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ÖNSÖZ
Kentlerimizin içinde bulunduğu 3.Kentsel Dönüşüm sürecinde yeni 
kent modellerinin kurgulanması için Kentsel Strateji olarak amacımız, 
yeni kent kuramları geliştirmek, yeni kent hikayeleri yazarak, birbirine 
benzeyen kentlerimizi yerel ve bölgesel dinamikleri ile kimlikli hale 
getirmek.

Kentlerin yol haritalarının hazırlanması, stratejik planlama yaklaşımının 
geliştirilmesi yönünde pek çok çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmalardan 
en önemlisi Kentsel Vizyon Platformu ile vizyon, tasarım ve etki 
kavramlarını gündemimize alarak programlar geliştirdik.

Vizyon teması altında iki program gerçekleştirdik. Bunlardan birincisi 
81Kent 81 Vizyon, ikincisi ise 39Kent 1İstanbul programı.

‘81Kent81Vizyon’ programı ile kentlerimizin farklı bakış açıları ile 
yeniden kurgulanması için vizyon planları, bir başka deyişle yol haritaları 
hazırladık. 81 uzman ile her bir kentin strateji ve eylem çerçeveleri 
hazırladık. Planları, kent yöneticileri ve sivil toplum örgütleri ile paylaştık.

‘39 Kent 1İstanbul’ programı ile İstanbul’un tüm ilçelerinin B planlarını 
hazırladık. Amacımız, kentlerimizin imar planlarına altlık oluşturacak 
mastır planlarının önemini ve gerekliliğini gündeme getirmek, örnek 
çalışmalar yapmaktı.

Vizyon Planları, Kent Modeli Çalışmaları, Yol Haritaları ile Stratejik 
Planlarını kentleri yeniden düşünmek yaklaşımı ile hazırladık. Hepsinin 
ortak özelliği kentlerimize özgü bir yaklaşım ve çerçeve ortaya koymaktı. 

Kentsel strateji ekibi olarak elde ettiğimiz birikimi başta meslektaşlarımız, 
merkezi yönetim ve yerel yönetimler ile özel sektör ile paylaşmak üzere 
bu rehberi hazırladık. Uluslararası ve ulusal örneklerin yer aldığı bu 
rehber, adım adım vizyon planlarının hazırlanma sürecini anlatılmaktadır. 
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Rehber, her yıl yaptığımız yeni örneklerle revize edilerek kamuoyu ile 
paylaşılacaktır.

Vizyon Planı Rehberini hazırlayan Kentsel Strateji ve Kentsel Vizyon 
ekibine teşekkür ederek, rehberin, özellikle kent yöneticileri ile 
uzmanlara yardımcı olması dileğiyle kentlerin geleceğinde söz sahibi 
olmak isteyen herkesin kullanımına sunuyoruz.

Saygılarımızla

A.Faruk GÖKSU
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GİRİŞ

Kentlerin geleceğinin yeniden kurgulanması sürecinde; yol haritaları, 
stratejik planlar ve vizyon planlarının önemi büyüktür. Kentleri 
sistematik bakış açıları ile görmemizi sağlayan planlar; ‘Neredeyiz?’, 
‘Nereye gitmek istiyoruz?’ ve ‘Nasıl gidebiliriz?’ temel sorularının 
yanıtlarını, kentteki aktörlerin katılımı ile cevaplar.

Kentsel Vizyon Platformu olarak, 81Kent 81Vizyon programı sonuçları 
ile ulusal ve uluslararası kentlerin deneyimlerini dikkate alarak, 
kentlerimizin geleceği için ‘Yol Haritası ve Vizyon Planı Rehberi’ni 
hazırladık.

Kentlerimizin gelecek stratejilerini,  kamu, özel ve sivil sektör işbirliği 
ortamlarında sürekli tartışan platform yöneticileri ve programlara 
katılan uzmanların katkıları bu rehberin içeriğini oluşturdu.
Beş bölümden oluşan rehber, kentlerin gelecek kurgularının temel 
çerçevesini ortaya koymaktadır.

1.Niçin Üst Bakış?
2.Yol Haritası Deneyimleri
3.Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi
4.10 Adımda Yol Haritası
5.Sözlük

Her bir bölümün kendi içinde ulusal ve uluslararası örneklerle 
zenginleştiği rehber, aynı zamanda 10 adımda Vizyon Planı ya da Yol 
Haritasının nasıl hazırlanması gerektiğine ilişkin detaylar içermektedir.
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Temel 10 sorunun yanıtlarının 10 adımda arandığı yol haritası hazırlama 
rehberi  genel bir çerçeve sunmaktedır.

