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İSTANBUL

VİZYON PLANI
‘BİTMEYEN KEŞİF’

“İstanbul Vizyon Planı”
‘Kentsel Strateji’ tarafından geliştirilen
kapsam ve içerik çerçevesinde,
A. Faruk Göksu tarafından hazırlanmıştır.

‘Kentsel Vizyon ile
Kurgulanan Kentler’
NEF ve Kentsel Strateji tarafından kurulan
Kentsel Vizyon Platformu
kamu, sivil ve özel sektör işbirliği ile
- bölge
- kent
- mahalle
ölçeğinde çalışmalar yaparak, yeni planlama
yaklaşımı ve modellerini tartışmaya açmaktadır.

‘KENTSEL VİZ ON’ İLE

www.kentselvizyon.org
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“İş bu katalogda kullanılan materyaller, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kullanılmıştır. Ticari amaçla kullanılamaz.”
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ANALİTİK BAKIŞ
Stratejik Göstergeler
10 Temel Sorun ve Fırsat
BEK Analizi
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STRATEJİK GÖSTERGELER
Nüfus:

Ekonomik Değerler:

Eğitim:

Tarihsel İzler:

14.000.000 kişi

• Hizmet
• Turizm
• Kültür
• Finans
• İnovasyon
• Bilgi
• Sanayi
• Lojistik
• Ulaştırma- Haberleşme

• 48 Üniversite

• M.Ö. 3000’li yıllara dayanan miras
• Medeniyetler: Roma İmparatorluğu, Bizans
İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu:
İmparatorlukların başkenti
• 58 Sit Alanı
• Dünya Mirası Ayasofya
• Camiler; Süleymaniye Camii, Sultanahmet
Camii
• Saraylar; Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı,
Beylerbeyi Sarayı, Çırağan Sarayı
9
• Hisarlar; Rumeli ve Anadolu
• Kuleler; Galata, Kız Kulesi
• Yerebatan Sarnıcı
• Çarşılar; Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı
• Antik Limanlar; Yenikapı (Theodosius Limanı)

Sosyal Altyapı:

Doğal Değerler:

• 36 Kütüphane
• 647 Sinema (salon)
• 147 Tiyatro (salon)
• 75 Müze

• Çatalca- Kocaeli Yarımadası
• Boğaziçi
•Belgrad Ormanı
• Riva Çayı, Küçüksu ve Göksu Dereleri,
Kağıthane ve Alibey Dereleri, Sazlıdere,
Karasu Deresi, Trança Deresi
• Küçükçekmece ve Büyükçekmece
Gölleri, Terkos Gölü
• Haliç

Performans Kriterleri

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

2

ÇEVRE
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Kaynak: Türkiye’nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması, Boğaziçi Üniversitesi, 2011.

EKONOMİ

1

YAŞAM KALİTESİ
SOSYAL

3

5

10 TEMEL FIRSAT

10 TEMEL SORUN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ulaşım; Trafik ve İnsan Kapasitesi
Dengesiz Yoğunlaşma Bölgeleri
Sosyal Ayrışma
Yapı ve Yaşam Kalitesi Riski
Karma Kullanım Dengesizliği
Kamusal Alanlara Yapılaşma Baskısı
Kıyı Kullanım Alternatifleri ve Kıyıya Erişim
Kısıtları
Büyük Kamusal Yatırımların Yarattığı Yapısal
Gelişim Baskısı
Yapılaşma Kapasitesinin Dolması
Kentsel Altyapı

Küresel Kent 1
Kentsel Bölge 2
Yabancı Sermaye Akışı 3
Büyük Altyapı Yatırımları 4
Uygarlıklar Birikimi 5
Dönüşüm Potansiyeli 6
Sanayi Sektöründen Hizmete Geçiş 7
Alt Merkez Geliştirme Stratejisi 8
Kongre ve Turizm Potansiyeli 9
Yaşamın Dinamizmi 10
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BEK
Birikim

Ekoloji

Bereket

Ekonomi

Beceri

Eşitlik

Uygarlıklar Tarihi
Kültürel Katmanlar
Arkeolojik Katmanlar
Kültürel Çeşitlilik
Evrensel Miras

Jeopolitik Konum
Özgün Dinamikler
Su Yolları
Kıyılar

BEK
ANALİZİ

Finans
Lojistik
Turizm- Kültür
Bilim ve Teknoloji
Sanayi

Mahalleler Arası Denge
Erişilebilir Standartlar
İmar Hakkı
Yaşam Kalitesi
Hizmetlere Erişim

Koruma

Kapasite

Kimlik

Büyüme

Edinim

Katılım

Beklenti

Entegrasyon

Karekteristik Bölgeler
Küresel Rekabet
Avrasya Merkezi

Gelişme Dinamiği
Katma Değer
İnsan ve Bilim Köprüsü
Kentsel Bölge

DMekan- Yaşam Tasarımı
Kuzey Ormanlarının Korunması
Risk Azaltma
Yabancı Sermaye Akışı
Bölge Merkez Rolü

