üst ölçek planı 1994 yılında onaylanan 1/50.000 ölçekli 
İstanbul Metropoliten Alan Alt Bölge Nazım İmar Planıdır. Söz konusu plan 
askıya çıkarılmamış, 1994 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından yeni 
bir planlama çalışması başlatılarak 1995 yılında revize edilerek onaylanmıştır. 
Plan 2010 yılı hedef alınarak yapılmıştır ve hedef yıldaki nüfus projeksiyonu 13 
milyondur. Bu plan da İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu ölçekte bir planı 
yapmaya yetkili olmadığı gerekçesiyle 1999 yılında iptal edilmiş ve hukuki olarak 
1980 yılında hazırlanan planın yürürlükte olduğu kabul edilmiştir.

2004 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi sınırları il sınırlarını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 
01.10.2004 tarihinde İBB ve ÇDP yapma ve onaylama yetkisine sahip olan Çevre 
ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile çevre düzeni planı yapma ve 
onaylama yetkisi İBB’ye devredilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
yeni üst ölçekli plan çalışmaları süreci 2005 yılında İstanbul Metropoliten Planlama 

* İBB, 2009



30 

ve Kentsel Tasarım Merkezi (İMP) nin kurulmasıyla başlatılmıştır. İMP tarafından 
hazırlanan 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı 2006 tarihinde 
onaylanmıştır. Hedef yılı 2023 olan planda öngörülen nüfus 16 milyondur. Açılan 
davalar sonucunda 2008 tarihinde bu plan da iptal edilmiştir. 

1/100.000 Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı-2006*

İptal kararının ardından İBB Şehir Planlama Müdürlüğü bünyesinde üst ölçekli 
plan çalışmaları yeniden başlatılmış, 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni 
Planı 2009 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Planın hedef yılı 2025’tir  ve 
öngörülen nüfus 16 milyon olarak belirlenmiştir. Planın temel çerçevesi İstanbul’un 
kuzeye doğru yayılmasının önlenmesi ve nüfusunun kontrol altına alınmasıdır. O 
tarihte var olan eğilimin devam etmesi halinde 2025 yılında İstanbul nüfusunun 
22-23 milyon olacağı, bu nüfusun kentin taşıma kapasitesinin çok üzerinde olması 
nedeniyle ekolojik ve sosyal sorunlara yol açacağı öngörülmüştür. Planda ayrıca, 
İstanbul yerleşim alanının orman alanları ve su havzalarına zarar vermemesi için 
kuzeye doğru genişleme eğiliminin önüne geçilmesi ve kuzeydeki ekolojik bölgenin 
korunması hedeflenmiştir. 

Ancak plan onaylandıktan sonra planın bütüncül yapısını bozan parçacıl plan 
kararları yaklaşımı ile yeni proje alanları plana işlenmiştir. Planın kentin kuzeye 
doğru gelişimini engelleme kararına rağmen kuzey hattında alt bölge kararının 
alınması, tarımsal niteliği korunacak alanlara sanayi alanı ve lojistik merkez kararı 
ile yeni fonksiyonların getirilmesi ve “mutlak korunması gerekli doğal alanlar”a 
yeni yapılaşma kararları gibi müdahaleler gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında 6306 
sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 
rezerv yapı alanlarının belirlenmesi ve 2014 yılında İmar Kanununda yapılan 
değişiklikle “su yolu” ibaresinin kanuna eklenmesi sonucunda İstanbul için mega-
projelerin inşasının önü açılmış ve Kanal İstanbul, 3. Havalimanı ve 3. Köprü için 
mevzuat altyapısı oluşturulmuştur. Bunun yanında, 3. Havalimanı için 2009 
onaylı planda Silivri-Gazitepe rezerv alan olarak belirlenirken 2014 yılında yapılan 
değişiklikle havalimanı Karadeniz kıyısındaki mevcut yerinde olacak şekilde plana 
işlenmiştir. 3. Köprü ise 2009 planında yer almamaktadır ve 27.03.2014 tarihinde 

* İBB, 2009
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onaylanan “1/25.000 ölçekli İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Nazım İmar Planı” 
değişikliği ile hayata geçirilmiştir.

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı-2009*

2017 yılında çalışmalarına başlanan 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni 
Planı Revizyonu için analiz çalışmaları yapılmış ancak plan onaylanmamıştır. 
Revizyon gerekçesi Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde meydana gelen 
değişiklikler ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi gibi 
mevzuat değişiklikleridir. Plan revizyonunda, Üçüncü Köprü ve Kuzey Marmara 
Otoyolu ile Kanal İstanbul ve rezerv yapı alanlarına yer verildiği görülmektedir. 

İstanbul 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında yapılan en yakın tarihli 
plan değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca hazırlanan ve 22.06.2020 tarihinde 
onaylanan İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 Ölçekli Çevre 
Düzeni Planı Değişikliğidir. Planın temel amacı tartışmalı olan Kanal İstanbul 
Projesinin ve çevresinde planlanan “Rezerv Yapı Alanı”nın uygulamasına yönelik 
hukuki zemini hazırlamak ve plan kararlarına bu kullanımları dâhil etmektir. 

Plan dışı gelişen büyük projeler (Üçüncü Havaalanı, 
Üçüncü Köprü, Çevre Yolları, Kanal İstanbul), kentin en 
değerli ekolojik varlığını ve su kaynaklarını tehdit etmekte, 
planın nüfus ve donatı dengesini bozmakta ve alt merkez 
öngörülerini geçersiz kılmaktadır.

2009 tarihli Çevre Düzeni Planının onaylanmasından sonraki süreçte İstanbul’u 
bütünlüklü bir şekilde ele alan üst ölçekli plan çalışması yapılmamış ve plan 
değişiklikleri ile planın bütünlüğü bozulmuştur. Planın temelinde yer alan 
İstanbul’un kuzeye doğru gelişiminin sınırlandırılması, orman ve su havzalarının 
korunması, tarım alanlarının korunması kararları ihlal edilmiştir. Bununla birlikte, 
Kanal İstanbul Projesi kapsamında açıklanan yeni yerleşim alanları kararı halen 
yürürlükte olan 2009 İstanbul ÇDP’nin nüfusun sınırlandırılması hedefini yok 
saymaktadır. Söz konusu proje İstanbul’un eşsiz tarihi ve doğal mirasına vereceği 

* İBB, 2009
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zararların yanında deprem açısından da büyük risk oluşturmaktadır. Plana 
müdahale edip kentin bütüncül makroformunu bozacak nitelikteki bu kararlar, 
başta yerel yönetimler olmak üzere tüm İstanbulluların karar alma süreçlerini 
bertaraf ederek uygulamaya geçirilmektedir. Bunun aksine, İstanbul Vizyon 
2050 çalışması ile yeni bir planlama yaklaşımı benimsenmiştir ve bu sayede karar 
alma süreçlerinin demokratik katılımla gerçekleştiği şeffaf bir model hayata 
geçirilecektir.

2. Trakya Alt Bölgesi (Tekirdağ, Kırklareli, Edirne)

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerini kapsayan Trakya Bölgesinde özellikle Ergene 
Havzası İstanbul’da yaşanan gelişmelerden yoğun olarak etkilenmektedir. 
Tekirdağ’da, Çorlu-Çerkezköy bölgesinde yoğunlaşan sanayi alanlarının genişlemesi 
ile yoğun olarak göç alan ilde dengeli olmayan bir kentsel ve kırsal merkezler 
dağılımının ortaya çıktığı belirtilmektedir. 2009 yılında onaylanan 1/100.000 Ölçekli 
Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planında bu etki açıkça 
dile getirilmiştir: “İstanbul başta olmak üzere diğer kentlerden özellikle Çerkezköy 
ve Çorlu’ya yığılmaya başlayan sanayi fonksiyonlarının Ergene Havzası’nda yol 
açtığı kirlilik ve susuzluk, tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen önemli bir faktör 
olmuştur.”*  Planda bu tespit yapılmakla birlikte bu sorunun çözümüne yönelik 
net bir önlem önerisi geliştirilmemiş, sadece başta İstanbul olmak üzere bölge 
kentlerinden kaynaklı etkilerin ancak üst ölçekli bütüncül bir planlama çalışması ile 
çözüme kavuşturulabileceğine vurgu yapılmıştır. Plan raporuna göre, İstanbul ÇDP 
kararlarında Silivri bölgesinin çekim merkezi olarak planlanmasının Tekirdağ iline 
etkisi büyüktür. Silivri ve Tekirdağ arasında günlük iş-konut ilişkisi ile fonksiyonel bir 
bütünlük oluşmaktadır.

