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Katılımcı Planlamada Farklı Bir Araç:
Analitik Hiyerarşi Yöntemi
&
2010-2013 İstanbul Bölge Planı
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SUNUŞ
Toplumların ve kentlerin değişimi ve dönüşümü daha iyi bir gelecek arayışını da yansıtan kaçınılmaz bir
olgudur. Planlama ise bu değişim ve dönüşüm sürecinin belli ilkeler doğrultusunda şekillendirilmesi ve
yönlendirilmesi için kullanabilecek en önemli araçlardan birisidir. Bu nedenle köklü planlama geleneğine
sahip kentler ve toplumlar değişim ve dönüşüm süreçlerini daha iyi yönetebilmekte, sorunlarına daha
sürdürülebilir ve kalıcı çözümler üretebilmekte ve başarılı bir şekilde uygulayabilmektedirler.
Kalkınma Ajansları kuruluşlarının hemen sonrasında Bölge Planlarının hazırlanmasında üstlendikleri
roller ile Türkiye’de planlama anlayışının geliştirilmesine, özellikle ülkemizin ekonomik ve sosyal
kalkınması için yerelden beslenen ve katılımcılığı esas alan bir planlama anlayışının hayata geçirilmesine
önemli katkılarda bulunmaya başlamıştır. Katılımcılık, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın da Bölge Planı’nın
yanı sıra diğer birçok çalışmasında esas aldığı temel değerlerden birisidir. Ajansın benimsediği bu
katılımcılık anlayışı ile planlama ve karar alma süreçlerinin şeffaf ve açık bir şekilde yürütülmesi,
farkındalığın ve sahiplenmenin artırılması, farklı görüş, değerlendirme ve çıkarların temsil edilmesi
ve ortak paydada buluşturulması hedeflenmektedir. Bu aynı zamanda üretilen politika ve stratejilerin
etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gözetilmesi gereken en önemli unsurların başında gelmektedir.
Bu çalışma, Ajansımızın bölgesindeki paydaşlarının görüş ve değerlendirmelerini planlama sürecine
etkili bir şekilde yansıtabilmek için farklı ve yenilikçi bir yaklaşım olarak Karar Konferansı ve Analitik
Hiyerarşi Yöntemi’nin nasıl kullanıldığını ortaya koymayı ve bu yöntem ile elde edilen sonuçların
kamuoyu ile paylaşılmasını amaçlamaktadır. Daha önce ülkemizde de farklı alanlarda uygulanan Karar
Konferansı’nda kullanılan Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile paydaşlarımızın 2010-2013 İstanbul Bölge
Planı’nın vizyonuna ulaşmak amacıyla belirlenen 30 stratejik amacı değerlendirmeleri, önemi ve
önceliğine göre sıralamaları istenmiştir.
Analitik Hiyerarşi Yöntemi kullanılarak elde edilen sonuçlar, bütün paydaşların “eğitim”i İstanbul’un
bölgesel gelişimi için tartışmasız en önemli etken olarak gördüğünü ortaya koymuştur. Sıralamada
hemen sonra gelen diğer stratejik amaçlar ise İstanbul’da gündelik yaşamı büyük oranda etkileyen,
mevcut altyapısının yetersizliğinden ve mekânsal boyutların iyi bir şekilde planlanamaması ve
tasarlanamamasından kaynaklanan sorunların ne kadar ön planda olduğunu göstermiştir. Böylece
sıralamada daha sonra gelen diğer stratejik amaçların ancak bu sorunlar giderildikten sonra daha
etkili olabileceği ve önem kazanacağı anlaşılmıştır. Bununla birlikte, paydaşların değerlendirmeleri
bütün stratejik amaçların İstanbul’un bölgesel gelişimi ve bu doğrultuda belirlenen vizyon için önemli
olduğunu, bu vizyonun hayata geçirilmesine farklı ölçeklerde de olsa önemli katkılarda bulunacağını
ortaya koymuştur.
Ajansımız, bu sonuçları Bölge Planı’nda kullanmış olup Bölge Planı’nın hayata geçirilmesine yönelik
bütün çalışmalarında da dikkate almaktadır. Bununla birlikte, gerek uygulanan yöntemin gerekse elde
edilen sonuçların benzer çalışmalar yürüten ve İstanbul’a ilişkin politika ve stratejiler üreten, özellikle
yatırım planları yapan diğer kurum ve kuruluşların da çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağına
ve bunlara yön verebileceğine inanmaktayım. Bu vesileyle Karar Konferansına katılan ve sonrasında
çalışmanın tamamlanmasına katkı sağlayan herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.
Doç. Dr. Abdülmecit KARATAŞ
Genel Sekreter

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ & 2010-2013 İSTANBUL BÖLGE PLANI

3

İÇİNDEKİLER

5
6
7
9
13
14
17
21
22
23
24
25
25
26
33
34
41
42
47
52
67
69
71
71
72
73
74
75
76
77
79
80
82
84
86
88
90
92
97
98
99
99
101
107

İÇİNDEKİLER
ŞEKİLLER
TABLOLAR
1. GİRİŞ
2. 2010-2013 İSTANBUL BÖLGE PLANI VE KATILIMCILIK
2.1. İstanbul Bölge Planı Hazırlık Süreci
2.2. Karar Konferansı Düzeni ve Katılımcı Analizi
3. KARAR MODELİ VE YÖNTEM
3.1. Katılımcı Bir Yöntem Olarak Karar Konferansı
3.2. Analitik Hiyerarşi Yöntemi
3.3. Karar Modeli
3.4. Temel Amaç
3.5. Karar Kriterleri
3.6. Stratejik Amaçlar
4. KRİTERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
4.1. Her Bir Grup İçin Kriter Değerlendirmesi
4.2. Ortak Akıl Kriter Değerlendirme Sonuçları
4.3. Kriter Değerlendirme Sonuçları Üzerine Yapılan Yorumlar
5. STRATEJİK AMAÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
5.1. Grupların Stratejik Amaç Değerlendirmeleri
5.2. Strateji Değerlendirme Sonuçları Üzerine Yapılan Yorumlar
5.3. Her Bir Kritere Göre En Yüksek Puan Alan İlk 5 Stratejik Amaç
5.4. Her Bir Karar Kriteri İçin Stratejik Amaçların Önceliklendirilmesi
5.4.1. Çevresel Sürdürülebilirlik Kriterine Göre Önceliklendirme
5.4.2. Özgünlük Kriterine Göre Önceliklendirme
5.4.3. Sosyal ve Kültürel Yaşam Kalitesi Kriterine Göre Önceliklendirme
5.4.4. Küresel Rekabet Edebilirlik Kriterine Göre Önceliklendirme
5.4.5. İçerme ve Bütünleşme Kriterine Göre Önceliklendirme
5.4.6. Erişilebilirlik Kriterine Göre Önceliklendirme
5.4.7. Kentsel Mekân ve Tasarım Kalitesi Kriterine Göre Önceliklendirme
6. DUYARLILIK ANALİZLERİ
6.1. Çevresel Sürdürülebilirlik Kriterine Duyarlılık
6.2. Özgünlük Kriterine Duyarlılık
6.3. Sosyal ve Kültürel Yaşam Kalitesi Kriterine Duyarlılık
6.4. Küresel Rekabet Edebilirlik Kriterine Duyarlılık
6.5. İçerme ve Bütünleşme Kriterine Duyarlılık
6.6. Erişilebilirlik Kriterine Duyarlılık
6.7. Kentsel Mekân ve Tasarım Kalitesi Kriterine Duyarlılık
7. TUTARLILIK ANALİZİ
7.1. İkili Karşılaştırmalar Matrisi’nin Bulunması (1. Aşama)
7.2. Öncelik Vektörlerinin Bulunması (2. Aşama)
7.3. Tutarlılık Oranlarının Hesaplanması (3. Aşama)
8. GENEL DEĞERLENDİRME
EK-1: KARAR KONFERANSI KATILIMCI LİSTESİ

15
17
22
24
34
41
70
71
72
73
74
75
76
77
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
103

ŞEKİLLER
Şekil 1: İstanbul Bölge Planı Hazırlık Süreci
Şekil 2: Karar Konferansı Salon Düzeni
Şekil 3: Karar Modeli
Şekil 4: Karar Konferansı’nda Kullanılan Karar Modeli
Şekil 5: Her Bir Grup İçin Kriter Öncelikleri
Şekil 6: Kriter Öncelikleri
Şekil 7: Her Bir Karar Kriterine En Fazla Etkisi Olan İlk 5 Stratejik Amaç
Şekil 8: Çevresel Sürdürülebilirlik Kriteri Öncelik Sıralaması
Şekil 9: Özgünlük Kriteri Öncelik Sıralaması
Şekil 10: Sosyal ve Kültürel Yaşam Kalitesi Kriteri Öncelik Sıralaması
Şekil 11: Küresel Rekabet Edebilirlik Kriteri Öncelik Sıralaması
Şekil 12: İçerme ve Bütünleşme Kriteri Öncelik Sıralaması
Şekil 13: Erişilebilirlik Kriteri Öncelik Sıralaması
Şekil 14: Kentsel Mekan ve Tasarım Kalitesi Kriteri Öncelik Sıralaması
Şekil 15: Çevresel Sürdürülebilirlik Kriterine Kriterlerin Duyarlılıkları
Şekil 16: Çevresel Sürdürülebilirlik Kriteri
Modelde Varken ve Yokken Stratejik Amaç Öncelikleri Karşılaştırması
Şekil 17: Özgünlük Kriterine Kriterlerin Duyarlılıkları
Şekil 18: Özgünlük Kriteri
Modelde Varken ve Yokken Stratejik Amaç Öncelikleri Karşılaştırması
Şekil 19: Sosyal ve Kültürel Yaşam Kalitesi Kriterine Kriterlerin Duyarlılıkları
Şekil 20: Sosyal ve Kültürel Yaşam Kalitesi Kriteri
Modelde Varken ve Yokken Stratejik Amaç Öncelikleri Karşılaştırması
Şekil 21: Küresel Rekabet Edebilirlik Kriterine Kriterlerin Duyarlılıkları
Şekil 22: Küresel Rekabet Edebilirlik Kriteri
Modelde Varken ve Yokken Stratejik Amaç Öncelikleri Karşılaştırması
Şekil 23: İçerme ve Bütünleşme Kriterine Kriterlerin Duyarlılıkları
Şekil 24: İçerme ve Bütünleşme Kriteri Modelde Varken ve Yokken 		
Stratejik Amaç Öncelikleri Karşılaştırması
Şekil 25: Erişilebilirlik Kriterine Kriterlerin Duyarlılıkları
Şekil 26: Erişilebilirlik Kriteri Modelde Varken ve Yokken 			
Stratejik Amaç Öncelikleri Karşılaştırması
Şekil 27: Kentsel Mekân ve Tasarım Kalitesi Kriterine Kriterlerin Duyarlılıkları
Şekil 28: Kentsel Mekan ve Tasarm Kalitesi Kriteri Modelde Varken ve Yokken
Stratejik Amaç Öncelikleri Karşılaştırması
Şekil 29: Çevresel Sürdürülebilirlik Kriterine Bütün Stratejik Amaçların Duyarlılığı
Şekil 30: Çevresel Sürdürülebilirlik Kriterine Bazı Stratejik Amaçların Duyarlılığı
Şekil 31: Karar Kriterleri ve Bölge Planı Gelişme Eksenleri İlişkisi

19
19
49
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
98
104

TABLOLAR
Tablo 1: Kurum Türüne Göre Katılımcı Dağılımı
Tablo 2: İlişkili Olduğu Alana Göre Katılımcı Dağılımı
Tablo 3: Ortak Akıl İle Belirlenen Stratejik Amaç Öncelikleri
Tablo 4: Grup 1 İçin Stratejik Amaçların Vizyona Etkisi Bakımından
Önemi ve Sıralaması
Tablo 5: Grup 2 İçin Stratejik Amaçların
Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Tablo 6: Grup 3 İçin Stratejik Amaçların
Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Tablo 7: Grup 4 İçin Stratejik Amaçların
Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Tablo 8: Grup 5 İçin Stratejik Amaçların
Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Tablo 9: Grup 6 İçin Stratejik Amaçların
Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Tablo 10: Grup 7 İçin Stratejik Amaçların
Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Tablo 11: Grup 8 İçin Stratejik Amaçların
Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Tablo 12: Grup 9 İçin Stratejik Amaçların
Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Tablo 13: Grup 10 İçin Stratejik Amaçların
Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Tablo 14: Grup 11 İçin Stratejik Amaçların
Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Tablo 15: Grup 12 İçin Stratejik Amaçların
Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Tablo 16: Grup 13 İçin Stratejik Amaçların
Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Tablo 17: Grup 14 İçin Stratejik Amaçların
Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Tablo 18: Grup 15 İçin Stratejik Amaçların
Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Tablo 19: Kriterlerin Vizyona Katkı Açısından
İkili Karşılaştırılmalarının Matris Gösterimi
Tablo 20: 2010-2013 İstanbul Bölge Planı Gelişme Eksenleri ve
Stratejik Amaçları

GİRİŞ
Bu çalışmanın amacı İstanbul Bölge Planı hazırlık sürecinde ilgili
bütün paydaşların katılımı ve görüşlerini en iyi şekilde sağlamak için
düzenlenen ve “Analitik Hiyerarşi Yöntemi”nin kullanıldığı “Karar
Konferansı” sonuçları ve değerlendirmeleri hakkında detaylı bilgi
vermektir.

1.
GİRİŞ

Haydarpaşa Garı
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Günümüzün hızla küreselleşen dünyasında büyük siyasal,

ların daha etkin bir şekilde hayata geçirilmesi de sağlanmak-

ekonomik ve sosyo-kültürel değişiklikler yaşanmakta, ka-

tadır. Bu açıdan, konuya ilişkin uzman fikirlerinin sorulduğu

tılımcı demokrasi ve yerinden yönetim gibi ilkeler ise bü-

geleneksel katılımcı planlama yöntemlerinin yanı sıra daha

tün bu değişikliklerin ortak paydasını oluşturmaktadır. Bu

geniş katılım öngeren yeni katılımcı planlama yöntemleri de

süreçte, yönetim kavramı da yerini her ölçekte hükümet

etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

dışı aktörlerin de etkin katılımını öngören yönetişim kavramına bırakmaya başlamıştır. Bir başka deyişle, bir yandan merkezi yönetim bir takım yetkilerini bölgesel ve yerel otoritelere devrederken diğer taraftan da bölgesel ve
yerel otoritelerin çalışmalarına özel kesim ve sivil toplum
kuruluşları gibi hükümet dışı kurum ve aktörlerin katılım
ve katkıları artmaktadır.

10

Avrupa Birliği’ne üyelik süreciyle birlikte son yıllarda ülkemizde de yoğun bir şekilde yaşanan değişim ve reform
süreçleri sonucunda ortaya çıkan Kalkınma Ajansları ülkemizde gelişmekte olan yönetişim modeli için önemli bir
uygulama alanı oluşturmaktadır. Kamu kesimi, özel kesim
ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek,
kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve ye-

Katılımcı planlama demokratikleşme ve yerelleşme gibi sü-

rel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkın-

reçlerin giderek önem kazanan doğal bir uzantısıdır. Katı-

ma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla

lımcı planlama, ekonomik ve sosyal karar alma süreçlerinde,

uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürü-

söz konusu kararlardan etkilenecek tüm paydaşların katılı-

lebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik

mını öngören bir planlama anlayışıdır. Bu anlayış, planlama-

farklarını azaltmak gibi Kalkınma Ajansları için ortaya konan

ya ilişkin temel kararların katılımcı, şeffaf ve demokratik sü-

temel amaçlar katılımcılığın önemini de ortaya koymaktadır.

reçler içinde alınmasını öngörmektedir. Böylece bir yandan

Bölgesinde oldukça yeni bir kurum olan İstanbul Kalkınma

ortaya konan planların meşruluğunu artırılırken diğer yan-

Ajansı bütün çalışmalarında katılımcılığı en etkin şekilde

dan paydaşların görüş, bilgi ve tecrübeleri yansıtılarak plan-

sağlamayı hedeflemektedir. 2010 yılında İstanbul Kalkın-

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

ma Ajansı koordinasyonunda hazırlanarak yürürlüğe giren

da açıklamalara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, stratejik

İstanbul Bölge Planı bu açıdan önemli bir örnek teşkil et-

amaçların değerlendirilmesinde kullanılan karar kriterleri-

mektedir. Bu çalışmanın amacı İstanbul Bölge Planı hazırlık

nin katılımcılar tarafından belirlenen ağırlıklarına ve bunla-

sürecinde ilgili bütün paydaşların katılımı ve görüşlerini en

ra dair olarak katılımcılar tarafından yapılan yorumlara yer

iyi şekilde sağlamak için düzenlenen ve “Analitik Hiyerarşi

verilmiştir. Çalışmanın temel bölümünü oluşturan dördün-

Yöntemi”nin kullanıldığı “Karar Konferansı” sonuçları ve de-

cü bölümde ise Bölge Planı stratejik amaçlarının belirlenen

ğerlendirmeleri hakkında detaylı bilgi vermektir.

kriterlere göre katılımcılar tarafından değerlendirilmesi so-

Bu çalışmanın ilk bölümünde İstanbul Bölge Planı’nına ilişkin

nucunda elde edilen öncelik puanları ve öncelik sıralaması-

hazırlık süreci özetlenerek, Bölge Planı’nın hukuki statüsü,
amacı ve kapsamı hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Bu
bölümde ayrıca Bölge Planı hazırlık sürecinde uygulanan ve
Karar Konferansı’nın son halkasını oluşturduğu çeşitli katılımcı planlama yöntemlerine değinilmiştir. Çalışmanın ikinci
bölümünde ise Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve ortaya konan
Karar Modeli hakkında bilgiler verilerek bu model çerçevesinde kullanılmak üzere belirlenen temel amaç ve karar
kriterlerinin yanı sıra katılımcılar tarafından bu kriterlere

na ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca her grubun stratejik
amaç değerlendirmeleri ve katılımcılar tarafından yapılan
yorumların yanı sıra her bir kritere göre stratejik amaçların
değerlendirilmesi ve sıralamadaki yerleri anlatılmıştır. Sonraki bölümde her bir kriterin modelden çıkarıldığı varsayıldığında diğer kriter ve önceliklerin değişen ağırlıklarını
ortaya koyan duyarlılık analizleri açıklanmıştır. Bir sonraki
bölümde analitik hiyerarşi yöntemi ile edilen sonuçların
tutarlılığı incelenmiştir. Son bölümde elde edilen sonuçla-

göre değerlendirilen Bölge Planı stratejik amaçları1 hakkın-

rın Bölge Planına nasıl yansıtıldığı ve Bölge Planı uygulama

1 Bu çalışmanın çeşitli bölümlerinde yer alan “strateji” ifadesi 20102013 İstanbul Bölge Planı “stratejik amaçlar”ını ifade etmek üzere
kullanılmıştır.

çalışmanın sonuçlarına ilişkin genel değerlendirmelere yer

sürecinde nasıl kullanılmakta olduğuna dair bilgilere ve
verilmiştir.
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KATILIMCILIK
Ajans koordinasyonunda yürütülen 2010–2013 İstanbul Bölge Planı
hazırlık çalışmalarında yerel sahiplenmenin, sürdürülebilirliğin ve
etkinliğin sağlanması ve uygulamanın kolaylaştırılması için planlama
sürecinin her aşamasında “katılımcılık” ilkesi gözetilmiş; planın
stratejik öncelik ve hedeflerine ulaşmak için paydaşların sürece etkin
katılımı sağlanmıştır.

		

2.
2010-2013
İSTANBUL
BÖLGE PLANI VE
KATILIMCILIK

Kariye Müzesi
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2.1. İstanbul Bölge Planı
Hazırlık Süreci
İstanbul Bölgesinin sosyoekonomik gelişme eğilimlerini, gelişme potansiyelini, öncelikli müdahale alanlarını
ve sektörel hedeflerini ortaya koyan 2010-2013 İstanbul
Bölge Planı; bölgesel kalkınmanın ve sürdürülebilirliğinin,
kaynakların etkin ve yerinde kullanımının sağlanmasını
hedeflemektedir. Bölge Planı İstanbul Bölgesinin sosyo
ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla ulusal düzeyde
üretilen politika, plan ve stratejiler ile yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi belirleyecektir. Bu
çerçevede Bölge Planı, başta yerel yönetimler olmak üzere kamu kurumlarının hazırlayacakları stratejik planları da
yönlendiren üst ölçekli bir plan niteliğindedir.

2010-2013 İstanbul Bölge Planı 3194 Sayılı İmar Kanunu
çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının
02/07/2009 tarih ve 2319 sayılı yazısına istinaden, İstanbul
Kalkınma Ajansı koordinasyonunda ilgili bütün paydaşların katılım ve katkılarıyla hazırlanmıştır. 10/11/2008 tarih
ve 2008/14306 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ve
2009 yılının ikinci yarısından itibaren aktif olarak çalışmalarını sürdüren İstanbul Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri
Hakkında Kanunda vurgulandığı üzere bölge plan ve programlarının uygulanmasında önemli roller üstlenmektedir.
Bu çerçevede, Ajans yerel potansiyeli harekete geçirmek
suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi
hızlandırmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
Ajans koordinasyonunda yürütülen 2010–2013 İstanbul
Bölge Planı hazırlık çalışmalarında yerel sahiplenmenin,
sürdürülebilirliğin ve etkinliğin sağlanması ve uygulamanın
kolaylaştırılması için planlama sürecinin her aşamasında
“katılımcılık” ilkesi gözetilmiş; planın stratejik öncelik ve
hedeflerine ulaşmak için paydaşların sürece etkin katılımı
sağlanmıştır. Bu doğrultuda Ajans tarafından gerçekleştirilen paydaş analizi kapsamında Bölgedeki paydaşların
İstanbul’un sosyoekonomik kalkınması sürecindeki etki ve
önemi değerlendirilerek Plan hazırlık sürecinde kurulacak
ilişki planlanmıştır. Bu değerlendirmeler neticesinde başta
Ajansın Kalkınma Kurulu üyeleri olmak üzere ilgili paydaşlar ziyaret edilerek, Bölge Planı süreci hakkında bilgilendirilmiş ve sürece ilişkin fikir ve görüşlerinin yanı sıra Bölge
Planı hazırlık çalışmalarına girdi oluşturmak üzere paydaşlardan bilgi, belge, rapor ve analiz niteliğindeki çeşitli çalışmalar temin edilmiştir.
Planın hazırlanmasında ilk aşamalardan biri olan ve Plan
ekinde yer alan Mevcut Durum Analizi için paydaşlardan
temin edilen veri, araştırma ve yayınların yanı sıra literatür
taraması yapılarak önceden yapılmış diğer çalışmalarda
elde edilmiş bilgiler incelenmiştir. Bu kapsamda, Birleşmiş
Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri, Avrupa Birliği Lizbon
Stratejisi gibi uluslararası kaynakların yanı sıra, Dokuzuncu Kalkınma Planı başta olmak üzere ilgili üst ölçekli plan
ve stratejilerden; 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni
Planı ve 2008 OECD İstanbul Metropolitan Alan İncelemesi gibi Bölgeye ilişkin olarak hazırlanmış çalışmalardan yararlanılmıştır. Söz konusu bilgi ve araştırmalar ile sektörel
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Şekil 1: İstanbul Bölge Planı Hazırlık Süreci
KATILIMCI SÜREÇ

BÖLGE PLANI

PAYDAŞ
ANALİZİ
DURUM ANALİZİ
GZFT ANALİZİ
PAYDAŞ
ZİYARETLERİ

VİZYONUN
BELİRLENMESİ

ARAMA
KONFERANSI
GELİŞME
EKSENLERİNİN
BELİRLENMESİ

TEMATİK
ÇALIŞTAYLAR

STRATEJİK
AMAÇ VE
HEDEFLERİN
BELİRLENMESİ

KARAR
KONFERANSI

STRATEJİK
AMAÇLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ

BÖLGE PALANININ
NİHAİ HALE
GETİRİLMESİ
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ve mekânsal analizler sentezlenerek veriler güncelleştiril-

“Kültürel, tarihi ve doğal mirasını koruyan; yüksek katma

miş, kapsamlı bir Mevcut Durum Analizi ve GZFT Analizi

değer üreten ekonomik faaliyetleri tercih eden; yaşanabilir

hazırlanmıştır.

ve yaşam kalitesini sürekli yükselten kent: İstanbul”dur.

İstanbul Bölge Planı vizyonu ve gelişme eksenleri, yerel-

Arama Konferansında geliştirilen vizyon ve paydaşlar ta-

deki paydaşların ve ilgili bazı merkezi kurumların katılımı

rafından önerilen stratejik öncelik ve hedeflerin kapsamı

ile gerçekleştirilen kapsamlı bir Arama Konferansı ile be-

doğrultusunda, Ağustos ve Eylül 2010 tarihlerinde “Eko-

lirlenmiştir. 28 Temmuz 2010 tarihinde düzenlenen Arama

nomik Dönüşüm”, “Sosyal Yapı ve Kalkınma”, “Kültür ve

Konferansı’na; kamu, özel sektör, üniversite, yerel yönetim

Turizm”, “Afet Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm”, “Ulaşım ve

ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen 187 paydaş katılım

Lojistik”, “Çevre”, “Yönetim ve Planlama” olmak üzere 7

göstermiştir. Konferans öncesinde paydaşlarla taslak mev-

konu başlığında Tematik Çalıştaylar düzenlenmiştir. Ara-

cut durum analizi özeti ile GZFT analizi paylaşılmıştır. Ortak

ma Konferansında belirlenmiş olan gelişme eksenleri ve

akıl yaratmayı amaçlayan katılımlı bir planlama metodolojisi

önerilerin tartışıldığı ve stratejik öncelikler ile hedeflerin

olan Arama Konferansı tüm gün sürmüş ve konferansın ilk

belirlendiği bu çalıştayların moderasyonu, konu başlığında

bölümünde; İstanbul’un kalkınmasına ilişkin vizyon çalışıl-

uzman bir paydaş tarafından yapılmış ve çalıştay oturum-

mış, ikinci bölümünde ise gelişme eksenleri ve öneriler ge-

larının her birine 10 ile 30 arasında değişen sayıda paydaş

liştirilmiştir. Arama Konferansı sonucunda katılımcılar tara-

katılmıştır. Çalıştaylarda tutulan kayıtlar etkinlik notuna

fından belirlenmiş olan İstanbul Bölgesi vizyonu;

dönüştürülerek Ajans web sitesinde yayınlanmış ve katı-

Katılımcılar
Karar Konferansında
izlenecek yönteme ilişkin
olarak moderatör tarafından
bilgilendiriliyor.

“Kültürel, tarihi ve doğal mirasını koruyan;
yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetleri tercih eden;
yaşanabilir ve yaşam kalitesini sürekli yükselten kent: İstanbul”
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Ajans tarafından yürütülen teknik çalışmalar ile birlikte

2.2. Karar Konferansı Düzeni ve
Katılımcı Analizi

değerlendirilerek İstanbul Bölge Planı için girdi oluştur-

İstanbul Bölge Planı’na girdi teşkil edecek stratejik öncelik-

muştur.

lerin değerlendirilmesi amacıyla, İstanbul Kalkınma Ajansı

lımcılar başta olmak üzere tüm paydaşların görüş ve katkılarına açılmıştır. Çalıştaylarda uzlaşmaya varılan hususlar

Bu sürecin sonunda ortaya konan stratejik önceliklerin değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi amacıyla 228 paydaşın katıldığı bir Karar Konferansı düzenlenmiştir. İstanbul
Bölge Planı’nda yer alacak stratejik amaçların netleştirildiği

tarafından Arama Danışmanlık teknik destek ve danışmanlığı ile gerçekleştirilen Karar Konferansı, 21 Eylül 2010 tarihinde İstanbul WOW Kongre Merkezi’nde ilgili paydaşların
katılımıyla gerçekleştirmiştir. Bu çalışma, Karar Konferansı

Karar Konferansı’nda, katılımlı bir karar verme metodoloji-

çıktıları ve bunlara ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

sine dayanan Analitik Hiyerarşi Yöntemi kullanılmıştır. Karar

Karar Konferansı, konferans moderatörünün yöneticiliğin-

Konferansı’nın ana girdileri ise Temmuz ve Ağustos 2010
tarihlerinde gerçekleştirilen Arama Konferansı ve Tematik
Çalıştaylar sonuçları dikkate alınarak oluşturulmuştur.

de iki ana bölümde gerçekleştirilmiştir. İlk bölümde karar
kriterleri değerlendirilmiş, ikinci bölümde ise İstanbul’un
kalkınmasına yönelik stratejik amaçlar önceliklendirilmiştir.

Karar Konferansı’nı takiben 2010-2013 Bölge Planı tamam-

Her iki bölüm sırasında da, katılımcılar küçük çalışma grup-

lanarak 1 Aralık 2010 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı

larına bölünerek, Karar Konferansı moderatörü tarafından

Müsteşarlığı tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

verilen görevi kendi grupları içerisinde yazılım desteği ile

Şekil 2: Karar Konferansı Salon Düzeni
Perde

Destek ekip masası
Printer, ana bilgisayar

Servis masası
(kahve, çay, su)

Flipchart

Flipchart
Flipchart

Flipchart

Flipchart
Flipchart

Flipchart

Flipchart
Flipchart

Flipchart

Flipchart
Flipchart

Flipchart

Flipchart

Flipchart

Projektör
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çalışmış, daha sonra bu çalışmalar ana grupta değerlendirilmiştir. Katılımcılar Şekil 2’de yer alan salon düzeninde 15
masada 15 farklı çalışma grubuna bölünmüştür. Katılımcıların temsil ettikleri kurumun türü (kamu, yerel yönetimler,
sivil toplum kuruluşu, akademik kuruluşlar vb.) dikkate alınarak çalışma gruplarının mümkün olduğu kadar farklı görüş ve eğilimleri yansıtması amaçlanmıştır.
Çalışma gruplarının yer aldığı her masada bir adet grup
moderatörü görevlendirilmiştir. Grup çalışmalarında kullanılmak üzere her masada 1 adet flipchart bulunduruluştur.
Ayrıca her masada, değerlendirme sürecinde katılımcılara
seçeneklerin sunulması ve tercihlerinin yansıtılması için kullanılmak üzere gerekli bir birer dizüstü bilgisayar ve monitor
masalarda bulundurulmuştur.
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Karar Konferansı’na, 280 farklı kurumdan toplam 323 katılımcı davet edilmiş olup, 175 farklı kurumdan 228 temsilci
katılmıştır. Davet edilenlerin konferansa katılım oranı % 70
civarında olup, Arama Konferansındaki katılım oranı ile benzerlik göstermektedir.
Konferansa katılım dağılımları incelendiğinde; en yüksek
oranda katılımı sağlayan kurumların kamu kurumları olduğu, onları sırasıyla yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının takip ettiği görülmektedir.
Konferansa katılan kurumların ilişkili olduğu alana göre dağılımları incelendiğinde; genel politika ve planlama alanında
faaliyet gösteren kurumların temsiliyet oranının yüksekliği
göze çarparken, temsiliyet oranı en az olan grupların istihdam, bilim, teknoloji ve Ar-Ge, dezavantajlı gruplar ve diğer
grupların olduğu gözlemlenmektedir.