Adım 1; KİMLER DAHİL OLMALI ? Sorumluluklar ve Ekip
Adım 2; NASIL HAZIRLAMALIYIZ ? Katılımcı Çalıştaylar
Adım 3; NEREDEYİZ ? BEK Analizi
Adım 4; NEREYE GİDİYORUZ ? Ortak Vizyon
Adım 5; NASIL ULAŞABİLİRİZ ? Stratejiler ve Hedefler
Adım 6; NASIL YAPABİLİRİZ ? Çarpan Etkileşim Strateji Çerçevesi
Adım 7; NASIL GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ ? Program ve Proje Paketleri
Adım 8; NASIL UYGULARIZ ? Sözden Gerçeğe
Adım 9; NASIL İZLERİZ ? Başarı Analizi
Adım 10; NASIL PAYLAŞIRIZ ? Benimseme

Bu rehber ile yeni kent modellerinin oluşturulması, stratejik ve yerel 
çerçeve birlikteliğinin sağlanması, ortak yönetim yaklaşımlarının 
geliştirilmesi için kamu, özel ve sivil sektörler arasında deneyim transferi 
sağlanması amaçlanmaktadır.

Kentlerin geleceğinin kurgulanması için hazırladığımız bu rehber 
özellikle kent kimliklerinin yeniden yaratılması, kentsel dönüşüm 
süreçlerinin parsel ve proje bazında değil, kent ölçeğinde ele alınması 
için yeni bakış açıları ortaya çıkaracak ve yeni buluşma ve tartışma 
ortamları yaratacaktır.

Saygılarımızla

Sıla AKALP
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Stratejik Planlama
Kentler için hazırlanan Stratejik Planlar, kentin  içinde bulunduğu durum ile ulaşılması 
istenen durum arasındaki yolu tarif eden, bu gelişime yönelik amaçları, hedefleri 
ve yöntemleri ortaya koyan dökümanlardır. Stratejik planlama yaklaşımı, kentlerde 
bütüncül ve ortak hedeflere ulaşılmasını amaçlamaktadır. Bu nedenle, öncelikli alanlar ve 
sektörler belirlenerek, doğru zamanlama ile çözüme yönelik hareket edilebilme kabiliyeti 
geliştirilmelidir.

Stratejik Vizyon
Kentlerin mevcut dinamiklerine dayalı gelişimlerinin ötesine geçilmesi amacıyla Stratejik 
Vizyon belirlenmelidir. Belirli bir zaman aralığı içinde gerçekleştirilmesi hedeflenen amaç, 
temel değerler, ilkeler  ve stratejik hedeflerin belirlenmesiyle oluşturulan Stratejik Vizyon, 
tarafların kısa dönemli beklentilerini ve isteklerini de dikkate alarak, piyasa gerçekliklerini 
yansıtmalıdır.

Stratejik Planlama Konvansiyonel Planlama
Yayılmacı yaklaşım ( tabandan tavana) Merkezcil yaklaşım ( tavandan tabana)
Süreç ve eylem odaklı Ürün odaklı
Cevap verebilir ve inisiyatif alan Sadece inisiyatif alan strateji temelli
Esnek Esnek olmayan
Planlama + Bütçelendirme + Uygulama 
( iç içe süreçler)

Sadece planlama

Odak ve seçim ( uzun vadede sürdürülebilirlik 
ve kentsel gelişimin dengesinin kurulmasını 
hedefleyen kritik konuların tanımlanması ve 
çözümü)

Kapsamlı

İç ve dış çevrelerin/ dinamiklerin neden olduğu 
durumların değerlendirilmesi

Durumlara dair kısıtlı/ sınırlı veya politik görüşten 
etkilenen değerlendirmeler

Yeni yönelim, kısa vadeli kopukluk ve sürpriz 
beklentisi

Mevcut durumdaki yönelimlerin gelecekte de 
devam edeceğine dair beklenti

Farklı paydaşlarla interaktif iletişim süreci Paydaşların katılımından ziyade bilgi/ veri odaklı 
süreç

Politik/ çoklu paydaş farkındalığı ve katılımı Yönetimsel yönelim ve farkındalık
Yetkilendirme yoluyla uygulama Direktif yoluyla uygulama

(Kaynak: Unhabitat Guide)
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Yol Haritası
Stratejik planlama yaklaşımı ile hazırlanan yol haritalarında “neredeyiz”, 
“nerede olmak istiyoruz”, “belirlenen yere nasıl ulaşırız” gibi temel 
soruların yanıtları aranmaktadır. 