3. Doğu Marmara Bölgesi 
 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)

Doğu Marmara Bölgesinde özellikle Kocaeli ve Sakarya, İstanbul’daki ekonomik ve 
sosyal değişimlerden en çok etkilenen illerdir. İstanbul yerleşim lekesi, aralarında 
boşluk bırakmadan Kocaeli iliyle birleşmiştir. İki il arasında özellikle Gebze ilçesi ile 
iş-konut arası gündelik trafik oldukça yoğundur. İstanbul’dan Gebze’ye çalışma 
ve eğitim için yoğun bir nüfus gündelik olarak gidip gelmektedir. Bunun yanı sıra 
Kocaeli ve Sakarya’da yer alan sanayi firmalarının merkez ofisleri İstanbul’da yer 
almaktadır. Kocaeli ve Sakarya illeri bu nedenle İstanbul Metropoliten Bölgesi 
içerisinde ele alınmaktadır. Bölge için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 
hazırlanan ve 2014-2023 yıllarını kapsayan Doğu Marmara Bölge Planı 2014 yılı 
sonunda onaylanmıştır. Bölge için hazırlanan bütünlüklü bir çevre düzeni planı 
olmamakla birlikte tüm illerin ayrı ayrı onaylanmış ÇDP’leri bulunmaktadır. Doğu 
Marmara Bölge Planı’nda, 1960’lı yıllardan itibaren İstanbul sanayisinin Doğu 
Marmara’ya desantralizasyonu eğilimi vurgulanmaktadır. Bu eğilim bölgenin 

* 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Plan Açıklama 
Raporu, 2009
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bir yandan ekonomik ve sosyal olarak gelişmesi bir yandan sosyal, ekonomik ve 
ekolojik sorunlarla karşı karşıya kalması anlamına gelmektedir. Bu durum planda 
şöyle dile getirilmektedir: “(…) İstanbul’a erişimi hızlandıracak olan yeni ulaşım 
projeleri ile birlikte bu ilçelerde (Gebze, İzmit, Adapazarı) çalışıp İstanbul’da 
yaşama tercihinin daha da belirginleşmesi riski öngörülmektedir. Halbuki 
kendine yeten global alt bölgenin (plan içerisinde tanımlanmış) İstanbul’un 
üretim üssü olmaktan öte destekleyici yaşam alanı haline gelmesi hedeflenen 
tablodur. Bu tablonun gerçekleşmesi ile İstanbul’un üzerindeki yerleşim baskısının 
azaltılabilmesi ve böylece nitelikli nüfusun devamlılığı ile hedeflenen yenilikçi 
ekonominin desteklenmesi mümkün olabilecektir.”*  

4. Bursa 

Bursa İstanbul’un güçlü ilişkilerinin olduğu illerden birisidir. İzmir Körfez geçişini 
sağlayan Osmangazi Köprüsü açıldıktan sonra İstanbul’un etki alanı Bursa 
ve İzmir’e doğru genişlemiştir. Bursa’nın güncel üst ölçek planı 2013 yılında 
hazırlanan ve hedef yılı 2020 olan 1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı’dır. 
Osmangazi Köprüsü’nün yanı sıra Gebze-İzmir Otoyolu ve planlanan Çanakkale 
Boğazı Köprüsü’nün yapılması durumunda Bursa’nın karayolu bağlantıları daha 
da güçlenecektir. Bursa bölge içi, bölgelerarası ve uluslararası ulaşım bağlantıları 
yönünden birçok projenin merkezi konumundadır. Gebze-Orhangazi-İzmir ve 
Kınalı-Tekirdağ Çanakkale-Balıkesir Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü projeleri 
gibi büyük ölçekli kamu yatırımları, bölgenin gelişme dinamiklerini önemli ölçüde 
etkileme gücüne sahip olacaktır. Türkiye’nin en önemli sanayi kentlerinden birisi 
olan Bursa için bu genişleme diğer illerde olduğu gibi ekonomik bir büyümeyi 
getirirken aynı zamanda sosyal ve ekolojik sorunları arttıracaktır.

5. Balıkesir-Çanakkale Bölgesi
Balıkesir ve Çanakkale illeri de bölgedeki diğer iller gibi İstanbul’un etki alanında 
kalan illerdir. Gebze- İzmir otoyolu bölgenin ulaşılabilirliğini arttırmıştır. Buna 
ek olarak Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün yapılması halinde İstanbul ile bölge 
arasındaki kara yolu bağlantısı güçlenecektir. Balıkesir-Çanakkale Planlama 
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Doğu Marmara’daki sanayi 
gelişiminin Balıkesir ve Çanakkale illerine doğru yayılacağı ve bu sayede bölgede 
sanayi sektörünün gelişeceği öngörülmektedir. Buna bağlı olarak bölgenin göç 
alması söz konusu olacaktır.

Sonuç olarak; Marmara Bölgesi kendi içinde beş Düzey 2 bölgesine ayrılmıştır 
ancak bu beş bölgeyi bütüncül bir şekilde ele alacak bir plan veya strateji belgesi 
bulunmamaktadır. Sosyal, ekonomik ve fiziksel dinamikleriyle çevre bölgeleri 
doğrudan etkileyen, sadece kendi geniş bölgesinde değil ulusal çapta etkileri olan 
İstanbul kenti, İstanbul Vizyon 2050 çalışmasında kapsamlı ve katılımcılığı gözeten 
bir süreçle, yakın çevresi ve ulusal dinamikler çerçevesinde ele alınacaktır.

* Doğu Marmara Bölge Planı 2014-2023
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Uluslararası Deneyimler
 – 

Stratejik Plan Örnekleri 
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Dünyanın önde gelen birçok metropolü plansız ve adaletsiz kentleşmenin neden 
olduğu sorunlara çözüm arıyor. İklim krizinin yarattığı çevresel sorunlar, giderek 
artan gelir eşitsizliği ve yoksulluk, mekânsal ayrışmanın derinleşmesi ve kamu 
yararının göz ardı edilmesinin yarattığı sorunlar farklı çözüm arayışlarını da 
beraberinde getiriyor.

Bu arayışlara paralel olarak kentsel planlama anlayışı da değişiyor. Dünyanın 
önde gelen şehirleri karşı karşıya oldukları yeni sorunlara çözüm üretecek yeni bir 
kentsel planlama anlayışını benimsiyor. 1980’li yıllardan bu yana küresel ölçekte 
giderek artan bu çözüm arayışları her zaman kapsamlı çalışmaların sonucu 
olarak gündeme gelmemiş, çoğunlukla karşılaşılan sorunlar için geliştirilen pratik 
çözümler sistemli bir planlama anlayışının oluşturulmasına katkı sağlamıştır. 

Geçtiğimiz 30 yıl içerisinde demografik, mekânsal ve ekonomik açıdan devasa 
bir şekilde büyüyen İstanbul’un birçok sorunuyla da kısa vadeli ve dayanıksız 
çözümler geliştirilerek baş edilmeye çalışılmıştır. Fakat bu kısa vadeli girişimlerin 
sistemli bir planlama anlayışının parçası haline getirilmemesi, hem sorunların 
giderek daha da içinden çıkılmaz bir hal almasına hem de geleceği güvence altına 
alacak üst ölçekli bir planlama anlayışının geliştirilmemesine neden olmuştur.

Vizyon 2050 Ofisi, dünyadaki son gelişmeleri izleyip stratejik 
planlamada öncü kentlerle uluslararası işbirlikleri kurarak 
dünyanın önemli kentlerinin artan ekonomik rekabet, 
küresel iklim değişikliği, yoksulluğun yaygınlaşması gibi 
sorunlara çözüm üretebilmek için benimsedikleri yeni 
planlama anlayışlarını, yaşadıkları zorlukları ve çıkardıkları 
dersleri kapsamlı bir şekilde inceleyerek İstanbul özelinde 
uygulanabilecek stratejiler üretecektir.

Bahsi geçen sorunlar çerçevesinde planlama anlayışında küresel ölçekte 
yaşanan değişimi dört temel başlıkta özetlemek mümkündür:

1. Kentlerin rekabet gücünün plansız büyümeyle sonuçlanacak bir şekilde 
arttırılması yerine iklim değişikliği ve artan ekonomik rekabet gibi konularda 
metropoliten alanlar arasında iş birliğinin güçlendirilmesi.
2. Planlama sürecine katılan aktörlerin kentsel rekabetin arttırılması ve 
metropolün daha fazla büyümesi yerine mevcudun iyileştirilmesi ve daha etkin 
ve demokratik yönetim mekanizmalarının yaratılması yönünde motive edilmesi.
3.   Geçmiş deneyimlere kıyasla planlama süreçlerine katılımın kapsayıcı bir hale 
getirilmesi ve çeşitliliği öne çıkaran bir katılım endeksinin benimsenmesi.

4.   Kentte yaşayan farklı kesimlerin ihtiyaçlarını, potansiyelleri ve imkanları göz 
önünde bulunduran ve aşağıdan yukarıya işleyen yaklaşımların benimsenmesi.
İlerleyen bölümlerde, yukarıda vurgulanan hususlar çerçevesinde Barselona, 
Berlin, Londra ve New York kentlerinde şimdiye kadar yapılan stratejik planların 
geçmişi, mevcut geçerli planların kurgusu ve katılım süreçlerinin ana hatları 
özetlenmektedir.
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1. Barselona

 Kısa Bir Tarihçe

Stratejik planlama tarihinde Barselona stratejik planı en eski, öncü ve 
kurumsallaşması en uzun süreli örneklerden birini teşkil etmektedir. Kente ait ilk 
stratejik plan 1988 yılında hazırlanmıştır.

O dönem, diğer öncü stratejik planlardan 1982 San Francisco stratejik planı ile 
yine ilk örneklerden Torino ve Baltimore stratejik planları örnek olarak alınmıştır. 
Kurumsal geçmişi 32 yılı bulan Barselona Stratejik Planı, 1988 yılında kurulan Pla 
Estratègic Metropolità de Barcelona – PEMB (Barselona Metropoliten Stratejik 
Plan Kurumu) tarafından hazırlanmaktadır. PEMB, bileşenleri arasında Barselona 
Üniversitesi, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve düşünce kuruluşlarının 
bulunduğu özerk yapıya sahip kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. PEMB’nin 
temellerinin özerk bir kurum olarak atılmasının nedeni Barselona stratejik planının 
siyasi değişimlerden etkilenmesini önlemektir.