Tablo 1: Kurum Türüne Göre
Katılımcı Dağılımı
Kurum Türü

Katılımcı
Sayısı

Oran
(%)

Kamu

91

40

Yerel Yönetim

71

31

Sivil Toplum Kuruluşu

51

22

Akademik

10

5

Diğer

5

2

Toplam

228

100

Tablo 2: İlişkili Olduğu Alana Göre Katılımcı Dağılımı
İlişkili Olduğu Alan

Katılımcı Sayısı

Oran (%)

Altyapı, İnşaat ve Gayrimenkul

4

2

Genel Politika ve Planlama

100

44

Ulaşım ve Lojistik

9

4

İstihdam

2

1

Finans

7

3

Çevre

9

4

Gençlik ve Spor

3

1,5

Kültür ve Turizm

12

5

Eğitim

12

5

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

11

5

Sanayi ve Ticaret

43

19

Medya

4

1,5

Bilim, Teknoloji ve AR-GE

3

1

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Araştırmalar

5

2

Tarım

2

1

Dezavantajlı Gruplar

1

0,5

Diğer

1

0,5

Toplam

228

100

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ & 2010-2013 İSTANBUL BÖLGE PLANI

19

KARAR MODELİ
Karar konferansına katılan konuya ilişkin uzmanlar ve ilgili paydaşlar
belli büyüklükteki gruplara bölünerek bir yazılım desteği ile kriter ve
seçenekleri değerlendirerek önceliklerini ve ağırlıklarını belirlerler.
Değerlendirme sürecinde bir temel amaç ortaya konarak, kriterler ve
seçeneklerin bu temel amaca ulaşmadaki önemini ve önceliğini ortaya
koymak üzere ağırlık puanları belirlenir.

3.
KARAR
MODELİ VE
YÖNTEM

Sultanahmet Meydanı
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3.1. Katılımcı Bir Yöntem Olarak
Karar Konferansı

gruplara ve bireylere gerek niceliksel gerekse niteliksel et-

Karar Konferansı katılımlı bir karar verme yöntemidir. Ana-

çeşitli holding, dernek, sektör kuruluşu, kamu kuruluşu ve

litik Hiyerarşi Yöntemi (AHY – AHP Analytic Hierarchy

sivil toplum kuruluşları çalışmalarında farklı kapsamlarda

Process) ise sistem düşünüşü ve grup dinamiği teorilerine

uygulanmıştır. Karar konferansından önce karar seçe-

dayandırılarak geliştirilmiş katılımlı bir yöntemdir. Karar

nekleri (alternatifleri, projeleri) ve bunları değerlen-

Konferansı, Analitik Sıralama Yöntemini (ASY) kullanarak,

dirmek üzere amaç, hedefler ve kriterlerden oluşan

kenleri karar alma sürecine katma olanağı sağlar. Analitik
Hiyerarşi Yöntemine dayanan Karar Konferansı Türkiye’de

Şekil 3: Karar Modeli
TEMEL AMAÇ

ALT AMAÇLAR / KRİTERLER

ALTERNATİFLER / EYLEMLER
Alt Amaç

Alt Amaç
Alt Amaç
Temel
Amaç

Alt Amaç
Alt Amaç
Alt Amaç
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Alternatifler

(5)

Alternatifler

(7)

Alternatifler

(2)

Alternatifler

(1)

Alternatifler

(6)

Alternatifler

(3)

Alternatifler

(4)

bir karar modeli oluşturulur. Karar konferansına katılan konuya ilişkin uzmanlar ve ilgili paydaşlar belli büyüklükteki gruplara bölünerek bir yazılım desteği ile
kriter ve seçenekleri değerlendirerek önceliklerini ve
ağırlıklarını belirlerler. Değerlendirme sürecinde bir temel amaç ortaya konarak, kriterler ve seçeneklerin bu
temel amaca ulaşmadaki önemini ve önceliğini ortaya
koymak üzere ağırlık puanları belirlenir.
Konferansta gruplar değerlendirmelerini yaptıktan sonra
bütünleştirilmiş ortak sonuçlar elde edilir ve yorumlamalar
yapılır. Karar modelinin her kademesinde bu çalışmalar tekrarlanarak ortak karar oluşturulur.
Karar konferansında karmaşık kararlar ikili karşılaştırmalara indirgendikten sonra bunların sentezlenmesiyle sonuca
ulaşılır. Karar konferansı en iyi kararın ortak olarak verilmesinin yanında kararın verilmesindeki mantığın açık biçimde
ortaya konmasını sağlar.
Yöntemde karar vericiler, amaçtan, kriterlere oradan alt kriterlere ve alternatiflere uzanan küçük parçalara bölünmüş
karar modeline odaklanırlar. Böylelikle karar vericiler model üzerinden giderek basit ikili karşılaştırmalar sayesinde
bütünsel önceliklere ulaşırlar. Kararlar sosyal, teknik, politik,
stratejik ve ekonomik faktörleri kapsayabilir.

3.2. Analitik Hiyerarşi Yöntemi
Karar modelinin değerlendirilmesinde ‘Analitik Hiyerarşik Yöntemi’ kullanılmıştır. AHY, Thomas Saaty tarafından
geliştirilmesinden bu yana dünyada sıkça kullanılan karar
alma yöntemlerinden biri olarak kabul görmektedir. Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHY), gruplara ve bireylere, karar
verme sürecindeki nitel ve nicel faktörleri birleştirme
olanağı veren güçlü ve kolay anlaşılır bir yöntembilimdir.
Karışık, anlaşılması güç veya yapısallaşmamış sorunlar
için kullanılan genel bir “Çok Kriterli Karar Verme” (multi-criteria decision making) yöntemidir.
Her sorun için amaç, kriter, olası alt kriter seviyeleri ve
seçeneklerden oluşan bir hiyerarşi modeli kullanılır. AHY,
kararla ilgili öğelerin bir üst seviyedeki öğeye göre yapılan
ikili karşılaştırma yargılarından öncelikler elde eder.
Her bir seçeneğin kritere etki seviyesinden yola çıkarak da
öncelik puanları aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

Stratejik Amaç puanı = TOPLAM
(stratejik amacın kritere katkısı
temel amaca göre önemi)

her kriter için

x

kriterin

Yani karar konferansında katılımcılar tarafından birinci bölümde kriter ağırlıkları, kriterin temel amaç (vizyon) üzerindeki etkisi bakımından değerlendirilerek belirlenmiş;
ikinci bölümde ise stratejik amaçların kritere etki puanları
belirlenmiştir. Sonuç olarak; herhangi bir stratejik amacın
vizyona etkisini bulabilmek için; bu stratejik amacın her bir
kritere etki ağırlıkları ve o kriterin kendi ağırlığının çarpımı
toplamıyla, o stratejik amacın vizyona etki puanı hesaplanmıştır. Bu puan ‘0’ ve ‘1’ arasında değerler alırken; ‘0’ etkinin
hiç olmadığını; ‘1’ ise % 100 etki olduğunu gösterir.
Analitik Hiyerarşi Yönteminden yola çıkılarak, ‘kriter ağırlıkları’ hesaplanmış, stratejik amaçların vizyona etki puanlarından yararlanılarak “stratejik amaçların öncelikleri”
belirlenmiştir. Her bir kriter için stratejik amaçların önceliklendirilmesi analizleri yapılarak, kriterlerin “duyarlılık
analizi’ ve karar modelinin tutarlı olup olmadığını araştıran
‘tutarlılık analizi’ yapılmış ve tablolar halinde sunularak yorumlanmıştır.
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3.3. Karar Modeli
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Karar Konferansı, ilgili paydaşların katılımıyla, İstanbul Bölge Planı’nda
yer alacak stratejik amaçlar değerlendirilmiş ve önceliklendirilmiştir. Karar Konferansı’nda kullanılmak üzere, Arama

Konferansı ve Tematik Çalıştay çıktıları dikkate alınarak,
aşağıdaki karar modeli oluşturulmuştur. Karar Modeli kapsamında kullanılmak üzere İstanbul Bölge Planı vizyonu “Temel Amaç” olarak belirlenmiştir. Temel Amaç, 7 Karar Kriteri ve 30 Stratejik Amaç Şekil 4’te görülmektedir.

Şekil 4: Karar Konferansı’nda Kullanılan Karar Modeli
TEMEL AMAÇ

KRİTERLER

ERİŞİLEBİLİRLİK

“İstanbul;
kültürel,
tarihi ve
doğal
mirasını
koruyan;
yüksek
katma
değer
üreten
ekonomik
faaliyetleri
tercih
eden;
yaşanabilir
ve yaşam
kalitesini
sürekli
yükselten
bir kent
olacaktır.”

KÜRESEL REKABET
EDEBİLİRLİK

ÇEVRESEL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SOSYAL ve
KÜLTÜREL YAŞAM
KALİTESİ

İÇERME ve
BÜTÜNLEŞME

KENTSEL MEKAN ve
TASARIM KALİTESİ

ÖZGÜNLÜK

Kriter
değerlendirmesi
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STRATEJİK AMAÇLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

İstanbul yaşam kültürünün ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi
İstanbul’un küresel ekonomiye entegrasyonunun geliştirilmesi
Doğal kaynakların ve çevrenin korunması
Eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması
Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi
Toplum sağlığının korunması ve sağlık hizmeti sunumunun geliştirilmesi
Sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi
İstanbul’un turizmde küresel cazibe merkezi olması
Farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması ve 		
dengeli bir ulaşım altyapısının geliştirilmesi
10. Korumanın, ekonomik ve sosyal kalkınma boyutlarıyla 			
bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesi
11. Sanayide yüksek katma değer üreten ve ileri teknolojileri kullanan 		
bir yapının desteklenmesi
12. Yerel ağlar ve işbirliğinin geliştirilmesi
13. Kentsel risk alanlarının (çöküntü bölgeleri, düzensiz yapılaşma, güvenlik,
afet, vb.) yeniden yapılandırılması ve mevcut yaşam çevresinin iyileştirilmesi
14. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında 			
kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
15. Tarihi ve kültürel mirasın varlık değeri gözetilerek korunması ve 		
geliştirilmesi
16. Hizmetler sektörünün geliştirilmesi ve hizmet ekonomisine 		
geçişin sağlanması
17. İstanbul’un bilim ve teknoloji üssü haline getirilmesi
18. Kentsel fonksiyonların (kullanımların) dağılımında mekânın etkin kullanılması
19. Kent güvenliğinin iyileştirilmesi
20. İşsizliğin azaltılması
21. Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması
22. Uluslararası finans merkezi olması
23. İşgücü niteliğinin yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetlerin 		
ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi
24. Afet yönetim sisteminin etkinleştirilmesi
25. Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin potansiyelinin geliştirilmesi
26. Yaşam alanlarının tasarımında yüksek kalite ve özgünlüğün sağlanması
27. Lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılması
28. Raylı sistem ağırlıklı bir toplu tasıma sisteminin geliştirilmesi
29. Etkin atık yönetiminin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi
30. Enerji verimliliğinin sağlanması

Stratejik amaçların
değerlendirmesi

3.4. Temel Amaç
Karar modelinde yer alan tüm kriter ve stratejik amaçlar,
bir temel amaç doğrultusunda değerlendirilmiş ve önceliklendirilmiştir. 28 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilen
Arama Konferansı’nda, paydaşların 2010-2013 Bölge Planı
için ortaya koyduğu vizyon, karar modelinin temel amacı
olarak kullanılmıştır:

• Küresel rekabet edebilirlik
Bölgenin karşılaştırmalı üstünlükleri ve küresel ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde benzer ölçekteki diğer bölgeler gibi kendi potansiyeline uygun üst düzey küresel
fonksiyonlar üstlenmesini sağlamak, bu bölgelerle etkileşimini artırmak, bölgedeki ekonomik faaliyetlerin verimliliğini yükseltmek ve maliyetini azaltmak, teknoloji ve yenilik
üretimini desteklemek.

“İstanbul; kültürel, tarihi ve doğal mirasını koruyan;
yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetleri tercih eden;
yaşanabilir ve yaşam kalitesini sürekli yükselten bir kent olacaktır.”
3.5. Karar Kriterleri

• Çevresel sürdürülebilirlik

Karar Konferansı sırasında uygulanan metodoloji olan Anali-

Bölgedeki ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın gelişimini

tik Hiyerarşi Yöntemi birden fazla kriter ışığında önceliklen-

bölgenin ekolojik yapısı, doğal hayatı ve kaynaklarını ko-

dirme yapılmasına olanak vermektedir. İstanbul’un kalkınmasını sağlayacak olan paydaşlar tarafından gerçekleştirilmiş
çalıştaylarda ortaya konan ve karar modelinde yer alan 30

ruyarak ve geliştirerek, küresel iklim değişikliğine etkilerini
azaltarak sağlamak.
• Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi

adet stratejik amaç, 7 karar kriterinin birarada dikkate alın-

Toplumsal refahı artırmak amacıyla; bölgedeki sosyal ve kül-

ması ile önceliklendirilmiştir.

türel yaşamı çeşitlendirmek, kent hizmetlerinin bölge için-

Karar modelinde kullanılan karar kriterleri ve açıklamaları

de dengeli dağılımını sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak,

aşağıda görülmektedir:
• Erişilebilirlik
Bölge içindeki ve dışındaki insanların ve kurumların bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katılımını
kolaylaştırmak amacıyla mekâna, ürün, hizmet ve bilgiye
erişimini sağlamak.

toplumun sosyal ve kültürel hizmetlerden yararlanmaları
konusunda farkındalık oluşturmak ve katılımını artırmak.
• İçerme ve bütünleşme
Bölgede dezavantajlı gruplar ile sosyal dışlanmaya maruz
kalan/kalabilecek sosyal risk gruplarının ekonomik, sosyal
ve kültürel hayata entegrasyonunu sağlamak ve toplumsal
dayanışmayı güçlendirmek.
• Kentsel mekân ve tasarım kalitesi
Bölgenin kentsel gelişiminde; mevcut alanların iyileştirilmesi
ve yeniden yapılandırılmasında ve yeni yaşam alanlarının yaratılmasında, donatılar, fiziksel altyapı, binalar, kamu ve özel
alanlara ilişkin mekân ve tasarım kalitesinin geliştirilmesi.
• Özgünlük
Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel mirası gibi özgün unsurlarının korunması ve bölgenin gelişimi için kullanılması ile
kalkınmaya ilişkin çözüm ve yaklaşımların bölgeyi farklı kılacak şekilde yenilikçi, yaratıcı ve özgün olmasını sağlamak.
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3.6. Stratejik Amaçlar
İstanbul’u, vizyonuna ulaştırmak amacıyla ortaya konan 30
stratejik amaç ve bu stratejik amaçlara ilişkin açıklamalar
aşağıda yer almaktadır2:
1. İstanbul yaşam kültürünün ve kentlilik bilincinin

içinde ve dışında tanıtılması, doğrudan yabancı yatırımın
desteklenmesi, yerel potansiyellerin ortaya çıkarılması, yerli ve yabancı şirket evliliklerinin desteklenmesiyle
uluslararası platformda rekabetçiliğin artırılması hedeflenmektedir. Böylece ticaret hacminin artırılması ve yük-

geliştirilmesi

sek katma değer üreten küresel üretim/ticaret zincirine

Daha yaşanabilir bir İstanbul için sosyal, ekonomik ve

adapte olabilme fırsatı yakalanacaktır.

kültürel bağlamların tümünde toplumsal entegrasyonun
sağlanması ve “toplum” olabilmek için birlikte yaşama
kültürünün güçlendirilmesi önemlidir. Bu kapsamda;
kentin tarihi ve kültürel değerleri ile kentlilerin hak ve sorumlulukları konusunda farkındalığın artırılması, kent yaşamının her alanında sahiplenme düzeyinin yükseltilmesi,
kente aidiyet duygusunun geliştirilmesi, sosyal uyumun
hızlandırılması, medya okuryazarlığının artırılması, medyada kent donanımlarının ve çevrenin korunması, afet,
eğitim, sağlık, kültür, ulaşım vb. alanlarda toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi, sivil
toplum ve kamu kurum ve kuruluşlarının kentlilik bilincinin yerleştirilmesinde aktif rol alması hedeflenmektedir.
2. İstanbul’un küresel ekonomiye entegrasyonunun

3. Doğal kaynakların ve çevrenin korunması
Bölgenin orman alanları ve bitki örtüsü, su havzaları ve
kaynakları, denizleri, doğal hayatı ve ekolojik dengesinin korunması, her türlü çevre kirliliğinin engellenmesi,
bölgedeki ekonomik ve sosyal hayatın iklim değişikliğine
etkilerinin belirlenmesi ve azaltılmasına ilişkin strateji ve
planların geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
4. Eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması
Örgün eğitimde, zorunlu eğitim dışındaki kademeler
başta olmak üzere tüm kademelerde eğitime erişimin
ve fırsat eşitliğinin artırılması, bütün kademelerde eğitim
kalitesinin iyileştirilmesi, toplumun yaşam boyu öğrenme sürecine dahil edilerek yaşam kalitesinin yükseltil-

geliştirilmesi

mesi temel amaçtır. Bu kapsamda; okullaşma oranlarının

İstanbul; küresel bir marka olmak için çaba sarf ederken,

artırılması, okul terk ve devamsızlıklarının önüne geçil-

diğer yandan da dünya ekonomisinden daha fazla pay

mesi, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısının

2 Karar Konferansı’nda katılımcılara stratejik amaçların kapsamı
örnek alt hedeflerle tanımlanarak sunulmuştur.
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azaltılması, derslik ve öğretmenlerin dağılımında bölge

ve niteliğinin geliştirilmesi yoluyla her basamakta sağlık

içi dengesizliklerin giderilmesi, yükseköğretim kurumları

hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, sağlık hizmetlerine

ve programlarında kalite güvencesi ve akreditasyonun

erişimin artırılması, anne ve çocuk sağlığına ilişkin temel

teşvik edilmesi, öğretim elemanlarının yayın ve proje ge-

göstergelerde iyileşmenin hızlandırılması, sağlık hizmet-

liştirmesine yönelik teşviklerin artırılması, okuma yazma

lerinin mekansal dağılımında bölge içi dengesizliklerin

bilmeyenlerin okur-yazar hale getirilmesi, meslek edin-

giderilmesi, toplum sağlığının korunması ve hasta hakla-

dirmeye veya bireysel gelişime yönelik kursların yaygın-

rına ilişkin farkındalık yaratılması hedeflenmektedir.

laştırılması ve katılımın artırılması hedeflenmektedir.
5. Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi

7. Sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi
Sosyal dışlanmaya maruz kalabilecek toplumdaki deza-

Başta karayolu olmak üzere mevcut ulaşım altyapısının

vantajlı grupların ve sosyal risk gruplarının (işsizler, eği-

etkin kullanımını sağlamak üzere trafik yoğunluğu yüksek

timsizler veya yeterli eğitim alamayanlar, kadınlar, çocuk-

bölge ve güzergâhlarda özel araç kullanımının sınırlandı-

lar, yaşlılar, evsizler, engelliler, iç göçle gelenler, sokak

rılması ve ücretlendirilmesi, bu bölge ve güzergâhlarda

çocukları, madde bağımlıları, vb.) ekonomik ve sosyal

toplu taşıma, yaya ulaşımı ve bisiklet kullanımının önce-

hayata katılımlarının sağlanması amacıyla; işgücü piyasa-

liklendirilmesi, yayalaştırma, yaya ve bisiklet yollarının

larına girişlerinin kolaylaştırılması, yoksulluğun azaltılması,

yaygınlaştırılması ve bunları destekleyen otopark politi-

özel eğitim imkânlarının yaygınlaştırılması, engelsiz kent

kaları ile hızla artan ulaşım talebinin daha etkin yönetimi

vizyonunun hayata geçirilmesi, kentte sosyal hizmet su-

hedeflenmektedir.

numunun etkililik ve etkinliği ile hizmetlere erişimin artırıl-

6. Toplum sağlığının korunması ve sağlık hizmeti
sunumunun geliştirilmesi
Sağlık hizmeti sunumunun etkili, verimli ve dengeli bir

ması, sosyal risk gruplarının tespiti için ilgili kurum ve kuruluşlar arası işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
8. İstanbul’un turizmde küresel cazibe merkezi

şekilde gerçekleştirilmesi ve temel sağlık göstergeleri

olması

açısından bölge genelinde iyileşmeye gidilmesi ile top-

İstanbul’un diğer büyük turizm merkezleri ile rekabet

lumsal refahın ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedef-

edecek nitelikte bir cazibe merkezi olmasının sağlanma-

lenmektedir. Bu kapsamda; altyapı ve personelin nicelik

sını ifade etmektedir. Bu stratejik amaç, turizm çeşitlili-
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ğinin artırılması, turizm sezonunun bütün yıla yayılması,
turizm gelirlerinin artırılması, kültür ve turizm hizmetlerinde kalite ve erişilebilirliğin artırılması gibi hedefleri
içermektedir. Bu bağlamda, İstanbul’un tamamının bir
kültür, turizm ve uluslararası etkinlik merkezi haline getirilmesi, kurvaziyer ve yat, kongre ve fuar, inanç, spor,
sağlık ve kültür turizminin geliştirilmesi, turizm çeşitleri
arasında entegrasyonun sağlanması, ziyaretçi sayısının
ve ziyaretçilerin ortalama kalış sürelerinin artırılması,
turizmde Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi, ziyaretçi
yönetim planının hazırlanması, hizmetlerin etkin sunumu için altyapı ve insan gücünün nicelik ve niteliğinin
artırılması hedeflenmektedir.
9. Farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun
sağlanması ve dengeli bir ulaşım altyapısının
geliştirilmesi
Karayolu, denizyolu, havayolu ve raylı sistemler gibi farklı
ulaşım türleri için yüksek potansiyel taşıyan bölgede, ulaşım türleri arasında entegrasyon geliştirilerek ve yük ve
yolcu taşımacılığında karayolu dışındaki türlerin ağırlıkları artırılarak dengeli bir ulaşım sisteminin kurulması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, bölgenin erişilebilirliğinin
artırılmasının yanı sıra bölge içinde erişim olanaklarının
geliştirilmesi, dengeli dağılması ve çevreye duyarlı ulaşım
türleri ve araçları ile yapılması amaçlanmaktadır.
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10. Korumanın, ekonomik ve sosyal kalkınma
boyutlarıyla bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesi
Tarihi yapı, tarihi kent dokusu ve doğal mirasın korunmasının, gelişen İstanbul’un çağdaş mimarisi, bölgenin
dinamik yapısı ve ekonomik ve sosyal kalkınma boyutları ile bir bütünlük içinde ele alınması temel amaçtır. Bu
kapsamda; kültürel ve doğal değerlerden taviz vermeksizin ekonomik kalkınma için yeni model ve yaklaşımların
geliştirilmesi, koruma ve yönetim planlarının kentin bütünüyle ilişkisinin kurulması ve koruma-kullanma dengesinin sağlanması hedeflenmektedir.
11. Sanayide yüksek katma değer üreten ve ileri
teknolojileri kullanan bir yapının desteklenmesi
Düşük katma değer üreten, kente yük getiren ve/veya
kirleten sektörlerin yönetim, organizasyon, Ar-Ge, tasarım ve pazarlama dışındaki birimlerinin desantralize
edilmesi ve teknoloji yoğun ve/veya hizmetler sektörünü
besleyen sektörlerin Organize Sanayi Bölgelerinde kümelenmeleri teşvik edilecektir.
12. Yerel ağlar ve işbirliğinin geliştirilmesi
Yerelde katılımcı süreçlerin işletilmesi, kurumlar arası diyaloğun ve işbirliğinin geliştirilmesi ve toplumda gönüllülük bilinci ve örgütlenmenin artırılması yoluyla yerel ağların güçlendirilmesini kapsamaktadır. Bu bağlamda, yerel
kaynakların ve potansiyelin etkin ve etkili kullanılabilmesi

için, sosyal sermayenin ve sivil toplumun güçlendirilmesi
ve kişilerin yapabilirliklerinin artırılması hedeflenmektedir.
13. Kentsel risk alanlarının (çöküntü bölgeleri,
düzensiz yapılaşma, güvenlik, afet, vb.) yeniden
yapılandırılması ve mevcut yaşam çevresinin
iyileştirilmesi
Bu stratejik amaç, İstanbul’da yapılaşmış alanlardaki
mevcut sorunların giderilmesini ve yaşam kalitesinin artırılması için yapılacak düzenlemeleri ifade etmektedir.
Afet riski altında olan alanlar, eskimiş konut stokunun
bulunduğu alanlar, düzensiz yapılaşmış alanlar, doğal
yapıya zarar veren alanlar ve kentsel donatılara erişimi

14. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında
kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
Bölgede etkin ve etkili hizmet sunumunun sağlanması
temel amaçtır. Bu kapsamda; bölgedeki kurumlarca hizmet talebini belirlemeye yönelik ihtiyaç analizlerinin ve
hizmet sunumunda mükerrerliği azaltacak çalışmaların
gerçekleştirilmesi, etkin izleme-değerlendirme ve ölçme mekanizmalarının kurulması, kurumlarda şeffaflık ve
hesap verebilirliğin sağlanması, kurumların proje üretme
ve uygulama kapasitesi ile personel niteliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
15. Tarihi ve kültürel mirasın varlık değeri gözetilerek

sınırlı alanlar gibi yapılaşmış alanlar bu bağlamda değer-

korunması ve geliştirilmesi

lendirilmiştir. Bu kapsamda; uygun olmayan kullanımla-

İstanbul’un somut ve soyut tarihi ve kültürel mirasının

rın desantralizasyonu, bu alanların yeniden yapılanması

uluslararası koruma ilkeleri doğrultusunda korunması-

ve yeniden kullanımı, mevcut yapı stokunun etkin kul-

nın sağlanması ifade edilmektedir. Bu kapsamda, kültür

lanımının sağlanması, kentsel risk ve eşiklere yönelik

ve turizm envanter çalışmasının tamamlanması ve gün-

dönüşümün gerçekleştirilmesi, yoğunluk ve fonksiyon

celliğinin sağlanması, toplumda tarihi ve kültürel mirasın

değişikliklerinin gerçekleştirilmesi, kentsel dönüşüm

korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda

projelerinin sosyal ve çevresel özgünlüğü bozmayacak

farkındalık yaratılması, kültürel mirasın korunması için

şekilde uygulanması, yeniden yapılandırılan alanlarda

koruma uygulamalarının gerçekleştirilmesi, kültürel mi-

kentsel donatıların ve bu donatılara erişilebilirliğin artı-

rası korumada yenilikçi yöntem ve uygulamaların teşvik

rılması ve riskli alanlarda kentsel dönüşüm bölgelerinin

edilmesi, yapısal açıdan risk altında olan tarihi ve kültü-

belirlenmesine yönelik ilke ve ölçütler geliştirilmesi he-

rel mirasa ilişkin envanterin belirlenmesi ve bu yapıların

deflenmektedir.

güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
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19. Kent güvenliğinin iyileştirilmesi
Kentteki suç oranlarının düşürülmesi, suçun önlenmesi,
kente ilişkin güvenlik algısının iyileştirilmesi, polis ve yerel toplum arasında işbirliğinin artırılması (sivil gözetim),
suça maruz kalanlara yardım edilmesi ve hükümlülerin
cezalarının infazı sonrasında topluma kazandırılmasının
desteklenmesi hedeflenmektedir.
20. İşsizliğin azaltılması
Başta genç ve kadın işsizliğinin azaltılması amacıyla eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi ve aktif işgücü
programların işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda; bölge
düzeyinde işgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin periyodik
16. Hizmetler sektörünün geliştirilmesi ve hizmet
ekonomisine geçişin sağlanması
Hizmetler sektörünün gelişimi desteklenerek bölgede
hizmet ekonomisine ulaşılması hedeflenmektedir. Bu
kapsamda, sektörün rekabetçiliğini artırmak amacıyla
mevcut altyapısı güçlendirilecek; verimlilik, kurumsal kapasite, kümelenme, girişimcilik ve yenilikçilik/yaratıcılık
teşvik edilecektir.
17. İstanbul’un bilim ve teknoloji üssü haline
getirilmesi
Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılması, üniversite-iş
dünyası işbirliklerinin (teknokent/teknopark) geliştirilmesi, teknolojik bilinç düzeyinin artırılması yoluyla tüm
kurumların teknolojiden azami faydalanmaları, bilim insanı sayısının ve kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.
18. Kentsel fonksiyonların (kullanımların)
dağılımında mekânın etkin kullanılması
Bu stratejik amaç, mekanda konut, ticaret, sanayi gibi
fonksiyonların yer dağılımı ve birbiriyle ilişkisinin kurulması, kentin sağlıklı şekilde işlemesi, gelişmesinin sağlanması ile ilgilidir. İstanbul’un mekânsal yerleşimi ile
ilgili mevcut sorunları doğrultusunda, alt merkezlerin gelişiminin desteklenmesi, kentsel fonksiyonların mekânsal
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olarak yapılması ve eğitim programlarının bu doğrultuda güncellenmesi, mesleki standartların oluşturulması,
mevcut işgücünün mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi,
toplumsal farkındalığın ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi
yoluyla mesleki eğitimin tercih edilebilirliğinin artırılması,
mezunların izlenmesi ve işe yerleştirilmesi, özel ihtiyaç
sahiplerinin iş hayatına katılımını artıran programların
geliştirilmesi hedeflenmektedir.
21. Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması
Konutlarda, ulaşımda, sanayi ve hizmet üretimi gibi alanlarda fosil yakıt kullanımının ve karbon emisyonunun
azaltılması; elektrik, güneş, rüzgar ve düşük karbon emisyonlu enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi ve
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
22. Uluslararası finans merkezi olması
Kısa ve orta vadede “Bölgesel”; uzun vadede ise “Uluslararası” (küresel) bir perspektif çizilen “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi” projesinin hayata geçirilmesi için;
Türkiye’de ekonomi-finans alanında görev üstlenen tüm
kurum ve kuruluşların işbirliği içinde ve katılımcı yöntemlerle koordinasyonunun sağlanması ve tanıtımların yapılması hedeflenmektedir.
23. İşgücü niteliğinin yüksek katma değer üreten

dağılımında merkezdeki baskının azaltılması, kentsel sis-

ekonomik faaliyetlerin ihtiyaçları doğrultusunda

temde fonksiyon alanları arasındaki bağlantının güçlendi-

geliştirilmesi

rilmesi, kentsel büyümenin doğal kaynaklar ve sit alanları

İşgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin periyodik olarak ya-

üzerindeki baskısının önlenmesi, kentsel gelişmede riskli

pılması, meslek tanımlarının ve mesleki yeterlilik kriter-

alanların dikkate alınması, bu alanlarda caydırıcı önlemle-

lerinin geliştirilerek standardizasyon ve sertifikasyonun

rin alınması, karma kullanım ve karma kullanıcının teşvik

sağlanması ve eğitim kurumları ile iş dünyası arasında

edilmesi hedeflenmektedir.