Mahalle Yaşamı
Ortak Akıl
İşbirliği Ortamları
Bilgi Toplumu
Yaşam Kalitesi

Sosyal Etki Planı
Diyalog Kültürü
Eşit Erişim
Kamusal Hizmet Alanları
Mahalle Yaşamı

Kıyı- Kent Geçişi
Avrupa- Anadolu
Ekonomi ve Ekoloji
Birey ve Toplum

Evrensel Değerler
Tarihi Doku/ Katmanlar
Kentsel Çeşitlilik
Boğaziçi Silüeti
Su Havzaları

Demografik Hız
Dönüşüm ve Gelişim
Nüfus Taşıma Kapasitesi
Su Havzaları
Kurumsal Kapasite
Çevre Değerleri

Kalkınma

Etkinleştirme

Bakış

Kaynak: Kentsel Strateji

Anadolu Girişimciliği
Farklılaşma
Tanınırlık ve
Etkinlik
Ekonomik İşbirlikleri
Yenilikçilik ve Yaratıcılık

Boğaziçi
Su Havzaları
Kuzey Ormanları
Habitat Çeşitliliği
Karadeniz Sahili

Kurgu

Hizmet Sektörleri
Bilim ve Teknoloji
Üniversite ve Sanayi İşbirliği
Yerelin Gücü

Anadolu Mozaiği
Uygarlık Katmanları
Tarihi Yarımada
2 Yaka 1 Boğaziçi
7 Tepeli Kent

Kamu, özel , sivil işbirliği
Yerel bazlı örgütlenmeler
Üniversite ve Sanayi işbirliği

Küresel ve Bölgesel Ağ
Karakter Bölgeleri
Yeşil Yol
Eko- Üçgen
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STRATEJİK BAKIŞ
Bölgesel İşbirliği
Kent Kurgusu
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BULGARİSTAN

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ
İSTANBUL, BÖLGE İÇİNDE HANGİ
STRATEJİK ROLÜ ÜSTLENECEK?

KIRKLARELİ
EDİRNE

İstanbul’un geleceği küresel ekonomiye entegrasyon ve bölgesel
rekabet gücünün iyi yönetimine bağlıdır. İstanbul geleceğini, finans,
turizm ve kültür, inovasyon ve bilgi, lojistik temalarının üzerine
kurgulamaktadır. Bir başka deyişle, hem merkezi hem de yerel
yönetimin, İstanbul’un ekonomik, toplumsal ve mekansal yapılanması
için almış olduğu stratejik kararlar ile büyük kamu ve özel sektör
yatırımları bir yandan küresel ekonomiye uyum sağlamayı, bir yandan
da Avrasya bölgesinde rekabetçi fırsatlardan yararlanma hedefine
ulaşmayı sağlayacaktır.

YUNANİSTAN
Çerkezköy
Muratlı

Çorlu

İSTANBUL
TEKİRDAĞ
Çayırova
Gebze
KOCAELİ
SAKARYA

YALOVA

BURSA

Uluslararası senaryo; İstanbul’un büyük bir ekonomik merkez olma
ve uluslararası ticaret akışının odak noktası yapma amacına göre
yazılmıştır. Bu senaryonun gerçekleşmesi;
–
İstanbul’un bölgesinde inovasyon ve bilgi merkezi olması,
–
Avrasya bölgesinde ise bölgesel bir merkez, doğu ve batı
arasında küresel bir geçiş kapısı,
–
Lojistik odak merkezi,
–
Turizm ve kültür merkezi

ÇANAKKALE

olma hedeflerine ulaşmaya bağlıdır.

BALIKESİR
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KENT KURGUSU
YENİ KENT KURGUSU NE OLACAK?
İstanbul 15.0 milyonu bulan nüfusu ile ekonomik ve ekolojik sınırları
zorlama aşamasına gelmiştir. İstanbul’un aşırı yoğunlaşma ve dengesiz
büyüme stratejisinden, bölgenin merkezi ve doğu-batı arasında geçiş
kapısı olma temel stratejisine doğru ilerlemesi için yeni kent kurgusunun
stratejik konularını yeniden ele almalıdır.
İstanbul Stratejik Planında var olan;