Barselona stratejik planının ilkeleri şu şekilde ifade edilmiştir:

 ● İlgili paydaşların katılımının teşvik edilmesi
 ● Farklı çıkar grupları arasında konsensüs sağlanması
 ● Kararların önceliklendirilmesi
 ● Müşterek ve paylaşılan liderlik

Olimpiyatların 1992 yılında Barselona’da düzenlenmesi şehrin mekânsal 
ve stratejik gelişimi açısından bir dönüm noktası olmuştur. Olimpiyatların 
Barselona’da yapılacağının belli olmasıyla başlayan 1988 planının hedefleri 
de olimpiyatların ortaya koyacağı fırsatları azami biçimde değerlendirerek 
Barselona’nın dönüşümü için arzu edilen değişikliklerin hayata geçirilmesi, liman, 
havaalanı, otoyol ve fuar alanları gibi altyapıların geliştirilmesi ve sanayisizleşme 
sürecinin hızlandırılmasıdır. 1988 yılından bugüne PEMB altı adet stratejik plan 
çalışması gerçekleştirmiştir. 1988’de başlayan ilk plan 1990’da tamamlanmıştır. 
1990’dan itibaren planlar, kapsamları ve ana sloganları şöyledir:

1. Plan kapsamı 1990-1993 yılları ve sloganı “küresel kent”
2. Plan kapsamı 1994-1998 yılları ve sloganı “uluslararası kent”
3. Plan kapsamı 1999-2003 yılları ve sloganı “bilgi kenti”dir.

Bu ilk üç planın kapsadığı coğrafi alan Barselona şehir sınırları olup ana hedefleri 
Barselona’yı küresel bir kent haline getirmektir. 2000 yılında yönetsel bir 
değişiklikle stratejik planlamanın kapsamı 1.6 milyon nüfuslu Barselona şehir 
sınırlarından çok daha geniş bir alanı kapsayan 3.2 milyon nüfuslu Barselona 
Metropoliten Alan sınırlarına genişletilmiştir. Bu çerçevede yapılan

4.   Plan kapsamı 2004-2009 yılları ve sloganı “metropoliten kent”
5.  Plan kapsamı 2010-2015 yılları ve sloganı “yenilikçi yetenekler için çekici kent”tir.
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4. ve 5. planlar Barselona metropoliten alanını kapsayacak şekilde yapılmış ilk 
planlar olup bu dönemki hedefler Barselona’yı uluslararası alanda tanınan, yaratıcı 
ve rekabetçi bir şehir haline getirmektir. 2010 yılında bu planların öngördüğü 
biçimde Barselona Belediyesi yetki alanı genişletilerek Metropolitan Area of 
Barcelona – AMB (Barselona Metropoliten Alanı) kurulmuştur. Tüm bu stratejik 
planlama süreçleri sayesinde Barselona kenti, ilk plan çalışmasının başladığı 1988 
yılında hayal dahi edilemeyecek bir gelişme ve uluslararası tanınırlık kazanmıştır. 
Ne var ki, İspanya genelini de derinden etkileyen 2008-2009 ekonomik krizi; 
bu kriz dönemine denk gelen 4. Plan ile Vizyon 2020 adlı 5. Planın genel olarak 
başarısızlığa uğramasına ve hedeflerine ulaşamamasına yol açmıştır. Stratejik 
planlamanın başladığı 1988’den beri azalmakta olan gelir ve refah bölüşümü 
eşitsizliği 2009’dan sonra tekrar ve hızla artmaya başlamıştır. 30 yıl önce kentin en 
kırılgan olan bölgeleri bugün hala en kırılgan bölgeler olmaya devam etmektedir. 
Bu anlamda 2009 kriziyle beraber Barselona’nın ekonomik krizlere karşı 
“dayanıksız” olduğu tespit edilmiştir. Bu tespitten hareketle 2018’de planlama 
süreci yeniden ele alınarak, ana hedefi kentsel eşitsizlikleri ve ayrımcılıkları 
azaltmak olan Pla Estratégic 2030 (2030 Stratejik Planı) adlı plan çalışmasına 
2020 yılı itibariyle başlanmıştır. Bu yeni planın ana amaçlarından biri de planın 
sorumluluk ve kapsama alanının 3.6 milyon nüfuslu Barselona metropoliten 
alanından daha geniş bir coğrafyayı kapsayan ve yaklaşık 5 milyonluk bir nüfusu 
barındıran Barselona metropoliten bölgesine doğru genişletilmesidir.

Barcelona Stratejik Planının Gelişimi
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 Pla Estratégic 2030: Stratejik Planın Kurgusu

2020 itibariyle çalışılmaya başlanan güncel 2030 stratejik planının ana odağı 
yenilikçilik ve sürdürülebilirlik yoluyla ekonomik ve toplumsal gelişmeyi sağlamak 
olarak tanımlanmıştır. Güncel plan çalışmasının amacı metropoldeki eşitsizliğin 
ve ayrışmanın (segregation) azaltılmasıdır. Ayrıca uygun bütçeli, ihtiyacı 
karşılayan (affordable) konut meselesi Barselona’nın en büyük sorunlarından 
biridir ve yeni planla bu sorunun giderilmesi için projeler geliştirilmesi 
hedeflenmektedir.

BM HABITAT III Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na doğrudan referans veren 
Barselona 2030 Stratejik Planı’nın bir diğer odağı geçiş süreçlerinin nasıl idare 
edileceğidir.

Demografik anlamda nüfusun yaşlandığı, enerji kullanımı 
anlamında yenilenebilir enerjiye geçildiği, demokratik katılım 
anlamında sosyal medya kullanımının yaygınlaştığı süreçlerin 
nasıl idare edileceği sorularına Barselona 2030 Stratejik 
Planı’nda yanıt aranmaktadır.

Barselona 2030 Stratejik Planı’nın üç önemli ilkesi: Dayanıklılık, Refah ve Uyum 
olarak tanımlanmıştır:

 ● Dayanıklılık ilkesi ile Barselona’nın tüm sakinlerine temiz ve kaliteli hava, 
temiz ve yeterli su, sağlıklı gıda, sürdürülebilir enerji ve erişilebilir konut 
sunduğu ve herkesin temel ihtiyaçlarını giderebildiği bir kent haline 
gelmesi hedeflenmektedir.

 ● Refah ilkesi ile yaşam standartlarının yükselmesi ve kentin 21. yüzyılın 
ihtiyaçlarına cevap verecek yaratıcı ve yenilikçi ekonomik çözümler 
ortaya koyması amaçlanmaktadır. 

 ● Uyum ilkesi ile yönetişimin daha esnek olduğu, geleneksel ekonomik 
yöntemlerin yerini farklı ve çeşitlendirilmiş bir ekonominin aldığı, eşitlikçi, 
sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelişim süreci öngörülmektedir.

Uyum ve katılım başlığı altında yeni teknolojilerin aktif bir biçimde kullanılması 
ve metropoliten alan içinde bulunan sensör ve interaktif noktalar vasıtasıyla 
kent sakinlerinin şikâyet veya önerilerini anında iletebilmesinin sağlanması 
hedeflenmektedir. Bu amaca hizmet edecek bir kuluçka merkezinin kurulması, 
bu merkezin tüm paydaşların müşterek olarak kentin gelişimine katkıda 
bulunmasına aracı olması amaçlananlar arasındadır. Bu kuluçka merkezinin 
örneğin arazi kullanımı ve planlaması veya gıda üretimi ve yeterliliği konularında 
katılım ve üretimi de içeren bir merkez olması hedeflenmektedir.

Barselona 2030 Stratejik Plan çalışmasına başlanırken geçmiş deneyimlerden 
ders çıkarılarak hareket edildiği vurgulanmaktadır. 32 yıllık stratejik planlama 
deneyiminden çıkarılan dersler şunlardır:
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 ● Farklı birimlerce hazırlansa da arazi kullanım planı ile stratejik 
planlamanın mümkün olduğunca bir arada yürütülmesinin çok daha 
iyi sonuçlar vereceği PEMB tarafından vurgulanmış ve 1976’dan beri 
yenilenmemiş olan Barselona arazi kullanım planı için Barselona 2030 
Stratejik Planı’yla eşgüdümlü bir çalışma başlatılmıştır.

 ● Diğer kentlere dair modelleri kopyalamayı, onlara yetişip yakalamayı, 
dolayısıyla sürekli olarak büyümeyi hedefleyen vizyon terk edilerek eldeki 
imkanları en uygun biçimde değerlendirmek ve optimize etmek odaklı 
yeni bir vizyon anlayışına geçilmiştir.

 ● Tepeden inmeci akıllı kent gibi vizyonlar terk edilerek bunun yerine 
tabandan yukarı doğru örgütlenmeyi öngören dijital kent vizyonu 
benimsenmiştir. 

 ● Sonuç ürünlere odaklanan vizyon terk edilerek süreçlere ve o süreçlerin 
sonuçlarına odaklanan yeni bir vizyon benimsenmiştir.

 ● Geçmişte sadece az sayıdaki büyük paydaşı sürece dahil eden 
vizyon terk edilerek büyük ağları ve ilgili tüm paydaşları mümkün 
olduğunca planlama süreçlerine dahil etmeye çalışan yeni bir vizyon 
benimsenmiştir.

 ● İdari anlamda da güçlü yönetim vizyonu terk edilerek çok farklı 
siyasi görüşlerin ve kimliklerin biraradalığını kabul eden ve bulanık 
(blurred) olarak tanımlanan konsensüse dayalı bir yönetim vizyonu 
benimsenmiştir. 