işbirliğinin güçlendirilmesi teşvik edilecektir.
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24. Afet yönetim sisteminin etkinleştirilmesi

yanı sıra demiryolu, havayolu ve liman bağlantılarının

Afet etkilerinin azaltılması ve etkin afet yönetiminin

sağlanması, Marmara ölçeğinde benzer diğer bölgelerle

sağlanması için; afet yönetim sisteminin yeniden kur-

koordinasyonun sağlanması ve ulusal ve uluslararası bağ-

gulanarak uygulamaya yönelik müdahale kapasitesinin

lantılarının özellikle demiryolu ve deniz ulaşımı ile güç-

artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda; afet yöneti-

lendirilerek sektörün verimliliğinin artırılmasının yanı sıra

mi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi

sektörde faaliyet gösteren firmaların rekabet düzeyinin

için eğitim ve örgütlenmede standartlar ile programların

yükseltilmesi hedeflenmektedir.

geliştirilmesi, kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen
eğitim faaliyetlerinin eşgüdümü, eğitim programlarının
izlenmesi ve etkilerinin değerlendirilmesi, teknik kadroların ve sektörde faaliyet gösterenlerin sürekli mesleki
eğitim sürecine katılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca, risk sektörleri ve ilgili kesimlerin belirlenmesi,
afet öncesi ve sonrasında faaliyetlerde sorumlulukların
tanımlanması ve eşgüdümünün sağlanması, afet öncesi
ve sonrasında çalışmalar için kaynakların belirlenmesi ve
etkin kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır.
25. Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin potansiyelinin
geliştirilmesi
Yaratıcı endüstriler, tanımı ülkeler arasında farklılık göstermekle birlikte, genel olarak fikrin hammadde olarak
kabul edildiği, değerinin belirlenmesi, pazarlanması ve
çoğaltılması çoğunlukla yaratıcısına bağlı ve fikri mülkiyet olarak kabul edilen sektörler olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda; kültürel ve yaratıcı endüstrilerin İstanbul’daki mevcut potansiyelinin ortaya konulması ve bu
potansiyelin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
26. Yaşam alanlarının tasarımında yüksek kalite ve
özgünlüğün sağlanması
Bu stratejik amaç, İstanbul’da mekan ve yapıların tasa-

28. Raylı sistem ağırlıklı toplu taşıma sisteminin
geliştirilmesi
Hızla artan özel araç sahipliği ve kullanımı karşısında
toplu ulaşımın teşvik edilmesi amacıyla, raylı sistemlerin
ağırlıklı olduğu, güvenilir, kaliteli ve başta özel ihtiyaç sahipleri olmak üzere bölgedeki herkes için eşit erişim olanakları sağlayan bir toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
29. Etkin atık yönetiminin geliştirilmesi ve teşvik
edilmesi
Atık üretiminin en aza indirilmesinin yanı sıra katı ve sıvı
atıkların etkin bir şekilde toplanması, çevreye zarar vermeyecek şekilde depolanması, yeniden kullanılmak üzere
ayrıştırılması, arındırılması, bertaraf edilmesi ve geri dönüşümünün sağlanması hedeflenmektedir.
30. Enerji verimliliğinin sağlanması
Konutlarda, ulaşımda, sanayi ve hizmet üretimi gibi alanlarda karma kullanımı teşvik eden mekânsal planlama,
yeşil bina sertifikası, uygun ücret politikaları vb. enerji
tüketimini azaltacak ve tasarrufunu sağlayacak yöntem,
yaklaşım ve teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımının
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

rımında, mevcut sorunlara üretilecek çözümlerde yenilikçi, yaratıcı bir yaklaşımı teşvik etmektedir. İstanbul’un
özgünlüğünü yeni gelişme alanlarına ve mevcut yapılaşmış alanlara yansıtacak alt hedefler ifade edilmektedir.
Bu kapsamda planlama ilkeleri çerçevesinde yenilikçi
yaklaşım ve modellerin desteklenmesi, ilgili meslek gruplarının eğitimi, İstanbul’un değerlerinin (soyut ve somut)
bütüncül kayıt ve harita çalışmalarının yapılması ve gelecek planlama çalışmalarında altlık oluşturması hedeflenmektedir.
27. Lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılması
Özellikle kent içerisinde dağınık halde bulunan lojistik odakların belli bölgelerde toplanarak karayolunun
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KRİTERLER
Gruplar tarafından yapılan değerlendirmelerin yazılım ile
sentezlenerek toplulaştırılması ile bütün katılımcıların görüşlerini,
dolayısıyla ortak aklı yansıtan kriter öncelikleri elde edilmiş “çevresel
sürdürülebilirlik” ve “özgünlük” diğer kriterlere göre daha fazla öne
çıkan iki kriter olmuştur.

4.
KRİTERLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

İstanbul Arkeoloji Müzesi

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ & 2010-2013 İSTANBUL BÖLGE PLANI

33

Konferansın ilk bölümünde katılımcılar temel amaç olarak

lirlenmiştir. 15 masada yer alan gruplar tarafından ayrı ayrı

belirlenen 2010-2013 İstanbul Bölge Planı vizyonuna ulaş-

yapılan bu değerlendirmeler yine aynı yazılım ile toplulaş-

mak için 7 karar kriterinin önemi ve ağırlık puanlarını belir-

tırılarak bütün katılımcıların görüşünü yansıtan ortak akıla

lemek üzere 15 grupta çalışmalarını yürütmüştür. Katılımcı-

varılmıştır.

lara 7 karar kriterinin her birinin ne anlama geldiğine ilişkin
Gruplarda kriterler arasında ikili karşılaştırmalar yapılmış,

4.1. Her Bir Grup İçin
Kriter Değerlendirmesi

elde edilen sonuçlar kullanılan yazılım yardımıyla sentezle-

Her bir grubun kriter değerlendirme sonuçlarına ilişkin gra-

nerek toplulaştırılmış ve her bir kriterin ağırlık puanları be-

fikler aşağıda yer almaktadır.

açıklamalar yapıldıktan sonra grup çalışmalarına geçilmiştir.

Şekil 5: Her Bir Grup İçin Kriter Öncelikleri
Grup 1

Erişilebilirlik

%18,2

Özgünlük

%16,2

Kentsel mekan ve tasarım kalitesi

%14,6

Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi

%14,6

Çevresel sürdürülebilirlik

%14,1

İçerme ve bütünleşme

%12,8

Küresel rekabet edebilirlik

%0,00

%9,6

%5,00

%10,00

%15,00

%20,00

%25,00

Grup 2

Çevresel sürdürülebilirlik

%19,8

Küresel rekabet edebilirlik

%19,7
%15,2

Erişilebilirlik
Özgünlük

%12,9

Kentsel mekan ve tasarım kalitesi

%12,8

İçerme ve bütünleşme

%9,8

Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi

%9,8

%0,00
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%5,00

%10,00

%15,00

%20,00

%25,00

Grup 3

Çevresel sürdürülebilirlik

%16,3

Erişilebilirlik

%14,7

Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi

%14,4

İçerme ve bütünleşme

%14,3

Özgünlük

%14,2

Kentsel mekan ve tasarım kalitesi

%14,2
%11,9

Küresel rekabet edebilirlik

%0,00

%5,00

%10,00

%15,00

%20,00

%25,00

Grup 4

Çevresel sürdürülebilirlik

%24,3

Özgünlük

%23,9

Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi

%17,1

Küresel rekabet edebilirlik

%9,3

Kentsel mekan ve tasarım kalitesi

%9,2

İçerme ve bütünleşme

8,9%

Erişilebilirlik

%0,00

%7,3

%5,00

%10,00

%15,00

%20,00

%25,00

Grup 5

Çevresel sürdürülebilirlik

%21,8

Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi

%17,6

Erişilebilirlik

%15,3

Özgünlük

14,%

İçerme ve bütünleşme

%13,3

Küresel rekabet edebilirlik

%9,4

Kentsel mekan ve tasarım kalitesi

%0,00

%8,1

%5,00

%10,00

%15,00

%20,00

%25,00

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ & 2010-2013 İSTANBUL BÖLGE PLANI

35

Grup 6

Çevresel sürdürülebilirlik

%20,8

Özgünlük

%18,6

Erişilebilirlik

%15,1

Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi

%14,2

İçerme ve bütünleşme

%11,3

Küresel rekabet edebilirlik

%11,3

Kentsel mekan ve tasarım kalitesi

%0,00

%8,6

%5,00

%10,00

%15,00

%20,00

%25,00

Grup 7

Çevresel sürdürülebilirlik

%26,7

Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi

%16,8

Erişilebilirlik

%15,2

Özgünlük

%12,5

İçerme ve bütünleşme

%12,2

Küresel rekabet edebilirlik
Kentsel mekan ve tasarım kalitesi

%0,00
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%11,4
%5,3

%5,00

%10,00

%15,00

%20,00

%25,00

Grup 8

Özgünlük

%24,5

Küresel rekabet edebilirlik

%15,3

Çevresel sürdürülebilirlik

%14,6

İçerme ve bütünleşme

%13,3

Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi

%11,3

Erişilebilirlik

%10,9

Kentsel mekan ve tasarım kalitesi

%0,00

%10,2

%5,00

%10,00

%15,00

%20,00

%25,00

Grup 9

Özgünlük

%18,2

Kentsel mekan ve tasarım kalitesi

%16,9

Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi

%16,3

Çevresel sürdürülebilirlik

%15,3

Erişilebilirlik

%12,9

İçerme ve bütünleşme

%11,1

Küresel rekabet edebilirlik

%0,00

%9,2

%5,00

%10,00

%15,00

%20,00

%25,00
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Grup 10

Çevresel sürdürülebilirlik

%23,1
%21,8

Küresel rekabet edebilirlik
Özgünlük

%16,2

Kentsel mekan ve tasarım kalitesi

%12,5

Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi

%12,0

Erişilebilirlik

%8,6
%5,8

%0,00

%5,00

%10,00

%15,00

%20,00

%25,00

Grup 11

Özgünlük

%18,0

Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi

%15,6

Çevresel sürdürülebilirlik

%15,3

Küresel rekabet edebilirlik

%14,9

Kentsel mekan ve tasarım kalitesi

%14,2

İçerme ve bütünleşme

%11,9

Erişilebilirlik

%0,00

%10,0

%5,00

%10,00

%15,00

%20,00

%25,00

Grup 12

Özgünlük

%19,0

Çevresel sürdürülebilirlik

%16,8

Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi

%15,8

Kentsel mekan ve tasarım kalitesi

%14,9

İçerme ve bütünleşme

%11,9

Erişilebilirlik

%11,1

Küresel rekabet edebilirlik

%0,00
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%10,5

%5,00

%10,00

%15,00

%20,00

%25,00

Grup 13

Özgünlük

%21,2

Küresel rekabet edebilirlik

%17,7

Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi

%15,3

Çevresel sürdürülebilirlik

%15,2

Kentsel mekan ve tasarım kalitesi

%13,7

İçerme ve bütünleşme

%10,0

Erişilebilirlik

%0,00

%6,9

%5,00

%10,00

%15,00

%20,00

%25,00

Grup 14

İçerme ve bütünleşme

%23,6

Çevresel sürdürülebilirlik

%15,5

Küresel rekabet edebilirlik

%15,5

Erişilebilirlik

%12,9

Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi

%11,5

Kentsel mekan ve tasarım kalitesi

%11,3

Özgünlük

%0,00

%9,7

%5,00

%10,00

%15,00

%20,00

%25,00

Grup 15

Erişilebilirlik

%18,1

Özgünlük

%17,9

İçerme ve bütünleşme

%17,7

Kentsel mekan ve tasarım kalitesi

%13,0

Küresel rekabet edebilirlik

%11,3

Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi

%11,3

Çevresel sürdürülebilirlik

%0,00

%10,7

%5,00

%10,00

%15,00

%20,00

%25,00
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Grup çıktılarından görüleceği üzere 7 çalışma grubu çev-

Sonuç olarak; Grup 2’de ‘çevresel sürdürülebilirlik’ ve

resel sürdürülebilirliği en ağırlıklı kriter olarak belirlemiştir.

‘küresel rekabet edilebilirlik’ kriterlerinin; Grup 3, 5 ve

5 grup özgünlük, 2 grup erişilebilirlik, 1 grup ise içerme ve

7’de sadece ‘çevresel sürdürülebilirlik’ kriterinin; Grup

bütünleşme kriterlerini ön plana çıkartmıştır. Grupların çık-

4ˆte; “çevresel sürdürülebilirlik”, “özgünlük”, “sosyal ve

tıları tek tek incelendiğinde, ortak akıldaki gibi dengeli bir

kültürel yaşam kalitesi” kriterlerinin; Grup 6’da ‘çevresel

dağılımdan ziyade, belirli kriterlerin daha fazla ön plana çı-

sürdürülebilirlik’ ve ‘ özgünlük’ kriterlerinin; Grup 9’da

karıldığı durumlar görülmektedir. Grupların kriterleri önce-

‘özgünlük’, ’kentsel mekân ve tasarım kalitesi’, ‘sosyal ve

liklendirme puanlarına bakılarak, grafikler üzerinden değer-

kültürel yaşam kalitesi’, ‘çevresel sürdürülebilirlik’ kriter-

lendirildiğinde; ortak akılda vizyonu en çok etkileyen kriter

lerinin; Grup 10’da ‘çevresel sürdürülebilirlik’ ve ‘küresel

seçilen ‘çevresel sürdürülebilirlik’ 15 gruptan 7 grupta ilk sı-

rekabet edilebilirlik’ kriterlerinin; Grup 14’te “içerme ve

raya yerleşirken; ortak akılda vizyonu ikinci sırada etkileyen

bütünleşme” kriterinin; Grup 15’te ‘erişilebilirlik’, ‘özgün-

kriter olan ‘özgünlük’ kriteri, 15 gruptan 5 grupta ilk sırada

lük’, ‘içerme ve bütünleşme’ kriterlerinin vizyona en fazla

yer alırken, 4 grupta ikinci sırada yer almaktadır.

etki ettiği düşünülmüştür.
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4.2. Ortak Akıl Kriter
Değerlendirme Sonuçları
Gruplar tarafından yapılan değerlendirmelerin yazılım ile
sentezlenerek toplulaştırılması ile bütün katılımcıların görüşlerini, dolayısıyla ortak aklı yansıtan kriter öncelikleri
elde edilmiş olup Şekil 6’da gösterilmektedir.
Şekil 6’da görüleceği üzere, “çevresel sürdürülebilirlik” ve
“özgünlük” diğer kriterlere göre daha fazla öne çıkan iki
kriter olmuştur. Bölgedeki ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın gelişimini bölgenin ekolojik yapısı, doğal hayatı ve kaynaklarını koruyarak ve geliştirerek, küresel iklim değişikliğine etkilerini azaltarak sağlamak şeklinde açıklanan “çevresel
sürdürülebilirlik” kriteri, katılımcılar tarafından öncelikli olarak belirlenmiş olup; bölgenin doğal, tarihi ve kültürel mirası gibi özgün unsurlarının korunması ve bölgenin gelişimi
için kullanılması ile kalkınmaya ilişkin çözüm ve yaklaşımların bölgeyi farklı kılacak şekilde yenilikçi, yaratıcı ve özgün
olmasını sağlamak başlıklarını içeren “özgünlük” kriteri de
öncelikli karar kriterleri arasında çıkmıştır. Kalkınmaya yönelik stratejik amaçların daha özgün ve yenilikçi olmaları da,
paydaşlar açısından önem taşımaktadır.
Karar kriterleri sıralamasına genel olarak bakıldığında, belirli
bir öncelik sıralaması görülse de, aslında kriter ağırlıklarının
birbirine oldukça yakın değerler olduğu görülmektedir. Çevresel sürdürülebilirlik ve özgünlük kriterleri öncelikli olsa da,

vizyona katkı açısından dengeli bir dağılım görülmektedir.
Tüm kriterlerin de ağırlıkları %11 üzerinde çıkmıştır. Tüm
kriterler eşit ağırlıkta dağılsaydı, her bir kriterin vizyona
katkısı %14 civarında olacaktı. Bu kapsamda bakıldığında,
aslında 7 karar kriteri de oldukça dengeli bir şekilde vizyona
ulaşmada etki sahibi olarak değerlendirilebilmektedir.

Şekil 6: Kriter Öncelikleri

%18,4

Çevresel sürdürülebilirlik

%16,7

Özgünlük
%14,6

Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi
Küresel rekabet edebilirlik

%13,6
%12,9

İçerme ve bütünleşme

%12,2

Erişilebilirlik

%11,7

Kentsel mekan ve tasarım kalitesi

%0,00

%5,00

%10,00

%15,00

%20,00

%25,00

Kriter ağırlıkları
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4.3. Kriter Değerlendirme
Sonuçları Üzerine Yapılan
Yorumlar
Konferansta kriter değerlendirme sonuçları konferans
moderatörü tarafından açıklandıktan sonra katılımcılar
tarafından grupları temsilen ve kişisel olarak yapılan yo-

bütünleşme elbette önemlidir ancak bu toplantı Türkiye
olsaydı bu kriter daha öncelikli olurdu. Erişilebilirlik zaten
mevcut olması gerektiğini düşünerek bu sıraya koyduk.
Önemsemediğimiz düşünülmesin.
• Grup 7:
Şöyle bir değerlendirme yaptık içimizde. Bazı başkentler

rumlar ve moderatör tarafından yapılan diğer açıklamalar

için “parklar içindeki kent” derler İstanbul’un da böyle bir

aşağıda yer almaktadır.

şehir olması için ilk kriter olarak çevresel sürdürülebilir-

• Grup 13:
Bizim grup özgünlük üzerinde durdu. Özgünlük özellikle
bu toplantının konusuna dair bir şeydi. Böyle bir toplantı
başka bir kent için yapılıyor olsaydı farklı bir sonuç çıkabilirdi. Biz özgünlüğün içerisinde İstanbul’un güzelliğini de
koyduk. İstanbul’u ayrıcalıklı kılan şey hem kendi tarihidir
hem de konumudur. Bütün bunlar İstanbul’u özgün kılar.
İşte bu özgünlüğü koruyup inovatif olmak, kentin kimliğini
sonuna kadar korumak birincil önceliktir. Bu konuda grubumuzda tartışmasız bir fikir birliği oluştu. Bunu nasıl koruyabiliriz derken küresel rekabet edilebilirlik ikinci öncelik olarak düşünüldü. Daha sonra sosyal ve kültürel yaşam
kalitesi dedik. Çünkü kentin insanları belli bir farkındalık
içerisinde olmazsa bu oluşumu destekleyemeyiz. Çevresel
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ve mekânın da önemli olduğunu düşündük. İçerme ve

lik oldu. Sosyal kültürel yaşam kalitesini ikinci sıraya koyduk. Bu kaliteyi etkileyecek olan erişilebilirliği bir sonraki
sıraya koyduk. İstanbul’un özgünlüğü sonraki sıraya geldi.
İstanbul’un sadece merkezlerden değil Sultanbeyli, deniz
görülmeyen, topluma katılamayan kısımlardan da oluştuğunu düşündük ve o yüzden içerme ve bütünleşmeyi de
bu sıraya koyduk. Kentsel mekân ve tasarımın neden bu
kadar düşük olduğunu tartıştık daha yukarıda olmasını
beklerdik. Bundan sonra bizim tartışabileceğimiz en son
durum küresel rekabet edilebilirlik oldu. Bizim grubumuzda çevre ve insan daha ağır bastı. İnsanı şehre katmak, göç
etmiş insanların şehir içerisinde gettolaştırmamak adına
bu kriterleri ön planda tuttuk.
• Grup 8:

sürdürebilirlik tüm katılımcıların ortak önceliği olarak çık-

Değerlendirme sonucunda özgünlük vurgusuna en çok

mış biz grup olarak bunun zaten kesinlikle olması gerekti-

önem veren grubuz. İstanbul gibi dünyada 10-15 milyon

ğini düşündük. Esas olarak İstanbul olarak kentsel tasarım

nüfusa sahip şehirleri bu sıralamaya göre değerlendir-
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Grup içerisinde yapılan kriter
değerlendirmesinden elde
edilen sonuçlar inceleniyor...

me yaptığımızda aynı sıkıntıları çektiğini düşünmekteyiz.
Ama grubumuzun özgünlüğün üzerinde durmasının sebebi Hong Kong, New York gibi İstanbul’un bu şehirlere benzeyen yönlerinin olması ama diğer özellikleriyle
de ön plana çıkmasını sağlamaktır. İstanbul her zaman
dünyadaki birçok şehrin özelliklerini farklı oranlarda harmanlaştıran ve bünyesinde çeşitliliği barındıran bir şehir
olmuştur. Bu özellikleriyle dünyanın en özgün şehirlerinden biridir.
• Grup 2:
Bizim değerlendirmemize baktığımız zaman; aslında 4 tane
küme görüyoruz. Çevresel sürdürülebilirlik ve küresel rekabet edebilirlik hemen hemen başa baş olarak en önde gelen
kümeyi oluşturmaktadır. Çevreye saygı göstermeyen, doğal kaynaklarını koruyamayan bir şehrin rekabet edilebilir
olduğunu düşünmüyoruz. Rekabet edemeyen bir İstanbul,
yalnızca 15 milyon insanın yaşadığı bir şehir olacaktır. Dolayısı ile rekabetçi olmalıdır. Bir sonraki kümede sosyal ve
ekonomik hayatın en önemli unsurlarından biri olan erişilebilirliği görüyoruz. Siz fırsatlara erişemiyorsanız bu fırsatla-

rın hiçbir katkısı olmamaktadır. Bir konser veriliyorsa ama
ulaşılamıyorsa bunun bir faydası olmamaktadır. Dolayısı ile
erişilebilirlik bundan dolayı ön sırada yer almaktadır. Bu
grupta içerme ve bütünleşmeye daha çok önem vermemiz
gerektiği konuşuldu fakat rekabet edilebilir, sürdürülebilir
ve özgün olunursa bu kriterin de sağlanacağını düşündük.
• Grup 6:
Grup profilimiz kaymakam, bürokrat ve STK temsilcilerinden oluşmaktadır. Biz İstanbul’un dünya markası olduğunu

İstanbul her zaman dünyadaki birçok şehrin özelliklerini farklı oranlarda
harmanlaştıran ve bünyesinde çeşitliliği barındıran bir şehir olmuştur. Bu
özellikleriyle dünyanın en özgün şehirlerinden biridir.
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düşünüyoruz dolayısı ile sürdürülebilir şekilde kalkınmasını istiyoruz. Çok özgün olduğunu ama ancak çevresel
sürdürülebilirlik ile başarılı olacağını düşünüyoruz. Sosyal,
kültürel ve diğer değerlerin yükseltilmesi için erişilebilirliğin önemli olduğunu düşünüyoruz. İnsan faktörü önemli
olduğu için sosyal ve kültürel yaşam kalitesi ve çevreye
önem veriyoruz. Bu noktada Çin örneği var: Çin’in rekabet
seviyesi yüksek ama yaşam standartları düşük. Bu anlamda
rekabet ile yaşam kalitesini çok tartıştık. Biz zaten bizim ilk
üç kriterimizi gerçekleştirdiğimiz zaman rekabette gerekli
yerimizi alacağımızı düşünüyoruz. Kentsel mekân ve tasarım kalitesi şehirleşme anlamında çok önemli. Özgünlük ve
kentsel mekân arasında bir tercih yapmak zorunda kaldık
ve özgünlüğü seçtik.
• Moderatör:
Artık ortak sonuç üzerine konuşmamız önemli. 15 gruba
baktığımız zaman 7 grupta çevresel sürdürülebilirlik, 5
grupta özgünlük, 2 grupta erişilebilirlik ve 1 grupta içerme
ve bütünleşme en öncelikli kriter olarak çıkmış. Karar verme yaklaşımı itibariyle, bir faktörü ön plana çekmiş olan
gruplarımız (Grup 5, 7, 8, 14) var. Grup 2, 4, 15’in de en
öncelikli kriterleri birbirine çok yakın çıkmış. Asıl mesele-

44

• Moderatör:
7 tane kriteri 2 grup halinde toplamak istiyorum. Çevresel sürdürülebilirlik, küresel rekabet edebilirlik ve
özgünlük bana göre daha bağımsız değişken olarak
nitelendirilebilecek kriterlerdir. Sonuçta bu 3 kriter olmazsa olmaz ve öbür faktörlerin hazırlayıcısı ve mümkün kılıcısı olarak gözüküyor. Diğer kriterleri ise birbirlerini destekleyici ve şehir olmayı mümkün kılanlar olarak
gözüküyor. Kalkınmanın günümüzdeki en son tanımı
nerdeyse yaşam kalitesi ile eşit tutuluyor. Yaşam kalitesinin ilk 3 kriter gerçekleştirilmediği takdirde mümkün
olmadığı gözüküyor.
• Küresel rekabet edilebilirliği tartışarak başladık. Bizde de
öne çıkan, küreselliği yakaladığımız nokta bugünün de
trendi olan sürdürülebilir çevre konusuydu. Özgünlük ve
küresel rekabetin gündeme gelmesi bölgenin gelişmesi
için yaratıcı, doğa ve kültürel mirası kullanan şeklinde bir
öncelik çıkmış görünüyor. Daha sonra sosyal ve kültürel
yaşam kalitesi geldi. Sosyal anlamda yatırım somut kaynaklara yatırımın önüne geçti. Diğer bir deyişle yaşam kalitesi kentsel mimarının önüne geçti.

miz bizim bundan sonra, stratejik amaçları değerlendirir-

• Temel amaç zikredilirken, kalkınma hedefleri ile kalkınma

ken ve onların önceliklerini belirlerken kriterlerin ortak

araçları diğer bir deyişle amaç ile araç karışmış gibi duru-

akıl ile böyle bir sıralaması olduğunu göz önüne almaktır.

yor. Çevresel sürdürülebilirlik, küresel rekabet edilebilir-

Grubun ortak aklı, çevresel sürdürülebilirliği ve özgünlü-

lik birer hedefken, kentsel mekân ve tasarım kalitesi araç

ğü en öncelikli kriterler olarak belirlemiştir.

gibi duruyor.
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• Sahada olanlar burada yok gibi gözüküyor. Burada yatırım-

ri konuşuyoruz. İstanbul yeniden yapılandırılmıyor, bu

cının daha çok göz önünde tutulmasını isterdim. Bu proje-

şehri koruma ve hak ettiği noktalara ulaşması noktasın-

lerde tabi ki çevresel sürdürülebilirlik, özgünlük, sosyal ve

da bir takım argümanlar geliştirmeye çalışıyoruz. Kent-

kültürel yaşam kalitesi önemli ama asıl yatırımcının sesinin

sel mekân ve tasarım kalitesine önem vermeden nasıl

buraya ulaşmasını isterdim.

özgünlüğü sağlayacak ve yaşam kalitesini koruyacağız?

• Burada katılımcıların ortak aklını ortaya çıkarıyoruz. Bas-

İstanbul’un kuzeyinde orman ve havzalar vardır. Eğer siz

tırılan dikte ettirilen, olmazsa olmazlar gibi konuları dikte

düzgün bir koruma planı yapmazsanız buraların korun-

ettirmemeye çok özen gösteriyoruz. Burada ortaya çıkan

masını nasıl sağlarsınız.

yorumların da bundan sonraki adımlarda dikkate alınıyor
olması lazım. Sosyal ve fiziki planlamada sosyal taraf ön
plana çıktı dendi. Bir kriter diğerlerin kıyasla çok önde,
yani çok öncelikli çıkmış olsaydı, vizyona tekrar dönüp bakılması gerekebilirdi. Buradaki aklın da bu yapılan çalışmalara bilgi taşıyor olması gereklidir.
• Çevresel sürdürülebilirliğin ön planda çıkması sevindiricidir. Sürdürülebilirlik tanımlanırken sosyoekonomik, fiziki,
çevre koşulları kapsandığı için bu anlamda yapılan yatırımlar özgünlüğü ve yaşam kalitesini de artıracaktır. Burada
beni en çok endişelendiren kentsel mekân ve tasarım kalitesinin en altlarda olmasıdır.
• Yatırımcıların entelektüel seviyesinin arttığını ve kentin
değerinin yüksek olmasına önem verdiklerini belirtmek
istiyorum. Talan edenlerle yatırımcıları aynı sınıfa koymamamızın önemli olduğunu ifade etmek istiyorum.
• Bir uygulamacı olarak, kentsel mekân ve tasarım kalitesinin altta olması çok şaşırttı. Metropol olan bir şeh-

• Çok doğru bir süreç işliyor. Araç ve katılım doğru ama
aksayan şey öncelikle vizyon. Bu vizyon İstanbul’un değil
herhangi bir yerin vizyonudur. Bu vizyonda İstanbul’a özgü
hiçbir şey olmamaktadır. Gruplarda, bazı gruplar rekabeti
ön plana çıkararak, bazıları çevresel ve sosyal faktörler ön
plana alarak farklı sonuçlar elde edilmiştir.
• Kentsel mekân ve tasarım kalitesinin alt sırada olması önemsiz olduğu anlamında gelmemektedir. Özgünlüğün içerisinde de kentsel mekân ve tasarım kalitesi yer almaktadır.
• İstanbul’un merkezi bir istihdam planı olmadan bölge planının eksik olacağını düşünüyorum. 2 İstanbul var: %60’ının
varoşlarda olduğu İstanbul ve %40’ının merkezde olduğu.
Bu dengesizlik giderilmediği sürece eksiklik olacaktır.
• Göç tehdidi gizli olarak tüm yorumlarda vardı. Bu etkenin
eldeki içeriğin içerisine alınması gerekmektedir. İstanbul’un
kuzeyinin yerleşime açılması 25 milyonun İstanbul’da yaşaması tehdidini beraberinde getirmektedir.
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STRATEJİLER
Kriterlerin değerlendirilmesi ve kriter ağırlıklarının belirlenmesinin
ardından, konferansın ikinci bölümünde gruplar her bir stratejik
amacı, kriterlere olan etkileri açısından değerlendirmişlerdir. Öncelikli
6 stratejiye bakıldığı zaman, mekânsal tasarım, ulaşım, kentsel
risk alanları gibi, kent planlamasına yönelik maddeler ve bunların
hepsinden de öncelikli görülen “eğitim” konusu ön plana çıkmaktadır.