4

3

1
2

–
Nüfus; Mevcut eğilimlere göre değil, planlı projeksiyonlara göre
artış stratejisi,
–
Merkez; Merkez ve alt merkez kademelenme stratejisi,
–
Sanayi; Sanayinin doğu ve batı gelişme odaklarında
konuşlandırılma stratejisi,
–
Teknoloji; Bilişim ve teknolojiye dayalı ekonomileri geliştirme
stratejisi,
genel gelişim çerçevesi oluşturmaktadır.
Ancak, İstanbul’un bir kentsel bölge ve dinamik süreçleri olan bir
metropol olma özelliği yeniden değerlendirilerek ‘anlama’ ve ‘planlama’
yaklaşımı ile yeni kentsel kurgu senaryosu yazılmalıdır.
39 ilçeden oluşan metropol, klasik idari bölünme yerine karakteristik
bölgeler yaklaşımı ile yeniden ele alınmalıdır. Bölgeleme yaklaşımı
ekonomik, ekoloji, toplumsal ve mekansal bileşenleri dikkate almalı ve
bölgeleme temel ilkeleri bilimsel ilkelere göre oluşturulmalıdır.
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BÖLGESEL VİZYON
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VİZYON
Bölgesel Vizyon
Kentsel Vizyon

DOĞU VE BATININ
BULUŞMA KAPISI

KENTSEL VİZYON
GELECEĞİN KEŞFİ;
ANADOLU MOZAİĞİ
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3X3 VİZYON ve EYLEM
ÇERÇEVESİ
Vizyon Çerçevesi
Eylem Çerçevesi

EYLEM ÇERÇEVESİ

1

FARKLILIK

2

TEMA

1

1
Küresel Kent:
‘Sınır Ötesi Güç’

Kültür:
‘Geçmiş ve Gelecek
Köprüsü’

2

2
Boğaziçi:

Eko:

‘Batının Doğusu,
Doğunun Batısı’

‘Ekonomi ve Ekoloji
Köprüsü’

3

3
Kentsel Bölge:

Eğitim:

‘Kapsama Alanı’

‘İnsan ve Bilgi
Köprüsü’

3

STRATEJİ

1
Metropol Yönetimi:
‘Karakteristik Bölgeler’

2
Risk Yönetimi:
‘Yapı ve Yaşam
Kalitesi’

3
Kapasite Yönetimi:
‘Yaşam Dengesi’

İSTANBUL’UN GELECEĞİ

VİZYON ÇERÇEVESİ

1

SEKTÖR

2

PROGRAM

3

PROJE

1

1

Hizmet:

Çeşitlilik Yönetimi:

Köprü:

‘Katma Değer’

‘Anadolu Mozaiği’

‘İnsan ve Bilgi Köprüsü’

1

2

2
Kültür:

‘Evrensel Kültürel
Miras’

2

Yaşam Hakkı:

Yeşil Yol:

‘Eşit Erişim’

‘Nefes Alma’

3

3
Tasarım:

‘Yaşam Tasarımı’

3
Kurgu:

Eko Üçgen:

‘39 Kent 1
İstanbul’

‘Ekonomi ve Ekoloji
Odakları’

3 FARKLILIK

1

VİZYON
ÇERÇEVESİ
3 FARKLILIK

3 TEMA

3 STRATEJİ

Küresel Kent

Kültür

Metropol
Yönetimi

Boğaziçi

EKO

Risk Yönetimi

Kentsel Bölge

Eğitim

Kapasite
Yönetimi

2

3

İstanbul’un tarihsel süreç içinde
stratejik ve jeopolitik konumu,
Avrasya bölgesinde bölgesel bir
merkez, doğu ve batı arasında
küresel bir geçiş kapısı olma
temel hedefine ulaşabilirliğinin
en önemli göstergesidir.

İstanbul’un kapsama alanının
genişliği ve yarattığı katma
değerin büyüklüğü, kentin
bölgesi içinde kentsel
bölge rolünü üstenmesini
sağlamaktadır. İstanbul’un
sanayi kentinden hizmet
kentine yapısal dönüşüm
süreci İstanbul’un doğusunda
Kocaeli, batısında, Tekirdağ
ve güneyinde ise Yalova
kentlerini ekonomik odak haline
getirmektedir.
Bu ekonomik üçgenin
sanayi kentleri İstanbul’un
kapsama alanını daha da
genişletmektedir. İstanbul
etki alanına aldığı bu kentsel
odakları entegre edecek ulaşım
ve altyapı yatırımları ile kentsel
bölge rolünü kurgulamalıdır.

Küresel Kent

Boğaziçi

Sınır Ötesi Güç

Batının Doğusu, Doğunun
Batısı

Küresel ekonomiye eklemlenme
ve bölgesel rekabet potansiyeli
İstanbul’u sınırlar ötesi güç
haline getirmiştir. İstanbul
bu gücünü uygarlıklar kenti
özelliğini de dikkate alarak
kültür ve turizm potansiyeli ile
de daha da güçlendirmelidir.
İstanbul küresel ekonominin
rekabetçi yaklaşımını dikkate
alarak mevcut potansiyellerinin
yanı sıra bilişim ve teknoloji
alanında yapacağı yatırımlarla
yenilik ve yaratıcılık temalarını
da gündemine alarak gücünü
artırmalıdır.