Bugün, geçmişten farklı olarak çok sayıda irili ufaklı siyasi 
partinin Barselona’nın farklı ilçelerini yönettiği parçalı bir 
siyasi harita söz konusudur. Böyle büyük ve karmaşık bir 
siyasal ağın yönetimi her ne kadar geçmişe göre daha zor 
olsa da bu sürecin daha demokratik olduğunun ve güçlü 
yönetimdense demokratik yönetimin tercih edildiğinin altı 
çizilmektedir. 

Barselona 2030 Stratejik Planı’nda çatışmadan konsensüse geçiş vizyonu 
önemli bir yer tutmaktadır.

 Katılım Süreçleri ve İletişim Stratejileri

Barselona 2030 Stratejik Planı’nı dünyadaki diğer stratejik plan örneklerinden 
ayrıcalıklı kılan başlıca konu demokratik katılım süreçlerine yaptığı kapsamlı 
vurgudur. Planda, beşli sarmal (5 Hélix) olarak tanımlanan kamu kurumları, 
özel sektör firmaları, medya organları, akademisyenler ve vatandaşlar, stratejik 
planın vazgeçilmez paydaşları olarak tanımlanmıştır.

Bugün Barselona Metropoliten Stratejik Plan Kurumu PEMB’nin bünyesinde 
300’den fazla paydaş kuruluş bulunmaktadır. PEMB tamamen katılım 
üzerine kurulu bir planlama ajansıdır. Barselona Belediye Meclisi ve Barselona 
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Metropoliten Belediyesi başta olmak üzere PEMB’ye paydaş olarak katılan ana 
bileşenler şöyledir:

 ● Barselona Havaalanı
 ● Barselona Ticaret Odası
 ● Barselona İş İnsanları Derneği
 ● Katalonya Ulusal İşçi Sendikası
 ● Katalonya İşverenler Federasyonu
 ● Zona Franca Endüstri Bölgesi Konsorsiyumu
 ● Barselona Ticaret Fuarı
 ● Barselona Limanı
 ● Katalan İşverenler Derneği
 ● Genel İşçiler Birliği – İşçi Sendikası (UGT)
 ● Barselona Üniversitesi
 ● Barselona Metropoliten Bölgesi 36 İlçe Belediyesi
 ● Bölgedeki diğer idari birimler (Barselona Bölge Meclisi, Barcelonés Bölge 
Meclisi, Baix Llobregat Bölge Meclisi)

Barselona metropoliten alanında yer alan diğer ekonomik, toplumsal ve 
kültürel kurumlar da yıllar içinde Barselona Metropoliten Stratejik Plan 
Kurumu’na katılarak “Genel Meclis”in bugün 300’ü bulan bileşenleri arasındaki 
yerlerini almışlardır. Planların sadece hazırlık değil yaygınlaştırma ve paylaşım 
süreçlerinde de demokratik katılıma dikkat çekilmektedir. Sürece medyanın da 
dahil edilmesine özel önem verilmektedir. Sadece kitaplar, raporlar ve sergiler 
ile değil sosyal medya ve başka yöntemlerle de planının vatandaşlar ve diğer 
paydaşlarla paylaşılması için aktif çaba sarf edilmektedir.

C kuşağı olarak da tabir edilen ve yeni teknolojiler ve sosyal medya döneminde 
dünyaya gelmiş gençlerin kentin ve kendilerinin geleceğine dair planlama 
süreçlerine katılımına da özel önem verilmekte, bu yönde çalışmalar 
yapılmaktadır. Halihazırda ücretsiz açık kaynaklı demokrasi ve katılım projesi 
Decidim*  yapım aşamasındadır.

Son olarak, diğer dünya kentleri ile de stratejik planlama süreçlerinde iş birliği 
yapılmasına ve bu iş birliklerinin geliştirilmesine yoğun çaba gösterilmektedir. 
PEMB temsilcileri dünyanın farklı kentleriyle kalıcı dayanışma ağları geliştirmek 
için etkin girişimlerde bulunmaktadır.

* https://decidim.org
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2. Berlin

 Kısa Bir Tarihçe

Berlin’in yeni stratejik planı BerlinStrategie, 2013 yılında 
kamuoyuyla paylaşılan mevcut durum analizi raporu üzerine 
inşa edilmiştir ve 2014 yılında tamamlanmıştır. Planın hedef 
yılı 2030’dur. 

Bu stratejik plandan önce 2006 yılında Berlin Eyalet Senatosu tarafından 
onaylanmış ve 2020 hedefiyle yapılmış Yerel Gündem 21 adlı bir stratejik plan 
bulunmaktadır. Sıkıntılı bir onay aşamasından geçen Yerel Gündem 21 planının 
ilk taslağı 2004 yılında senatoya sunulmuş fakat reddedilmiştir. Yerel Gündem 
21 planı, Berlin Belediyesi Şehir Planlama Departmanı tarafından senatoda 
çoğunluğu sağlayacak şekilde kapsamlı bir revizyona tabi tutulmasının ardından 
Haziran 2006’da onaylanmıştır.

Yerel Gündem 21 planı, aynı zamanda sorun alanları olarak belirlenmiş yedi ana 
tema ekseninde kurgulanmıştır. Bu temalar sırasıyla şöyledir: 

• Şehirdeki toplumsal hayat
• Halkla birlikte karar alma ve katılım
• Ulaşım ve hareketlilik
• Berlin’in bölgesel konumu
• Enerji ve iklim politikaları
• Ekonomi ve emek
• Eğitim

Ayrıca toplumsal cinsiyet ve küresel sorumluluk bu temaları dikey olarak kesen 
iki ayrı eksen olarak planda yer almaktadır. Mekânsal açıdan Yerel Gündem 21 
stratejik planı Berlin’i 11 ayrı gelişme bölgesine ayırarak ele almaktadır. Fakat 
Berlin Eyalet Senatosunda çoğunluğu oluşturan SPD, Sol Parti ve Yeşiller 
ittifakının planın onaylanmasından hemen sonra dağılması nedeniyle stratejik 
plan uygulamaya geçirilememiştir.

 BerlinStrategie: Stratejik Planın Kurgusu

BerlinStrategie planının temelini Berlin Belediyesi Kentsel Gelişim ve Konut 
Departmanı tarafından ilk taslağı 2013 yılında yayınlanan “Berlin 2030: Kentsel 
Gelişim Konsepti” adlı rapor oluşturmaktadır. Söz konusu rapor iki bölümden 
oluşmaktadır. Raporun “Berlin Today” bölümünde Berlin’in bugünkü kentsel 
durumunun analizine, kentsel gelişimle ilgili eğilimlere, şehrin güçlü ve zayıf yönlerine, 
kentsel gelişim planları açısından mevcut olanaklara ve kenti bekleyen potansiyel 
tehditlere yer verilmektedir. İkinci kısım olan “Berlin Tomorrow” bölümünde ise 
2030 yılı hedefiyle Berlin’in izlemesi gereken stratejiler özetlenmektedir.
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Bu raporun ardından 2014 yılının sonuna kadar devam eden plan çalışmaları 
ile BerlinStrategie planı tamamlanmış ve kamuoyuyla paylaşılmıştır. 
BerlinStrategie planında Berlin’in güçlü yanlarına, gelecekte karşılaşılabilecek 
zorluklara, olası gelişim alanlarına ve gerekli stratejik önceliklerin belirlenmesine 
yer verilmektedir. Diğer stratejik planlarda vizyon ve/veya ilkeler başlığı altında 
yapılan tanımlar bu stratejik planda Berlin’deki yaşam kalitesini belirleyen temel 
karakteristik “değerler” olarak ifade edilmiştir. BerlinStrategie planında Berlin’i 
ayırt eden altı değer şu şekilde sıralanmıştır: 

• Uluslararası öneme sahip dinamik bir başkent
• Yaratıcı bir ekonomi ve bilimsel merkez
• Herkesin yaratıcılığını keşfedebileceği bir yer
• Korumacı, kapsayıcı ve sosyal sorumluluk sahibi küresel bir şehir
• Yeşil ve kompakt bir şehir
• Çok geniş kullanılmamış arazilere sahip bir metropol

BerlinStrategie 2030 Planında Belirlenen 10 Öncelikli Dönüşüm Alanı
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Planın bir sonraki bölümünde yer alan ve Berlin’de orta ve uzun vadede 
gerçekleştirilmesi gereken hedeflere yönelik sekiz strateji de yukarıda ifade edilen 
bu değerlerin korunması ve geliştirilmesine dayandırılarak oluşturulmaktadır.
Plan, gelecekte Berlin’in yaşanabilir ve rağbet gören bir şehir olması için takip 
edilmesi gereken stratejileri sekiz ayrı başlıkta ele almaktadır:

• Akıllı bilgi ile ekonominin güçlendirilmesi
• Yaratıcılık yoluyla güçlü tarafların ortaya çıkarılması
• Eğitim ve beceri edindirme yoluyla iş güvenliğinin sağlanması
• Mahalli çeşitliliğin güçlendirilmesi
• Yeşille birlikte büyüyen bir şehir
• İklim dostu bir metropol altyapısının hazırlanması
• Kent dostu ulaşım ve erişilebilirliğin geliştirilmesi
• Geleceğin birlikte inşa edilmesi

Planın son bölümünde bu stratejilerin uygulanacağı 10 tane öncelikli coğrafi 
dönüşüm alanı (transformation area) belirlenmiştir. Bu açıdan plan doğrudan 
mekâna işaret eden, mekânsal stratejik bir plandır. Ancak farklı özellikleriyle 
ön plana çıkan bu 10 dönüşüm bölgesi için yapılan öneriler ve 2030 öngörüleri 
oldukça geniş çizilmiş, neredeyse soyut bırakılmıştır.