Kentlerin geleceklerinin kurgulanmasında yol haritalarının önemi 
artmaktadır. Yol Haritası sistematiği, planlamanın karar süreçlerinde halk 
katılımını zorunlu kılarken, yaşam alanlarının yeniden tasarlanmasında 
söz sahibi olmalarını sağlamaktadır. Bu nedenle, ortak değerlerin bir 
vizyon etrafında ele alınması ve ortaya konulan stratejik hedeflerin 
taraflarca benimsenmesi, stratejik iletişim yönetiminin doğru yapılması 
gerekmektedir. Bu yeni planlama ve yönetim anlayışı çerçevesinde; 

- İnsan ve vizyon odaklı kentsel gelişme, 
- Kentsel, kurumsal ve kültürel dönüşüm, 
- Yerel ekonominin canlandırılması, 
- Çevre ve kültür değerlerinin korunması, 
- Planlama ve altyapı ilişki sistemi,
- Kamu ve yerel yönetimlerle, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin 
işbirliği, 
- Eşitlik fırsatlarının yaratılması, 
- Disiplinlerarası çalışma ortamlarının sağlanması, 
- Proje yönetimi  

gibi konular, yol haritalarının hazırlanmasında önem kazanacaktır.
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Temel  Analizler
Temel Sorunlar

Temel Fırsatlar

Stratejik Analizler
6E Analizi

6K Analizi

Beklenti Analizi

Stratejik Yön
Kentin Gelecek Yönü

Ortak Vizyon
Kurumlar Arası Ortak Akıl

Temalar
Farklılık Yaratan Temalar Nelerdir?

Stratejik Köprüler
Kişiler ve Kurumlar Arası Köprüler

Stratejik Hedefler
Neyi başarmak istiyoruz?

Eylem Alanları
Ürünleri nasıl başaracağız?

Stratejik Uygulamalar
Öncelikli Uygulamalar Nelerdir?

Nerede?

Nereye Gidiyor?

Nasıl?

- 10 Temel Sorun ve Fırsat
- Farklılık Yaratan Değerler 
- Kapasite Analizi
- 6K (Kimlik, Kapasite, Kaynak, Kalite, 
Katılım ve Kurgu)
- 6E (Ekoloji, Ekonomi, Eşitlik,  
Entegrasyon, Etkin Olma, Elde 
Edilebilirlik)

-İstenilen sonuçların ve stratejik 
konuların geniş ifadesi

-Yerel ve bölgesel sorunların 
çözümü

-Uygulama planları

-Sonuçlara ulaşmak için Eylem 
Alanları
- Öncelikli Uygulamaların Belirlen-

mesi

-Önerilen sonuçları üretmek için
- Fikir Projeleri

Performans Ölçümü
Başarılı olduğumuzu nasıl biliyoruz?

İzleme ve Takip
Performansı nasıl ölçüyoruz?

Gelişmimizi
nasıl     
ölçüyoruz?

-Kurumsal plandaki sonuçlarla ilgili

-Rapor (yıllık)

- Farklılık ve Farkındalık Yaratma
- Bölgenin Potansiyellerini Harakete 
Geçirme
- Bölgesel Altın Üçgen
- Kentsel Altın Üçgen

Kaynak: Kentsel Strateji

Tasarım İlkeleri

Stratejik Proje Alanlarının 
Belirlenmesi

Uygulama Stratejileri

1

2

3

4
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Çünkü Yol Haritaları;
Kentin geleceğini yönlendiren ortak vizyon, kapsamlı stratejiler, 
program ve eylem alanları bütünüdür. Potansiyelleri kullanmada ve 
öncelikleri gerçekleştirmede önemli bir araçtır. Ekonomik, sosyal vb. 
değişimlere tepki vererek vizyon ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için 
yeni strateji ve eylem alanlarını tanımlar.  

Kentlerin geleceğinin bugüne göre ne kadar farklı olacağını öngörmek 
için kentin stratejik yönü tanımlanır. 

Kenti çevresi ile birlikte ele alarak, hedefleri ve kentin istenilen geleceğe 
ulaşması için gereken gelişim çerçevesini tanımlar. 
 

Kenti iç ve dış potansiyel ve fırsatları kapsamında analiz ederek 
yarışabilirlik avantajı sağlamak için gerekli çerçeveyi ortaya koyar. 
Böylece kent, yeni gelişen trendlere, yaklaşımlara, itici güçlere, fırsatlara, 
yol haritası ile geliştirilen vizyon çerçevesinde karşılık verebilir. 

Paydaşların deneyimlerine, sezgilerine, fikirlerine dayanarak bir diyalog 
süreci içinde ortak vizyon oluşturulur. Dinamik ve sürekli kendi 
kendini tahlil etme sürecine dayandığından kente odaklanılmasını 
sağlar. 

Kent yönetimi, sivil ve özel sektörler için rehber niteliğindedir. 
Yatırımcılar, ulusal ve uluslararası şirketler için, kentin orta ve uzun 
vadeli hedefleri için bir bilgi kaynağıdır. Ulusal ve uluslararası finansal 
kaynaklara ve fonlara başvurmada önemli bir dokümandır.