İki kıtayı buluşturan su yolu;
İstanbul’u küresel ticari koridor
olma özelliğinin yanı sıra kültürel
koridor olma farklılığını da
sunmaktadır. İstanbul Boğazı
ekonomik, ekolojik ve kültürel
özelliği ile yalnızca İstanbul’un
değil, Avrasya’nın birleştirici
omurgasını oluşturmaktadır.

Kentsel Bölge
Kapsama Alanı
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3 TEMA

1

2

3

İnsan ve Bilgi Köprüsü

Karakteristik Bölgeler

Çarpık ve yoğun yapılaşma İstanbul
‘un en önemli sorunlarından biridir.
Kentsel dönüşüm ve gelişim baskısı
ekolojik alanlara büyük baskı
yapmaktadır. Bu nedenle, ekonomi
ve ekoloji arasında denge çok
hassas bir aşamaya gelmiştir.
Bu nedenle, ekonomi ve ekoloji
arasında kurulacak köprü
İstanbul’un geleceği için yaşamsal
önem kazanmaktadır. Yapılaşma
kapasitesi ile su, yeşil gibi doğal
kaynak kapasitesi arasındaki
dengenin iyi kurulması yada
ekoloji aleyhine oluşan dengenin
yeniden kurulması için orman
alanlarını koruyacak ve havzaları
yeniden kazanacak stratejiler
geliştirilmelidir.

İnsan ve bilgi arasında kurulacak
köprüler, İstanbul’un bilim ve
teknoloji ile yenilik ve yaratıcılık
üzerine geleceğini kurgulamasını
sağlayacaktır. Yarışmacı ortam
içinde İstanbul’un küresel
piyasadan pay alması insana
ve bilime yapılan yatırımlarla
olacaktır.
İstanbul’un bölgesinde inovasyon
ve bilgi merkezi olması katma
değer yaratan yeni ekonomilerin
gelişmesini sağlayacaktır. Küresel
yatırımcıların yeşil yakalı insan
gücüne olan gereksinimine
İstanbul’un yapacağı yatırımlar
ve sağlayacağı ortamlar karşılık
vermelidir.

Yapı ve yaşam kalitesi riski
39 ilçeden oluşan İstanbul’un
yüksek bir İstanbul’da risk
yönetimi için farklı yaklaşımlar
ortaya konulmalıdır. Başta Büyükşehir yönetimi öncelikli konu
olmalıdır. Yapı stokunun
Belediyeleri Yasası olmak üzere diğer
¼ ünün yüksek riskli olma
yasalarla nüfusu 15.0 milyonu geçen
İstanbul’un yönetimi Büyükşehir ve İlçe ihtimali ve yaşama ilişkin park,
Belediyeleri sistematiği dışında, yenilikçi yeşil alan, yetersiz donatı
alanları, altyapı eksikliği gibi
bir yöntemle yapılmalıdır.
konular dikkate alındığında
İstanbul öncelikle 4 karakteristik
riskin minimize edilmesi için
bölgeye ayrılmalı ve bölgelerin
acil eylem planı hazırlanmalıdır.
oluşturulma temel ilkeleri ekonomi,
Acil Eylem Planı başta
ekoloji, topoğrafya ve kullanımlar
risk yönetimi olmak üzere
başlıklarında belirlenmelidir. Her bir
bölge için bütüncül yaklaşım içinde farklı finansman, eğitim, kurumsal
yapılanma, altyapı gibi temel
senaryolar geliştirilmelidir.
konuları içermeli ve çözüm
1.Bölge; Merkez Bölge; Batıda Fatih,
Eyüp, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, önerileri geliştirilmelidir. Acil
doğuda ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir ve Eylem Planı kamu, özel ve sivil
işbirliği içinde hazırlanmalı ve
Ümraniye.
sorumluluklar belirlenmelidir.
2.Bölge; Kartal Alt Merkez Odaklı
Bölge; Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla,
Sancaktepe, Sultanbeyli
3.Bölge; Basın Ekspres Yolu Alt Merkez
Odaklı Bölge; Zeytinburnu, Bakırköy,
Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Esenler,
Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Sultangazi
4.Bölge; Göller Bölgesi; Küçükçekmece,
Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar,
Arnavutköy.
.

Kültür

EKO

Geçmiş ve Gelecek
Köprüsü

Ekonomi ve Ekoloji
Köprüsü

Uygarlıklar kenti İstanbul geçmiş
ve gelecek arasında kuracağı
kültür köprüsü ile bölgesinde
merkez olma rolünü oynayabilir.
Geçmişin tarihsel derinliği ve
kültürel zenginliğini barındıran
mirası ile geleceğin kültürel
ve yaratıcı endüstrileri ile
birleştirerek yeni ekonomiler
yaratmalıdır.
İstanbul yaratacağı yeni kültürel
odakları ile kent kimliğini
yeniden oluşturmalıdır. Yaratıcı
aktivitelerin kümelenmesi ile
yaratılacak kültür ortamları
İstanbul’un kültür merkezi olma
şansını artıracaktır.