5.
STRATEJİK AMAÇLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Tarihi Tramvay
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Kriterlerin değerlendirilmesi ve kriter ağırlıklarının belirlen-

plana çıkmaktadır. Ortak akıl, daha düzenli, daha planlı bir

mesinin ardından, konferansın ikinci bölümünde gruplar her

şehir istemekte, ama her şeyden de öncelikli olarak eğitimi

bir stratejik amacı, kriterlere olan etkileri açısından değer-

şart koşmaktadır. Listede daha aşağıya doğru inildiğinde,

lendirmişlerdir. Kriter ağırlıkları ile stratejik amaçların krite-

biraz daha detaylı ve spesifik olarak tanımlanmış stratejik

re olan etkileri çarpılarak stratejik amacın öncelik puanları

amaçlar görülmektedir. Unutulmamalıdır ki, projelerin tü-

hesaplanmıştır. Değerlendirme ölçeğinde ‘çok fazla etki’
0,80 - 1,0 ve ‘fazla etki’ise 0,60 - 0,80 puan aralığındadır.
Bütünleşme sonucu, temel amaca hizmet edecek ideal bir
stratejik amaç (tüm gruplar tarafından tüm kriterlere etkisi

stratejik amaçların vizyona ulaşmak için kritik ve önemli
konular olduğunun göstergesidir.

çok fazla olarak değerlendirilen stratejik amaç) 1 tam puan

“Stratejik Amaç Öncelikleri” tablosu incelendiğinde

alabilir. Grupların yapmış oldukları stratejik amaç değerlen-

dikkat çeken noktalardan biri de, benzer gelişim eksenlerine

dirmeleri bütünleştirilmesi ile ortak akıl tarafından stratejik

yönelik stratejik amaçlar arasında, paydaşlar tarafından bazı

amaçların vizyona etkisi bakımından ağırlık puanları belir-

“tercih”lerin yapılmış olmasıdır. Neden-sonuç ilişkileri de

lenmiş ve stratejik amaç öncelikleri Tablo 3’te sıralanmıştır.

gözetilerek, birden fazla stratejik amacın hayata geçmesine

Listede yer alan tüm stratejik amaçların öncelik puanları

katkı sağlayacak, daha kapsayıcı ve üst seviye stratejik amaç-

0,60 üzerindedir; bu da, her stratejik amacın vizyona kat-

lar, listede daha üst sıralarda yer almıştır. Örneğin;“İşsizliğin

kısının ortalamanın üzerinde, yani “fazla etki” seviyesi ve

azaltılması” ve “İşgücü niteliğinin yüksek katma değer

üzerinde olduğunu göstermektedir. Ortak akıl sonuçları-

üreten ekonomik faaliyetlerin ihtiyaçları doğrultusunda

na bakıldığında “eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması”

geliştirilmesi” stratejik amaçlar alt sıralardayken, bu strate-

stratejisinin kriterleri çok fazla etkilediği ve tüm stratejik

jik amaçları destekleyecek daha genel ve kapsamlı bir konu

amaçların arasında temel amacı 0,906 etki düzeyleriyle en

olan “Eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması” stratejisi en üst

fazla bu stratejik amacın etkilediği görülmektedir. Öncelik
puanlarına bakarak, “ortak akıl” ile ilgili keskin bir sonuçtan
ziyade, karar kriterlerinde olduğu gibi dengeli dağılmış bir
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münün 0,6 üzerinde yüksek puanlar alması, listedeki tüm

sırada yer almıştır.
“Etkin atık yönetiminin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi” ve

sonuca ulaşıldığı söylenebilmektedir. Öncelikli 6 strateji-

“doğal kaynakların ve çevrenin korunması” stratejik amaç-

ye bakıldığı zaman, mekânsal tasarım, ulaşım, kentsel risk

ları, bu stratejik amaçları pozitif etkileyecek olan “enerji ve-

alanları gibi, kent planlamasına yönelik maddeler ve bun-

rimliliğinin sağlanması” başlığına göre daha alt sıralarda yer

ların hepsinden de öncelikli görülen “eğitim” konusu ön

almaktadır.
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Tablo 3: Ortak Akıl İle Belirlenen Stratejik Amaç Öncelikleri*
Stratejik Amaçlar

Puan

1 Eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması

0,906

2 Yaşam alanlarının tasarımında yüksek kalite ve özgünlüğün sağlanması

0,818

3 Raylı sistem ağırlıklı bir toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi

0,814

4 Kentsel fonksiyonların (kullanımların) dağılımında mekânın etkin kullanılması

0,810

5 Farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması ve dengeli bir ulaşım altyapısının geliştirilmesi

0,798

6

Kentsel risk alanlarının (çöküntü bölgeleri, düzensiz yapılaşma, güvenlik, afet, vb.) yeniden
yapılandırılması ve mevcut yaşam çevresinin iyileştirilmesi

0,792

7 İstanbul’un turizmde küresel cazibe merkezi olması

0,790

8 Tarihi ve kültürel mirasın varlık değeri gözetilerek korunması ve geliştirilmesi

0,779

9 Korumanın, ekonomik ve sosyal kalkınma boyutlarıyla bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesi

0,777

10 Enerji verimliliğinin sağlanması

0,766

11 Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

0,760

12 İstanbul yaşam kültürünün ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi

0,756

13 Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi

0,754

14 Yerel ağlar ve işbirliğinin geliştirilmesi

0,754

15 Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin potansiyelinin geliştirilmesi

0,749

16 Sanayide yüksek katma değer üreten ve ileri teknolojileri kullanan bir yapının desteklenmesi

0,732

17 İstanbul’un bilim ve teknoloji üssü haline getirilmesi

0,729

18 Hizmetler sektörünün geliştirilmesi ve hizmet ekonomisine geçişin sağlanması

0,724

19 Kent güvenliğinin iyileştirilmesi

0,720

20 Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

0,710

21 Doğal kaynakların ve çevrenin korunması

0,709

22 Etkin atık yönetiminin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi

0,698

23 İşsizliğin azaltılması

0,691

24 Lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılması

0,690

25 Afet yönetim sisteminin etkinleştirilmesi

0,683

26 İşgücü niteliğinin yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi

0,676

27 Uluslararası finans merkezi olması

0,675

28 İstanbul’un küresel ekonomiye entegrasyonunun geliştirilmesi

0,667

29 Sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi

0,628

30 Toplum sağlığının korunması ve sağlık hizmeti sunumunun geliştirilmesi

0,622

* Teknik nedenlerden dolayı stratejik amaçlar bu çalışma içerisinde bazı yerlerde yukarıdaki tablo içerisinde koyu renkle vurgulanan
kelimeler kullanılarak kısaltılmış şekilde verilmektedir.
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“Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi” değil, raylı sistem ve ula-

leştirilmesi” ve “İstanbul yaşam kültürünün ve kentlilik bilin-

şımda entegrasyon öncelikli çıkmıştır. Bunlar zaten dolaylı

cinin geliştirilmesi” stratejik amaçlarında zaten dikkate alın-

olarak ulaşım talebini dengeleyecek unsurlardır şeklinde dü-

ması gereken bir konudur ki, bu iki kapsamlı strateji öncelik

şünülebilir.

açısından daha üst sıralarda yer almaktadır.

“Sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi” stratejisi aslında liste-

Birbirine alternatif olabilecek bazı stratejik amaçlar arasında

de alt sıralarda yer almasına rağmen, “Korumanın, ekonomik

da tercihlerin yapıldığı görülmektedir. Örneğin; İstanbul’un

ve sosyal kalkınma boyutlarıyla bütüncül bir şekilde gerçek-

temel değer iddiası konusunda “turizmde küresel cazibe
merkezi olmak” ön plana çıkmaktadır. Lojistik ve finans sektörleriyle ilgili stratejik amaçlar göreceli olarak daha az öncelikli çıkmıştır. Paydaşlar, İstanbul’un temel değer vaadinin en
güçlü boyutunun turizm olması gerektiği yönünde bir karar
oluşturmuştur.
Stratejik amaçların aldıkları önceliklendirme puanları arasındaki kırılmaları anlamak ve değerlendirmek açısından, alınan
puanları grafik olarak incelemek de faydalı olmaktadır. Tablo
3 her bir stratejik amacın “çok kriterli değerlendirme” sonucu aldıkları önceliklendirme puanları vermektedir. Tablo 3’te
görüleceği üzere, “eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması”
stratejik amacının, İstanbul’un kalkınması açısından oldukça
önem taşıdığı görülmektedir. Bu stratejik amacın puanının
diğer stratejik amaçlara göre oldukça farklılaştığı görülmektedir. Sıralamada daha aşağılara inildiğinde, son iki stratejiye
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kadar önemli bir kırılma görülmemektedir. Tablo 3’te yer alan
sıralama, 7 karar kriterinin bir arada düşünülmesi sonucu
ortaya çıkan bir önceliklendirme olduğu için sezgisel olarak
bakıldığında “küresel ekonomiye entegrasyon”, “sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi” veya “toplum sağlığının geliştirilmesi” gibi, aslında tek bir kriterle güçlü bir biçimde doğrudan
ilişkili olan stratejik amaçların, tüm kriterlerin bir arada değerlendirildiği “çok kriterli” hesaplama sonucu oluşan önceliklendirmede alt sıralarda yer almaları beklenen bir sonuçtur.
Daha öncelikli stratejik amaçların, 7 karar kriterinin (çevresel
sürdürülebilirlik, özgünlük, sosyal ve kültürel yaşam kalitesi,
küresel rekabet edebilirlik, içerme ve bütünleşme, erişilebilirlik, kentsel mekân ve tasarım kalitesi) çoğu ile ilişkili olduğu ve
bu kriterlere yüksek etki ettiği görülmektedir. Karar modeli, 7
karar kriterini de aynı anda hesaba katarak stratejik amaçları
önceliklendirmiştir. Ancak her kriter tek tek ele alındığında
stratejik amaçların nasıl sıralandığı da, ortak aklı anlamaya
yardımcı olmaktadır.
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5.1. Grupların Stratejik Amaç Değerlendirmeleri
Aşağıdaki tablolarda grupların stratejik amaç öncelikleri gösterilmiştir.

Tablo 4: Grup1 İçin Stratejik Amaçların Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Stratejik Amaçlar
1 Eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması

1,000

2 Korumanın, ekonomik ve sosyal kalkınma boyutlarıyla bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesi

0,830

3 Raylı sistem ağırlıklı bir toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi

0,823

4 Enerji verimliliğinin sağlanması

0,803

5 Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi

0,785

6 Yaşam alanlarının tasarımında yüksek kalite ve özgünlüğün sağlanması

0,782

7 Farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması ve dengeli bir ulaşım altyapısının geliştirilmesi

0,750

8 Kentsel fonksiyonların (kullanımların) dağılımında mekânın etkin kullanılması

0,746

9 Uluslararası finans merkezi olması

0,743

10 Sanayide yüksek katma değer üreten ve ileri teknolojileri kullanan bir yapının desteklenmesi

0,739

11 Yerel ağlar ve işbirliğinin geliştirilmesi

0,737

12 Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

0,732

13 İstanbul’un küresel ekonomiye entegrasyonunun geliştirilmesi

0,722

14 İstanbul’un turizmde küresel cazibe merkezi olması

0,714

15 Kent güvenliğinin iyileştirilmesi

0,700

16 Etkin atık yönetiminin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi

0,682

17 Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin potansiyelinin geliştirilmesi

0,681

18 Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

0,672

19 Hizmetler sektörünün geliştirilmesi ve hizmet ekonomisine geçisin sağlanması

0,664

20
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Kentsel risk alanlarının (çöküntü bölgeleri, düzensiz yapılaşma, güvenlik, afet, vb.) yeniden yapılandırılması
ve mevcut yaşam çevresinin iyileştirilmesi

0,663

21 Tarihi ve kültürel mirasın varlık değeri gözetilerek korunması ve geliştirilmesi

0,660

22 İşgücü niteliğinin yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi

0,653

23 İstanbul yaşam kültürünün ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi

0,652

24 İşsizliğin azaltılması

0,607

25 İstanbul’un bilim ve teknoloji üssü haline getirilmesi

0,606

26 Sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi

0,597

27 Lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılması

0,591

28 Toplum sağlığının korunması ve sağlık hizmeti sunumunun geliştirilmesi

0,579

29 Afet yönetim sisteminin etkinleştirilmesi

0,540

30 Doğal kaynakların ve çevrenin korunması

0,522
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Tablo 5: Grup2 İçin Stratejik Amaçların Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Stratejik Amaçlar

Puan

1 Yaşam alanlarının tasarımında yüksek kalite ve özgünlüğün sağlanması

0,862

2 Uluslararası finans merkezi olması

0,836

3

Kentsel risk alanlarının (çöküntü bölgeleri, düzensiz yapılaşma, güvenlik, afet, vb.) yeniden yapılandırılması
ve mevcut yaşam çevresinin iyileştirilmesi

0,820

4 Eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması

0,818

5 İstanbul’un turizmde küresel cazibe merkezi olması

0,806

6 Kentsel fonksiyonların (kullanımların) dağılımında mekânın etkin kullanılması

0,800

7 Raylı sistem ağırlıklı bir toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi

0,779

8 Farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması ve dengeli bir ulaşım altyapısının geliştirilmesi

0,756

9 Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

0,755

10 Doğal kaynakların ve çevrenin korunması

0,749

11 Sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi

0,749

12 Lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılması

0,747

13 Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin potansiyelinin geliştirilmesi

0,739

14 Sanayide yüksek katma değer üreten ve ileri teknolojileri kullanan bir yapının desteklenmesi

0,734

15 Afet yönetim sisteminin etkinleştirilmesi

0,729

16 Hizmetler sektörünün geliştirilmesi ve hizmet ekonomisine geçisin sağlanması

0,717

17 Enerji verimliliğinin sağlanması

0,712

18 İstanbul’un küresel ekonomiye entegrasyonunun geliştirilmesi

0,709

19 Korumanın, ekonomik ve sosyal kalkınma boyutlarıyla bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesi

0,706

20 Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi

0,696

21 Tarihi ve kültürel mirasın varlık değeri gözetilerek korunması ve geliştirilmesi

0,686

22 İşgücü niteliğinin yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi

0,659

23 Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

0,657

24 Toplum sağlığının korunması ve sağlık hizmeti sunumunun geliştirilmesi

0,647

25 Etkin atık yönetiminin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi

0,647

26 Kent güvenliğinin iyileştirilmesi

0,638

27 İstanbul yaşam kültürünün ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi

0,623

28 Yerel ağlar ve işbirliğinin geliştirilmesi

0,557

29 İstanbul’un bilim ve teknoloji üssü haline getirilmesi

0,556

30 İşsizliğin azaltılması

0,528
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Tablo 6: Grup3 İçin Stratejik Amaçların Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Stratejik Amaçlar
1 Eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması

0,858

2 Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi

0,782

3 İstanbul’un turizmde küresel cazibe merkezi olması

0,767

4 Farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması ve dengeli bir ulaşım altyapısının geliştirilmesi

0,744

5 Doğal kaynakların ve çevrenin korunması

0,718

6 İstanbul yaşam kültürünün ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi

0,696

7 Yerel ağlar ve işbirliğinin geliştirilmesi

0,696

8

Kentsel risk alanlarının (çöküntü bölgeleri, düzensiz yapılaşma, güvenlik, afet, vb.) yeniden yapılandırılması
ve mevcut yaşam çevresinin iyileştirilmesi

9 Kentsel fonksiyonların (kullanımların) dağılımında mekânın etkin kullanılması
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0,694
0,693

10 Yaşam alanlarının tasarımında yüksek kalite ve özgünlüğün sağlanması

0,689

11 Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin potansiyelinin geliştirilmesi

0,682

12 Raylı sistem ağırlıklı bir toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi

0,673

13 Enerji verimliliğinin sağlanması

0,660

14 İşsizliğin azaltılması

0,655

15 Tarihi ve kültürel mirasın varlık değeri gözetilerek korunması ve geliştirilmesi

0,636

16 Afet yönetim sisteminin etkinleştirilmesi

0,632

17 Hizmetler sektörünün geliştirilmesi ve hizmet ekonomisine geçisin sağlanması

0,627

18 Sanayide yüksek katma değer üreten ve ileri teknolojileri kullanan bir yapının desteklenmesi

0,625

19 Kent güvenliğinin iyileştirilmesi

0,603

20 Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

0,580

21 Etkin atık yönetiminin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi

0,580

22 İstanbul’un bilim ve teknoloji üssü haline getirilmesi

0,566

23 Korumanın, ekonomik ve sosyal kalkınma boyutlarıyla bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesi

0,545

24 İstanbul’un küresel ekonomiye entegrasyonunun geliştirilmesi

0,534

25 İşgücü niteliğinin yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi

0,529

26 Toplum sağlığının korunması ve sağlık hizmeti sunumunun geliştirilmesi

0,520

27 Sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi

0,516

28 Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

0,459

29 Lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılması

0,450

30 Uluslararası finans merkezi olması

0,439
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Tablo 7: Grup4 İçin Stratejik Amaçların Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Stratejik Amaçlar

Puan

1 Kentsel fonksiyonların (kullanımların) dağılımında mekânın etkin kullanılması

0,915

2 Yaşam alanlarının tasarımında yüksek kalite ve özgünlüğün sağlanması

0,901

3 Eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması

0,897

4 Doğal kaynakların ve çevrenin korunması

0,878

5 Tarihi ve kültürel mirasın varlık değeri gözetilerek korunması ve geliştirilmesi

0,877

6 Raylı sistem ağırlıklı bir toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi

0,850

7 Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi

0,840

8 Enerji verimliliğinin sağlanması

0,836

9 Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin potansiyelinin geliştirilmesi

0,835

10 İstanbul’un turizmde küresel cazibe merkezi olması

0,828

11 İstanbul yaşam kültürünün ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi

0,809

12 Farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması ve dengeli bir ulaşım altyapısının geliştirilmesi

0,809

13 İşsizliğin azaltılması

0,799

14 Etkin atık yönetiminin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi

0,795

15 İstanbul’un bilim ve teknoloji üssü haline getirilmesi

0,786

16 İstanbul’un küresel ekonomiye entegrasyonunun geliştirilmesi

0,785

17 Kent güvenliğinin iyileştirilmesi

0,779

18 Afet yönetim sisteminin etkinleştirilmesi

0,778

19 Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

0,766

20

Kentsel risk alanlarının (çöküntü bölgeleri, düzensiz yapılaşma, güvenlik, afet, vb.) yeniden yapılandırılması
ve mevcut yaşam çevresinin iyileştirilmesi

0,742

21 Korumanın, ekonomik ve sosyal kalkınma boyutlarıyla bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesi

0,741

22 Sanayide yüksek katma değer üreten ve ileri teknolojileri kullanan bir yapının desteklenmesi

0,727

23 Lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılması

0,701

24 Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

0,698

25 Hizmetler sektörünün geliştirilmesi ve hizmet ekonomisine geçisin sağlanması

0,694

26 İşgücü niteliğinin yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi

0,687

27 Sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi

0,676

28 Yerel ağlar ve işbirliğinin geliştirilmesi

0,629

29 Uluslararası finans merkezi olması

0,623

30 Toplum sağlığının korunması ve sağlık hizmeti sunumunun geliştirilmesi

0,617
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Tablo 8: Grup5 İçin Stratejik Amaçların Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Stratejik Amaçlar
1 Eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması

1,000

2 Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

0,955

3
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Kentsel risk alanlarının (çöküntü bölgeleri, düzensiz yapılaşma, güvenlik, afet, vb.) yeniden yapılandırılması
ve mevcut yaşam çevresinin iyileştirilmesi

0,952

4 Raylı sistem ağırlıklı bir toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi

0,926

5 Yerel ağlar ve işbirliğinin geliştirilmesi

0,908

6 İstanbul’un bilim ve teknoloji üssü haline getirilmesi

0,887

7 Tarihi ve kültürel mirasın varlık değeri gözetilerek korunması ve geliştirilmesi

0,855

8 Yaşam alanlarının tasarımında yüksek kalite ve özgünlüğün sağlanması

0,855

9 Kentsel fonksiyonların (kullanımların) dağılımında mekânın etkin kullanılması

0,835

10 Korumanın, ekonomik ve sosyal kalkınma boyutlarıyla bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesi

0,820

11 İşsizliğin azaltılması

0,817

12 Sanayide yüksek katma değer üreten ve ileri teknolojileri kullanan bir yapının desteklenmesi

0,805

13 Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin potansiyelinin geliştirilmesi

0,805

14 Lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılması

0,792

15 Enerji verimliliğinin sağlanması

0,776

16 Farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması ve dengeli bir ulaşım altyapısının geliştirilmesi

0,749

17 Kent güvenliğinin iyileştirilmesi

0,744

18 Afet yönetim sisteminin etkinleştirilmesi

0,735

19 İstanbul yaşam kültürünün ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi

0,732

20 Doğal kaynakların ve çevrenin korunması

0,730

21 Hizmetler sektörünün geliştirilmesi ve hizmet ekonomisine geçisin sağlanması

0,729

22 Etkin atık yönetiminin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi

0,727

23 İşgücü niteliğinin yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi

0,724

24 Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi

0,683

25 Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

0,678

26 Sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi

0,663

27 Uluslararası finans merkezi olması

0,613

28 Toplum sağlığının korunması ve sağlık hizmeti sunumunun geliştirilmesi

0,588

29 İstanbul’un küresel ekonomiye entegrasyonunun geliştirilmesi

0,493

30 İstanbul’un turizmde küresel cazibe merkezi olması

0,480

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

Tablo 9: Grup6 İçin Stratejik Amaçların Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Stratejik Amaçlar

Puan

1 Eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması

1,000

2 Kentsel fonksiyonların (kullanımların) dağılımında mekânın etkin kullanılması

0,926

3

Kentsel risk alanlarının (çöküntü bölgeleri, düzensiz yapılaşma, güvenlik, afet, vb.) yeniden yapılandırılması
ve mevcut yaşam çevresinin iyileştirilmesi

0,910

4 Farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması ve dengeli bir ulaşım altyapısının geliştirilmesi

0,872

5 Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

0,868

6 Doğal kaynakların ve çevrenin korunması

0,854

7 Raylı sistem ağırlıklı bir toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi

0,841

8 Yerel ağlar ve işbirliğinin geliştirilmesi

0,836

9 Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi

0,833

10 Yaşam alanlarının tasarımında yüksek kalite ve özgünlüğün sağlanması

0,832

11 Afet yönetim sisteminin etkinleştirilmesi

0,830

12 Korumanın, ekonomik ve sosyal kalkınma boyutlarıyla bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesi

0,826

13 Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin potansiyelinin geliştirilmesi

0,800

14 İstanbul’un turizmde küresel cazibe merkezi olması

0,797

15 Enerji verimliliğinin sağlanması

0,791

16 İstanbul yaşam kültürünün ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi

0,776

17 Sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi

0,771

18 Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

0,761

19 İşgücü niteliğinin yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi

0,731

20 Tarihi ve kültürel mirasın varlık değeri gözetilerek korunması ve geliştirilmesi

0,720

21 Toplum sağlığının korunması ve sağlık hizmeti sunumunun geliştirilmesi

0,710

22 Hizmetler sektörünün geliştirilmesi ve hizmet ekonomisine geçisin sağlanması

0,708

23 İstanbul’un bilim ve teknoloji üssü haline getirilmesi

0,706

24 Kent güvenliğinin iyileştirilmesi

0,701

25 İşsizliğin azaltılması

0,701

26 Lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılması

0,697

27 Etkin atık yönetiminin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi

0,690

28 Sanayide yüksek katma değer üreten ve ileri teknolojileri kullanan bir yapının desteklenmesi

0,649

29 İstanbul’un küresel ekonomiye entegrasyonunun geliştirilmesi

0,561

30 Uluslararası finans merkezi olması

0,359
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Tablo 10: Grup7 İçin Stratejik Amaçların Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Stratejik Amaçlar
1 Yaşam alanlarının tasarımında yüksek kalite ve özgünlüğün sağlanması

0,906

2 Raylı sistem ağırlıklı bir toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi

0,891

3 Eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması

0,820

4 İstanbul’un bilim ve teknoloji üssü haline getirilmesi

0,803

5 Korumanın, ekonomik ve sosyal kalkınma boyutlarıyla bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesi

0,788

6 İşgücü niteliğinin yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi

0,787

7 Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

0,784

8 İşsizliğin azaltılması

0,778

9 Kent güvenliğinin iyileştirilmesi

0,774

10 Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin potansiyelinin geliştirilmesi

0,774

11 Afet yönetim sisteminin etkinleştirilmesi

0,770

12 Farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması ve dengeli bir ulaşım altyapısının geliştirilmesi

0,769

13 İstanbul’un turizmde küresel cazibe merkezi olması

0,739

14
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Puan

Kentsel risk alanlarının (çöküntü bölgeleri, düzensiz yapılaşma, güvenlik, afet, vb.) yeniden yapılandırılması
ve mevcut yaşam çevresinin iyileştirilmesi

0,735

15 Enerji verimliliğinin sağlanması

0,733

16 Yerel ağlar ve işbirliğinin geliştirilmesi

0,730

17 Kentsel fonksiyonların (kullanımların) dağılımında mekânın etkin kullanılması

0,724

18 Hizmetler sektörünün geliştirilmesi ve hizmet ekonomisine geçisin sağlanması

0,703

19 Etkin atık yönetiminin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi

0,693

20 İstanbul yaşam kültürünün ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi

0,692

21 Tarihi ve kültürel mirasın varlık değeri gözetilerek korunması ve geliştirilmesi

0,692

22 Sanayide yüksek katma değer üreten ve ileri teknolojileri kullanan bir yapının desteklenmesi

0,690

23 Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

0,679

24 Toplum sağlığının korunması ve sağlık hizmeti sunumunun geliştirilmesi

0,665

25 Lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılması

0,659

26 Uluslararası finans merkezi olması

0,648

27 Doğal kaynakların ve çevrenin korunması

0,643

28 Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi

0,643

29 Sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi

0,594

30 İstanbul’un küresel ekonomiye entegrasyonunun geliştirilmesi

0,514
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Tablo 11: Grup8 İçin Stratejik Amaçların Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Stratejik Amaçlar

Puan

1 Eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması

0,875

2 Korumanın, ekonomik ve sosyal kalkınma boyutlarıyla bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesi

0,860

3 Sanayide yüksek katma değer üreten ve ileri teknolojileri kullanan bir yapının desteklenmesi

0,855

4 İstanbul’un turizmde küresel cazibe merkezi olması

0,853

5 Tarihi ve kültürel mirasın varlık değeri gözetilerek korunması ve geliştirilmesi

0,846

6 Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi

0,844

7 Raylı sistem ağırlıklı bir toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi

0,829

8 Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin potansiyelinin geliştirilmesi

0,825

9 İstanbul’un bilim ve teknoloji üssü haline getirilmesi

0,819

10 Yaşam alanlarının tasarımında yüksek kalite ve özgünlüğün sağlanması

0,794

11 Hizmetler sektörünün geliştirilmesi ve hizmet ekonomisine geçisin sağlanması

0,776

12 Farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması ve dengeli bir ulaşım altyapısının geliştirilmesi

0,775

13 İstanbul yaşam kültürünün ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi

0,770

14

Kentsel risk alanlarının (çöküntü bölgeleri, düzensiz yapılaşma, güvenlik, afet, vb.) yeniden yapılandırılması
ve mevcut yaşam çevresinin iyileştirilmesi

0,766

15 Yerel ağlar ve işbirliğinin geliştirilmesi

0,763

16 Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

0,759

17 Uluslararası finans merkezi olması

0,750

18 Kentsel fonksiyonların (kullanımların) dağılımında mekânın etkin kullanılması

0,736

19 Doğal kaynakların ve çevrenin korunması

0,730

20 Kent güvenliğinin iyileştirilmesi

0,724

21 İstanbul’un küresel ekonomiye entegrasyonunun geliştirilmesi

0,699

22 Afet yönetim sisteminin etkinleştirilmesi

0,676

23 Sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi

0,668

24 Etkin atık yönetiminin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi

0,658

25 Toplum sağlığının korunması ve sağlık hizmeti sunumunun geliştirilmesi

0,626

26 İşsizliğin azaltılması

0,606

27 İşgücü niteliğinin yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi

0,588

28 Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

0,575

29 Enerji verimliliğinin sağlanması

0,575

30 Lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılması

0,574
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Tablo 12: Grup9 İçin Stratejik Amaçların Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Stratejik Amaçlar
1 Eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması

1,000

2 Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

1,000

3 Farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması ve dengeli bir ulaşım altyapısının geliştirilmesi

0,969

4 Hizmetler sektörünün geliştirilmesi ve hizmet ekonomisine geçisin sağlanması

0,969

5 Kent güvenliğinin iyileştirilmesi

0,951

6 Afet yönetim sisteminin etkinleştirilmesi

0,945

7 Raylı sistem ağırlıklı bir toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi

0,927

8 Tarihi ve kültürel mirasın varlık değeri gözetilerek korunması ve geliştirilmesi

0,905

9
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Puan

Kentsel risk alanlarının (çöküntü bölgeleri, düzensiz yapılaşma, güvenlik, afet, vb.) yeniden yapılandırılması
ve mevcut yaşam çevresinin iyileştirilmesi