Gelecek odaklıdır. 

Esnektir.

Dinamiktir.

Niteliksel bir süreçtir.

Politik bir doküman 
değildir. 
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Kamu ve özel sektörler için öncelikli yatırım alanlarını belirlemede 

etkin bir başvuru kaynağıdır ve sektörel koordinasyon açısından 

önemlidir.

Büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri arasında bir iletişim ve 
eşgüdüm aracıdır. İlçe belediyelerine kendi yerel gelişme planlarını 
hazırlamaları için bir kavramsal çerçeve sunar.

Geniş katılımı sağlayarak, ortak vizyon çerçevesinde benimsenebilir bir 
plan üretilmesini sağlar. Uzlaşmaya dayanmaktadır.

Yerelin katılımı ile hazırlandığından gerçek ihtiyaç ve beklentilere 
yönelik stratejileri yansıtır. Kentteki farklı aktörlerin beklenti ve 
eylemlerini koordine ederek, potansiyellerin kentin gelişimi için 
yönlendirilmesine yardımcı olur. 

Bölgesel gelişimde işbirlikleri kurmada önemli bir araçtır. 
Kamu - özel - yerel işbirlikleri ile ortak projeler geliştirmek için önemli 
bir altlıktır.

Mekânsal gelişim için stratejik çerçeve sunar. Kent gelişimi ile 
kültürel ve doğal çevrenin korunması arasında önemli bir denge kurar.
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Kentlerimizdeki mekansal, toplumsal ve ekonomik sorunların 
büyüklüğü karşısında yeni çözüm önerilerinin geliştirilmesi için kamu, 
özel sektör ve sivil toplum örgütleri bir arada çalışma pratiğini hayata 
geçirmelidir. Bu birliktelik, kentin birikim, bereket, becerileri, yeni 
bir bakış, büyüme dinamikleri ve tarafların beklentileri dikkate alınarak 
kurgulanmalıdır.

Artık kentlerimizde, rekabet avantajı sağlayacak ve farkındalık 

üzerine yalnızca bir kentin değil, bölgenin tamamlayıcı birikimini 
birleştiren ve fırsat yaratan stratejiler ortaya konulmalıdır. Ancak bu 
sayede kent kendi gelecek kurgusunu gerçekleştirme imkanı elde 
edebilir. 

Uluslararası ölçekte;

• Kentsel gelişmenin kontrolsüzce yayılmasını önleyerek, artan 
büyümenin kent merkezine odaklanmasını sağlayan bir kent ve ulaşım 
planlama teorisi olan Akıllı Büyüme (Smarth Growth)
• Fiziki kentsel çevrenin iyileştirilmesi, mevcut konut stokunun 
iyileştirilmesi, yerleşmelerde sosyal ve kültürel olanakların artırılması, 
toplumsal kalkınma ve halk katılımının özendirilmesi ilkelerini ön 
planda tutan Avrupa Kentsel Şartı (European Urban Charter)
• Kent merkezlerinin çekici ve etkili çalışan bir şekilde yeniden 
canlandırılması ve dönüşüm yaklaşımını ele alan Kentsel Rönesans 
(Urban Renaissance)
• Kentlerimizin mekansal, toplumsal ve ekonomik gelişimini bütüncül 
bir şekilde alan, yatırımcılara fırsat alanları yaratan, vizyon ve öncü 
projeleri sunan Kentsel Gelişim Strateji Çerçevesi (Urban 
Development Strategy Framework)

ve benzeri kentsel yaklaşımlar dikkate alındığında, günümüzde, 
kentleşme sürecimizin geldiği nokta, artık, planlama ve yönetim 
anlayışımızın yaşam ve vizyon odaklı olması gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. 
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Yeni bir vizyon çerçevesinde özellikle mekansal, toplumsal ve ekonomik 
gelişme stratejilerinin belirlenmesine yönelik olarak stratejik 
hedeflerin ve hedeflerin tanımlanması, hedefler doğrultusunda 
eylem alanları ve vizyon, öncü ve tetikleyici projelerin 

belirlenmesi ile projelerin izlenmesi için izleme ve değerlendirme 
kriterlerinin ortaya konması, stratejik planlama anlayışının genel 
çerçevesini oluşturmaktadır. 

Ancak geleceğin doğru kurgulanması için ortak değerlerin bir vizyon 
etrafında ele alınması ve ortaya konan stratejik hedeflerin taraflarca 
benimsenmesi için stratejik iletişim yönetiminin doğru yapılması 
gerekmektedir. 

Bu sistematik, halkın planlamadaki karar süreçlerine katılma 
yöntemlerinin belirlenmesini zorunlu kılarken, halkın yaşam alanlarının 
yeniden tasarlanmasında söz sahibi olmalarını da beraberinde 
getirecektir. 