3 STRATEJİ

1

2

Eğitim

Metropol Yönetimi

Risk Yönetimi
Yapı ve Yaşam Kalitesi

3

Kapasite Yönetimi
Yaşam Dengesi
Yoğun yapılaşma ve kalan
doğal kaynakların baskı altında
olması kapasite yönetimi
konusunda da önemli stratejiler
geliştirilmesini zorunlu hale
getirmektedir. Yapı ve yaşam
kalitesi riski ile küresel
yatırım talebi İstanbul’un
dönüşüm hızını artırmaktadır.
İstanbul kentsel kapasitesinin
sınır seviyesine gelmesi ise
kaçınılmaz olarak kapasite
yönetimini öncelikli gündem
maddesi yapmaktadır.
İstanbul’un dönüşüm ve
gelişim kapasitesi kaçınılmaz
olarak yaşam dengesi üzerine
kurgulanmalıdır. İmar haklarının
artışı başta su ve açık alan
kapasitesinin seviyesine bağlı
olarak sağlanmalıdır. Ekonomik
ve ekolojik dengenin doğal
değerlerin aleyhine bozulduğu
makroformun, yaşam ile ilgili
kırmızı çizgilere ulaşmaması
için kontrol mekanizmaları
geliştirilmelidir.
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3 SEKTÖR

1

Hizmet

EYLEM
ÇERÇEVESİ
3 SEKTÖR

3 PROGRAM

3 PROJE

Hizmet

Çeşitlilik Yönetimi

Köprü

Kültür

Yaşam Hakkı

Yeşil Yol

Tasarım

Kurgu

EKO Üçgen

2

3

Kültür

Tasarım

Katma Değer

Evrensel Kültürel Miras

Yaşam Tasarımı

İstanbul’un kültür ve turizm
kenti ile finans ve inovasyon
merkezi olma vizyonu
doğrultusunda sanayinin
desantralizasyonu stratejisinin
uygulamaya geçmesi İstanbul’un
katma değer yaratan hizmet
kenti olmasın ı sağlamaktadır.
Hizmet kenti İstanbul özellikle
yenilik ve yaratıcılık temaları
ile bilim ve teknoloji alanında
projeler geliştirmeli ve yatırımlar
yapmalıdır.
Sanayiden hizmet kentine
dönen İstanbul, yeni işgücü için
sanayi işgücünün potansiyelini
değerlendirmek üzere kapasite
artırma programları ile süreci
iyi yönetmelidir. Üniversiteler
ve sanayi işbirliği ile eğitim
programları geliştirilmeli ve
özellikle hizmet sektörü için
girişimcilik teşvik edilmelidir.

Kültürel evrensel miras İstanbul’u
İstanbul yapan en büyük değerdir.
Bu değeri korumak, yaşatmak
ve gelecek nesillere aktarmak
için kültürel miras yönetimi
evrensel ilkeler dikkate alınarak
yapılmalıdır. Evrensel koruma ve
yaşatma ilkeleri ile geliştirilecek
program ve projeler, katılımcı
ortamlarda alınacak kararlarla
uygulanmalıdır.
Tarihi Yarımada ve İstanbul
Boğazı başta olmak üzere
İstanbul’un tarihsel kimliğini
ve yapısal karakterini ortaya
koyan kültürel ve doğal miras
alanlarımızın, büyük altyapı
projelerinin yaratacağı yapısal
baskılardan korumak için alan
yönetim planları hazırlanmalıdır.

Anadolu toplumsal ve kültürel
mozaiğinin ortaya çıkardığı
çeşitlilik ve zenginlik, İstanbul’da
yaşamı da canlı kılmaktadır.
İstanbul kent ve mahalle yaşamı
ve yaşamın ortaya koyduğu
canlılık, yaşam tasarımı
konusunda hassasiyeti gündeme
getirmektedir. Yıllarca yapı
ve proje tasarımı ile dönüşen
ve gelişen İstanbul’un yaşam
tasarımını ön plana alacak
stratejiler geliştirilmelidir.
Yapılaşma kapasitesini dolduran
İstanbul’un imar hakkı yerine
yaşam hakkı söylemi ile yaşam
alanlarının tasarlanmasında,
yaşayanların beklentilerini ve
kentin toplumsal dokusunu
dikkate alan çalışmalar
yapılmalıdır.
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3 PROGRAM

3 PROJE

1

2

Eşit Erişim

39 Kent 1 İstanbul

İnsan ve Bilgi Köprüsü

Nefes Alma

Ekonomi ve Ekoloji Odakları

İstanbul, yıllardır Anadolu
coğrafyasından göçenlerin
buluşma kenti olmuştur.
Bu özelliği ile kültürel ve
demografik zenginlik hep
artarak süregelmiştir. Tüm
yaşam zorluklarına rağmen
Anadolu mozaiğinin zenginliği ve
çeşitliliği İstanbul’u her zaman
farklı kılmıştır.
Bu farklılık, İstanbul’u İstanbul
yapan en büyük değerdir. Bu
değeri fırsata dönüştürmek
için insan odaklı programlar
geliştirilmelidir. Anadolu
kültürü ve insanının oluşturduğu
mozaiğin sunduğu değerler,
gelecek beklentileri de dikkate
alınarak iyi yönetilmelidir.