0,896

10 Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

0,893

11 Enerji verimliliğinin sağlanması

0,883

12 İstanbul’un turizmde küresel cazibe merkezi olması

0,862

13 İstanbul yaşam kültürünün ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi

0,849

14 Yerel ağlar ve işbirliğinin geliştirilmesi

0,844

15 İstanbul’un bilim ve teknoloji üssü haline getirilmesi

0,844

16 Yaşam alanlarının tasarımında yüksek kalite ve özgünlüğün sağlanması

0,828

17 Kentsel fonksiyonların (kullanımların) dağılımında mekânın etkin kullanılması

0,819

18 Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi

0,803

19 Korumanın, ekonomik ve sosyal kalkınma boyutlarıyla bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesi

0,787

20 Toplum sağlığının korunması ve sağlık hizmeti sunumunun geliştirilmesi

0,756

21 Lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılması

0,755

22 Etkin atık yönetiminin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi

0,750

23 İstanbul’un küresel ekonomiye entegrasyonunun geliştirilmesi

0,728

24 İşgücü niteliğinin yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi

0,728

25 Uluslararası finans merkezi olması

0,724

26 İşsizliğin azaltılması

0,704

27 Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin potansiyelinin geliştirilmesi

0,688

28 Sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi

0,652

29 Doğal kaynakların ve çevrenin korunması

0,558

30 Sanayide yüksek katma değer üreten ve ileri teknolojileri kullanan bir yapının desteklenmesi

0,535

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

Tablo 13: Grup10 İçin Stratejik Amaçların Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Stratejik Amaçlar

Puan

1 Eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması

1,000

2 Yerel ağlar ve işbirliğinin geliştirilmesi

1,000

3 Kent güvenliğinin iyileştirilmesi

0,968

4 Farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması ve dengeli bir ulaşım altyapısının geliştirilmesi

0,935

5 Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

0,924

6 Sanayide yüksek katma değer üreten ve ileri teknolojileri kullanan bir yapının desteklenmesi

0,919

7 Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin potansiyelinin geliştirilmesi

0,919

8 Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

0,902

9 Yaşam alanlarının tasarımında yüksek kalite ve özgünlüğün sağlanması

0,896

10

Kentsel risk alanlarının (çöküntü bölgeleri, düzensiz yapılaşma, güvenlik, afet, vb.) yeniden yapılandırılması
ve mevcut yaşam çevresinin iyileştirilmesi

0,890

11 İstanbul’un bilim ve teknoloji üssü haline getirilmesi

0,870

12 Korumanın, ekonomik ve sosyal kalkınma boyutlarıyla bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesi

0,864

13 Tarihi ve kültürel mirasın varlık değeri gözetilerek korunması ve geliştirilmesi

0,864

14 Kentsel fonksiyonların (kullanımların) dağılımında mekânın etkin kullanılması

0,856

15 Raylı sistem ağırlıklı bir toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi

0,825

16 Enerji verimliliğinin sağlanması

0,817

17 Etkin atık yönetiminin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi

0,812

18 Hizmetler sektörünün geliştirilmesi ve hizmet ekonomisine geçisin sağlanması

0,800

19 İşgücü niteliğinin yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi

0,797

20 Lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılması

0,793

21 Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi

0,765

22 İstanbul’un turizmde küresel cazibe merkezi olması

0,757

23 Uluslararası finans merkezi olması

0,745

24 Doğal kaynakların ve çevrenin korunması

0,729

25 Sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi

0,729

26 Afet yönetim sisteminin etkinleştirilmesi

0,728

27 İşsizliğin azaltılması

0,711

28 İstanbul’un küresel ekonomiye entegrasyonunun geliştirilmesi

0,643

29 İstanbul yaşam kültürünün ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi

0,642

30 Toplum sağlığının korunması ve sağlık hizmeti sunumunun geliştirilmesi

0,549
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Tablo 14: Grup11 İçin Stratejik Amaçların Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Stratejik Amaçlar
1 Lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılması
2

62

Kentsel risk alanlarının (çöküntü bölgeleri, düzensiz yapılaşma, güvenlik, afet, vb.) yeniden yapılandırılması
ve mevcut yaşam çevresinin iyileştirilmesi

Puan
0,912
0,802

3 Kentsel fonksiyonların (kullanımların) dağılımında mekânın etkin kullanılması

0,799

4 İstanbul’un turizmde küresel cazibe merkezi olması

0,792

5 Raylı sistem ağırlıklı bir toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi

0,778

6 Yaşam alanlarının tasarımında yüksek kalite ve özgünlüğün sağlanması

0,760

7 Yerel ağlar ve işbirliğinin geliştirilmesi

0,759

8 Korumanın, ekonomik ve sosyal kalkınma boyutlarıyla bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesi

0,746

9 Eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması

0,744

10 Enerji verimliliğinin sağlanması

0,743

11 Farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması ve dengeli bir ulaşım altyapısının geliştirilmesi

0,718

12 Tarihi ve kültürel mirasın varlık değeri gözetilerek korunması ve geliştirilmesi

0,716

13 Doğal kaynakların ve çevrenin korunması

0,706

14 Sanayide yüksek katma değer üreten ve ileri teknolojileri kullanan bir yapının desteklenmesi

0,682

15 Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

0,680

16 İstanbul’un bilim ve teknoloji üssü haline getirilmesi

0,678

17 İşsizliğin azaltılması

0,665

18 İstanbul yaşam kültürünün ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi

0,647

19 Etkin atık yönetiminin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi

0,634

20 Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi

0,632

21 Uluslararası finans merkezi olması

0,621

22 Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin potansiyelinin geliştirilmesi

0,618

23 Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

0,588

24 İstanbul’un küresel ekonomiye entegrasyonunun geliştirilmesi

0,580

25 Kent güvenliğinin iyileştirilmesi

0,568

26 Hizmetler sektörünün geliştirilmesi ve hizmet ekonomisine geçisin sağlanması

0,559

27 Afet yönetim sisteminin etkinleştirilmesi

0,554

28 İşgücü niteliğinin yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi

0,489

29 Toplum sağlığının korunması ve sağlık hizmeti sunumunun geliştirilmesi

0,479

30 Sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi

0,413
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Tablo 15: Grup12 İçin Stratejik Amaçların Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Stratejik Amaçlar

Puan

1 Eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması

1,000

2 Kentsel fonksiyonların (kullanımların) dağılımında mekânın etkin kullanılması

0,834

3 Korumanın, ekonomik ve sosyal kalkınma boyutlarıyla bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesi

0,803

4 Tarihi ve kültürel mirasın varlık değeri gözetilerek korunması ve geliştirilmesi

0,800

5 Lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılması

0,800

6 İstanbul’un turizmde küresel cazibe merkezi olması

0,791

7 Raylı sistem ağırlıklı bir toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi

0,778

8 Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi

0,764

9 Farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması ve dengeli bir ulaşım altyapısının geliştirilmesi

0,752

10

Kentsel risk alanlarının (çöküntü bölgeleri, düzensiz yapılaşma, güvenlik, afet, vb.) yeniden yapılandırılması
ve mevcut yaşam çevresinin iyileştirilmesi

0,747

11 Yaşam alanlarının tasarımında yüksek kalite ve özgünlüğün sağlanması

0,743

12 Enerji verimliliğinin sağlanması

0,713

13 Doğal kaynakların ve çevrenin korunması

0,711

14 Sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi

0,708

15 İstanbul yaşam kültürünün ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi

0,707

16 Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

0,703

17 Yerel ağlar ve işbirliğinin geliştirilmesi

0,694

18 Sanayide yüksek katma değer üreten ve ileri teknolojileri kullanan bir yapının desteklenmesi

0,690

19 Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin potansiyelinin geliştirilmesi

0,690

20 İşsizliğin azaltılması

0,683

21 İşgücü niteliğinin yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi

0,663

22 İstanbul’un küresel ekonomiye entegrasyonunun geliştirilmesi

0,649

23 Toplum sağlığının korunması ve sağlık hizmeti sunumunun geliştirilmesi

0,638

24 Hizmetler sektörünün geliştirilmesi ve hizmet ekonomisine geçisin sağlanması

0,598

25 Uluslararası finans merkezi olması

0,597

26 Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

0,582

27 İstanbul’un bilim ve teknoloji üssü haline getirilmesi

0,570

28 Kent güvenliğinin iyileştirilmesi

0,541

29 Etkin atık yönetiminin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi

0,531

30 Afet yönetim sisteminin etkinleştirilmesi

0,520
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Tablo 16: Grup13 İçin Stratejik Amaçların Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Stratejik Amaçlar
1 İstanbul yaşam kültürünün ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi

0,865

2 Yaşam alanlarının tasarımında yüksek kalite ve özgünlüğün sağlanması

0,826

3 Tarihi ve kültürel mirasın varlık değeri gözetilerek korunması ve geliştirilmesi

0,799

4 Kentsel fonksiyonların (kullanımların) dağılımında mekânın etkin kullanılması

0,792

5 Uluslararası finans merkezi olması

0,790

6 İstanbul’un turizmde küresel cazibe merkezi olması

0,788

7 Korumanın, ekonomik ve sosyal kalkınma boyutlarıyla bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesi

0,770

8 Enerji verimliliğinin sağlanması

0,729

9
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Puan

Kentsel risk alanlarının (çöküntü bölgeleri, düzensiz yapılaşma, güvenlik, afet, vb.) yeniden yapılandırılması
ve mevcut yaşam çevresinin iyileştirilmesi

0,690

10 İstanbul’un küresel ekonomiye entegrasyonunun geliştirilmesi

0,686

11 Eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması

0,675

12 Farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması ve dengeli bir ulaşım altyapısının geliştirilmesi

0,667

13 Sanayide yüksek katma değer üreten ve ileri teknolojileri kullanan bir yapının desteklenmesi

0,638

14 Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

0,632

15 Etkin atık yönetiminin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi

0,615

16 İstanbul’un bilim ve teknoloji üssü haline getirilmesi

0,598

17 Raylı sistem ağırlıklı bir toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi

0,555

18 Lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılması

0,548

19 Doğal kaynakların ve çevrenin korunması

0,547

20 Hizmetler sektörünün geliştirilmesi ve hizmet ekonomisine geçisin sağlanması

0,533

21 Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi

0,494

22 Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin potansiyelinin geliştirilmesi

0,482

23 İşsizliğin azaltılması

0,453

24 Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

0,441

25 Kent güvenliğinin iyileştirilmesi

0,390

26 Yerel ağlar ve işbirliğinin geliştirilmesi

0,385

27 İşgücü niteliğinin yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi

0,373

28 Afet yönetim sisteminin etkinleştirilmesi

0,345

29 Toplum sağlığının korunması ve sağlık hizmeti sunumunun geliştirilmesi

0,286

30 Sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi

0,264
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Tablo 17: Grup14 İçin Stratejik Amaçların Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Stratejik Amaçlar

Puan

1 Eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması

0,927

2 İstanbul'un turizmde küresel cazibe merkezi olması

0,876

3 Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi

0,860

4 İstanbul yasam kültürünün ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi

0,807

5 Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin potansiyelinin geliştirilmesi

0,800

6 Hizmetler sektörünün geliştirilmesi ve hizmet ekonomisine geçisin sağlanması

0,795

7 Farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması ve dengeli bir ulaşım altyapısının geliştirilmesi

0,794

8 İstanbul’un bilim ve teknoloji üssü haline getirilmesi

0,790

9 İşgücü niteliğinin yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi

0,786

10 Kentsel fonksiyonların (kullanımların) dağılımında mekânın etkin kullanılması

0,781

11 Raylı sistem ağırlıklı bir toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi

0,779

12 Yaşam alanlarının tasarımında yüksek kalite ve özgünlüğün sağlanması

0,767

13 Yerel ağlar ve işbirliğinin geliştirilmesi

0,764

14 Kent güvenliğinin iyileştirilmesi

0,755

15 İstanbul'un küresel ekonomiye entegrasyonunun geliştirilmesi

0,754

16 Lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılması

0,748

17 Enerji verimliliğinin sağlanması

0,746

18 Sanayide yüksek katma değer üreten ve ileri teknolojileri kullanan bir yapının desteklenmesi

0,731

19

Kentsel risk alanlarının (çöküntü bölgeleri, düzensiz yapılaşma, güvenlik, afet, vb.) yeniden yapılandırılması
ve mevcut yasam çevresinin iyileştirilmesi

0,727

20 Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

0,718

21 Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

0,715

22 İşsizliğin azaltılması

0,713

23 Toplum sağlığının korunması ve sağlık hizmeti sunumunun geliştirilmesi

0,699

24 Korumanın, ekonomik ve sosyal kalkınma boyutlarıyla bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesi

0,671

25 Etkin atık yönetiminin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi

0,640

26 Tarihi ve kültürel mirasın varlık değeri gözetilerek korunması ve geliştirilmesi

0,628

27 Doğal kaynakların ve çevrenin korunması

0,617

28 Afet yönetim sisteminin etkinleştirilmesi

0,613

29 Uluslararası finans merkezi olması

0,579

30 Sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi

0,560
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Tablo 18: Grup15 İçin Stratejik Amaçların Vizyona Etkisi Bakımından Önemi ve Sıralaması
Stratejik Amaçlar
1 Eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması

0,859

2 İstanbul’un turizmde küresel cazibe merkezi olması

0,766

3 İstanbul yaşam kültürünün ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi

0,764

4 Yerel ağlar ve işbirliğinin geliştirilmesi

0,743

5 Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

0,717

6 Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi

0,716

7 Farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması ve dengeli bir ulaşım altyapısının geliştirilmesi

0,716

8 Kent güvenliğinin iyileştirilmesi

0,715

9 Kentsel fonksiyonların (kullanımların) dağılımında mekânın etkin kullanılması

0,710

10 Tarihi ve kültürel mirasın varlık değeri gözetilerek korunması ve geliştirilmesi

0,706

11 Raylı sistem ağırlıklı bir toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi

0,692

12 Etkin atık yönetiminin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi

0,691

13 Sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi

0,678

14 Uluslararası finans merkezi olması

0,674

15 Hizmetler sektörünün geliştirilmesi ve hizmet ekonomisine geçisin sağlanması

0,667

16 Toplum sağlığının korunması ve sağlık hizmeti sunumunun geliştirilmesi

0,655

17 Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin potansiyelinin geliştirilmesi

0,647

18 Yaşam alanlarının tasarımında yüksek kalite ve özgünlüğün sağlanması

0,643

19 İstanbul’un küresel ekonomiye entegrasyonunun geliştirilmesi

0,642

20
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Puan

Kentsel risk alanlarının (çöküntü bölgeleri, düzensiz yapılaşma, güvenlik, afet, vb.) yeniden yapılandırılması
ve mevcut yaşam çevresinin iyileştirilmesi

0,607

21 Korumanın, ekonomik ve sosyal kalkınma boyutlarıyla bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesi

0,598

22 Enerji verimliliğinin sağlanması

0,590

23 İşgücü niteliğinin yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi

0,585

24 İstanbul’un bilim ve teknoloji üssü haline getirilmesi

0,580

25 İşsizliğin azaltılması

0,576

26 Sanayide yüksek katma değer üreten ve ileri teknolojileri kullanan bir yapının desteklenmesi

0,571

27 Afet yönetim sisteminin etkinleştirilmesi

0,555

28 Doğal kaynakların ve çevrenin korunması

0,548

29 Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

0,446

30 Lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılması

0,381
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5.2. Strateji Değerlendirme
Sonuçları Üzerine Yapılan
Yorumlar
Konferansta strateji değerlendirme sonuçları moderatör ta-

• Sonuçları görünce hayal kırıklığına uğradım. Sonuçlara bakınca kalkınma ile ilgili olarak ne beklersiniz diye sorunca,
yaşam alanlarının korunması, finans merkezi haline gelmesi gerektiği söylenmelidir. Bana göre stratejik amaçların
değişik bir metod ile ikinci kez kontrol etmek önemlidir

rafından açıklandıktan sonra katılımcılar tarafından yapılan

diye düşünüyorum.

yorumlar ve yorumlara ilişkin olarak moderatör tarafından

−− Bu yöntem doğrusal olmasıyla bir noktada sahip olunan

verilen cevap ve değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır.
• Özellikle merak ettiğim, ağırlıklı puanlar var. Kalkınma ajansı olarak bunların hayata geçirilmesi nasıl olacaktır?
−− Buradaki sonuçların hepsini yayınlayacağız ve bölge planın bir parçası olacaktır.
−− Bu planlar biraz daha üzerinde çalışılarak, duyarlılık analizleri yapılarak (nereler daha kırılgan ve nereler daha az
değişken bulunması, yorumlanması) bu bilgiler plandaki
önceliklere yansıtılacaktır.
• Bana göre şu ana kadar yaptıklarımız son derece yararlı
egzersizler. Kendimi Kalkınma Ajansı yerine koyuyorum,
ulusal düzeydeki planlarla eşleştirecek DPT yetkilileri yerine koyuyorum. Bu sıralama yerine temel 3 hedefleri ayrı
alarak sıralama yapmak daha anlamlı kılar mı acaba? Vizyonu destekleyecek stratejik amaçların da önceliklendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.

önyargıları ve beklentileri yansıtmamaktadır. Uygulama itibariyle dünyada kabul gören ve bizim Türkiye’de
70’den fazla durumda uyguladığımız bir yöntemdir.
• Biz kendi içimizdeki kriterler ve strateji sıralamalarında tutarlıyız ama geneli ile çelişiyoruz.
• Metodoloji ne kadar objektif olursa olsun sahiplenemeyeceğimiz bir sonuç çıkmış durumda. 9. Grup olarak biz
kabullenemiyoruz.
• 4. Grup olarak biz kentsel mekana daha fazla öncelik
veren bir grubuz. Biz doğal kaynakların korunmasına da
önem verdik. Biz bütün oylamada sosyal dışlanmayı hep
başa almıştık. Biz değerlendirmelerde küreselliği aşağı itmedik, yalnızca bu ifadenin küresellikte rekabetçiliği etkileyecek şekilde oy kullandık. Dolayısı ile genel sonuçlarda
kaymalar var.
• Tematik gruplarda ulaşımda 3. Köprünün ciddi bir sorun
olduğuna dair karara vardığımızı anlamıştım. Ulaşım altına

−− Duyarlılık analizi ile zaten belli bir perspektiften bakıla-

3. Köprü yerine raylı ulaşımın benimsenmesini ekledik. Bu

rak sıralamalar tekrar gözden geçirilecektir. (her bir kri-

genel sonuçları bu sorunları aşmak için gelecek kuşakları

ter perspektifinden)

yetiştirmek istiyoruz gibi anlıyorum.

Bir katılımcı strateji
değerlendirme sonuçlarına
ilişkin görüşlerini belirtmekte...
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Strateji değerlendirme
sonuçlarına ilişkin bir başka
katılımcı görüşlerini ifade
ediyor...

• Bence süre kısıtımız vardı. Kriterleri ve stratejik amaçları

• Sezgi dışı sonuçlar gözüküyor. Örnek olarak yaşam alan-

değerlendirirken birbirine nasıl bağlayacağımız konusunda

larının tasarımında yüksek kalite ve özgünlüğünün sağlan-

zorlandık. Yeterli değerlendirmeyi zaman kısıtı yüzünden

ması her kriterden ortalamanın üstünde puan almış. Diğer

yapamadığımızı düşünüyorum.

deyişle tüm kriterler ile ilişkiliyken, sosyal dışlanmışlık yal-

• Biz kendi grubumuzdaki vizyon meselesini çok tartıştık.
Küresel rekabet edebilirlik vizyonda yer almadığı için en
alta yerleştirdik. Ama ilk 16 stratejiden 8’i küresellik ile
alakalıydı. Ortak stratejik önceliklerin sıralamasında ikinci
10’lukta 7 tane küresellikle ilgili strateji var. Bence başa dönüp tekrar vizyonu değerlendirerek yorumlamanın yararlı
olacağını düşünüyorum.
• Bütün masa ve katılımcıların birleştiği nokta bizim istediğimiz sonucun çıkmadığı yönündedir.
• Bu metodoloji dünya genelinde uygulanan bir metodolojidir dolayısı ile sonucu değerlendirirken dinamikleri
yorumlamak gerekiyor. Öncelik sırasına bakılınca bizim
önceliğimizde çok iyi planlanmış, tasarımı güçlendirilmiş,

temel amacımıza götürecek kriterlerin yalnızca bir tanesine etkisi olduğu düşünülmüş.
• İlk 6 stratejiye bakınca bunlar İBB’nin ulaşım planı gibi duruyor ve bence bu biraz çelişkili.
• Her yerde planlama ile alakalı bir sıkıntı var. Çalıştığımız
diğer belediye, kent projelerinde de bu planlama konuları
hep ortaya çıkıyor. Eğer ortak akıl bu planlamanın yapılmasını söylüyorsa bu da bir mesajdır. Kalkınma ajansının
kurumların koordinasyonu açısından ilk çıkan stratejik
amaçlar çok manidar ve diyor ki bu 3 sene bu alanlara
öncelik ver. Ama daha bitmiş değil üzerinde bahsettiğimiz
analizlerin yapılması gerekmektedir.

altyapısı güçlendirilmiş bir şehir istediğimiz olduğu gözü-

• Sosyal dışlanmanın alt sıralarda olmasının buradaki konu

küyor. İkinci önceliğimiz, iyi eğitilmiş insanlar yetiştirmek-

ile ilgili katılımcıların azlığından kaynaklandığını düşünüyo-

ken, üçüncü aşamada İstanbul için somut projeler istedi-

rum. Ben çıkan öncelikler içerisinde diğer stratejik amaç-

ğimiz anlamı çıkıyor.

lar bu sosyal dışlanmaya etkilerini görebiliyorum. Sonuçta

• Sanıyorum grup çalışmalarında bazı gruplar bazı stratejik
amaçları çok puanladılar, bizim grubumuzda bir farklılık
var. Biz hedef odaklı gittik. Tek uyuştuğumuz konu eğitim.
Hedef odaklı gittik, önce sektör saptamışız sonra alt gelişimleri düşünmüşüz. Bilim ve teknoloji üssü olmayı öncelikli düşünmüşüz.
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nızca tek bir kriterden yüksek puan almış. Diğer deyişle bizi
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marjinal grupların da bir şekilde ihtiyaçları var ve karşılanması lazım. Vizyona yaşanabilirliği koyuyorsanız sokakta yaşayanların, işsizlerin sayısının arttığı bir ortamda bu
grupların da ele alınması gerekmektedir.
• Bu karar kriterlerindeki sıralama, stratejideki tercihlerle çok çelişkili değil. Karar kriterlerinde 4. sırada rekabet

edebilirlik, 1. sırada çevresel sürdürülebilirlik var. Ortak akıl

te geçmek istiyorlar. En temel mesajı alıp planlara taşıyabi-

diyor ki, İstanbul’da küreselleşme içine girdiğimizde çevre-

lirler. Karar Konferansı’nda çıkan mesajlar belli. Bu stratejik

sel sürdürülebilirliği de feda etmememiz lazım. Sosyal ve

amaçlar ve plan sürecinin sürekliliğinin sağlanması, kapsa-

kültürel yaşam kalitesini arttıralım istiyoruz. Eğitim tüm

mının geniş ve dengeli olması, çalışmaların paydaşların ka-

kriterler için anahtar. Bizim temel amacımıza ve kriterleri-

tılımıyla yürütülmesi önemli bir başarı göstergesi olacaktır.

mize uygun bir strateji belirlediğimizi düşünüyorum.
• Sanki ilk 10 sırada çıkan stratejik amaçlar, İstanbul’un bugünkü problemleri gibi. Planlama iyi değil, ulaşım en büyük sorunumuz, risk konusu ön planda ve kamu kurumları kapasitesinin artırılmasını istiyoruz. Bunlar bizim genel problemlerimiz.
Diğer taraftan küreselleşme ile ilgili 3 madde de tutarlı olarak
alt alta çıkmış. Bundan 10 yıl önceki tartışmalarda, küreselleşmenin yeni gündeme geldiği dönemlerde küreselleşmenin negatif tarafları da konuşulurdu, bugün artık konuşulmuyor. Belki de bugün yeniden bunun farkına vardık.
• Bazı stratejik amaçlar zaten oluyor, o yüzden bunları üst
tarafa taşımamış olabiliriz. Bu veriyi iyi anlamamız lazım.
Sağlamasını ve duyarlılığını yeniden yapmamız lazım. Çıkan
mesajı iyi anlamak ve onun kırılımlarını ve yorumlarını içselleştirmemiz gerekiyor.
• 1. maddede eğitim konusu çıktı. Burada en temel hakkımız
olan ücretsiz eğitim hakkımız elimizden alındığı için sorunlar çıkıyor, bu nedenle ilk gündem maddemiz o. Okullar,
hastaneler kapatılarak turizm alanı yapılıyor, fakat hiçbir
otel kapatılarak okul yapıldığına şahit olmadım. İstanbul’da
özellikle deniz ulaşımı yetersiz. Bugün 3. köprü yapılması
çok doğalmış gibi konuşuluyor. Biz yaşam haklarımızı kaybediyoruz, bunların yeniden korunmaya alınması aslında
önceliğimizdir.

5.3. Her Bir Kritere Göre En
Yüksek Puan Alan İlk 5 Stratejik
Amaç
Şekil 6’da, her bir kritere göre en yüksek puan alan ilk 5
strateji sıralaması görülmektedir. Şekile bakıldığında, “ortak
akıl”ın oldukça tutarlı bir önceliklendirme gerçekleştirdiği
daha net anlaşılmaktadır. Tek kiterden bakıldığında, o kriter
ile ilişkilendirilebilecek stratejik amaçların en öncelikli olarak ilk sıralarda kümelendiği görülmektedir.
“Eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması” stratejisi, karar kriterleri tek tek incelendiğinde de çoğunlukla ilk 5 sıraya girebilmiştir. Paydaşlar, eğitimin hem sosyal ve kültürel yaşama,
hem erişilebilirliğe, hem içerme ve bütünleşmeye yüksek
seviyede katkıda bulunacağını düşünmektedir. Bu nedenle
ortak akılı yansıtan çok-kriterli önceliklendirme tablosunda
da en üst sıraya yerleşmiştir. Aynı şekilde, birden fazla kriter
açısından yüksek önem taşıyan diğer tüm stratejik amaçlar
da, ortak tabloda üst sıralara taşınmıştır. Öte yandan “sosyal
dışlanmanın önüne geçilmesi” stratejik amacı, ortak öncelik
tablosunda en alttan ikinci sırada yer alsa da, aslında sadece
“içerme ve bütünleşme” kriteri açısından değerlendirildiğinde, en öncelikli stratejik amaçtır. Bu nedenle, planlar oluşurken, hangi kriter merceğinden konuya yaklaşıldığı önemlidir.

• Sabah kriter değerlendirmelerinde çevresel sürdürüle-

Eğer “içerme ve bütünleşme” hedefi daha etkiliyse, sosyal

bilirlik öncelikli çıkmıştı, şimdi ise çevre ile ilgili stratejik

dışlanmanın önüne geçme yönünde faaliyetlerin planlara

amaçlar alt sıralarda. Burada planda nasıl bir öncelik dik-

yansıtılması tabii ki kaçınılmazdır. Aynı şekilde, küresel reka-

kate alınacak? Ayrıca, son sırada toplum sağlığı çıktı, bunu

bet edebilirlik için de turizm, finans ve lojistik sektörlerinin

sorgulamamız gerekiyor.

üçünün de aynı derecede dikkate alınması kalkınma sürecini

• Kalkınma Ajansı’nın rolü her konuda detaylı plan üretmek
değil. İstanbul’u bir noktadan başka bir noktaya götür-

hızlandıracaktır. İstanbul paydaşları, 7 farklı kriter için nelere
ihtiyaç duyulduğunu oldukça tutarlı bir şekilde netleştirmiştir.

mek için uygulamaları planlayacak ve koordine edecek.

Sonuç olarak, karar modelinde yer alan 30 stratejik amacın

Herhangi bir planlamacı olarak, katılımdan gelen bilgi çok

her birinin de, vizyona ulaşmak açısından önemli ve etkili

ciddiye alınmalıdır. Gelen mesaj çok ciddiye alınmalıdır. Bu

olduğu Karar Konferansı sırasında ortaya konmuştur. Bu

çalışmadan çıkacak yorumların, ek analizlerle irdelenmesi

nedenle, tüm stratejik amacın birbiriyle etkileşimli ve koor-

gerekmektedir. Kalkınma Ajansı belirli bir zaman planı içe-

dineli bir şekilde hayata geçirilmesi, İstanbul’ un kalkınma

risinde çalışıyor. Bu zamanlamaya göre bir an önce hareke-

vizyonuna ulaşmasında önemli adımlar olacaktır.
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4. İstanbul’un turizmde
küresel cazibe merkezi
olması

5. Lojistik sektörünün
rekabet gücünün
artırılması

4. İstanbul yaşam
kültürünün ve kentlilik
bilincinin geliştirilmesi

5. Toplum sağlığının
korunması ve sağlık
hizmeti sunumunun
geliştirilmesi

4. İstanbul’un turizmde
küresel cazibe merkezi
olması

5. Eğitimde nicelik ve
niteliğin artırılması

4.Doğal kaynakların ve
çevrenin korunması

5. Raylı sistem ağırlıklı bir
toplu taşıma sisteminin
geliştirilmesi

5. Yerel ağlar ve
işbirliğinin geliştirilmesi

4. Kent güvenliğinin
iyileştirilmesi

3. Eğitimde nicelik ve
niteliğin artırılması

3. Enerji verimliliğinin
sağlanması

3. İşgücü niteliğinin
yüksek katma değer
üreten ekonomik
faaliyetlerin ihtiyaçları
doğrultusunda
geliştirilmesi

3. Yaşam alanlarının
tasarımında yüksek
kalite ve özgünlüğün
sağlanması

3. Korumanın,
ekonomik ve sosyal
kalkınma boyutlarıyla
bütüncül bir şekilde
gerçekleştirilmesi

2. İşsizliğin azaltılması

1. Sosyal dışlanmanın
önüne geçilmesi

İÇERME ve
BÜTÜNLEŞME

2. İstanbul’un
küresel ekonomiye
entegrasyonunun
geliştirilmesi

2. Kent güvenliğinin
iyileştirilmesi

2. Yaşam alanlarının
tasarımında yüksek
kalite ve özgünlüğün
sağlanması

2. Etkin atık yönetiminin
geliştirilmesi ve teşvik
edilmesi

1. Uluslararası finans
merkezi olması

KÜRESEL
REKABET
EDEBİLİRLİK

1. Eğitimde nicelik ve
niteliğin artırılması

SOSYAL ve
KÜLTÜREL YAŞAM
KALİTESİ

1. Tarihi ve kültürel
mirasın varlık değeri
gözetilerek korunması ve
geliştirilmesi

ÖZGÜNLÜK

1. Yenilenebilir
enerji kullanımının
yaygınlaştırılması

ÇEVRESEL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

5. Lojistik sektörünün
rekabet gücünün
artırılması

4. Ulaşım talebinin
etkin yönetilmesi

3. Eğitimde nicelik ve
niteliğin artırılması

2. Raylı sistem ağırlıklı bir
toplu taşıma sisteminin
geliştirilmesi

1. Farklı ulaşım türleri
arasında entegrasyonun
sağlanması ve dengeli
bir ulaşım altyapısının
geliştirilmesi

ERİŞİLEBİLİRLİK

5. Tarihi ve kültürel
mirasın varlık değeri
gözetilerek korunması ve
geliştirilmesi

4. Korumanın,
ekonomik ve sosyal
kalkınma boyutlarıyla
bütüncül bir şekilde
gerçekleştirilmesi

3. Kentsel risk alanlarının
(çöküntü bölgeleri, düzensiz
yapılaşma, güvenlik, afet,
vb.) yeniden yapılandırılması
ve mevcut yaşam çevresinin
iyileştirilmesi

2. Kentsel fonksiyonların
(kullanımların)
dağılımında mekânın
etkin kullanılması

1. Yaşam alanlarının
tasarımında yüksek
kalite ve özgünlüğün
sağlanması

KENTSEL MEKAN
ve
TASARIMKALİTESİ

“İstanbul; kültürel, tarihi ve doğal mirasını koruyan; yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetleri tercih eden;
yaşanabilir ve yaşam kalitesini sürekli yükselten bir kent olacaktır.”