Yeni planlama ve yönetim anlayışı çerçevesinde;

• Yaşam ve vizyon odaklı kentsel gelişme,
• Kentsel, kurumsal ve kültürel dönüşüm,
• Yerel ekonominin canlandırılması,
• Çevre ve kültür değerlerinin korunması,
• Planlama ve altyapı ilişki sistemi,
• Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği,
• Eşitlik fırsatlarının yaratılması
• Disiplinler arası çalışma ortamlarının sağlanması,
• Proje yönetimi

gibi konulara yönelik çalışmalar önem kazanmaktadır.



10

KENTLERİN GELECEĞİ; 6K STRATEJİSİ
Kentlerimizin 3. dönüşüm sürecine girdiği günümüzde ilk iki dönüşüm sürecinde 
uyguladığımız yaklaşımları ve stratejileri değiştirmeliyiz. Kentlerin geleceğinin yeniden 
kurgulanması için Kimlik, Koruma, Kapasite, Kalkınma, Katılım, Kurgu (6K) temel stratejileri 
dikkate alınarak, her kent için performans kriterleri hazırlanmalıdır.

1- KİMLİK; Farklılıkların Farklılaştırılması

Kentlerimizin kaybolan kimliklerini yeniden belirlemek için her kentin farklılıklarını 
farklılaştıracak yerel ve bölgesel değerler ele alınmalıdır. Anadolu coğrafyasının sunmuş 
olduğu kültürel ve doğal bereket ve birikim çeşitliliği kimlik değerlerinin belirlenmesi için 
büyük potansiyel sunmaktadır.

1.Yerel Değerler; Yaşayan Miras
2.Kültürel Çeşitlilik; Çeşitliliğin yönetimi
3.Toplumsal Katmanlar; Kültürel Değerler
4.İmaj; Karakteristik Farklılıklar
5.Yenilikçi Temalar; Kentsel Değerler
6.Bellek; Kentsel İzler

2- KAPASİTE; Yaşam Dengesi
Kentlerimizin gelişim ve dönüşüm kapasitesi artık sınırları zorlamaya başlamıştır. Yoğun 
yapılaşma ve kompakt kent gelişiminin ortaya çıkardığı sorunların çözümünde özellikle 
doğal kaynakların önceliği dikkate alınmalıdır. Başta su olmak üzere tüm doğal kaynakların 
korunması ve kentsel gelişim arasındaki denge özellikle korunmalıdır.

1.Ekonomik ve Ekolojik Denge; Yaşamın Sürekliliği
2.Kapasite Artırma; İnsana Yatırım
3.İş Yaratma; Gelir İyileştirme
4.Girişimcilik; Sanayi ve Üniversite İşbirliği
5.Yaşam Çeşitliliği; Kültürel ve Demografik Çeşitlilik
6.Doku; Yaşamsal Dokunuşlar

3- KALKINMA; Yenilik ve Yaratıcılık
Kent ekonomilerinin gelişimi, artık ticaret, turizm, sanayi vb. gibi ekonomik sektörlerin yanı 
sıra bilişim, teknoloji, tasarım gibi sektörlerdeki yenilik ve yaratıcılık üzerine kurgulanmalıdır. 
Günümüzde, yenilik ve yaratıcılık alanındaki her türlü yatırımın katma değerinin diğer 
sektörlerden fazla olması özellikle gençlerin bu alana çekilmesine bağlıdır.

1. Yerel Kalkınma; Yerelin Gücü
2. Havza Yönetimi; Birleştirici Güç
3. Mavi ve Yeşil Ekonomi; Sektörlerin Çeşitliliği
4. Yenilikçi ve Yaratıcı Sektörler; Sanayi ve Üniversite Buluşması
5. Koruma Sektörü; Çevre ve Kültürün Katma Değeri
6. Katma Değer; Sektörel Buluşmalar
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4- KAYNAK; Yenilikçi Yaklaşımlar
Bugüne kadar imar hakları artırılması ile piyasa koşullarında sağlanan kentsel dönüşüm 
finansmanı, yenilikçi gayrimenkul geliştirme ve finansman araçları ile karşılanmalıdır. Yeni yaklaşım 
gayrimenkulun menkulleştirilmesi ve değerin paylaşımı esasına dayanmalıdır.