Tüm İstanbulluların kamu
hizmetlerine eşit ulaşabilirliğini
sağlayacak program ve
projeler yaşam hakkı olarak
kabul edilmelidir. Herkes için
eşit yaşam hakkı katılımcı
ortamlarının yaratılmasına
bağlıdır. Katılımcılığın artırılması
için mahalle bazında yerel
örgütlenmeleri destekleyecek
programlar geliştirilmelidir.
İmar hakkı yerine yaşam
hakkı yaklaşımın gündeme
getirilmelidir. İstanbulluların
gelecek yaşamları için karar
süreçlerine katılacakları işbirliği
projeleri geliştirilmelidir.
Engelsiz yaşam ve kentli haklarını
dikkate alan yaşam tasarımları
yapılmalı, yaşamı kolaylaştırıcı
yenilikçi uygulamalar
yapılmalıdır.

Her biri Anadolu ya da Avrupa
kentleri büyüklüğünde 39
kentten oluşan İstanbul’un
bütüncül olarak planlanması
için yeni kentsel kurguya
gereksinimi vardır. İstanbul’un
yeni kurgusu sektörel kümelenme
ve karakteristik bölgeleme
stratejileri ile olmalıdır.
Yapı ve yaşam kalitesi riskinin
azaltılması zorunluluğu ile
ekonomik çeşitlilik ve büyük
altyapı yatırımları İstanbul’un
yapısal dönüşümünün tetikleyici
unsurlarıdır. Yapısal dönüşüm
için ortaya konulacak bölgesel
ve kentsel vizyon ve vizyona
ulaşmak için öncelikli stratejiler
geliştirilmelidir.

Hizmet kenti İstanbul için insan
ve bilgi arasında kurulacak
hizmet köprüleri öncelikli proje
olmalıdır. İnsana ve bilgiye
yapılacak proje yatırımları
İstanbul’un hem küresel hem
de yerel ölçekte ekonomik
ve toplumsal kalkınmasını
sağlayacaktır. İki kıtayı
birleştiren köprüler yerine kent
ile kentliyi birleştirecek hizmet
köprüleri İstanbul için öncelikli
gündem olmalıdır.
Avrasya’nın inovasyon merkezi
olma hedefinin gerçekleşmesi için
eğitim program ve projelerine
yapılacak yatırımlar kamu, özel
ve sivil işbirlikleri ile olmalıdır.
Üniversiteler ile sanayi arasında
kurulacak işbirliği ortamları ARGE
yatırımlarını geliştirecek ve insan
ve bilgi arasında yeni köprüler
kuracaktır.

İstanbul’un en temel
sorunlarından biri olan açık
alan yetersizliği ve kişi başına
düşen yeşil alan miktarı dikkate
alındığında geliştirilecek en
öncelikli proje, yaşayanların
nefes almalarını sağlayacak
alanlar yaratılması olmalıdır.
Yeşil Yol projesi, İstanbul’un
iki önemli yolu olan E5 ve E6
arasında ona paralel bir açık
alan yani yeşil alan yaratmayı
amaçlamaktadır. Yeşil yol, başta
nefes almanın yanı sıra, deprem
esnasında toplanma alanı işlevini
görecektir. 60 m genişliğinde
40 km uzunluğunda açılacak yol
üzerindeki kalan yapılar tematik
odaklarda kümelendirilerek, yeni
bir yeşil omurga oluşturulacaktır.
Yeşil yol, doğuda göller bölgesi ile
batıda ise Kartal’da Aydos tepesi
ile bütünleşerek kuzey ormanları
ile yeşil kolyeye dönüşecektir.

İstanbul’un yapısal kurgusu;
ekonomi ve ekoloji odakları
ve odakların birbirleriyle
oluşturdukları üçgen
dinamiklerinin küresel ağ ile
olan etkileşimi ile yeniden
değerlendirilmelidir. Ekonomik
ve ekolojik üçgenlerin
yaratacağı katma değer ve
oluşturacağı kentsel omurga
yeni kurgunun temel bileşeni
olacaktır.