Şekil 7: Her Bir Karar Kriterine En Fazla Etkisi Olan İlk 5 Stratejik Amaç

5.4. Her Bir Karar Kriteri İçin Stratejik Amaçların Önceliklendirilmesi
Bu bölümde her bir karar kriteri için stratejik amaçların ne şekilde önceliklendirildiği, grafikler ile gösterilmektedir.

5.4.1. Çevresel Sürdürülebilirlik Kriterine Göre Önceliklendirme
Şekil 8: Çevresel Sürdürülebilirlik Kriteri Öncelik Sıralaması *
1,000
1,000
0,995
0,993

Etkin atık yönetimi
Yenilenebilir enerji
Enerji verimliliği
Doğal kaynaklar
Raylı sistemler
Eğitim
Kentsel fonksiyonlar
Koruma
Sanayide yüksek katma değer
Kentsel risk alanları
Ulaşım türlerinin entegrasyonu
İstanbul yaşam kültürü
Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi
Tarihi ve kültürel miras
Afet yönetim sistemi
Kurumsal kapasite
Yaşam alanlarının tasarımı
Yerel ağlar
Lojistik sektörü
Turizm
Bilim ve teknoloji üssü
Hizmetler sektörünün geliştirilmesi
Küresel ekonomiye entegrasyon
Yaratıcı endüstriler
İşgücü niteliği
Kent güvenliği
İşsizliğin azaltılması
Toplum sağlığı
Uluslararası finans merkezi
Sosyal dışlanma

0,902
0,887
0,877
0,853
0,838
0,829
0,828
0,812
0,808
0,800
0,779
0,753
0,749
0,730
0,713
0,697
0,681
0,671
0,648
0,621
0,598
0,583
0,571
0,557
0,541
0,453
0

Çevresel sürdürülebilirlik kriteri öncelik puanları

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

* Teknik nedenlerden dolayı stratejik amaçlar bu çalışma içerisinde bazı yerlerde
kısaltılmış şekilde verilmektedir.

Çevresel sürdürülebilirlik kriterine en fazla etki eden ilk 4

stratejik amaçları takiben, çevresel sürdürülebilirlik açısın-

stratejik amaç, “yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştı-

dan olmazsa olmaz “indirekt” konular listede üst sıralarda

rılması”, “etkin atık yönetiminin geliştirilmesi ve teşvik edil-

yer almıştır. Toplu taşıma sistemleri, eğitim, kentsel fonksi-

mesi”, “enerji verimliliğinin sağlanması” ve “doğal kaynaklar

yonların dağılımı, koruma gibi birçok başlık, çevresel sürdü-

ve çevrenin korunması” şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu strate-

rülebilirliği garantileyecek olan stratejik amaçlardır. Bu tip

jik amaçların, çevresel sürdürülebilirliğe gerçekten de direkt

stratejik amaçların da üst sıralarda çıkması sonuçların içerik

katkı sağlayacağı açıktır. Kriterle direkt bağlantıya sahip bu

açısından geçerliliğini göstermektedir.
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5.4.2. Özgünlük Kriterine Göre Önceliklendirme
Şekil 9: Özgünlük Kriteri Öncelik Sıralaması
1.000
0,975
0,963
0,918
0,859
0,854
0,821
0,762
0,758

Tarihi ve kültürel miras
Yaşam alanlarının tasarımı
Koruma
Turizm
Eğitim
Yaratıcı endüstriler
Doğal kaynaklar
İstanbul yaşam kültürü
Kentsel fonksiyonlar
Kentsel risk alanları
Bilim ve teknoloji üssü
Kurumsal kapasite
Hizmetler sektörünün geliştirilmesi
Yerel ağlar
Uluslararası finans merkezi
Ulaşım türlerinin entegrasyonu
Sanayide yüksek katma değer
Raylı sistemler
Enerji verimliliği
Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi
Etkin atık yönetimi
Yenilenebilir enerji
Küresel ekonomiye entegrasyon
Lojistik sektörü
Kent güvenliği
İşgücü niteliği
İşsizliğin azaltılması
Afet yönetim sistemi
Sosyal dışlanma
Toplum sağlığı

0,662
0,66
0,633
0,615
0,609
0,602
0,592
0,587
0,583
0,561
0,560
0,518
0,505
0,495
0,474
0,474
0,468
0,431
0,427
0,41
0,271
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Özgünlük kriteri öncelik puanları

Özgünlük kriteri “bölgenin doğal, tarihi ve kültürel mirası
gibi özgün unsurlarının korunması ve bölgenin gelişimi için
kullanılması ile kalkınmaya ilişkin çözüm ve yaklaşımların bölgeyi farklı kılacak şekilde yenilikçi, yaratıcı ve özgün olmasını
sağlamak” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanım ışığında bakıldığında, İstanbul’un “özgün unsurları” ve “yenilikçi, yaratıcı, özgün olmasını sağlayacak unsurları”, yukarıda üst sıralarda yer alan stratejik amaçlar tarafından kapsanmaktadır.
Özgünlük kriterine en fazla etkisi olduğu düşünülen strateji
“tarihi ve kültürel mirasın varlık değeri gözetilerek korunması ve geliştirilmesi” dir. Gerçekten de, İstanbul’un tarihi
ve kültürel mirası, İstanbul’u özgün yapan unsurların başında gelmektedir ve paydaşlar da bu fikirde ortak görüşlerini
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göstermiştir. Yaşam alanlarının tasarımında özgünlüğün dikkate alınması, korumanın bütüncül şekilde yapılması, turizmde küresel cazibe haline gelmek gibi stratejik amaçlar da,
İstanbul’u daha özgün hale getirecek stratejik amaçlar olarak görülmektedir. Eğitim, diğer tüm kriterlerde olduğu gibi,
yine öncelikli başlıklar arasında yer almaktadır. İstanbul’da
yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesi de, yine bölgenin özgünlüğüne katkı sağlayacak stratejik amaçlardan biri olarak ele
alınmaktadır. Paydaşların ortak görüşü, İstanbul’un gerek
tarihi ve kültürel mirasıyla, gerek yaşam kültürü ve mekansal tasarımıyla, gerekse içerdiği sektörlerin özgünlüğünün
sağlanmasıyla, bu kritere ve vizyonuna yüksek seviyede katkı
sağlanacağı yönünde birleşmektedir.

5.4.3. Sosyal ve Kültürel Yaşam Kalitesi Kriterine Göre Önceliklendirme
Şekil 10: Sosyal ve Kültürel Yaşam Kalitesi Kriteri Öncelik Sıralaması
0,982
0,963
0,939
0,939
0,939
0,926
0,926
0,916
0,914
0,891
0,888
0,884
0,877
0,871
0,871
0,856
0,828
0,825
0,821
0,816
0,811
0,810
0,806
0,804
0,804
0,773
0,772
0,743
0,738
0,694

Eğitim
Kent güvenliği
Toplum sağlığı
İstanbul yaşam kültürü
Yaşam alanlarının tasarımı
İşsizliğin azaltılması
Etkin atık yönetimi
Kentsel risk alanları
Raylı sistemler
Doğal kaynaklar
Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi
Yaratıcı endüstriler
Enerji verimliliği
Yenilenebilir enerji
Ulaşım türlerinin entegrasyonu
Sosyal dışlanma
Kentsel fonksiyonlar
Koruma
Kurumsal kapasite
Afet yönetim sistemi
Hizmetler sektörünün geliştirilmesi
Yerel ağlar
Sanayide yüksek katma değer
İşgücü niteliği
Tarihi ve kültürel miras
Bilim ve teknoloji üssü
Turizm
Uluslararası finans merkezi
Küresel ekonomiye entegrasyon
Lojistik sektörü
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi kriteri öncelik puanları

Bu kritere göre verilen önceliklendirme puanları incelendiğinde göze çarpan en önemli husus, 30 stratejik amaçtan 25 tanesinin 0,80 üzerinde puan almış olmasıdır. Yani,
aslında listelenen stratejik amaçların neredeyse tamamı,
sosyal ve kültürel yaşam kalitesinin sağlanmasına en yüksek seviyede etki edebilecek stratejik amaçlardır. “Eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması” stratejik amacı, sosyal
ve kültürel yaşam kalitesine en fazla etki edecek stratejik

amaç olarak listenin başında sıralanmıştır. Eğitim konusunu takiben İstanbul’da “yaşam”a yönelik stratejik amaçların yüksek önceliğe sahip oldukları görülmektedir. Kent
güvenliği, yaşam alanlarının tasarımı, yaşam kültürünün
gelişimi, toplum sağlığının korunması, atık yönetimi, işsizlik, toplu taşıma gibi pek çok başlık, İstanbul’da yaşam kalitesini birçok farklı boyuttan etkileyen ve etkileyebilecek
konulardır.
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5.4.4. Küresel Rekabet Edebilirlik Kriterine Göre Önceliklendirme
Şekil 11: Küresel Rekabet Edebilirlik Kriteri Öncelik Sıralaması
1.000
0,987
0,978
0,975
0,975
0,967
0,964
0,935
0,922
0,914
0,890
0,884
0,828
0,825
0,810
0,804
0,786
0,781
0,779
0,757
0,744
0,730
0,699
0,687
0,684
0,683
0,662
0,655

Uluslararası finans merkezi
Küresel ekonomiye entegrasyon
İşgücü niteliği
Lojistik sektörü
Turizm
Sanayide yüksek katma değer
Bilim ve teknoloji üssü
Hizmetler sektörünün geliştirilmesi
Eğitim
Enerji verimliliği
Ulaşım türlerinin entegrasyonu
Yaratıcı endüstriler
Yenilenebilir enerji
Yerel ağlar
Kurumsal kapasite
Raylı sistemler
Kent güvenliği
İşsizliğin azaltılması
Tarihi ve kültürel miras
Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi
Koruma
Kentsel fonksiyonlar
Etkin atık yönetimi
Afet yönetim sistemi
Kentsel risk alanları
Yaşam alanlarının tasarımı
Toplum sağlığı
Doğal kaynaklar
İstanbul yaşam kültürü
Sosyal dışlanma

0,538
0,475
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Küresel rekabet edebilirlik kriteri öncelik puanları

İstanbul’un küresel rekabet edebilirliğine hizmet edecek stratejik amaçların başında “bölgenin uluslararası finans merkezi olması” stratejik amacı tam puan alarak yer almaktadır.
Finans merkezi olunması yönünde halihazırda devam eden
projeler ve çabaların devam etmesi halinde, İstanbul’un kalkınmasına doğrudan olumlu katkı sağlanacağı tüm paydaşlar
tarafından ifade edilmiştir. Küresel ekonomiyle entegrasyon
da en öncelikli stratejik amaçlardan biridir. Öte yandan, bu
kritere yüksek seviyede etki eden diğer stratejik amaçlar iki
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boyutta toplanmaktadır: Küresel rekabet edebilirliği arttıracak sektörler (lojistik, turizm, bilim ve teknoloji, hizmetler,
kültürel ve yaratıcı sektörler) ve küresel rekabet edebilirlik
için gereken altyapı (işgücü niteliği, eğitim, enerji verimliliği,
ulaşımda entegrasyon). Bu iki boyuta bir arada, koordineli
biçimde odaklanılması ile İstanbul’un küresel rekabet edebilirlik açısından daha üst seviyelere çıkacağı düşünülmektedir.
Paydaşlar tarafından verilen puanlar sonucu ortaya çıkan
önceliklendirme, bunu net bir şekilde göstermektedir.

5.4.5. İçerme ve Bütünleşme Kriterine Göre Önceliklendirme
Şekil 12: İçerme ve Bütünleşme Kriteri Öncelik Sıralaması
0,991
0,963
0,922
0,904
0,849
0,845
0,820
0,813
0,808
0,790

Sosyal dışlanma
İşsizliğin azaltılması
Eğitim
Kent güvenliği
Yerel ağlar
İstanbul yaşam kültürü
Kentsel risk alanları
Kurumsal kapasite
Raylı sistemler
Toplum sağlığı
Ulaşım türlerinin entegrasyonu
İşgücü niteliği
Yaşam alanlarının tasarımı
Hizmetler sektörünün geliştirilmesi
Kentsel fonksiyonlar
Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi
Koruma
Yaratıcı endüstriler
Afet yönetim sistemi
Tarihi ve kültürel miras
Enerji verimliliği
Etkin atık yönetimi
Lojistik sektörü
Turizm
Sanayide yüksek katma değer
Bilim ve teknoloji üssü
Küresel ekonomiye entegrasyon
Uluslararası finans merkezi
Yenilenebilir enerji
Doğal kaynaklar

0,693
0,681
0,681
0,677
0,676
0,641
0,597
0,590
0,553
0,549
0,534
0,522
0,511
0,495
0,465
0,461
0,437
0,418
0,418
0,377
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

İçerme ve bütünleşme kriteri öncelik puanları

İçerme ve bütünleşme kriteri, “bölgede dezavantajlı gruplar ile sosyal dışlanmaya maruz kalan/kalabilecek sosyal risk
gruplarının ekonomik, sosyal ve kültürel hayata entegrasyonunu sağlamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek”
şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kritere göre yapılan puanlamada, kriter ile birebir ilişkili olan “sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi” ve “işsizliğin azaltılması” stratejik amaçları en
üst sıralarda yer almıştır. Yukarıdaki grafikte dikkat edilmesi
gereken nokta, ilk 10 stratejik amaç kritere yüksek seviyede
etki ederken, listenin ikinci yarısında daha alt sıralarda yer

alan 15 stratejik amacın ise kritere etkisinin düşük seviyelerde olmasıdır (0,60 altında kalan değerler). Eğitim, kent
güvenliği, yerel ağlar ve işbirliği, kentsel risk alanlarını iyileştirilmesi gibi stratejik amaçlar, içerme ve bütünleşme kriterini doğrudan etkileyecek konulardır. İçerme ve bütünleşme
için, İstanbul’un yalnızca yapısal düzenlemelere değil, sosyal
stratejilere ihtiyacının olduğu görülmektedir. Sosyal dışlanmayı önleyecek, işsizliği azaltacak, eğitim seviyesini arttıracak, işgücü niteliğini yükseltecek projeler, bu kriter açısından bakıldığında “olmazsa olmaz” olarak dikkate alınmalıdır.
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5.4.6. Erişilebilirlik Kriterine Göre Önceliklendirme
Şekil 13: Erişilebilirlik Kriteri Öncelik Sıralaması
0,966
0,940
0,937
0,928
0,914
0,891
0,885
0,854
0,854
0,837
0,817
0,809
0,798
0,792
0,791
0,767
0,748
0,747
0,735
0,704
0,698
0,694
0,670
0,644
0,599
0,551
0,524
0,487
0,469

Ulaşım türlerinin entegrasyonu
Raylı sistemler
Eğitim
Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi
Lojistik sektörü
Yerel ağlar
Bilim ve teknoloji üssü
Kent güvenliği
Kentsel fonksiyonlar
Turizm
Kurumsal kapasite
Uluslararası finans merkezi
Toplum sağlığı
İşsizliğin azaltılması
Sosyal dışlanma
Hizmetler sektörünün geliştirilmesi
Küresel ekonomiye entegrasyon
Afet yönetim sistemi
Kentsel risk alanları
Sanayide yüksek katma değer
İşgücü niteliği
Yaşam alanlarının tasarımı
Enerji verimliliği
Yaratıcı endüstriler
İstanbul yaşam kültürü
Tarihi ve kültürel miras
Yenilenebilir enerji
Koruma
Etkin atık yönetimi
Doğal kaynaklar

0,363
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Erişilebilirlik kriteri öncelik puanları

Erişilebilirlik kriteri açısından bakıldığında, özellikle ulaşıma
yönelik stratejik amaçların daha yüksek öncelik puanları
aldığı görülmektedir. Ulaşım türleri arasında entegrasyon,
raylı sistem ağırlıklı toplu taşıma sistemleri, ulaşım talebinin etkin yönetimi stratejik amaçları bu grup içerisinde değerlendirilmektedir. Lojistik sektörünün rekabet gücünün
artırılması da bu gruba dâhil edilebilir. Öte yandan, erişim
“ürüne, hizmete ve bilgiye erişim” anlamında düşünülürse,
buna paralel olarak “eğitimde nicelik ve niteliğin artırılma-
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sı”, “yerel ağlar ve işbirliğinin geliştirilmesi” ve “İstanbul’un
bilim ve teknoloji üssü haline getirilmesi” stratejik amaçları,
İstanbulluların bilgiye de erişimini arttıracak başlıklar olarak üst sıralarda yer almaktadır. Kent fonksiyonlarının etkin
kullanılması, kent güvenliği, turizmin gelişimi gibi stratejik
amaçlarla da, kentte yaşayanların hizmetlere erişimine katkıda bulunulacağı düşünülmektedir. Paydaş tarafından erişilebilirlik kriteri için yapılan puanlandırmada da, kendi içinde
tutarlı sonuçlara ulaşılmıştır.

5.4.7. Kentsel Mekân ve Tasarım Kalitesi Kriterine Göre Önceliklendirme
Şekil 14: Kentsel Mekân ve Tasarım Kalitesi Kriteri Öncelik Sıralaması
0,988
0,951
0,916
0,870
0,865
0,837
0,832
0,799
0,785
0,767
0,755
0,753
0,742
0,730
0,720
0,718
0,706
0,700
0,669
0,666
0,648
0,629
0,612
0,595
0,59
0,566
0,553
0,536

Yaşam alanlarının tasarımı
Kentsel fonksiyonlar
Kentsel risk alanları
Koruma
Tarihi ve kültürel miras
Eğitim
Turizm
Afet yönetim sistemi
Ulaşım türlerinin entegrasyonu
Raylı sistemler
Yaratıcı endüstriler
İstanbul yaşam kültürü
Enerji verimliliği
Sanayide yüksek katma değer
Yenilenebilir enerji
Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi
Bilim ve teknoloji üssü
Kurumsal kapasite
Uluslararası finans merkezi
Doğal kaynaklar
Küresel ekonomiye entegrasyon
Etkin atık yönetimi
Hizmetler sektörünün geliştirilmesi
Yerel ağlar
Lojistik sektörü
Kent güvenliği
İşgücü niteliği
Sosyal dışlanma
İşsizliğin azaltılması
Toplum sağlığı

0,448
0,414
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Kentsel mekan ve tasarım kalitesi kriteri öncelik puanları

Kentsel mekân ve tasarım kalitesi kriteri açısından bakıldığında, bu kriterle direkt bağlantılı olan stratejik amaçların üst sıralarda yer aldığı görülmektedir. Yaşam alanlarının tasarımı, kentsel fonksiyonların kullanımı, kentsel
risk alanlarının iyileştirilmesi, koruma, tarihi ve kültürel
mirasın korunması ve geliştirilmesi bu kriteri en yüksek

seviyede etkileyen ilk 5 stratejik amaçtır. Eğitim konusu,
tüm diğer kriterlerde olduğu gibi bu kriter için de öncelikli stratejik amaçlar arasında yer almıştır. Öte yandan
ulaşım, kent yaşamı, enerji verimliliği gibi konuların da,
kentsel mekân ve tasarım kalitesine etkisi olacağı sonucuna varılmıştır.
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DUYARLILIK
Karar Konferansı çerçevesinde kriter değerlendirme sonuçlarına
ilişkin yapılan duyarlılık analizlerinde ise herhangi bir karar kriterinin
modelden çıkarıldığı varsayıldığında diğer karar kriterlerinin buna
tepkisi, diğer bir deyişle artan veya azalan ağırlık puanı ve önem
derecesi incelenmektedir.

6.
DUYARLILIK
ANALİZLERİ

Fener Rum Erkek Lisesi, Balat
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Duyarlılık Analizi herhangi bir karar alma sürecine girdi
oluşturacak unsurlardaki değişmelerin, alınacak en son
karar üzerindeki eskisinin incelenmesidir. Analiz bir karar
modeli çerçevesinde ulaşılacak sonuçların dikkate alınan
unsurlardaki değişmelere tepkisinin belirlenmesi için yapılmaktadır. Karar Konferansı çerçevesinde kriter değerlendirme sonuçlarına ilişkin yapılan duyarlılık analizlerinde
ise herhangi bir karar kriterinin modelden çıkarıldığı varsayıldığında diğer karar kriterlerinin buna tepkisi, diğer bir
deyişle artan veya azalan ağırlık puanı ve önem derecesi
incelenmektedir.
Herhangi bir karar kriteri modelden çıkarıldığında, ağırlıkları azalan stratejik amaçlar bu kriteri “ fazla” ya da “çok
fazla “ etkileyen stratejik amaçlar olarak değerlendirilirken;
ağırlıkları artan stratejik amaçlar bu kriteri “az” ya da “hiç”
etkilemeyen stratejik amaçlar olarak değerlendirilmektedir.

6.1. Çevresel Sürdürülebilirlik
Kriterine Duyarlılık

Çevresel sürdürülebilirlik kriteri modelde olmasaydı; diğer
tüm kriterlerin vizyona etki puanlarının arttığı; özellikle de
“özgünlük” kriterinin ağırlığının öne çıkacak biçimde artmış
olduğu; fakat sonuç olarak kriterlerin öncelik sıralamasının
değişmediği görülmektedir. Stratejik amaçlar açısından
incelendiğinde ise “sanayide yüksek katma değer üreten
ve ileri teknolojileri kullanan bir yapının desteklenmesi”,
“yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması”, “doğal
kaynakların ve çevrenin korunması”, “etkin atık yönetiminin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi” gibi “çevresel sürdürülebilirlik” kriterine etkisi fazla olan stratejik amaçların
önemleri, bu kriter modelden çekildiğinde azalmış ve daha
alt sıralara düşmüşlerdir. Bunun sebebi “çevresel sürdürülebilirlik” kriteri üzerinde bu stratejik amaçların çok etkili
olmasıdır. Modelden çıkarılan kriter üzerinde fazla ya da
hiç etkili olmayan, “sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi”,”
işsizliğin azaltılması”, “kent güvenliğinin iyileştirilmesi” gibi
stratejik amaçların öncelik sıralamasında daha üst sıralarda
yerlerini almışlardır.

Çevresel sürdürülebilirlik kriteri modelde hiç olmasaydı, kriterlerin ağırlıklarının değişimi ve önceliklerinin nasıl değiştiği aşağıdaki grafikte görünmektedir.

Şekil 15: Çevresel Sürdürülebilirlik Kriterine Kriterlerin Duyarlılıkları

Özgünlük

%16,7

Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi

%16,6
%13,6
%15,8

İçerme ve bütünleşme

%12,9
%14,95

Erişilebilirlik

%12,2
%14,33

Kentsel mekan ve tasarım kalitesi

%11,7

%5,00

Çevresel sürdürülebilirlik modelde yok iken kriter ağırlıkları

80

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

%17,89

%14,6

Küresel rekabet edebilirlik

%0,00

%20,46

%10,00

%15,00

%20,00

%25,00

Tüm kriterler modelde iken kriter ağırlıkları

Şekil 16: Çevresel Sürdürülebilirlik Kriteri Modelde Varken ve Yokken
Stratejik Amaç Öncelikleri Karşılaştırması

Eğitim

0,911
0,906

Yaşam alanlarının tasarımı

0,834
0,818

Raylı sistemler

0,795
0,814

Kentsel fonksiyonlar

0,796
0,810

Ulaşım türlerinin entegrasyonu

0,792
0,798

Kentsel risk alanları

0,784
0,792

Turizm

0,811
0,79

Tarihi ve kültürel miras

0,772
0,779

Koruma

0,761
0,777

Enerji verimliliği

0,715
0,766

Kurumsal kapasite

0,762
0,760

İstanbul yaşam kültürü

0,745
0,756

Yerel ağlar

0,760
0,754

Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi

0,743
0,754

Yaratıcı endüstriler

0,778
0,749

Sanayide yüksek katma değer

0,709
0,732

Bilim ve teknoloji üssü

0,740
0,729

Hizmetler sektörünün geliştirilmesi

0,736
0,724

Kent güvenliği

0,752
0,720

Yenilenebilir enerji

0,645
0,710

Doğal kaynaklar

0,646
0,709

Etkin atık yönetimi

0,631
0,698

İşsizliğin azaltılması

0,719
0,691

Lojistik sektörü

0,686
0,690

Afet yönetim sistemi

0,662
0,683

İşgücü niteliği

0,694
0,676

Uluslararası finans merkezi

0,706
0,675

Küresel ekonomiye entegrasyon

0,672
0,667

Sosyal dışlanma

0,668
0,628

Toplum sağlığı

0,637
0,622

0

0,2

Çevresel sürdürülebilirlik kriteri modelde yok iken stratejik amaç ağırlıkları

0,4

0,6

0,8

1,0

Tüm kriterler modelde iken kriter ağırlıkları
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6.2. Özgünlük Kriterine Duyarlılık
Şekil 17: Özgünlük Kriterine Kriterlerin Duyarlılıkları

Çevresel sürdürülebilirlik

%18,4

Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi

%16,32
%13,6
%15,48

İçerme ve bütünleşme

%12,9%
%14,64

Erişilebilirlik

%12,2
%14,04

Kentsel mekan ve tasarım kalitesi

%11,7

%5,00

%10,00

%15,00

Özgünlük kriteri modelde yok iken kriter ağırlıkları

%20,00

%25,00

Tüm kriterler modelde iken kriter ağırlıkları

“Özgünlük” kriterinin modelde olmadığı varsayıldığında;

Yaşam alanlarında yüksek kalite ve özgünlüğün sağlanma-

tüm kriterlerin vizyon üzerindeki ağırlık puanlarının artmış

sı “İstanbul’un turizmde küresel cazibe merkezi olması”,

olmasının yanında, özellikle “Çevresel sürdürülebilirlik” kri-

“tarihi ve kültürel mirasın varlık değeri gözetilerek korun-

terinin ağırlık puanının çarpıcı biçimde arttığı yukarıdaki

ması ve geliştirilmesi” gibi “özgünlük” kriterine etkisi çok

grafikten izlenebilir. Buna dayanarak iki kriter arasında ters

fazla olan stratejik amaçların ağırlıkları azalmış ve daha

yönlü bir ilişkinin olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak kri-

alt sıralara yerleşmişlerdir. “Özgünlük” kriteri modelden

ter önceliklerinin değişmediği görülür.
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%17,52

%14,6

Küresel rekabet edebilirlik

%0,00

%22,08

çıkarıldığında; “toplumsal sağlığın korunması ve sağlık

Özgünlük kriteri modelde olmadığı varsayılarak hesapla-

hizmeti sunumunun geliştirilmesi”, “işsizliğin azaltılması”,

nan yeni stratejik amaçların öncelik sıralaması, ortak akılda

“enerji verimliliğinin sağlanması” gibi stratejik amaçların

çıkan stratejik amaçların öncelik sıralaması ile karşılaştırıl-

ağırlıkları azalarak, öncelik sıralamasında alt sıralara düş-

ması aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

müşlerdir.
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Şekil 18: Özgünlük Kriteri Modelde Varken ve Yokken 				
Stratejik Amaç Öncelikleri Karşılaştırması

Eğitim

0,916
0,906

Yaşam alanlarının tasarımı

0,787
0,818

Raylı sistemler

0,861
0,814

Kentsel fonksiyonlar

0,821
0,810

Ulaşım türlerinin entegrasyonu

0,840
0,798

Kentsel risk alanları

0,819
0,792

Turizm

0,765
0,790

Tarihi ve kültürel miras

0,732
0,779

Koruma

0,740
0,777

Enerji verimliliği

0,808
0,766

Kurumsal kapasite

0,786
0,760

İstanbul yaşam kültürü

0,756
0,756

Yerel ağlar

0,783
0,754

Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi

0,794
0,754

Yaratıcı endüstriler

0,728
0,749

Sanayide yüksek katma değer

0,762
0,732

Bilim ve teknoloji üssü

0,743
0,729

Hizmetler sektörünün geliştirilmesi

0,746
0,724

Kent güvenliği

0,770
0,720

Yenilenebilir enerji

0,751
0,710

Doğal kaynaklar

0,688
0,709

Etkin atık yönetimi

0,735
0,698

İşsizliğin azaltılması

0,744
0,691

Lojistik sektörü

0,734
0,690

Afet yönetim sistemi

0,735
0,683

İşgücü niteliği

0,718
0,676

Uluslararası finans merkezi

0,690
0,675

Küresel ekonomiye entegrasyon

0,702
0,667

Sosyal dışlanma

0,672
0,628

Toplum sağlığı

0,693
0,622

0

Özgünlük kriteri modelde yok iken stratejik amaç ağırlıkları

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Tüm kriterler modelde iken kriter ağırlıkları
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6.3. Sosyal ve Kültürel Yaşam Kalitesi Kriterine Duyarlılık
Şekil 19: Sosyal ve Kültürel Yaşam Kalitesi Kriterine Kriterlerin Duyarlılıkları