1. Dönüşüm Fonu; Dönüşümün Finansmanı
2. Çapraz Finansman; Proje Geliştirme
3. Proje Ortaklık Payı (POP); Kamusal Kaynak
4. İmar Hakları Transferi; Gayrimenkulün Menkulleştirilmesi
5. AL-VER Bonusu; Kamusal Mekan Yaratma
6. DAP; Değerin Artış Paylaşımı

5-KATILIM; İşbirliğinin Gücü
Kamu, özel ve sivil işbirliğine dayalı yönetim anlayışı ve proje geliştirme yaklaşımının ortaya çıkardığı 
gücün yönetimi öncelikli gündem olmalıdır. Halkın ve projeden etkilenen tarafların karar süreçlerine 
katılım yaklaşım ve yöntemleri uzlaşmaya dayalı olarak geliştirilmelidir.

1. Kamu, Özel ve Sivil İşbirliği; Gücün Yönetimi
2. Uzlaşma Yönetimi; Bilgi, Bilinç, Buluşma, Belirsizlik, Beklenti, Benimseme
3. Yerel Liderler; Yerelin Gücü
4. Mahalle Forumları; Proje Demokrasisi
5. Toplumsal Gelişme; Toplumsal Bütünleşme
6. 3.Güç; Sivil Girişim

6- KURGU; Kentsel Strateji
Kentlerin yeni yaklaşım modelleriyle yeni(den) geliştirilmesi için farklı stratejiler ortaya konulmalı. 
Farklı coğrafyalarda,  zengin kültürel ve doğal birikimleri olan kentlerimizin gelişim senaryoları 
farklı yazılmalıdır.

1. Gelişim Senaryoları; Kent Dinamikleri
2. Yapı Adası; Bina, Sokak, Mekan
3. Mahalle; Damar, Düğüm, Doku
4. Kent; Ring, Kuşak, Örtü
5. Çarpan Etkileşim Strateji Çerçevesi; Ölçek, Tema, Aktör
6. Açık Alan Sistematiği; Yaşam Alanları

6 KALKINMA
Yenilik ve 
Yaratıcılık

KURGU
Kentsel 
Strateji
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02
YOL 
HARİTASI
DENEYİMLERİ
10 ULUSLARARASI DENEYİM
10 ULUSAL DENEYİM
DENEYİMLERDEN ALINAN DERSLER
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10 ULUSLARARASI DENEYİM
10 ULUSAL DENEYİM
DENEYİMLERDEN ALINAN DERSLER

Yol Haritası Rehberi hazırlanırken 10 Uluslararası Stratejik Plan ve 
10 Ulusal Yol Haritası incelenmiştir.

Uluslararası örnekler;

1. Londra Kenti Stratejik Planı
2. New York City (NYC) Stratejik Planı
3. Barselona Kültür Odaklı Stratejik Plan
4. Vancouver Stratejik Planı
5. Prag Stratejik Planı
6. Liverpool Çekirdek Stratejisi
7. Kahire; Mısır Ulusal Vizyonu Kapsamında Kahire 2050
8. BerlinYürünebilirlik Stratejisi
9. Kentten Bölge Kente; Helsinki Kenti Stratejik Mekânsal Planı
10. Amsterdam 2040; Yapısal Vizyonu

Ulusal örnekler;

1. 81Kent81Vizyon; Vizyon Planlar
2. Aşağı Fırat Havzası Strateji ve Yol Haritası
3. Afyonkarahisar Kent Kimliği Planı
4. Edirne; Kültür Kenti Modeli
5. Siirt ve Tillo’nun Geleceği; Tarihsel Dönüşüm Vizyon Planı
6. Yalova’nın Geleceği Yol Haritası; Dayanıklı ve Dinamik HUB
7. Düzce’nin Geleceği; Kültürel ve Doğal Mozaik 
8. Şanlıurfa’nın Geleceği; Stratejik Köprüler, Paylaşılan Değerler
9. Kahramanmaraş’ın Geleceği; Kent İçinde Kent
10. Denizli’nin Geleceği Yol Haritası; 7T

Stratejik Planlar ve Yol Haritalarına ait; kentin künyesi, rapor 
içeriği, yapısal çerçevesi, süreci ve örnekten alınan dersler bir 
bütün içerisinde aktarılmıştır. 
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Yapısal Çerçeve: 

Londra Kenti Stratejik Planı, 2011-2014 yılları arasındaki hedefleri 
tanımlayan bir rapordur. Öncelikle kentin vizyonu ve misyonu 
tanımlanmıştır. Kentin vizyonu “Fırsatlar Kenti” olarak 
belirlenirken, misyonu ise “Her Zaman Hizmetinizde” mantığı 
çerçevesinde saygılı ve ilgili kamusal hizmet ortaklığı sunmaktır. 

Kente dair öne çıkan değerler bireysel sorumluluk ve ortak 
hesap verebilirlik olarak tanımlandıktan sonra karşılıklı görev 
ve sorumluluklar yönetişim ilkeleri aracılığıyla tanımlanmıştır. Bu 
ilkeler arasında toplumsal birliktelik, iyi yönetim, saygı ve birlik/ 
bütünlük, bütçe sorumluluğu ile destekleyici ve çeşitli iş alanları 
başlıkları yer almaktadır. 