Detayları farklı düzeylerde mevcut olsa da BerlinStrategie 
planında alt ölçeğe fazla inilmemesi tercih edilmiştir. 
Örneğin planda, açık alanlardan faydalanılması, çok kültürlü 
mekânların inşa edilmesi, bazı bölgelerde araştırma-
geliştirme ve yenilikçilik temalarının öne çıkarılması gibi daha 
genel ifade edilmiş önerilere yer verilmiştir.

Yukarıda bahsi geçen sekiz stratejiden yedisi lejant haline getirilmiş ve alt 
merkezler düzeyinde harita üzerinde görselleştirilmiştir.

 Katılım Süreçleri ve İletişim Stratejileri

BerlinStrategie planının hazırlık süreci, bir önceki Yerel Gündem 21 stratejik 
planının katılım süreçlerine kıyasla müzakereye daha az açık olması ve yurttaşların 
katılımının sınırlı tutulması açısından eleştirilmiştir. Ayrıca planın tematik 
bölümlerinden sadece bir tanesi için katılımcı planlama yöntemi önerilmektedir. 
Özetle, karar verme sürecini esas olarak uzmanların şekillendirdiği bir plan 
çalışmasıdır.

Plan çerçevesinde öngörülen katılım süreci toplantılar, etkinlikler ve çeşitli 
yöntemlerle gerçekleştirilen anket çalışmalarından oluşmaktadır. İlk olarak, City 
Forum 2030 adında bir tartışma forumu oluşturulmuş ve 2500 kadar Berlinli 
farklı konular hakkında Berlin’in çeşitli toplantı ve konferans mekânlarında yüz 
yüze tartışmalar yürütmüşlerdir. Katılım sürecinin diğer önemli bileşeni STK’lar 
ile ekonomi ve araştırma sektörlerinden katılımcılarla düzenlenen çalıştaylardır. 
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Farklı iletişim teknolojileri kullanılarak yurttaşların katılımı 
teşvik edilmiştir. Belirli bir konu çerçevesinde organize edilmiş 
tartışmalara Twitter üzerinden, SMS yoluyla ve Berlin 2030 
Kentsel Gelişim Planının online platformundan aktif yurttaş 
katılımı sağlanmıştır.

Bu platformların diğer katılım araçlarına kıyasla daha üretken bir biçimde 
kullanıldığı görülmektedir. “Okul Projesi 2030” başlığında bir çalışmayla Berlin’deki 
üç okulda çocuklarla Berlin’in bugünü ve yarını üzerine yaratıcı etkinlikler 
düzenlenmiş, çocuklar gelecekle ilgili fikir ve beklentilerini anlatmışlardır. 
BerlinStrategie planı için şehir forumlarında ve online diyaloglarda 1000’in 
üzerinde görüş ve öneri toplanmış, bu katkılar değerlendirilmiş ve tartışılmıştır.
Sosyal medya mecralarının etkin bir şekilde kullanılmasının dışında yurttaşlarla 
iletişim kurmak için farklı iletişim teknolojileri de kullanılmıştır. “Berlin Telgrafları” 
adı verilen yazılı mesajlar yurttaşların ismiyle işyerlerine gönderilmiş, aynı 
mektuplar Berlin’deki reklam panolarında yayımlanmış ve elektronik posta 
olarak yaygın bir şekilde gönderilmiştir. Ayrıca şehirle ilgili oldukça geniş bilgi 
ve dokümantasyona sahip olan www.berlin.de/2030 sitesi ayda 75 bin kişi 
tarafından incelenmiştir.

3. Londra

 Kısa Bir Tarihçe

Londra’da stratejik planlama, Londra Belediye Başkanı, Londra’nın 32 yerel 
yönetim birimi ve Londra Kenti Birliğinin ortak sorumluluğundadır. Büyük 
Londra İdaresi (Greater London Authority-GLA)’nin kuruluşuna ilişkin yasal 
düzenlemeye göre Belediye Başkanı, Londra Planı olarak adlandırılan mekânsal 
gelişme stratejisini hazırlamalı ve izlemelidir. Ayrıca, yerel yönetimlerin yerel 
gelişme dokümanları Londra Planı ile “genel bir uyum” içinde olmalıdır.

Temelini 2001 yılında GLA tarafından Londra’nın mekânsal 
gelişim stratejisini özetleyen bir istişare dokümanı olarak 
basılan “Londra Planına Doğru” raporunun oluşturduğu 
Londra Planının (The London Plan) taslağı ilk olarak 2002’de 
yayınlanmıştır.

Londra Planı, bir dizi istişare ve kamusal katılım süreçlerinin ardından 2004 
yılında resmi olarak onaylanmıştır. Bu tarihten itibaren Londra Planında birçok 
değişiklik yapılmıştır.

2004 tarihli planın temel hedefleri şu şekilde sıralanmıştır:

 ● Londra’nın gelişimini kullanılabilir açık alanları işgal etmeden mevcut 
sınırlarıyla uyumlu bir şekilde sürdürmek
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 ● Londra’yı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek
 ● Güçlü ve kapsamlı bir ekonomik büyüme aracılığıyla Londra’yı daha 
müreffeh bir şehir haline getirmek

 ● Londra’nın erişilebilirliğini artırmak
 ● Londra’nın iyi tasarlanmış, yeşil ve rağbet gösterilen bir şehir olarak 
imajını geliştirmek

2007 yılında GLA ve Londra Belediye Başkanının yetkilerini arttıran yeni bir 
yasanın ardından 2008’de Londra Planının mevcut hedeflerine iklim değişikliğine 
bağlı etkilerin azaltılması, kentin daha sağlıklı bir hale getirilmesi ile yoksunluk 
ve ayrımcılıkla mücadele başlıkları eklenmiştir.
2008 yerel seçimlerinde Muhafazakâr Parti’nin Londra Belediyesini 
kazanmasının ardından yeni bir planlama yaklaşımı ortaya konmuş ve 2011 
yılında Londra Planında kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Yeni belediye başkanı 
Boris Johnson’ın siyasi önceliklerini yansıtan ve 2004’ten beri yapılan değişiklikleri 
bir araya getiren yeni bir plan belgesi yayınlanmıştır.

Londra Planı
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Bu çerçevede 2011 yılında Londra Planının temel hedeflerinin siyasal ekseninde 
önemli bir değişiklik gözlenmektedir. Büyümenin sınırlandırılması, yurttaşların 
refahı, erişilebilirlik ve yeşil alanların arttırılması gibi hedefler yerini ekonomik 
ve demografik büyümenin yarattığı zorlukların aşılması, şehrin uluslararası 
rekabet gücünün arttırılması, ticari fırsatlara ve istihdam olanaklarına erişim 
gibi başlıklara bırakmıştır.

2011’deki değişikliklerin ardından politikaların temelini oluşturan varsayımlar ve 
politikaların etkinliği izlenmiştir. Değişen durumlara (örn. ekonomideki büyük 
değişimler) göre “plan, izleme ve yönetim” yaklaşımıyla mevcut plan değiştirilmiş 
ya da yeniden yapılandırılmıştır. Bu çerçevede 2013 yılında Ulusal Planlama 
Politika Çerçevesine (NPPF) uygunluk ve hükümetin erişilebilir konut yaklaşımı 
doğrultusunda minör değişiklikler gerçekleştirilmiştir. 2014’te ise “Belediye 
Başkanının 2020 yılı Vizyonu Öncelikleri” ve nüfus ve benzeri yeni eğilimler 
doğrultusunda Kamu İncelemesi (Examination in Public) gerçekleştirilerek 
değişiklikler yapılmıştır. 2011 planında yapılan tüm bu değişiklikler ve sonuçları 
güncellenerek 2015 yılında Londra Planı 2016 yayınlanmıştır.

 The London Plan 2016 ve 2019: 
 Stratejik Planların Kurgusu

2016 planının hedef yılı, hükümetin 20 yıllık bir planlama dönemi tavsiyesi 
ve belediye başkanının Londra’nın gelişimine uzun vadeli bakılmalı görüşü 
doğrultusunda 2036 olarak belirlenmiştir. 2016 Londra Planı, şehrin gelecek 
20-25 yıllık gelişimi için ekonomi, çevre, ulaşım ve sosyal konuları entegre eden 
bir çerçeve sunan, bütüncül bir mekânsal stratejik plandır. Plan ulaşım, ekonomik 
gelişme, konut, kültür, sosyal ve çevresel konuların yanı sıra coğrafi ve bölgesel 
(alana özgü olmayan) boyutlardaki diğer stratejileri de bir araya getirmektedir. 