Çevresel sürdürülebilirlik

%18,4

Özgünlük

%16,7
%13,6
%15,11

İçerme ve bütünleşme

%12,9
%14,29

Erişilebilirlik

%12,2

Kentsel mekan ve tasarım kalitesi

%11,7

%5,00

%10,00

Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi modelde yok iken kriter ağırlıkları

%13,7

%15,00

%20,00

%25,00

Tüm kriterler modelde iken kriter ağırlıkları

Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi” kriterinin modelde olma-

“Kent güvenliğinin iyileştirilmesi”, “yenilenebilir ener-

dığı varsayıldığında; yine tüm kriterlerin vizyon üzerindeki

ji kullanımının yaygınlaştırılması”, “doğal kaynakların ve

ağırlık puanlarının artmış olmasının yanında, özellikle “çev-

çevrenin korunması”, “etkin atık yönetiminin geliştirilmesi

resel sürdürülebilirlik” ve “özgünlük” kriterlerinin ağırlık pu-

ve teşvik edilmesi”, “işgücü niteliğinin yüksek katma de-

anının çarpıcı biçimde arttığı yukarıdaki şekilde görülmek-

ğer üreten ekonomik faaliyetlerin ihtiyaçları doğrultusun-

tedir. Bununla birlikte, kriter önceliklerinde yine bir değişme

da geliştirilmesi”, “toplum sağlığının korunması ve sağlık

görülmemektedir.
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%19,56

%15,92

Küresel rekabet edebilirlik

%0,00

%21,55

hizmeti sunumunun geliştirilmesi”, “sosyal dışlanmanın

“Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi” kriteri modelde olmadığı

önüne geçilmesi”, “işsizliğin azaltılması” gibi “sosyal ve

varsayılarak hesaplanan yeni stratejik amaçların öncelik sı-

kültürel yaşam kalitesi” kriterine etkisi çok fazla olan stra-

ralaması, ortak akılda çıkan stratejik amaçların öncelik sıra-

tejik amaçların ağırlıkları azalmış ve daha alt sıralara yer-

laması ile karşılaştırılması aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

leşmişlerdir.
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Şekil 20: Sosyal ve Kültürel Yaşam Kalitesi Kriteri Modelde Varken ve Yokken
Stratejik Amaç Öncelikleri Karşılaştırması

0,906
0,894
0,810
0,808
0,814
0,798
0,818
0,798
0,790
0,793
0,798
0,786
0,779
0,772
0,792
0,771
0,777
0,770
0,760
0,750
0,766
0,748
0,754
0,745
0,754
0,732
0,756
0,726
0,749
0,726
0,729
0,722
0,732
0,720
0,724
0,709
0,690
0,690
0,710
0,683
0,720
0,680
0,709
0,679
0,675
0,664
0,698
0,660
0,683
0,660
0,667
0,655
0,676
0,654
0,691
0,652
0,628
0,590
0,622
0,568

Eğitim
Kentsel fonksiyonlar
Raylı sistemler
Yaşam alanlarının tasarımı
Turizm
Ulaşım türlerinin entegrasyonu
Tarihi ve kültürel miras
Kentsel risk alanları
Koruma
Kurumsal kapasite
Enerji verimliliği
Yerel ağlar
Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi
İstanbul yaşam kültürü
Yaratıcı endüstriler
Bilim ve teknoloji üssü
Sanayide yüksek katma değer
Hizmetler sektörünün geliştirilmesi
Lojistik sektörü
Yenilenebilir enerji
Kent güvenliği
Doğal kaynaklar
Uluslararası finans merkezi
Etkin atık yönetimi
Afet yönetim sistemi
Küresel ekonomiye entegrasyon
İşgücü niteliği
İşsizliğin azaltılması
Sosyal dışlanma
Toplum sağlığı

0

0,2

Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi kriteri modelde yok iken stratejik amaç ağırlıkları

0,4

0,6

0,8

1,0

Tüm kriterler modelde iken kriter ağırlıkları
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6.4. Küresel Rekabet Edebilirlik Kriterine Duyarlılık
Şekil 21: Küresel Rekabet Edebilirlik Kriterine Kriterlerin Duyarlılıkları

Çevresel sürdürülebilirlik

%18,4

Özgünlük

%16,7
%14,6
%14,93

İçerme ve bütünleşme

%12,9
%14,12

Erişilebilirlik

%12,2
%13,54
%11,7

Kentsel mekan ve tasarım kalitesi

%5,00

%10,00

%15,00

Küresel rekabet edebilirlik kriteri modelde yok iken kriter ağırlıkları

%20,00

%25,00

Tüm kriterler modelde iken kriter ağırlıkları

“Küresel rekabet edebilirlik” kriterinin modelde olmadığı

nolojileri kullanan bir yapının desteklenmesi”, “İstanbul’un

varsayıldığında; tüm kriterlerin vizyon üzerindeki ağırlıklı

bilim ve teknoloji üssü haline getirilmesi”, “hizmetler

puanları artmıştır. Diğer durumlarda olduğu gibi bu durum-

sektörünün geliştirilmesi ve hizmet ekonomisine geçişin

da da “çevresel sürdürülebilirlik” kriterinin ağırlık puanının

sağlanması”, “lojistik sektörünün rekabet gücünün artırıl-

çarpıcı biçimde arttığı yukarıdaki grafikten izlenebilir. “Kü-

ması” gibi “küresel rekabet edebilirlik” kriterine etkisi çok

resel rekabet edebilirlik” kriterinin modelde olmaması du-

fazla olan stratejik amaçların ağırlıkları azalmış ve daha alt

rumunda kriter önceliklerinin değişmediği de görülmekte-

sıralara yerleşmişlerdir. Ağırlıkları artarak sıralamada daha

dir. Diğer bir ifadeyle hiçbir kriterde sıralamayı değiştirecek

üst sıralara yerleşen stratejik amaçlar ise “yaşam alanları-

ölçüde bir artış gözlenmemiştir.

nın tasarımında yüksek kalite ve özgünlüğün sağlanması“,

“Küresel rekabet edebilirlik” kriteri modelde olmadığı varsayılarak hesaplanan yeni stratejik amaçların öncelik sıralaması, ortak akılda çıkan stratejik amaçların öncelik sıralaması ile karşılaştırılması aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
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%19,33

%16,9

Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi

%0,00

%21,3

“İstanbul yaşam kültürünün ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi”, “kentsel risk alanlarının (çöküntü bölgeleri, düzensiz
yapılaşma, güvenlik, afet, vb.) yeniden yapılandırılması ve
mevcut yaşam çevresinin iyileştirilmesi”, “kentsel fonksiyonların (kullanımların) dağılımında mekânın etkin kullanıl-

“Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin potansiyelinin geliştiril-

ması” gibi diğer kriterlerlere etkisi daha fazla olan stratejik

mesi”, “sanayide yüksek katma değer üreten ve ileri tek-

amaçlardır.
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Şekil 22: Küresel Rekabet Edebilirlik Kriteri Modelde Varken ve Yokken 		
Stratejik Amaç Öncelikleri Karşılaştırması

Eğitim

0,904
0,906

Yaşam alanlarının tasarımı

0,840
0,818

Raylı sistemler

0,816
0,814

Kentsel fonksiyonlar

0,823
0,81

Ulaşım türlerinin entegrasyonu

0,784
0,798

Kentsel risk alanları

0,81
0,792

Turizm

0,761
0,79

Tarihi ve kültürel miras

0,761
0,779

Koruma

0,783
0,777

Enerji verimliliği

0,743
0,766

Kurumsal kapasite

0,753
0,760

İstanbul yaşam kültürü

0,792
0,756

Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi

0,754
0,754

Yerel ağlar

0,743
0,754

Yaratıcı endüstriler

0,728
0,749

Sanayide yüksek katma değer

0,696
0,732

Bilim ve teknoloji üssü

0,693
0,729

Hizmetler sektörünün geliştirilmesi

0,691
0,724

Kent güvenliği

0,711
0,720

Yenilenebilir enerji

0,692
0,710

Doğal kaynaklar

0,718
0,709

Etkin atık yönetimi

0,699
0,698

İşsizliğin azaltılması

0,678
0,691

Lojistik sektörü

0,646
0,69

Afet yönetim sistemi

0,683
0,683

İşgücü niteliği

0,629
0,676

Uluslararası finans merkezi

0,624
0,675

Küresel ekonomiye entegrasyon

0,617
0,667

Sosyal dışlanma

0,653
0,628

Toplum sağlığı

0,616
0,622

0

0,2

Küresel rekabet edebilirlik kriteri modelde yok iken stratejik amaç ağırlıkları

0,4

0,6

0,8

1,0

Tüm kriterler modelde iken kriter ağırlıkları
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6.5. İçerme ve Bütünleşme Kriterine Duyarlılık
Şekil 23: İçerme ve Bütünleşme Kriterine Kriterlerin Duyarlılıkları

Çevresel sürdürülebilirlik

%18,4

Özgünlük

%16,7
%14,6
%15,62
%13,6

Küresel rekabet edebilirlik
Erişilebilirlik

%14,0
%12,2

Kentsel mekan ve tasarım kalitesi

%13,43
%11,7

%5,00

%10,00

İçerme ve bütünleşme kriteri modelde yok iken kriter ağırlıkları

%15,00

%20,00

%25,00

Tüm kriterler modelde iken kriter ağırlıkları

“İçerme ve bütünleşme” kriterinin modelde olmadığı var-

venliğinin iyileştirilmesi”, “işsizliğin azaltılması”, “toplum

sayıldığında; tüm kriterlerin vizyon üzerindeki ağırlık puan-

sağlığının korunması ve sağlık hizmeti sunumunun gelişti-

larının artmıştır. Diğer durumlarda olduğu gibi bu durumda

rilmesi”, “sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi” gibi “İçer-

“İçerme ve bütünleşme” kriterinin ağırlık puanının çarpıcı

me ve bütünleşme” kriterine etkisi çok fazla olan stratejik

biçimde arttığı yukarıdaki grafikten izlenebilir. “İçerme ve

amaçların ağırlıkları azalmış ve daha alt sıralara yerleşmiş-

bütünleşme” kriterinin modelde olmaması durumunda kri-

lerdir. “Yaşam alanlarının tasarımında yüksek kalite ve öz-

ter önceliklerinin değişmediği de görülmemektedir. Diğer

günlüğün sağlanması”, “İstanbul’un turizmde küresel cazibe

bir ifadeyle hiçbir kriterde sıralamayı değiştirecek ölçüde

merkezi olması”, “korumanın, ekonomik ve sosyal kalkınma

bir artış gözlenmemiştir.

boyutlarıyla bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesi”, “kent-

“İçerme ve bütünleşme” kriteri modelde olmadığı varsayılarak hesaplanan yeni stratejik amaçların öncelik sıralaması,
ortak akılda çıkan stratejik amaçların öncelik sıralaması ile
karşılaştırılması aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

88

%19,17

%16,76

Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi

%0,00

%21,0

sel fonksiyonların (kullanımların) dağılımında mekânın etkin
kullanılması”, “sanayide yüksek katma değer üreten ve ileri teknolojileri kullanan bir yapının desteklenmesi”, “doğal
kaynakların ve çevrenin korunması”, “enerji verimliliğinin
sağlanması” “yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırıl-

“İstanbul yaşam kültürünün ve kentlilik bilincinin geliştiril-

ması” gibi diğer kriterlerlere etkisi daha fazla olan stratejik

mesi”, “yerel ağlar ve işbirliğinin geliştirilmesi”, “kent gü-

amaçların ise ağırlıkları artarak üst sıralara yerleşmişlerdir.
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Şekil 24: İçerme ve Bütünleşme Kriteri Modelde Varken ve Yokken 			
Stratejik Amaç Öncelikleri Karşılaştırması

Eğitim

0,904
0,906

Yaşam alanlarının tasarımı

0,839
0,818

Turizm

0,834
0,790

Kentsel fonksiyonlar

0,831
0,810

Raylı sistemler

0,816
0,814

Ulaşım türlerinin entegrasyonu

0,814
0,798

Tarihi ve kültürel miras

0,811
0,779

Koruma

0,804
0,777

Enerji verimliliği

0,801
0,766

Kentsel risk alanları

0,788
0,792

Yaratıcı endüstriler

0,773
0,749

Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi

0,772
0,754

Sanayide yüksek katma değer

0,772
0,732

Bilim ve teknoloji üssü

0,769
0,729

Doğal kaynaklar

0,759
0,709

Kurumsal kapasite

0,753
0,760

Yenilenebilir enerji

0,753
0,710

İstanbul yaşam kültürü

0,744
0,756

Yerel ağlar

0,740
0,754

Hizmetler sektörünün geliştirilmesi

0,731
0,724

Etkin atık yönetimi

0,725
0,698

Lojistik sektörü

0,717
0,690

Uluslararası finans merkezi

0,714
0,675

Afet yönetim sistemi

0,702
0,683

Küresel ekonomiye entegrasyon

0,701
0,667

Kent güvenliği

0,694
0,72

İşgücü niteliği

0,676
0,676

İşsizliğin azaltılması

0,652
0,691

Toplum sağlığı

0,598
0,622

Sosyal dışlanma

0,575
0,628

0

İçerme ve bütünleşme kriteri modelde yok iken stratejik amaç ağırlıkları

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Tüm kriterler modelde iken kriter ağırlıkları
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6.6. Erişilebilirlik Kriterine Duyarlılık
Şekil 25: Erişilebilirlik Kriterine Kriterlerin Duyarlılıkları

Çevresel sürdürülebilirlik

%18,4

Özgünlük

%16,7
%14,6
%15,49

Küresel rekabet edebilirlik

%13,6
%14,69
%12,9

İçerme ve bütünleşme

%13,33
%11,7

Kentsel mekan ve tasarım kalitesi

%5,00

%10,00

Erişilebilirlik kriteri modelde yok iken kriter ağırlıkları

%15,00

%20,00

%25,00

Tüm kriterler modelde iken kriter ağırlıkları

“Erişilebilirlik” kriterinin modelde olmadığı varsayıldığın-

“Lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılması”, “raylı

da; tüm kriterlerin vizyon üzerindeki ağırlık puanlarının

sistem ağırlıklı bir toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi”,

artmıştır. “Çevresel sürdürülebilirlik” kriterinin ağırlık

“farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması

puanı diğer kriterlere oranla yine daha fazla artarak sı-

ve dengeli bir ulaşım altyapısının geliştirilmesi”, “lojistik

ralamada ilk sıradaki yerini korumuştur. “Erişilebilirlik”
kriterinin modelde olmaması durumunda kriter önceliklerinin değişmediği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle
hiçbir kriterde sıralamayı değiştirecek ölçüde bir artış
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%19,02

%16,63

Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi

%0,00

%20,96

sektörünün rekabet gücünün artırılması” gibi “erişilebilirlik” kriterine etkisi çok fazla olan stratejik amaçların ağırlıkları azalmış ve daha alt sıralara yerleşmişlerdir.
“Korumanın, ekonomik ve sosyal kalkınma boyutlarıyla bütün-

gözlenmemiştir.

cül bir şekilde gerçekleştirilmesi”, “doğal kaynakların ve çevre-

“Erişilebilirlik” kriteri modelde olmadığı varsayılarak he-

edilmesi”, “yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması”

nin korunması”, “etkin atık yönetiminin geliştirilmesi ve teşvik

saplanan yeni stratejik amaçların öncelik sıralaması, ortak

gibi daha çok “kentsel mekan ve tasarım kalitesi” ve “çevresel

akılda çıkan stratejik amaçların öncelik sıralaması ile karşı-

sürdürülebilirlik” kriterlerlerine etkisi daha fazla olan stratejik

laştırılması aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

amaçların ise ağırlıkları artarak üst sıralara yerleşmişlerdir.
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Şekil 26: Erişilebilirlik Kriteri Modelde Varken ve Yokken 				
Stratejik Amaç Öncelikleri Karşılaştırması

Eğitim

0,902
0,906

Yaşam alanlarının tasarımı

0,836
0,818

Koruma

0,818
0,777

Tarihi ve kültürel miras

0,808
0,779

Kentsel fonksiyonlar

0,805
0,810

Kentsel risk alanları

0,800
0,792

Raylı sistemler

0,797
0,814

Turizm

0,784
0,790

Enerji verimliliği

0,780
0,766

İstanbul yaşam kültürü

0,779
0,756

Ulaşım türlerinin entegrasyonu

0,775
0,798

Yaratıcı endüstriler

0,764
0,749

Doğal kaynaklar

0,758
0,709

Kurumsal kapasite

0,753
0,760

Sanayide yüksek katma değer

0,737
0,732

Yenilenebilir enerji

0,736
0,710

Yerel ağlar

0,735
0,754

Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi

0,731
0,754

Etkin atık yönetimi

0,731
0,698

Hizmetler sektörünün geliştirilmesi

0,718
0,724

Bilim ve teknoloji üssü

0,708
0,729

Kent güvenliği

0,702
0,720

İşsizliğin azaltılması

0,678
0,691

Afet yönetim sistemi

0,674
0,683

İşgücü niteliği

0,673
0,676

Lojistik sektörü

0,660
0,69

Uluslararası finans merkezi

0,657
0,675

Küresel ekonomiye entegrasyon

0,656
0,667

Sosyal dışlanma

0,606
0,628

Toplum sağlığı

0,598
0,622

0

Erişilebilirlik kriteri modelde yok iken stratejik amaç ağırlıkları

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Tüm kriterler modelde iken kriter ağırlıkları
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6.7. Kentsel Mekân ve Tasarım Kalitesi Kriterine Duyarlılık
Şekil 27: Kentsel Mekân ve Tasarım Kalitesi Kriterine Kriterlerin Duyarlılıkları

Çevresel sürdürülebilirlik

%18,4

Özgünlük

%16,7
%14,6
%15,4
%13,6

Küresel rekabet edebilirlik

%14,6
%12,9

İçerme ve bütünleşme

%13,81
%12,2

Erişilebilirlik

%5,00

%10,00

%15,00

Kentsel mekan ve tasarım kalitesi kriteri modelde yok iken kriter ağırlıkları

“Kentsel mekan ve tasarım kalitesi” kriterinin modelde olmadığı varsayıldığında; tüm kriterlerin vizyon üzerindeki
ağırlı puanlarının artmıştır. Diğer durumlarda olduğu gibi bu
durumda da “çevresel sürdürülebilirlik” kriterinin ağırlık puanı diğer kriterlere oranla daha fazla artmıştır. Bununla birlikte, “kentsel mekan ve tasarım kalitesi” kriterinin modelde
olmaması durumunda kriter önceliklerinin değişmediği de
görülmektedir. Diğer bir ifadeyle hiçbir kriterde sıralamayı
değiştirecek ölçüde bir artış gözlenmemiştir.
“Kentsel mekan ve tasarım kalitesi” kriteri modelde olmadığı varsayılarak hesaplanan yeni stratejik amaçların
öncelik sıralaması, ortak akılda çıkan stratejik amaçların
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%18,91

%16,63

Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi

%0,00

%20,84

%20,00

%25,00

Tüm kriterler modelde iken kriter ağırlıkları

öncelik sıralaması ile karşılaştırılması aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir.
“Yaşam alanlarının tasarımında yüksek kalite ve özgünlüğün
sağlanması”, “kentsel risk alanlarının (çöküntü bölgeleri, düzensiz yapılaşma, güvenlik, afet, vb.) yeniden yapılandırılması
ve mevcut yaşam çevresinin iyileştirilmesi”, “kentsel fonksiyonların (kullanımların) dağılımında mekânın etkin kullanılması”, “korumanın, ekonomik ve sosyal kalkınma boyutlarıyla bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesi”, “afet yönetim
sisteminin etkinleştirilmesi” gibi “kentsel mekan ve tasarım
kalitesi” kriterine etkisi çok fazla olan stratejik amaçların
ağırlıkları azalmış ve daha alt sıralara yerleşmişlerdir.

Şekil 28: Kentsel Mekan ve Tasarm Kalitesi Kriteri Modelde Varken ve Yokken
Stratejik Amaç Öncelikleri Karşılaştırması

Eğitim

0,916
0,906

Raylı sistemler

0,821
0,814

Ulaşım türlerinin entegrasyonu

0,800
0,798

Yaşam alanlarının tasarımı

0,796
0,818

Kentsel fonksiyonlar

0,792
0,810

Turizm

0,785
0,790

Kentsel risk alanları

0,776
0,792

Yerel ağlar

0,775
0,754

Enerji verimliliği

0,770
0,766

Kurumsal kapasite

0,769
0,760

Tarihi ve kültürel miras

0,765
0,779

Koruma

0,765
0,777

Ulaşım türlerinin entegrasyonun

0,760
0,754

İstanbul yaşam kültürü

0,758
0,756

Yaratıcı endüstriler

0,748
0,749

Kent güvenliği

0,741
0,720

Hizmetler sektörünün geliştirilmesi

0,739
0,724

Bilim ve teknoloji üssü

0,733
0,729

Sanayide yüksek katma değer

0,733
0,732

İşsizliğin azaltılması

0,724
0,691

Doğal kaynaklar

0,716
0,709

Yenilenebilir enerji

0,709
0,710

Etkin atık yönetimi

0,708
0,698

Lojistik sektörü

0,704
0,690

İşgücü niteliği

0,693
0,676

Uluslararası finans merkezi

0,676
0,675

Küresel ekonomiye entegrasyon

0,670
0,667

Afet yönetim sistemi

0,668
0,683

Toplum sağlığı

0,650
0,622

Sosyal dışlanma

0,641
0,628

0

0,2

Kentsel mekan ve tasarım kalitesi kriteri modelde yok iken stratejik amaç ağırlıkları

0,4

0,6

0,8

1,0

Tüm kriterler modelde iken kriter ağırlıkları
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Sonuç olarak ortak akıl ile değerlendirilen 7 kriterler için
duyarlılık analizleri yapılmıştır. Bütün kriterler için aynı duyarlılık analizleri yapılmış olmakla bereber “çevresel sürdürülebilirlik” kriteri ağırlık bakımından öne çıktığından, bu
kritere özel yer verilmiştir.

Şekil 29’da ‘çevresel sürdürülebilirlik’ kriterine, stratejik
amaçların duyarlılıkları gösterilmiştir. Şekil herhangi bir
strateji için, çevresel sürdürülebilirlik modelde iken hesaplanan ağırlık puanı ve bu kriter modelde yokken hesaplanan
ağırlık puanları ile oluşturulmuştur.

Şekil 29: Çevresel Sürdürülebilirlik Kriterine 						
Bütün Stratejik Amaçların Duyarlılığı
Eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması

1,000

Yaşam alanlarının tasarımında yüksek kalite ve
özgünlüğün sağlanması
Raylı sistem ağırlıklı bir toplu tasıma sisteminin
geliştirilmesi
Kentsel fonksiyonların (kullanımların) dağılımında
mekânın etkin kullanılması
Farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun
sağlanması ve dengeli bir ulaşım altyapısının
geliştirilmesi

0,900

Kentsel risk alanlarının (çöküntü bölgeleri,
düzensiz yapılaşma, güvenlik, afet, vb.) yeniden
yapılandırılması ve mevcut yaşam çevresinin
iyileştirilmesi
İstanbul’un turizmde küresel cazibe merkezi olması

0,800

Tarihi ve kültürel mirasın varlık değeri gözetilerek
korunması ve geliştirilmesi
Korumanın, ekonomik ve sosyal kalkınma
boyutlarıyla bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesi
Enerji verimliliğinin sağlanması
Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında
kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

0,700

Istanbul yaşam kültürünün ve kentlilik bilincinin
geliştirilmesi
Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi
Yerel ağlar ve işbirliğinin geliştirilmesi
Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin potansiyelinin
geliştirilmesi
Sanayide yüksek katma değer üreten ve ileri
teknolojileri kullanan bir yapının desteklenmesi

0,600

İstanbul’un bilim ve teknoloji üssü haline getirilmesi
Hizmetler sektörünün geliştirilmesi ve hizmet
ekonomisine geçisin sağlanması
Kent güvenliğinin iyileştirilmesi
Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması
Doğal kaynakların ve çevrenin korunması

0,500

Etkin atik yönetiminin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi
İşsizliğin azaltılması
Lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılması
Afet Yonetim sisteminin etkinleştirilmesi
İşgücü niteliğinin yüksek katma değer üreten
ekonomik faaliyetlerin ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirilmesi

0,400
%0
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%40

%60

%80

%100

Şekil 30’da ise ‘çevresel sürdürülebilirlik’ kriterine, bu kritere göre öncelikli 10 stratejik amacın duyarlılıkları gösterilmiştir. Şekil herhangi bir stratejik amaç için, çevresel sür-

dürülebilirlik modelde iken hesaplanan ağırlık puanı ve bu
kriter modelde yokken hesaplanan ağırlık puanları ile oluşturulmuştur.

Şekil 30: Çevresel Sürdürülebilirlik Kriterine 						
Bazı Stratejik Amaçların Duyarlılığı
Eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması

1,000

Yaşam alanlarının tasarımında yüksek kalite ve
özgünlüğün sağlanması
Raylı sistem ağırlıklı bir toplu tasıma sisteminin
geliştirilmesi
Kentsel fonksiyonların (kullanımların) dağılımında
mekânın etkin kullanılması

0,950

Farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun
sağlanması ve dengeli bir ulaşım altyapısının
geliştirilmesi
Kentsel risk alanlarının (çöküntü bölgeleri,
düzensiz yapılaşma, güvenlik, afet, vb.) yeniden
yapılandırılması ve mevcut yaşam çevresinin
iyileştirilmesi

0,900

İstanbul’un turizmde küresel cazibe merkezi olması
Tarihi ve kültürel mirasın varlık değeri gözetilerek
korunması ve geliştirilmesi
Korumanın, ekonomik ve sosyal kalkınma
boyutlarıyla bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesi
0,850

Enerji verimliliğinin sağlanması

0,800

0,750

0,700

0,650
%0

%20

%40

%60

%80

%100
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TUTARLILIK
Tutarlılık analizi için kullanılan AHY’ de tutarlılık oranı hesaplanır ve bu
oran %10’dan küçük ise tutarlıdır, büyük ise tutarsızdır denir. Yapılan
tutarlılık analizi sonucunda tutarlılık oranı: %1 olarak bulunmuştur.

7.
TUTARLILIK
ANALİZİ

Topkapı Sarayı, Harem Hastane Binası
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önemlidir. Bunun için tutarlılık analizi yapılmıştır. Tutarlılık

7.1. İkili Karşılaştırmalar
Matrisi’nin Bulunması (1. Aşama)

analizi için kullanılan AHY’ de tutarlılık oranı hesaplanır ve

İkili Karşılaştırmalar matrisi yardımıyla, kriterlerin amaca

bu oran %10’dan küçük ise tutarlıdır, büyük ise tutarsızdır

ulaşmakta, seçenekler açısından önemleri, ikili kıyaslama

denir. Bu analiz için aşağıdaki adımlar izlenmiştir.

yöntemi çerçevesinde belirlenmiştir.

AHY algoritması sonucu elde edilen sonuçların tutarlılığı, karar modelinin amacına ulaşıp ulaşmaması açısından

Tablo 19: Kriterlerin Vizyona Katkı Açısından İkili Karşılaştırılmalarının Matris Gösterimi
Erişilebi- Rekabet
Çevresel Yaşam
lirlik
edebilirlik sürdürüle- kalitesi
bilirlik
Erişilebilirlik
Rekabet edebilirlik
Çevresel
sürdürülebilirlik
Yaşam kalitesi
İçerme ve
bütünleşme
Tasarım kalitesi
Özgünlük
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1

İçerme ve
Tasarım
bütünleşme kalitesi

Özgünlük

1

1/1,9

1/1,4

1

1,1

1/1,1

1

1/1,5

1/1,1

1,1

1,3

1/1,1

1

1,1

1,1

1,5

1,3

1

1

1,1

1/1,3

1

1/1,2

1/1,3

1

1/1,9
1

7.2. Öncelik Vektörlerinin
Bulunması (2. Aşama)
İkinci adım her bir özelliğin önem derecesini gösteren,
öncelik vektörlerinin bulunmasıdır. AHY metodolojisine
uygun olmak şartıyla uygulamada kolaylık olması açısından
geliştirilmiş pek çok durumda iyi sonuçlar veren bir
algoritma geliştirilmiştir. İkili karşılaştırma matrisindeki
her bir sütunun elemanları, o sütunun toplamına bölünür.
Böylece Aw olarak adlandırılan ve her sütundaki değerler
toplamı 1’e eşit olan bir ‘Normalleştirilmiş İkili Karşılaştırma
Matrisi’ elde edilmiştir. (m=7 / kriter sayısı)

a w11 =

a11

m

∑a

i1

i=1

7.3. Tutarlılık Oranlarının
Hesaplanması (3. Aşama)
Bu aşamada AHY’de yapılan ikili karşılaştırmaların tutarlılık derecesi hesaplanmıştır. Yapılan hesaplama sonucunda

Elde edilen Aw matrisinde, her bir satırda yer alan elemanların aritmetik ortalaması alınır. Bu aritmetik ortalama (1 x m) boyutlu matrisin ilgili satırını oluşturacaktır.
Bunun sonucu olarak, m boyutlu “ω öncelik vektörü”
elde edilmiştir. (m=7)

elde edilen tutarlılık derecesi kabul edilebilir limitin(%10)
üstünde ise, değerlendirmeler yenilenmeli, oluşturulan
yapı ve süreçler gözden geçirilmeli ve bu aşamaya kadar
yürütülen çalışmalar tekrar edilmelidir. Uygulamalarda tutarlılık oranının %15-20’nin üzerinde olması tutarsızlık gösterir: Bu durumda ya sorular anlaşılmamaktadır, ya baştan
savma yanıtlar verilmiştir ya da makul bir tutarsızlığın üzerinde tutarsızlık söz konusudur. Hesaplanan oranın teorik
sınır olan %10’un altında olması ise verilen yanıtların tutarlı
olduğunu gösterir.