Tanımlanan vizyon ve ilkeler doğrultusunda varılmak istenen 
nokta ise yüksek yaşam kalitesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla 
belirlenen ilkeler ise güçlü ekonomi, canlı ve farklılaşan/ çeşitli 
toplum, yeşil ve büyüyen kent, sürdürülebilir altyapı ve kollayıcı 
toplum şekilde sıralanabilir.

Yasal Süreç:

Londra kenti özelinde hazırlanan planlar ve alt ölçek planlama 
kararları Londra Büyükşehir Otoritesi (Greater London Authority) 
tarafından hazırlanmaktadır. Otorite, bu tür çalışmaların 
hazırlanmasında doğrudan rol almamakta, belediye başkanı ve 
meclisin politikaları doğrultusunda 4 farklı fonksiyonel organ/ 
teşkilat görev yapmaktadır. Karar alma mekanizmasında, belediye 
başkanı idare, meclis ise tetkik yapma, araştırma ve inceleme 
görevlerini üstlenmiştir.

Nüfus:13.000.000
Özellik: Finans, Tarih, Kültür, 
Turizm 

Dünyanın önde gelen iş ve 
finans merkezleri arasında 
yer alan Londra, İstanbul’dan 
sonra Avrupa’nın en kalabalık 
üçüncü kentidir. Farklı kültürl-
ere ev sahipliği yapan kentte 
300’den fazla dilin konuşulması 
kentin metropoliten kimliğinin 
göstergesidir. 

İçerik

1. Başkan’ın Mesajı
2. Vizyon, Misyon, Değerler
3. Yönetişim İlkeleri 
4. Sonuçlar 

a. Güçlü ekonomi
b. Canlı ve farklılaşan/çeşitli 
toplum
c. Yeşil ve Büyüyen Kent
d. Sürdürülebilir Altyapı
e. Kollayıcı Toplum

LONDRA
STRATEJİK PLANI 2011 - 2014

10 ULUSLARARASI DENEYİM
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Alınan Dersler

1. Vizyon ve Misyon 
Belli bir periyodda kentin 
gelişimini belirleyecek ve 
yön verecek olan hedef ve 
araç. 
2. Yönetişim ilkeleri 
Kentin farklı kurumları 
ile toplumun bir arada 
kentin geleceğini ortaklaşa 
yönetmesi adına belirlenen 
ilkeler. 
3. Yaşam kalitesi 
Toplumsal yaşantının 
ekonomik, sosyal ve 
çevresel faktörlerinin 
devamlılığını sağlarken 
bunlardan en fazla 
faydayı elde etmeyi ve 
bütünlüğünü korumayı 
hedefleyen ilkeler.
4. Çevre odaklı 
planlama
Kentlerin geleceğinde 
yön gösterici ve belirleyici 
planlama yaklaşımı.
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Yapısal Çerçeve: 

Stratejik planın temelini oluşturacak stratejik göstergeler öncelikle 
bölgesel ölçekte değerlendirilmiştir. Mevcut durum ve ekonomik 
potansiyel analizi yapılarak öncelikli hedefler tanımlanmıştır.

5 yıllık dönem özelinde belirlenen hedef; ekonomik büyümeyi 
hızlandırmak, kentin güçlü yönlerinden yola çıkarak yeni iş imkânları 
yaratmak, bunun yanı sıra ekonomik açıdan zorluk yaşayan grupların 
ekonomik kalkınma ve büyüme sürecinin sunduğu olanaklardan 
faydalanmalarını sağlamak olarak belirlenmiştir.  Bu hedeften yola 
çıkılarak ekonomik kalkınma stratejisi ilkeleri tanımlanarak, hedefin 
yöntemleri detaylandırılmıştır. Bu bağlamda, kimlere ne görev düştüğü 
ise tanımlanarak, sürecin hızlandırılması sağlanmış olacaktır. Bu durum, 
kamu, özel ve sivil sektörlerin bir arada çalışmasını öngören bir sistem 
ortaya koymaktadır. 

Görev ve sorumluluk dağılımlarının belirlenmesiyle birlikte, öncelikli 
olarak yatırım yapılacak projeler ve bunların paydaşları da tanımlanarak 
stratejik planın uygulamaya nasıl geçirileceği konusunda öncelikli 
eylemler belirlenmiştir. Belirlenen proje ve eylemlerin bölgesel uygulama 
ajandaları detaylandırılmıştır.  Ortaya konan performans kriterleri ise 
sürecin işlerliği ve geçerliliğinin test edilmesi ile durum değerlendirmesi 
yapılması adına gerekli olan kriterleri tanımlamaktadır. 