Planın bağlamını ve mekânsal vizyonunu anlatan giriş bölümleri ile uygulama, 
izleme ve değerlendirme yöntemlerini içeren son kısmı dışındaki tematik 
bölümler şu şekilde sıralanmıştır: 

 ● Yurttaşlar (barınma ve altyapı dahil olmak üzere)
 ● Ekonomi
 ● İklim değişikliğine karşı yapılması gerekenler
 ● Ulaşım
 ● Yaşam alanları ve mekânlar

Halihazırda geçerli olan 2016 planı, Londra’nın bütününe yönelik ve diğer yerel 
yönetimlerin kendi yerel planlama politikalarında detaylandırabilecekleri bir 
stratejik politika bağlamı sunmaktadır. Ayrıca, Londra’nın gelişimi ve arazi 
kullanımı için altyapı iyileştirmeleri (özellikle ulaşım), uygulama önerileri, 
koordinasyon ve kaynak sağlama konularını ilişkilendiren bir çerçeve sunmaktadır. 
Bu açıdan plan doğrudan mekâna işaret eden, mekânsal stratejik bir plandır.
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Hedef yılı 2041 olan 2019 Londra Planına ilişkin tartışmalar 
Ekim 2016’da GLA tarafından yayınlanan “A City for All 
Londoners” raporuyla birlikte başlatılmıştır. Yeni planın 
temelini oluşturan bu raporun hazırlanmasının üç önemli 
nedeni bulunmaktadır: Londra’daki hızlı nüfus artışı, Brexit 
sürecinin yarattığı belirsizlikler ve iklim değişikliğinin 
yarattığı zorluklar.

Paydaşlarla yapılan çalıştayların ardından Aralık 2017’de ilk taslak yayınlanmış 
ve plan taslağı 100’den fazla belediye temsilcisiyle üç ay boyunca müzakere 
edilmiştir. Ağustos 2018’de önerilen ilk değişikliklerin plana işlenmesinden sonra 
taslak kamuoyunun görüşüne sunulmuştur.

Henüz resmi olarak onaylanmamış olan 2019 Londra Planının kurgusu şu şekilde 
belirlenmiştir. Giriş bölümündeki altı alt başlık aynı zamanda planın temel 
hedeflerini oluşturmaktadır.

 ● Londra’nın Geleceğini Planlamak – Sağlıklı Büyüme
- Güçlü ve kapsayıcı toplulukların inşası
- En iyi arazi kullanımının sağlanması
- Sağlıklı bir şehir yaratılması
- Londralıların ihtiyacı olan barınma olanaklarının sağlanması
- İyi bir ekonominin yaratılması
- Verimlilik ve dayanıklılığın artırılması

 ● Londra’nın Mekânsal Gelişim Eğilimleri (belirli bölgelere odaklanarak)
 ● Tasarım
 ● Konut ve Barınma
 ● Sosyal Altyapı
 ● Ekonomi
 ● Tarihsel Miras ve Kültür
 ● Yeşil Altyapı ve Doğal Çevre 
 ● Sürdürülebilir Altyapı
 ● Ulaşım
 ● Londra Planının Finansmanı
 ● İzleme

 Katılım Süreçleri ve İletişim Stratejileri

GLA’nın yetki ve sorumluluklarını belirleyen yasal düzenlemeye göre belediye 
başkanı planı yaparken Londra’nın ilçe belediyeleri ile sınır komşusu olduğu 
belediye yönetimlerini bilgilendirmek, planın içeriği ve yapım süreciyle ilgili 
bu yönetimlerin görüşünü almak zorundadır. Ayrıca yukarıda da bahsi geçen 
Ulusal Planlama Politika Çerçevesi (NPPF), tek bir kurumun idari yetkiye sahip 
olmadığı planlama çalışmalarında kamu kurumlarının iş birliği yapmasını 
zorunlu tutmaktadır.
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Diğer yasal zorunluluk ise planın yapım aşamasına yurttaşların katılımıyla ilgilidir. 
GLA yasası fırsat eşitliğinin sağlanması ve yöneticilerin denetlenebilmesi için 
planın hazırlık sürecine yurttaşların katılımının sağlanmasını zorunlu tutmaktadır 
ve katılımın esasları ayrı bir madde ile ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Planın taslağı belediye meclisi ile ilgili diğer tüm idari 
kurumlarda, her ilçenin belediye meclisinde, metropoliten 
alanla sınırı olan ve mekânsal plandan etkilenecek tüm 
bölgelerin ilgili konsey veya meclislerinde ve son olarak 
Londra’da yaşayan farklı etnik, ulusal ve dini topluluklar dâhil 
olmak üzere belirli demografik özelliklere göre tasnif edilmiş 
odak gruplarla istişare edilmek zorundadır.

Londra Planı resmi olarak ilk onaylandığı 2004 yılından itibaren tarihsel bir 
süreklilik arz etmektedir. GLA tarafından gerçekleştirilen her plan değişikliğinde 
yasal düzenlemelerle çerçevesi net olarak çizilmiş katılım süreci izlenmiş ve 
şehirde yaşayan çeşitliliği yansıtacak şekilde tasnif edilmiş olan nüfus gruplarının 
planın yapım aşamasına katılımı sağlanmıştır.

Henüz sadece taslağı kamuoyuyla paylaşılmış olan The London Plan 2019 için 
öngörülen katılım sürecinin asıl kısmını 2016 yılının son ayları boyunca düzenlenen 
“A City for all Londoners” etkinlikleri oluşturmaktadır: 

 ● Öncelikle Ekim 2016’da planın temel hedef ve stratejilerinin yurttaşlarla 
tartışılmasını kolaylaştırmak amacıyla “A City for all Londoners” 
broşürü kamuoyuyla paylaşılmıştır. 

 ● Ardından altı haftalık bir dönemde yurttaşların broşürde ifade edilen 
hedef ve stratejilere ilişkin görüşleri mektup ve elektronik posta yoluyla 
toplanmıştır. 

 ● Ekim ve Kasım 2016 arasında ilgili uzmanlarla dengeli büyüme, ulaşım, 
kapsayıcılık, çevre, barınma ve ekonomi konularında çalışma toplantıları 
düzenlenmiştir. 

 ● Eşzamanlı olarak sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, araştırma 
kuruluşları, yardım kurumları ve danışmanlık şirketleriyle yuvarlak masa 
toplantıları düzenlenmiştir. 

 ● Kadınlar, LGBT+lar, sağır ve engelli Londralılar, göçmenler ve mülteciler, 
farklı etnik kökene sahip Londralılar ile son olarak genç (17-25 yaş grubu) 
ve yaşlı (70 yaş ve üzeri) Londralılar olmak üzere yedi farklı demografik 
özelliğe sahip toplulukla odak grup toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu 
toplantıların gündemi ve içeriği eksiksiz olarak planın internet sitesinden 
yayınlanmıştır. 

 ● Son olarak, Londra Kent Konseyi tarafından yönetilen ve 40 binden 
fazla Londralının davet edildiği “Talk London” internet sitesi aracılığıyla 
forum formatında çevrimiçi tartışmalar düzenlenmiş ve katılımcılara 
çalışma toplantılarının sonuç metinlerinden yola çıkılarak hazırlanan 
anketler uygulanmıştır.
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4. New York 

 Kısa Bir Tarihçe

New York Belediyesi’nin 2050 yılı hedefiyle yürüttüğü 
OneNYC 2050 stratejik plan çalışması temel olarak 2007 
yılından itibaren yapılan bir dizi stratejik planda belirlenen 
hedeflerin genişletilmesi üzerine kuruludur. 

Bu bağlamda 2050 stratejik planının temelini, 2007 yılında yayınlanan ve 
2011’de genişletilerek güncellenen PlaNYC 2030 çalışması oluşturmaktadır. Söz 
konusu plan, 10 temel alanda yapılacak çalışmalar ekseninde kurgulanmıştır. Bu 
alanlar sırasıyla şu şekilde belirtilmiştir: 

• Barınma ve mahalleler
• Parklar ve kamusal alanlar
• Çöküntü alanları
• Suyolları
• Su tedariki
• Ulaşım
• Enerji
• Hava kalitesi
• Katı atık
• İklim değişikliği

Planın Nisan 2007’de kamuoyuyla paylaşılmasının ardından bir yıl içerisinde 
belirlenen hedef ve stratejilerin üçte ikisi yerine getirilirken öngörülen 127 
eyleminin yüzde 97’si de hayata geçirilmiştir. Plan 2011 yılında genişletilmiş 
ve toplamda 132 eylem ile 400 hedef ve stratejinin 31 Aralık 2013’e kadar 
tamamlanmasına karar verilmiştir.

Aynı dönem içerisinde hazırlanan üç ayrı tematik plan, OneNYC 2050 stratejik 
planının çerçevesinin oluşturulmasına önemli bir katkı sağlamıştır. Bu planlardan 
ilki, 2012 yılının son aylarında gerçekleşen ve başta New York ile New Jersey 
olmak üzere ABD’nin doğu yakasındaki şehirlerinde büyük bir yıkıma yol açan 
Sandy Kasırgası’nın ardından 2013’te hazırlanan ve iklim değişikliğinin yarattığı 
risklere odaklanan Dayanıklılık Planı’dır. İkincisi, 2014 yılında tamamlanan ve on 
yıl içerisinde New York’ta 200 bin düşük maliyetli ve erişilebilir konut yapılmasını 
öngören Barınma Planı’dır. Sonuncusu ise yılda ortalama 4 bin yayanın çeşitli 
trafik kazalarında yaralandığı New York’ta yaya ulaşımını güvenli bir hale 
getirmeyi hedefleyen Hedef Sıfır Eylem Planı’dır.