ω = [ ω1, ω2, ωm ]

T

Yapılan tutarlılık analizi sonucunda tutarlılık oranı: %1 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak tutarlılık oranının %1 olması
sürecin oldukça tutarlı bir şekilde geliştiğini; katılımcılar tarafından yöntemin ve soruların iyice anlaşılmış olduğunu ve
katılımcıların büyük bir dikkat ve özenle yönteme katılımın
sağlandığı bir süreç yakalanmış, bu bağlamda istenilen amaca ulaşılmıştır.
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DEĞERLENDİRME
Karar Konferansı sonuçları İstanbul’un bölgesel kalkınması için
ortaya konan vizyonun hayata geçirilmesinde stratejik amaçların
hem genel öncelik sırası ve önemi hem de her bir kriter ve dolayısıyla
gelişme ekseni çerçevesinde öncelik sırası ve önemine ilişkin olarak
İstanbul’daki bir çok önemli kurum ve kişi görüşünü yansıtmaktadır.

8.
GENEL
DEĞERLENDİRME

Topkapı Sarayı
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Karar Konferansı sırasında kullanılan metodolojide en önemli

tejik amacın tamamına Bölge Planı içerisinde yer verilmiştir.

iki parametre, kullanılan karar modeli ve modeli değerlendi-

Karar konferansı sonuçları tüm bu stratejik amaçların birbi-

ren katılımcı grubudur. Bu iki parametrenin içeriği ve yapısı

riyle etkileşimli ve koordineli bir şekilde hayata geçirilmesi-

değiştikçe, yöntem sonucu ortaya çıkan öncelikler de farklı

nin, İstanbul’un kalkınma vizyonuna ulaşmasında çok önem-

olmaktadır. Karar Modeli’nin içerik açısından geçerliliğini sağ-

li olduğunu da ortaya koymuştur.

layabilmek amacıyla, model içeriği daha önce gerçekleştirilen
Arama Konferansı ve Tematik Çalıştayların çıktıları dikkate
alınarak oluşturulmuştur. Diğer kritik parametre, “katılımcılar” ise, tüm iddia sahibi gruplarını temsil edebilmesi amacıyla
mümkün olduğunca geniş bir katılım gözetilerek belirlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında, karar konferansı çıktılarının “ortak

102

Karar Konferansı genel olarak Bölge Planı’nın başta vizyonu
olmak üzere bütün boyutlarıyla, özel olarak ise Bölge Planı
stratejik amaçlarının İstanbul’da yer alan önemli kurum ve
kişilere tanıtılması; bunlar tarafından tartışılması, değelendirilmesi, içselleştirilmesi ve nihai olarak da sahiplenilmesi

akıl”ı yansıtması ve içerik geçerliliğini sağlamak adına etkin

açısından çok etkili bir yöntem olduğu gözlenmiştir.

çalışmalar yürütüldüğü görülmektedir.

Katılımcılar tarafından değerlendirilecek seçeneklerin ön-

Karar Konferansı ve çıktıları, bir karar destek sistemi mantı-

ceden belirlenerek katılımcılara sunulması konferansın bel-

ğında değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, paydaşlar tarafın-

li bir gündeme bağlı olarak etkin bir şekilde yürütülmesini

dan ortaya konan bu sonuçlar, Bölge Planı’nın geliştirilerek

sağlamakta diğer taraftan kullanılan yazılım ile katılımcılara

nihai hale getirilmesinde ve uygulama sürecine ışık tutmuş-

sunulan interaktif değerlendirme süreci ise katılımcıların ilgi

tur. Karar modelinde yer alan 30 stratejik amacın her birinin

ve motivasyonunu süreç boyunca canlı tutmaktadır. Bunun-

de, vizyona ulaşmak açısından önemli ve etkili olduğu Karar

la birlikte, temel amacın ve bu temel amaca ulaşmada öne-

Konferansı sırasında ortaya konmuştur. Bu nedenle 30 stra-

mi ve ağırlıkları değerlendirilecek seçeneklerin konferans

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

öncesinde yine paydaş kitlesi tarafından katılımcı yöntemler

Karar Konferansı’nda elde edilen veriler ve katılımcı görüş-

ile belirlenilmesi yöntemin başarılı bir şekilde uygulanma-

leri Bölge Planı’nın geliştirilerek nihai hale getirilmesi için

sı ve çıktılarının sahiplenilmesi açısından çok önemlidir. Bu

kullanılmıştır. Öncelikle karar modeli için kullanılan karar

bağlamda, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 2010-2013

kriterleri Bölge Planı vizyonununa ulaşmak için kullanılacak

İstanbul Bölge Planı stratejik amaçlarının değerlendirilmesi

en temel 5 gelişme ekseninin belirlenmesinde kullanılmıştır.

amacıyla düzenlenen Karar Konferansı’nın başarılı bir şekil-

Bu doğrultuda, “küresel rekabet edebilirlik” kriteri aynen

de yürütülmesi ve faydalı sonuçlar elde edilmesinde önemli

korunarak Bölge Planı’nın 5 gelişme ekseninden biri olarak

unsurlardan biri değerlendirmeye konu olan seçeneklerin

ortaya konmuştur. “Sosyal ve kültürel yaşam kalitesi”, “içer-

konferans öncesinde gerçekleştirilen paydaş ziyaretleri,

me ve bütünleşme” ve “çevresel sürdürülebilirlik” karar

arama konferansı ve tematik çalıştaylar gibi katılımcı yön-

kriterleri ise “Bölge Planı’nın ikinci ve üçüncü gelişme ek-

temlerle elde edilmiş olmasıdır.

senleri olan “sosyal kalkınma” ve “çevresel ve kültürel sür-

Diğer taraftan İstanbul, ülkenin en önemli kurumlarını ba-

dürülebilirlik” gelişme eksenlerine dönüştürülmüştür. Ben-

rındırmakta ve dolayısıyla İstanbul Bölge Planı hazırlanması

zer şekilde, “kentsel mekan ve tasarım kalitesi” karar kriteri

ve uygulanması süreçlerinde bu kurumların paydaş olarak

“kentsel mekan kalitesi” gelişme eksenine, “erişilebilirlik”

değerlendirilmesi gerekmektedir. Karar Konferan’sında

karar kriteri ise “ulaşım ve erişilebilirlik” karar kriterine dö-

200’den fazla kurumlarun mümkün olduğu kadar üst düzey

nüştürülmüştür. Diğerlerinden çok farklı bir niteliğe sahip

temsilcileri aracılığıyla katılımlarının sağlanmasında konfe-

olan “özgünlük” kriterinin aslında bütün gelişme eksenleri

rans süresinin bir gün ile sınırlanması ve günün sonunda

ile bir ölçüde ilişkilendirilebilecek olmakla birlikte daha çok

katılımcıların konferansta uygulanan yönetin sonuçlarını

“çevresel ve kültürel sürdürülebilirlik ve kentsel mekan kali-

görebilmeleri önemli bir rol oynamıştır.

tesi” gelişme eksenleri birlikte değerlendirilmiştir.

Şekil 31: Karar Kriterleri ve Bölge Planı Gelişme Eksenleri İlişkisi

KARAR KRİTERLERİ
Küresel Rekabet Edebilirlik

GELİŞME EKSENLERİ

Küresel Rekabet Edebilirlik

İçerme ve Bütünleşme
Sosyal Kalkınma
Sosyal ve Kültürel Yaşam Kalitesi
Çevresel Sürdürülebilirlik
Özgünlük

Çevresel ve Kültürel
Sürdürülebilirlik

Kentsel Mekân Kalitesi

Kentsel Mekân ve Tasarım Kalitesi
Erişilebilirlik

Ulaşım ve Erişilebilirlik
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Tablo 20: 2010-2013 İstanbul Bölge Planı Gelişme Eksenleri ve Stratejik Amaçları
Küresel Rekabet Edebilirlik Gelişme Ekseni Stratejik Amaçları
Hizmetler sektörünün geliştirilmesi ve ekonomideki ağırlığının artırılması
Sanayide yüksek katma değer üreten ve ileri teknolojileri kullanan bir yapının desteklenmesi
İstanbul Bölgesinin bilim ve teknoloji üssü haline getirilmesi
İşgücü niteliğinin yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi
Bölgenin küresel ekonomiye entegrasyonunun geliştirilmesi
Bölgenin uluslararası finans merkezi olması
Bölgenin turizmde küresel cazibe merkezi olması
Lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılması
Yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesi

Sosyal Kalkınma Gelişme Ekseni Stratejik Amaçları
İstanbul yaşam kültürünün ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi
Eğitime erişimin ve eğitim kalitesinin artırılması
Toplum sağlığının korunması ve sağlık hizmeti sunumunun geliştirilmesi
Sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi
Yerel ağlar, katılımcılık ve işbirliğinin geliştirilmesi
Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
Kent güvenliğinin iyileştirilmesi
İşsizliğin azaltılması

Çevresel ve Kültürel Sürdürülebilirlik Gelişme Ekseni Stratejik Amaçları
Doğal kaynakların ve çevrenin korunması
Etkin atık yönetiminin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi
Enerji verimliliğinin sağlanması ve temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması
Tarihi ve kültürel mirasın varlık değeri gözetilerek korunması ve geliştirilmesi
Korumanın, ekonomik ve sosyal kalkınma boyutlarıyla bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesi

Kentsel Mekan Kalitesi Gelişme Ekseni Stratejik Amaçları
Kentsel fonksiyonların dağılımında mekanın etkin kullanılması
Kentsel risk alanlarının (çöküntü bölgeleri, düzensiz yapılaşma, güvenlik, afet, vb.) sosyal, kültürel ve ekonomik
boyutlarıyla, özgünlüğü dikkate alınarak yeniden yapılandırılması
Mevcut yaşam çevresinin iyileştirilmesi
Yaşam alanlarının tasarımında yüksek kalite ve özgünlüğün sağlanması
Afet yönetim sisteminin etkinleştirilmesi

Ulaşım ve Erişebilirlik Gelişme Ekseni Stratejik Amaçları
Farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması ve dengeli bir ulaşım sisteminin geliştirilmesi
Raylı sistem ağırlıklı bir toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi
Mevcut ulaşım altyapısının verimli kullanımı ve ulaşım talebinin etkin yönetilmesi
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Karar konferansı tamamlandıktan sonra
organizasyonda görev alan ekip bir arada.
Analitik Hiyerarşi Yöntemi kullanılarak Karar Konfe-

ve teknik desteklerinin içeriğinin belirlenmesi amacıyla da

ransı’nda katılımcılar tarafından değerlendirilen ve ön-

kullanılmaktadır. Bölgenin kalkınma potansiyelini hareke-

celiklendirilen Bölge Planı stratejik amaçları ise görüşler

te geçirmek amacıyla her yıl farklı alanlarda ilan edilen bu

doğrultusunda geliştirilerek ve söz konusu değerlendirme

desteklerin konularının belirlenmesi, bu konuların bütün-

sonuçları da dikkate alınarak en çok ilgili oldukları karar

cül bir şekilde ele alınarak bütün boyutlarıyla incelenmesi,

kriteri, dolayısıyla bu karar kriterinin eşleştirildiği gelişme

desteklerin kapsamı ve önceliklerinin belirlenmesinde Karar

ekseni altında ele alınmıştır. Tablo 20’de stratejik amaçların

Konferansı sonuçları ve katılımcılar tarafından ortaya konan

Bölge Planı’nın gelişme eksenlerine dağılımı yer almaktadır.

görüşlerden yararlanılmaktadır.

Karar Konferansı sonuçları stratejik amaçların belli kriterler ve gelişme eksenleri ile daha çok ilişkilendirilebilir olduğunu ortaya koymakla birlikte diğer kriterler ve gelişme
eksenleri ile de ilişkisini ortaya koymaktadır. Bu nedenle
daha önceki bölümlerde yer alan “Şekil 6: “Her Bir Karar
Kriterine En Fazla Etkisi Olan İlk 5 Stratejik Amaç” aynı zamanda Bölge Planı’nda da bu ilişkileri ortaya koymak üzere
kullanılmıştır.

Karar Konferansı sonuçları İstanbul’un bölgesel kalkınması
için ortaya konan vizyonun hayata geçirilmesinde stratejik
amaçların hem genel öncelik sırası ve önemi hem de her
bir kriter ve dolayısıyla gelişme ekseni çerçevesinde öncelik
sırası ve önemine ilişkin olarak İstanbul’daki bir çok önemli
kurum ve kişi görüşünü yansıtmaktadır. Bu anlamda, kaynakların etkin bir şekilde kullanılması ve İstanbul’a ilişkin yatırımların planlanması ve önceliklendirilmesinde, İstanbul Kalkın-

Karar Konferansı sonuçları Bölge Planı’nı hayata geçirmek

ma Ajansı’nın yanı sıra dışında diğer ilgili kurumların alacağı

amacıyla İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan mali

kararlara ışık tutacak önemli bir kaynak niteliğindedir.
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KATILIMCILAR
Karar Konferansı’na, 280 farklı kurumdan toplam 323 katılımcı davet
edilmiş olup, 175 farklı kurumdan 228 temsilci katılmıştır.

EK-1:
KARAR
KONFERANSI
KATILIMCI LİSTESİ

Mimar Sinan’ın Türbesi
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EK-1: Karar Konferansı Katılımcı Listesi
Kurum
1 ALTI NOKTA KÖRLER VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ

EBRU ANSE

2 ANADOLU ASLANLARI İŞADAMLARI DERNEĞİ

MUSTAFA KOCA

3 ANADOLU ASLANLARI İŞADAMLARI DERNEĞİ

SITKI ABDULLAHOĞLU

4 ARNAVUTKÖY KAYMAKAMLIĞI

HÜRREM AKSOY

5 AVCILAR BELEDİYESİ

YAVUZ ÇENGEL

6 AVCILAR BELEDİYESİ

MEHMET HAMZA

7 AVCILAR BELEDİYESİ

A. TUNAY GÜRPINARLI

8 AVRASYA SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

ÖMER FARUK BAŞARAN

9 BAĞCILAR BELEDİYESİ

LOKMAN ÇAĞIRICI

10 BAĞCILAR KAYMAKAMLIĞI

ABDURRAHMAN KAÇMAZ

11 BAĞCILAR KAYMAKAMLIĞI

VEYSEL YURDAKUL

12 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

İSMAİL HAKKI ÖZHAN

13 BAHÇELİEVLER KAYMAKAMLIĞI

ŞEVKET CİNBİR

14 BAKIRKÖY BELEDİYESİ

HASAN ERSOY

15 BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI

YAKUP VATAN

16 BAŞAKŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

CEVDET CAN

17 BAYINDIRLIK VE İSKAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

KASIM KAYIHAN

18 BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI

ABDULKADİR YAZICI

19 BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ

Ö. YÜKSEL TÜRKİLİ

20 BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI

SADETTİN YÜCEL

21 BEYKOZ KAYMAKAMLIĞI

NAZİFE AHMEDOVA

22 BEYKOZ KAYMAKAMLIĞI

AYDIN ERGÜN

23 BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ

ERGÜN ŞAHİN

24 BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI

YUSUF ODABAŞ

25 BEYLİKDÜZÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

ADNAN KELEŞOĞLU

26 BEYOĞLU BELEDİYESİ

ÖZCAN TOKEL

27 BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI

HASAN ŞENSES

28
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Temsilci

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR KURUMU
TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU

GÜL İREPOĞLU

29 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR.
CENGİZHAN ÖZTÜRK

30 BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK KALKINMA AJANSI

JÜLİDE ALAN

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

EK-1: Karar Konferansı Katılımcı Listesi
Kurum

Temsilci

31 BÜYÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI

İSMAİL GÜNDÜZ

32 ÇATALCA KAYMAKAMLIĞI

NEVZAT TAŞDAN

33 ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

HASAN ÖZTÜRK

34 ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

YAŞAR MAMATİ

35 ÇEKMEKÖY KAYMAKAMLIĞI

MEHMET ARSLAN

36 ÇEVRE DOSTU YEŞİL BİNALAR DERNEĞİ

NİHAT GÖKYİĞİT

37 ÇEVRE KORUMA VE AMBALAJ ATIK DEĞERLENDİRME VAKFI

CÜNEYT KALKAN

38 ÇEVRE VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

ERKAN KAYAÖZ

39 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

GAMZE ARTUN

40 DENİZ TEMİZ DERNEĞİ

ASLİN KARANFİL

41 DENİZ TİCARET ODASI

KORAY DENİZ

42 DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

EMRAH YAMAN

43 DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ABDULLAH ÖZDEMİR

44 DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI

ENGİN ŞENOL

45 DÜNYA GAZETESİ

İBRAHİM EKİNCİ

46 EKONOMİ MUHABİRLERİ DERNEĞİ

TURGAY TÜRKER

47 EKONOMİ VE DIŞ POLİTİKA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

AHU YİĞİT

48 ESENLER BELEDİYESİ

FARUK AYDIN

49 ESENLER KAYMAKAMLIĞI

MEDİ BAŞ

50 ESENYURT BELEDİYESİ

SELAHATTİN POYRAZ

51 ESENYURT KAYMAKAMLIĞI

HALİL UYUMAZ

52 EYÜP KAYMAKAMLIĞI

OSMAN KAYMAK

53 FATİH KAYMAKAMLIĞI

HASAN KARAKAŞ

54 FİNANSAL KİRALAMA DERNEĞİ

HAKAN GÜLELÇİ

55 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLARI DERNEĞİ

FARUK GÖKSU

56 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLARI DERNEĞİ

EYLEM GÜLCEMAL

57 GAZETECİLER VE YAZARLAR VAKFI

CEMAL UŞAK

58 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

ARİF PARLAKKILIÇ

59 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

DENİZ MURT

60 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

BEYHAN ERGİN
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EK-1: Karar Konferansı Katılımcı Listesi
Kurum
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Temsilci

61 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

NAMIK KEMAL SAĞIROĞLU

62 GAZİOSMANPAŞA KAYMAKAMLIĞI

SEDDAR YAVUZ

63 GAZİOSMANPAŞA KAYMAKAMLIĞI

ŞEREF KOÇ

64 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

PROF. DR.
LÜTFİHAK ALPKAN

65 GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

TAMER TAŞPINAR

66 GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

MUSTAFA YILDIZ

67 GİYİMKENT BAŞKANLIĞI

İDRİS KURŞUN

68 GİYİMKENT BAŞKANLIĞI

SALİM GÖKSU

69 GÜNGÖREN KAYMAKAMLIĞI

İSMAİL BULAÇ

70 GÜNGÖREN KAYMAKAMLIĞI

HÜSEYİN ERDOĞAN

71 HAK-İŞ KONFEDERASYONU

AHMET KAYA

72 İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

NURİ KONAK

73 İKTİSADİ GELİŞİM VE İŞ AHLAKI DERNEĞİ

ŞÜKRÜ ALKAN

74 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

ÇİSEL İLERİ

75 İL DEFTERDARLIĞI

BEKİR BAYRAKDAR

76 İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

PROF. DR.
AHMET EMRE BİLGİLİ

77 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DR. MUAMMER YILDIZ

78 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İBRAHİM TOPÇU

79 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

GÜLHAN GÜNDOĞDU

80 İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ

AHMET KAVAK

81 İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI

DR.MUHTAR ÇOKAR

82 İSLAM TARİH, SANAT VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI VAKFI

ABDULLAH TOPALOĞLU

83 İSTANBUL 2010 KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI

YILMAZ KURT

84 İSTANBUL 2010 KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI

GAZİ SELÇUK

85 İSTANBUL AVRUPA BİRLİĞİ ÖNCÜLERİ DERNEĞİ

FİKRET KASAPOĞLU

86 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

HÜSEYİN EREN

87 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KÖKSAL TANDIROĞLU

88 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ABDULKADİR İNCEOĞLU

89 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

UĞUR İNAN

90 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ

SELÇUK TÜTÜNCÜ

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

EK-1: Karar Konferansı Katılımcı Listesi
Kurum

Temsilci

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
92
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
93
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
91

CEVAT YAMAN
TÜRKER EROĞLU
AHMET ERHAN GÖKAL

94 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSMEK

GÜVEN ÇALIŞKAN

95 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR A.Ş.

NEVZAT BAYHAN

96 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR A.Ş.

HASAN IŞIK

97

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MUZAFFER SARAÇ

98 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU ÜRÜNLERİ HALİ MÜDÜRLÜĞÜ

MEHMET UÇAR

99 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

İHSAN KARADENİZ

100 İSTANBUL ÇOCUKLARI VAKFI

İLHAN KANTARCIOĞLU

101 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLARI ODALARI BİRLİĞİ

FAİK YILMAZ

102 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLARI ODALARI BİRLİĞİ

MUSTAFA AKYÜZ

103 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

DR. YASEMİN DEMİRDAĞ

104 İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ

CEMAL ÖZDEMİR

105 İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ

SABRİ KAYA

106 İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ

TÜLAY TAŞÇI

107 İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ

HASAN HÜSAMETTİN KOÇAK

108 İSTANBUL KALKINMA AJANSI

DOÇ. DR. ABDÜLMECİT
KARATAŞ

109 İSTANBUL KALKINMA AJANSI

GÖKHAN ÇOBAN

110 İSTANBUL KALKINMA AJANSI

AŞKIN AYIK

111 İSTANBUL KALKINMA AJANSI

MEHMET ONUR PARTAL

112 İSTANBUL KALKINMA AJANSI

MEHMET HASAN BULUT

113 İSTANBUL KALKINMA AJANSI

ESRA ÖNCÜL

114 İSTANBUL KALKINMA AJANSI

SERKAN KORKMAZ ARSLAN

115 İSTANBUL KALKINMA AJANSI

SEDA ATABAY

116 İSTANBUL KALKINMA AJANSI

YUSUF HARTAVİ

117 İSTANBUL KALKINMA AJANSI

DUYGU TANRIKULU

118 İSTANBUL KALKINMA AJANSI

BURCU ÖZÜPAK GÜLEÇ

119 İSTANBUL KALKINMA AJANSI

MUHAMMET MUCTEBA BEŞLİ
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EK-1: Karar Konferansı Katılımcı Listesi
Kurum
120 İSTANBUL KALKINMA AJANSI

ABDURRAHMAN
HALİS AÇIKGÖZ

121 İSTANBUL KALKINMA AJANSI

SÜLEYMAN BAYEZİT

122 İSTANBUL KALKINMA AJANSI

ZEKERİYA SÖNMEZ

123 İSTANBUL KALKINMA AJANSI

MUSTAFA KARABAŞ

124 İSTANBUL KALKINMA AJANSI

AHMET TOLGA KURU

125 İSTANBUL KALKINMA AJANSI

ELİF İLHAN

126 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

ESİN Y. AKBULUT

127 İSTANBUL METROPOLİTAN PLANLAMA MERKEZİ

ULAŞ AKIN

128 İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

KAZIM GÖKHAN ELGİN

129 İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

OLGUN GÜNDÜZ

130 İSTANBUL SANAYİ ODASI

Z. GONCA ÜNDÜL

131 İSTANBUL SANAYİ ODASI

ÖMER İNAN

132 İSTANBUL SİT ALANLARI ALAN YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

GÜLAYŞE EKEN

133 İSTANBUL TAŞIMACILAR BİRLİĞİ DERNEĞİ

REHA BALİ

134 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARI TEKNOKENT

ARZU ERYILMAZ

135 İSTANBUL TİCARET ODASI

ÖYKÜ SELİMOĞLU

136 İSTANBUL TURİST REHBERLERİ ESNAF ODASI

METİN KURAL

137 İSTANBUL TURİZM, KÜLTÜR VE ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

TUNAY GÜRSEL

138 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

PROF DR. KARUN NEMLİOĞLU

139 İSTANBUL VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ

ÜZEYİR YILMAZ

140 İSTANBUL VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

HURİSER AŞICI

141 İŞ HAYATI DAYANIŞMA DERNEĞİ

RECEP EKŞİ

142 KAĞITHANE BELEDİYESİ

KEMAL ÇAVUS

143 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ŞAMİL GÜLEN

144 KARTAL BELEDİYESİ

MURAT DİREN

145 KATI ATIK TÜRK MİLLİ KOMİTESİ

PROF. DR. GÜNAY KOCASOY

146 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MUSTAFA ÇALIŞKAN

147 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MUHSİN SUBAŞI

148 KOÇ ÜNİVERSİTESİ

DOÇ. DR. METİN TÜRKAY

149
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Temsilci

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

AYŞE ÖĞÜNÇ

EK-1: Karar Konferansı Katılımcı Listesi
Kurum

Temsilci

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ
151
BAŞKANLIĞI İKİTELLİ İŞLETME GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
150

MUSTAFA BOZKURT
SELAHATTİN KAYA

152 KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

SEDA GENÇ

153 KÜÇÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI

ORHAN ÖZTÜRK

154 MALTEPE BELEDİYESİ

ÖMER LÜTFÜ SOMUN

155 MALTEPE KAYMAKAMLIĞI

AHMET OKUR

156 MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ

ZÜVER ÇETİNKAYA

157 MARMARA İŞ HAYATI DERNEKLERİ FEDERASYONU

ÖMER FARUK EKŞİ

158 MARMARA ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. SUAT OKTAR

159 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. GÜZİN KAYA

160 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

MEHMET NURİ GÖNENOĞLU

161 PENDİK BELEDİYESİ

CİHAT ASLANOĞLU

162 PENDİK KAYMAKANLIĞI

CAFER ODABAŞ

163 REKLAMCILAR DERNEĞİ

SELMA KARAASLAN

164 REKLAMCILIK VAKFI

EMEL GÖKER

165 RO-RO GEMİ İŞLETMECİLERİ VE KOMBİNE TAŞIMACILAR DERNEĞİ

AHMET GÜZEN

166 RUMELİ YÖNETİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

İDRİS KORALP

167 SABANCI ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. KOREL GÖYMEN

168 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

BERK ALBAYRAK

169 SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR BÖLGE KOMUTANLIĞI

SERDAR UMARER

170 SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

HİLMİ SEZER

171 SARIYER BELEDİYESİ

İNAN İZCİ

172 SARIYER KAYMAKAMLIĞI

SADETTİN YÜCEL

173 SERMAYE PİYASASI KURULU

RESUL CEVİZ

174 SİLİVRİ BELEDİYESİ

FİLİZ SARIKURT

175 SİLİVRİ KAYMAKAMLIĞI

YUSUF DEMİRKOL

176 SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNAL İNALTEKİN

177 SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLKAY SATILMIŞ

178 ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

ÇARE OLGUN ÇALIŞKAN

179 ŞİŞLİ KAYMAKAMLIĞI

MEHMET ÖKLÜ
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EK-1: Karar Konferansı Katılımcı Listesi
Kurum
180 T.C. MERKEZ BANKASI İSTANBUL ŞUBESİ

ÜMİT FINDIKOĞLU

181 TBMM MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

TALAT FAZLI SAKARYA

182

TEMA VAKFI (TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA VE
DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI)

PROF. DR.
ORHAN DOĞAN

183 TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

YAVUZ ÇELİK

184 TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

GÖKDAĞ GÖKTEPE

185 TRAKYA KALKINMA AJANSI

MEHMET GÖKAY ÜSTÜN

186
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Temsilci

TURİSTİK OTELCİLER, İŞLETMECİLER VE
YATIRIMCILAR BİRLİĞİ

ÖMER FARUK BOYACI

187 TURİZM GELİŞTİRME VAKFI

SEMA ADALILAR

188 TUZLA KAYMAKAMLIĞI

MÜMİN HEYBET

189 TUZLA ORGANİZE DERİ SANAYİ BÖLGESİ

CAVİT ÇETİN BAHADIR

190 TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ

HAŞMET ATAHAN

191 TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ

AYSEL CAN EKŞİ

192 TÜM SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

HALİT KANAK

193 TÜM SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

YASİN CEYHAN

194 TÜRK EĞİTİM VAKFI

DAVUT ÖKÜTÇÜ

195 TÜRK EĞİTİM VAKFI

NECMETTİN BAĞCI

196 TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI VE KONFEDERASYONU

SEFA TARGIT

197 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

ADNAN AKBAŞ

198 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

BAHRİ GÜNDOĞDU

199 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ

MELİKE MUMCU

200 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ

FİKRET KALFAOĞLU

201 TÜRKİYE DIŞ TİCARET DERNEĞİ

DR. SÜLEYMAN GEDİK

202 TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

NURDAN ŞAHİN

203 TÜRKİYE FUAR YAPIMCILAR DERNEĞİ

SERDAR YALÇIN

204 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

ZEKİ ÇOL

205 TÜRKİYE GÖNÜLLÜ TEŞKKÜLLER VAKFI

AYHAN OGAN

206 TÜRKİYE HALKLA İLİŞKİLER DERNEĞİ

FÜGEN TOKSÜ

207 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ZEKİ BOSTANCI

208 TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ

MUAMMER COŞKUN

209 TÜRKİYE İŞADAMLARI VE SANAYİCİLERİ KONFEDERASYONU

METİN ÇALIK
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EK-1: Karar Konferansı Katılımcı Listesi
Kurum

Temsilci

210 TÜRKİYE İŞADAMLARI VE SANAYİCİLERİ KONFEDERASYONU

FUAT ÖZBEKLİ

211 TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

ASALETTİN ARSLANOĞLU

212 TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ

ORHAN ARGON

213 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI

RECEP MEHMET ŞENGEL

214 TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ

OSMAN AKYÜZ

215 TÜRKİYE SAKATLAR KONFEDERASYONU

BİLAL KIZARTICI

216 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ

OSMAN İLKER SAVURAN

217 TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

GÜNNUR ÖZALP

218 TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ

MEHMET KALKAVAN

219 ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

NECİBE KARAALTIN

220 ULUSLAR ARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ

SELAHATTİN DOĞAN

221 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ

MUSTAFA ALPER

222 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ

SERPİL IŞILDAR

223 ÜMRANİYE BELEDİYESİ

EJDER BATUR

224 ÜMRANİYE KAYMAKAMLIĞI

MEHMET ALİ YILDIRIM

225 ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

CİHAN EROĞLU

226 ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI

SÜLEYMAN ERDOĞAN

227 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOÇ. DR.
ERKUT AKKARTAL

228 ZEYTİNBURNU KAYMAKAMLIĞI

MUSTAFA DÜNDAR
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