Çeşitlilik Yönetimi
Anadolu Mozaiği

3

1

2

3

Yaşam Hakkı

Kurgu

Köprü

Yeşil Yol

EKO Üçgen

Ekonomik Üçgen; Cendere
Vadisi Projesi, Kartal Yeni
Merkez Projesi, Basın Ekspres
Alt Merkez Projesi
Ekolojik Üçgen; Göller Bölgesi,
Aydos Tepesi, Kuzey Ormanları.
Ekonomi ve ekoloji üçgenlerinin
arasındaki ilişkinin kurulduğu
EKO projesi ile EKO üçgenin
bütünleşme stratejileri ise yeni
dinamikleri ortaya çıkaracak
ve İstanbul’un bütüncül
planlaması için bir fırsat
olacaktır.
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İSTANBUL’UN GELECEĞİ İÇİN
10 TEMEL İLKE

BÖLÜM

05

İstanbul’un Geleceği için
10 Temel İlke

1. Keşif; Geçmişin Bilinmeyenleri
2. Kültür; Uygarlıkların Harmanlaşması
3. Kuşak; Mavi ve Yeşil
4. Koridor; Bilim ve Teknoloji
5. Kalite; Mekan ve Yaşam Tasarımı
6. Koruma; Koruma Sektörü
7. Kaynaşma; Diyalog Kültürü
8. Kapasite; Stratejik Haritalar
9. Köprü; İnsan ve Bilgi
10. Kaynak; Yenilikçi Finansman
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KEŞİF:

KÜLTÜR:

İstanbul’un geçmişinin bilinmeyenlerinin günümüzde
ortaya çıkarılması yeni fırsatları gündeme getirmektedir.
Yenikapı kazılarında çıkan arkeolojik eserlerin 3.000 yıl
önceki bilinmeyenleri su yüzüne çıkarması gibi, geçmişin
bilinmeyenlerinin gelecekteki İstanbul’un evrensel kimliğinin
yeniden oluşmasını sağlayacaktır.

Üç imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul’da tarihi
süreç içinde uygarlıkların buluşması İstanbul’un
farklılığını ortaya koymaktadır. İstanbul bu farklılığı ile
kültürü kentsel gelişmenin birincil teması olarak ele
almalıdır. Yenikapı kazılarında ortaya çıkan değerlerin
3.000 yıl öncesine dayanması İstanbul’un tarihsel
derinliğinin önemini ortaya koymaktadır.

Geçmişin Bilinmeyenleri

Anadolu toplumsal yaşamının ve kültürünün harmanlandığı
İstanbul’da, mekan ve yaşama ilişkin toplumsal hafızanın
yeniden keşfini sağlayacak program ve projeler
geliştirilmelidir. Mekan tasarımı ile yaşam tasarımı arasındaki
dengeyi kuracak tasarım ilkelerini, geçmişin mahalle değerleri
ile yeniden keşfedecek mahalle tasarımcıları yetiştirilmelidir.

01

Uygarlıkların Harmanlaşması

Kültürel çeşitliliğin Anadolu mozaiği ile harmanlaştığı
günümüz İstanbul’u bu değerini kültürel gelişiminin yanı
sıra ekonomik kalkınması için de değerlendirmelidir.
Buluşmalar kenti İstanbul 2010 kültür başkenti sıfatını
tarihsel misyonu ile devam ettirmelidir.

02
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KUŞAK:

Mavi ve Yeşil
İstanbul’un hızlı kentleşmesi ve yoğun yapılaşması
başta su kaynaklarımız ve ormanlarımız olmak
üzere doğal mirasın yok olma tehlikesini
gündemimize getirmektedir. Üç tarafı denizlerle
çevrili İstanbul’un göl ve nehirleri yani mavisi ile
ormanları ve havzaları yani yeşili arasındaki doğal
ilişki sistematiği yok olmaktadır.
Mavi ve yeşil sistematiğinin yeniden kurgulanması
için yeni bir kuşak projesi geliştirilmelidir.
Kıyıları, havzaları ile ormanlarını bütünleştirecek
kuşak projesi İstanbul’un nefes alma projesi
olarak acilen uygulamaya sokulmalıdır.

03

KBilim
ORİDOR:
ve Teknoloji

04

Bilim ve teknoloji koridorları oluşturulması hizmet kenti
İstanbul’un bilim kenti olma hedefinin gerçekleştirilmesi
için önemlidir. Bu önem yalnız İstanbul için değil, küresel
ekonomik ağ içinde yer alan kentler için de önemlidir.
Yeni Yüzyıl Kent yaklaşımının temel ilkeleri olan ‘24 saat
yaşayan kent’, ile ‘yaşama ve çalışma alanı birlikteliği’
İstanbul’un dönüşüm ve gelişim stratejilerinin
uygulanmasına farklı boyutlar kazandıracaktır.
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KALİTE:

KORUMA:

Kentsel dokunun temel bileşenleri olan mekan ve
yaşam oluşum sürecinde yaşanılan sorunlar ve
sorunların çözümünün temel kavramları vizyon
ve tasarımdır. Mekan kalitesi düşük çevreler
ve riskli yapıların dönüşüm sürecinde kentsel
kalitenin mekan ve yaşam tasarımı ile sağlayacağı
ortamlar yaratılmalıdır.