 OneNYC 2050: Stratejik Planın Kurgusu

2014 yılının başında göreve gelen Bill de Blasio yönetimi, PlaNYC 2030 çalışması 
için yasal olarak yapılması zorunlu güncelleme yerine 2015 Nisan ayında OneNYC 
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2050 stratejik plan hedefini kamuoyuyla paylaşmıştır. “Tek New York: Güçlü ve 
Adil Bir Şehir” başlığıyla yayınlanan ve dört temel vizyon üzerine inşa edilmiş 
olan New York’un yeni stratejik planının 2019 yılında tamamlanacağı ve yıllık 
ilerleme raporlarıyla da denetleneceği ifade edilmiştir. Bu vizyonlar sırasıyla 
şöyledir:

 ● Büyüyen ve Zenginleşen Bir Şehir
 ● Adil ve Eşitlikçi Bir Şehir
 ● Sürdürülebilir Bir Şehir
 ● Dayanıklı Bir Şehir

OneNYC 2050 stratejik planı belirlenen bu dört vizyon ekseninde adalet, 
büyüme, sürdürülebilirlik, dayanıklılık ve çeşitlilik/kapsayıcılık ilkelerini temel 
almıştır. Bu ilkeler çerçevesinde acilen çözüme kavuşturulmadığı takdirde New 
York’un geleceğinde ağırlığı giderek artacak altı sorun alanı belirlenmiştir. 

Planda New York’un sorun alanları sırasıyla şu şekilde ifade 
edilmiştir: Artan pahalılık (barınma temelli), ekonomik 
güvencesizlik, refah paylaşımı ve sağlığa erişimde eşitsizlik, 
iklim aciliyeti, yetersiz altyapı ve değişen ihtiyaçlar, 
demokrasiye karşı tehditler.

New Yorklulara Göre Kentin En Önemli Sorunları
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Planın kurgusu, toplam 30 adet stratejiyi gerektiren sekiz ana hedefin 
belirlenmesiyle birlikte somutlaştırılmıştır. New York’un yeni stratejik 
planındaki sekiz hedefin her biri Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları ile eşleştirilmiştir. Bu hedefler şu şekilde sıralanmıştır.

 ● Canlı bir demokrasi
 ● Kapsayıcı bir ekonomi
 ● Müreffeh mahalleler
 ● Sağlıklı yaşamlar
 ● Eşit ve nitelikli eğitim
 ● Yaşanabilir bir iklim
 ● Etkin hareketlilik
 ● Modern altyapı

Aşağıdaki tablo bu sekiz hedef çerçevesinde belirlenen 30 somut stratejiyi 
göstermektedir.

OneNYC 2050 Planı Hedefler ve Stratejiler
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Eylem planları ve somut projeler ise bu stratejiler çerçevesinde önerilmiş, geçmiş 
dönemde başlanan ve hâlihazırda devam eden bazı projeler örnek gösterilmiştir.

OneNYC 2050 planının son bölümünde geri besleme ve takip mekanizmaları 
tanımlanmıştır. Bu amaçla somut projelerin nasıl hayata geçirildiğini en ayrıntılı 
şekilde gösterecek bir internet sitesi kurulacağı belirtilmiştir. Ayrıca, her yıl 
yenilenecek ilerleme raporları için göstergeler tanımlanmıştır. Stratejilerin 
ve ilişkili somut projelerin bu göstergelere uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi 
öngörülmüştür. Bu göstergeler sırasıyla şöyle belirlenmiştir:

 ● Oy kullanma oranları
 ● Toplam yaratılan iş sayısı
 ● Yoksulluk sınırı üzerindeki New Yorklu sayısı
 ● Ağır kira yükü altında ezilen düşük gelirli hanelerin oranı
 ● Irklara göre gelir dağılımı oranları (ortalama beyaz hane gelirlerinin 
diğer ırklardaki hane gelirlerine oranı) 

 ● Prematüre bebek ölüm oranları
 ● Hava kalitesi
 ● Liseden zamanında mezun olanların oranı
 ● Sera gazı emisyonu oranı
 ● Sürdürülebilir ulaşım modellerinin kullanım ulaşım oranı (yürüyüş, 
bisiklet, toplu taşıma vb.)

Ayrıca, bu göstergelere ek olarak aynı strateji ve projeler uygulanırken 
uyulmasının önemli olduğu ifade edilen ikincil göstergeler de belirlenmiştir.

 Katılım Süreçleri ve İletişim Stratejileri

Nisan 2019’da tamamlanan OneNYC 2050 planında katılım 
vurgusu oldukça güçlüdür. Farklı tür toplantılar ve anketlerle 
toplamda 16.000 kişiye ulaşılmıştır. Katılım süreci toplantılar 
ve etkinlikler ile anket çalışmalarından oluşmaktadır.

Çeşitli toplantılar ve etkinliklerle 2400 kişiye ulaşılmıştır.

• 27 etkinlik ve toplantı (mahalle odaklı)
• 13 odak grup/ küçük grup toplantısı
• 4 adet liselerde gençlerle buluşma
• 9 danışma kurulu ve çalışma grubu toplantısı

Ayrıca internet aracılığıyla, etkinliklerde dağıtılan basılı materyallerle ve yüz 
yüze anketlerle yapılan çalışmalarla 14.000 New Yorkluya erişilmiştir. Planda 
her hedef için “Ne yapabilirsiniz?” başlığı ile New Yorkluları sürecin ilerlemesine 
katkıda bulunmaya davet eden bir bölüm yer almaktadır. Planın tanıtımı ve 
yurttaş katılımının artırılması için takip edilen iletişim stratejileri internet sitesi, 
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blog, sosyal medya hesapları ve online bülten şeklinde kurgulanmıştır. Son 
olarak, katılım sürecinin önemli bir parçası olan izleme süreçleri yer almaktadır. 
İzleme süreçleri belirlenen göstergelerin takibinin yapılmasını ve plan sonrası 
süreçte merkezi ve yerel yönetim arasındaki iş birliğinin düzeyini ve olası 
çatışmaları  belirlemeyi sağlamaktadır. 

Her yıl yayınlanan ilerleme raporları halka açık bir şekilde 
yayınlanmaktadır. Ayrıca internet sitesinden online olarak 
izlenebilen bir veri seti de yurttaşların erişimine açıktır.
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İstanbul Vizyon 2050 Süreci 
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1. İstanbul’un Geleceğini 16 Milyon İstanbulluyla  
 Beraber Planlıyoruz

Bu raporda incelenen uluslararası örneklerde de gözlemlenen ortak vurgu 
stratejik planlama sürecinde demokratik katılımın önemidir. Başta Barselona 
örneği olmak üzere dünyanın önde gelen kentlerinde merkeziyetçi, tepeden 
inmeci, çatışmacı planlama yaklaşımının terk edildiği ve geniş bir tabandan bilgi 
ve talep toplayan, mümkün olan en fazla sayıda paydaşı sürece dahil etmeyi 
hedefleyen ve son kertede farklı görüşteki tüm paydaşlar arasında bir uzlaşı ve 
konsensüs kurmayı amaçlayan yeni bir vizyonun benimsendiği görülmektedir. 
Stratejik planlama deneyimi uzun yıllara dayanan bu dünya örneklerinden 
İstanbul için çıkarabileceğimiz en önemli ders, planlamada teknokratik 
yönetimin ve az sayıdaki güçlü paydaşla milyonlarca kent sakini adına karar 
alma yaklaşımının artık geçmişte kaldığıdır.

Bugün idaresi daha karmaşık olsa da kente dair söz söylemek 
isteyen farklı görüşteki tüm paydaşların sözünün dinlendiği, 
bir arada yaşamın ve demokratik katılımın savunulduğu yeni 
bir vizyon tüm dünyada benimsenmektedir. 

İstanbul Vizyon 2050 çalışması demokratikleşme yönündeki işte bu uluslararası 
eğilimden ilham almaktadır. İstanbul Vizyon 2050 çalışması aynı zamanda tüm 
demokratik araçları kullanarak İstanbul’a, kentine ve geleceğine sahip çıkan 
16 milyon İstanbullunun ortaya koyduğu iradeden güç alarak stratejik kent 
planlamasında katılımcı bir süreci hayata geçirmeyi kendisine misyon edinmiştir. 

İstanbul Vizyon 2050 çalışması, 16 milyon İstanbullunun kent 
hakkına sahip çıkmasına ve kentin geleceğinde söz sahibi 
olmasına aracı olacaktır.
 
Gelecek vizyonunun ve stratejilerin geniş katılım ve ortak akılla belirlenmesi 
amacıyla, İstanbul Vizyon 2050 çalışması, kamu kurum ve kuruluşları, 
üniversiteler, araştırma kurumları, meslek örgütleri, özel sektör temsilcileri, 
sivil toplum kuruluşları ve 16 milyon İstanbullu ile beraber yürütülecektir. 
İstanbul Vizyon 2050 çalışması, öncelikli meselelerin ve gelecekte karşılaşılması 
muhtemel sorunların üstesinden gelebilmek için kent hakkını kullanan tüm 
paydaşların katılımıyla çözüm önerileri, vizyon ve stratejiler geliştirecektir.
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2.  Aşama Aşama İstanbul Vizyon 2050 

1. “İstanbul Vizyon 2050” sürecinin ilk adımı çalışmanın üzerine inşa edileceği 
temel ilkeler ve gelecek öngörüsüdür. Çalışmanın ilkelerinin belirlenmesinin 
ardından İstanbulluların mevcut sorunlarını ve geleceğe dair beklentilerini tespit 
etmek amacıyla 16 milyon İstanbullunun katılımına açık online anket çalışması 
gerçekleştirilecektir. Bu anket hem İstanbul Vizyon 2050 çalışmasının duyurusu 
olacak hem de çalışmanın başlıca ilkelerinden biri ve ayırt edici yöntemi olan 
demokratik ve katılımcı süreci çalışmanın hemen başında hayata geçirecektir. 
Bu kapsayıcı anketle elde edilen veriler değerlendirilerek İstanbul’un sorunları 
ve beklentileri İstanbulluların görüş, öneri ve eleştirilerinden yola çıkılarak 
önceliklendirilecektir. 