İstanbul kültür ve doğal mirasını koruyarak ve
yaşatarak geleceğini kurgulamalıdır. Geçmişten
günümüze kadar gelen evrensel değerlerimizi
dönüşüm ve gelişimin odağı olarak görülmelidir.
Yaşamın en önemli iki değeri kültür ve doğa odaklı
program ve projeler İstanbul’u yaşam kalitesi
yüksek kent haline getirecektir.

Dönüşüm sürecinde yaşayanların geleceklerinin
tasarlanmasında söz sahibi olmalarını sağlayacak
ortamlar ve yöntemler geliştirilmesi katılımcı
demokrasinin önemini göstermektedir. Kentsel
kalitenin artırılması için yaşanabilirlik indeksleri
geliştirilmelidir.

İstanbul, son yıllarda finans ve gayrimenkul
sektörünün buluştuğu projeler geliştirmektedir.
Bu iki sektörün yarattığı sinerji İstanbul’un
dönüşüm hızını olumlu veya olumsuz olarak
artırmıştır. Bu iki sektörün yanı sıra kültürel ve
doğal miras potansiyelini dikkate alan koruma
sektörü arasındaki işbirliği katma değer yaratma
açısından farklı dinamikler yaratacaktır.

Mekan ve Yaşam Tasarımı

05

Koruma Sektörü

06
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KDiyalog
AYNAŞMA:
Kültürü
Kentin yapısal ve mekânsal olarak dönüşümü
süreçlerinde dönüşümün ekonomik ve
sosyal boyutları dikkate alınmalı, dönüşüm
süreçlerinde katılım, uzlaşma ve diyalog kültürü
geliştirilmelidir. Yaşanan hızlı dönüşümün,
insan yaşamı ve mekan üzerinde yarattığı
etkilerin değerlendirildiği ‘Sosyal Etki Planları
(SEP)’ hazırlanarak, proje süreçlerinin insanlar
üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler minimuma
indirilmelidir.

07

KAPASİTE:

Stratejik Haritalar
Kapasite sınırlarını zorlayan İstanbul için alınacak
her türlü karar ve geliştirilecek her projenin
bilimsel ilkelere dayalı gerekçeleri olmalıdır.
Kaynakların kıt olduğu günümüzde kaynakların
eşitlik ve öncelik ilkeleri ile kullanılması için
çalışmalar yapılmalıdır.
Stratejik haritalar;
– Değer
– Yoğunluk
– Yoksulluk
– Yoksunluk
– Risk
– Siluet
çalışmalarını kapsamalıdır. Söz konusu haritaların
hazırlanması ve bunların birbirleriyle entegre
edilmesi sonucunda proje alanlarına ve önceliklere
karar verilmelidir.

08
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KÖPRÜ:

İnsan ve Bilgi
İstanbul’un stratejik konumu doğu ve batı arasında
pek çok köprünün kurulmasını sağlamaktadır. Bu
köprüler mekânsal bağlantılar yerine insan ve bilgi
arasında buluşmaları sağlamalıdır. İnsana ve bilime
yapılacak yatırımlar İstanbul’u yeni yüzyıl kenti
yapma yolunda önemli konuma getirecektir.
İstanbul’da bulunan ellinin üzerinde üniversitede
okuyan milyonu aşan öğrenci kapasitesinin yanı sıra
Avrasya bölgesi kapasitesi de değerlendirildiğinde
İstanbul’un bilgi toplumu oluşturma ve bilgiye
dayalı ekonomilerin geliştirilmesinde merkez olma
potansiyeli ön plana çıkmaktadır.

09

09

KAYNAK:

Yenilikçi Finansman
İstanbul’da dönüşümün finansmanı için yenilikçi
finansman yaklaşımları ve araçları geliştirilmelidir.
Sürekli imar haklarının artırılması ve yatırımcı ile
bu hakların piyasa koşullarında paylaşımı esasına
dayalı gayrimenkul geliştirme projelerinin yarattığı
olumsuz etkileri azaltacak yeni yaklaşımlar
geliştirilmelidir.
Yoksul mahallelerdeki dönüşümün yerinde olması,
mahallelerde imar hakları artırılmadan daha fazla
açık alan, donatı alanı yaratılması için kentsel
dönüşüm fonu kurulmalıdır. Fonun kaynakları ise
ticari gayrimenkul gelişimleri için gerekli olan
imar haklarının satışından elde edilen gelirin bir
bölümünün bu fona aktarılması ile olmalıdır.
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UŞAK

www.kentselvizyon.org

www.kentselvizyon.org