2. Çalışmanın ikinci aşamasında, İstanbul’un temel güncel sorunları ve 
potansiyellerinin tespit edilmesi ve geleceğe dönük tahminlerin yapılabilmesi 
için kentsel durum analizi (mevcut durum analizi) raporları hazırlanacaktır. 
Toplumun tüm kesimlerini sürece katan, her alandan akademisyenler ve 
uzmanların görüşlerine başvuran görüşmelerin yanı sıra 17 konu başlığı için 
ayrı ayrı katılım toplantıları gerçekleştirilecektir. Kurumlardan elde edilecek 
veriler bu katılımcı görüşmelerde enine boyuna değerlendirilecek, bu sayede 
mevcut durum tespiti ve İstanbul’un öncelikli sorun alanları katılımcı bir şekilde 
belirlenecektir. Elde edilen sonuçlar, kentin gündemine ilişkin konularda ihtiyaç 
duyulan politika ve stratejilerin geliştirilebilmesi için şeffaf bir biçimde kentin 
tüm bileşenleriyle paylaşılacaktır.
 
3. Üçüncü aşama, önceliklendirilmiş sorunlar çerçevesinde vizyon ve 
hedeflerin belirlenmesi aşamasıdır. Bu aşamada geleneksel planlamanın en 
büyük açmazlarından biri olan sorun ve konuları kalıplaşmış kategoriler içinde 
birbirinden ayrı ve tekil olarak değerlendiren sektörel bakış açısı terk edilerek 
ihtiyaçlara göre yapılandırılmış konu ve sorun başlıklarına yönelik kesişen ve 
çakışan alanlar tespit edilecek ve buna göre ortak hedefler belirlenecektir. 

Bu aşamada, planın başarısını takip edebilmek ve gerekli 
olduğunda yeniden değerlendirilebilmesini sağlamak için her 
hedefe yönelik belli başlı temel göstergelerin belirlenmesi 
ve kentin gelişimini takip etmek için gerekli görülen yeni 
endekslerin oluşturulması çalışmanın en önemli katkılarından 
biri olacaktır. 
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İstanbul Vizyon 2050 Çalışması Süreci

İLKELER VE GELECEK ÖNGÖRÜSÜ

KENTSEL DURUM ANALİZİ
Kamusal girdi oluşturma / 

Veri toplama geri bildirim alma

İSTANBUL 2050 VİZYONU 
VE HEDEFLER

Vizyon ve hedefleri belirleme

POLİTİKA VE STRATEJİLER
Vizyon ve hedefleri değerlendirme +

Politika ve strateji oluşturma

EYLEMLER VE PROJELER
Eylem planına girdi sağlama 

+ Projeleri oluşturma

İZLEME / GERİ BİLDİRİM
İzleme / Geri bildirim sistemi bilgi paylaşma / Eğitim

Bilgilendirme 
Toplantısı

Bilgilendirme /
Tanıtım 
Toplantısı

KATILIMCI SÜREÇ TASARIMI

K
A
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M
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Lİ
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*Süreç boyunca, çevrimiçi anketler ve serbest kürsü platformu ile tüm 
İstanbulluların katkıları alınacaktır. Çalışma boyunca elde edilen ürünler çevrimiçi 
olarak paylaşılacaktır.
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Bu süreçte de uzmanlar ve kentin tüm bileşenleriyle geniş katılımlı toplantılar 
yapılacak ve İstanbul Vizyon 2050 belgesinin temel hedefleri tüm İstanbullularla 
açık bilgilendirme toplantıları ile internet sitesi ve sosyal medya üzerinden 
paylaşılacaktır.

4. Dördüncü aşama, politika ve stratejilerin belirlenmesi ve eylem planları 
aşamasıdır. Bu aşamada hedefler çerçevesinde önceliklendirilmiş sorunların 
çözümüne yönelik politika ve stratejiler geliştirilecektir. Her strateji çalışmasında 
sorun çözümüne ilişkin eylem planları önerilecek ve bu eylem planını takip için 
gerekli olan göstergeler belirlenecektir. Planın tüm aşamalarında olduğu gibi 
bu aşamada da geniş katılımlı toplantılar yapılacak, eylem planlarına girdi 
sağlamak üzere kamu kurumları, uygulayıcılar ve karar vericilerin de katkıları 
alınacaktır. Eylem planlarının hayata geçirilebilmesini kolaylaştırmak adına 
uygulayıcılar ve eylem planlarından etkilenecek kesimleri bir araya getiren 
toplantılar gerçekleştirilecektir. 

5. Çalışmanın beşinci ve son aşaması izleme ve geri bildirim sürecidir. 
İzleme ve geri bildirim sürecinin etkin kılınması, İstanbul Vizyon 2050 
çalışmasını geleneksel planlamadan ayıran, özgün ve öncü bir hedeftir. Zira 
geri bildirim süreçleri, kente dair planlamanın ve gelecek hedeflerinin kâğıt 
üzerinde kalmaması, kentin tüm sakinleri tarafından benimsenip takip edilmesi 
ve savunulması için kritik öneme sahiptir. İzleme ve geri bildirim aşamasında, 
İstanbul Vizyon 2050 çalışması çerçevesinde belirlenen politika, strateji ve 
eylem planı önerilerinin tespit edilen göstergeler çerçevesinde düzenli olarak 
takip edilmesi ve gerek görülmesi halinde düzeltmeler ve güncellemeler 
yapılmasını sağlayacak altyapının temelleri atılacaktır. Bu aşamanın sonunda 
“İstanbul Vizyon 2050” sonuç ürünleri geniş katılımlı bir toplantı ile kamuoyu 
ile paylaşılacaktır. Bu toplantı sonrasında çalışmanın takibi, sahiplenilmesi ve 
savunulmasını sağlamak için süreç boyunca ilişki kurulan tüm paydaşlarla bilgi 
alışverişlerinin sürdürülmesine özel önem verilecektir.

Bu çerçevede “İstanbul Vizyon 2050” belgesi tamamlandıktan sonra da izleme 
ve geri bildirim çalışmasının devam etmesi, her yıl düzenli olarak ilerleme 
raporlarının hazırlanması gerekmektedir. 

Geri bildirim çalışmasının etkin bir biçimde yürütülmesi, 
plandaki hedefler uygulamaya geçtiğinde yaşanacak 
problemlerin çözümüne katkı sağlayacak ve uzun erimli 
kestirimlerin güncel ve sahadaki etkileşimler ışığında 
tüm paydaşların müşterek beklentilerine uygun biçimde 
güncellenmesine imkân yaratacaktır.
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3. İstanbul Vizyon 2050: Yenilikçi ve Özgün

İstanbul Vizyon 2050 çalışması boyunca sosyal medya, internet sitesi ve yeni 
teknolojilerin tüm imkânları vatandaşların demokratik katılımını kolaylaştıracak 
mecralar olarak kullanılacaktır. Son dijital teknolojiler hem İstanbullulardan 
görüş, eleştiri ve taleplerini almak hem de kentin tüm paydaşlarını İstanbul’un 
gelecek planlaması sürecindeki son gelişmelerden haberdar etmek için etkin 
bir biçimde kullanılacaktır. İstanbul Vizyon 2050 çalışmasının tüm aşamaları 
internet sitesi, sosyal medya ve diğer kanallar aracılığıyla şeffaf bir şekilde 
paylaşıma ve etkileşime açık olacaktır.

Anketler, sosyal medya etkileşimleri, internet sitesinde sürekli olarak 
vatandaşların görüşlerini paylaşabileceği bölümler, İstanbul Vizyon 2050 
çalışmalarının duyurulduğu mecralar olmanın yanı sıra süreç boyunca 
güncellenen ve farklı aşamalarda farklı katkılar almaya imkân veren interaktif 
araçlar olarak geniş kesimlerin sürece katkı sağlayabilmesinin önünü açacaktır. 
İstanbul Vizyon 2050 çalışmasının her aşamasında, hazırlanan rapor ve 
oluşturulan içerikler internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılacak; geniş 
katılımlı etkinlik ve toplantıların notları veya kayıtları bizzat katılamayanların 
daha sonra inceleyebilmesi için erişime açık olacaktır.

İstanbul Vizyon 2050 çalışmasını mevcut üst ölçekli planlama 
çalışmalarından ayıran en önemli özelliği, farklı ve özgün 
katılım yöntemleri kullanılarak geniş kesimlerin sürecin her 
aşamasına dâhil edilmesini sağlamaktır. 

Akademisyenler, uzmanlar, karar vericiler ve uygulayıcıların yanı sıra sivil toplum 
kuruluşları, özel sektör temsilcileri, meslek örgütleri ve platformların sürece 
katılması sağlanacaktır. 

Katılımın yaygın ve kapsayıcı bir biçimde gerçekleştirilmesi, hazırlanacak strateji 
belgesinin tüm İstanbullular tarafından sahiplenilmesini de sağlayacaktır. 
Böylece, İstanbul Vizyon 2050 çalışması, İstanbul’un geleceğine dair bir strateji 
belgesi olmanın yanı sıra, 16 milyon İstanbullunun ve gelecek kuşakların gündelik 
hayatını iyileştirmek için referans gösterdiği, takip ettiği, yeri geldiğinde 
değiştirip güncellediği ve kent hakkı adına savunduğu canlı ve dinamik bir 
gündelik yaşam pratiğine dönüşecektir. 

İstanbul Vizyon 2050 çalışması, yerel demokrasi için yeni bir 
başlangıç olacaktır.
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