Son olarak, yerel paydaşların bu sürece nasıl dâhil olacağına dair 
yöntemler tanımlanmış, toplumun da bu süreçte aktif rol alması 
konusunda girişimlerde bulunulmuştur. 

Yasal Süreç:

New York Stratejik Planı 2011-2014, New York Bölgesel Ekonomik 
Kalkınma Konseyi tarafından hazırlanan 5 yıllık dönemi kapsayan bir 
stratejik plandır. Bu süreçte paydaşlar, bölgesel konseyler ve onların 
çalıştıkları gruplar ve komitelerle işbirliği yapacaktır. Paydaşlar; büyük 
ve küçük işletmeler, emek, akademik ve sağlık kuruluşları, işgücü 
ve toplumsal gelişimi destek ajansları ve devletin çeşitli birimini 
kapsamaktadır. Bölgesel konsey, stratejik planın hedef ve ilkeleri 
doğrultusunda projelerin, yatırımların ve eylemlerin tanımlanmasını, 
tanıtılmasını, denetlenmesini ve performansların değerlendirilmesini 
sağlamakla yükümlüdür. 

Nüfus: 8.340.000
Özellik: Finans, Eğitim, İletişim

New York, Birleşmiş Devletler’in 
ülkeye en fazla ekonomik 
getiri sağlayan kentidir. Bu 
özelliği ile önemli finans ve 
ticaret merkezleri arasında 
yer almaktadır. Bu nedenle, 
en fazla beyin göçünün ve 
yatırımın çekildiği kentlerden 
biridir. Amerika’nın en yoğun 
kenti olmasına rağmen New 
York kent merkezinde yer alan 
315 hektarlık bir kamusal park 
olan Central Park’a ev sahipliği 
yapmaktadır. 

İçerik

1. Yönetici Özeti
2. Mevcut Duruma ve 
Ekonomik Potansiyellere 
Yönelik Bölgesel 
Değerlendirme
3. Ekonomik Kalkınma Vizyonu
4. Ekonomik Kalkınma Stratejisi 
ve Bileşenleri

a. Öncelikli Projeler
b. Öncelikli Eylemler 

5. Bölgesel Uygulama Ajandası
6. Performans Kriterleri
7. Yerel Paydaşların 
Kamusal Sürece Katılımının 
Tanımlanması 
8. Sonuç
9. Ekler.A : Konsey Toplantıları 
ve Katılım
Ekler.B : Çalışan Ekiplerle 
Toplantılar

NEW YORK 
STRATEJİK PLANI 2011 - 2014
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Alınan Dersler

1. Kentsel gelişme; İnovasyon ve eğitime yatırımla ekonomik 
kalkınma.
2. Paydaşlar; Farklı yerel yönetimler ve ortaklar arası kurulacak 
işbirlikleri ve kolaylaştırılacak yönetsel sınırlayıcılar sayesinde ekonomik 
gelişme desteklenmeli. 
3. Yaşam kalitesi; Toplumsal gelişimin temelinde yaşam kalitesinin 
iyileştirilmesi yer almalı.
4- Öncelikler; Ekonomik kalkınma bileşeni olarak proje ve eylemlerin 
öncelikleri kısa vadeli tespit edilmeli.
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Nüfus: 3.200.000
(metropoliten alan)
Özellik:Tarih, Kültür

1992 yılında gerçekleşen 
Olimpiyat Oyunları 
kentin dönüşümü ve 
planlanmasında önemli rol 
oynamış, kültür altyapısının 
temelleri atılmıştır. Kent, 
1996’dan itibaren ‘kültür’ 
teması öncülüğünde 
gelişmektedir. Barselona, 
Londra, Paris ve Roma’dan 
sonra Avrupa’nın en çok 
turist çeken kentidir.

İçerik

Belediye Meclisi Kültür 
Komisyonu Başkanı Mesajı
1. Giriş
2. Yeni Kültürel Bağlam
2.1. Kültür Ve Glob-
alleşme
2.2. Daha Fazla Kentsel 
Dünya
2.3. Birlikte Bulunmak, 
Kültürler Arası ve Kültürde 
Katılım
2.4. Yarış Ve Çekicilik
2.5. Kentsel Proje ve 
Kültür Üretimi
2.6. Kültürel Donatılar
2.7. Kültür Politikaları İçin 
Yeni Çerçeve Ve Gündem 
21 
3. Kültür İçin Yeni Vurgular
3.1. Yeni Planın Vizyonu
3.2. Yapısal Programlar
4. Stratejik Plan’ın Tarifi Ve 
İzleme
4.1. Zamanlama: İki Ufuk, 
2010 Ve 2015
4.2. Plan Uygulamasına 
Yönelik Organizasyon 
Yapısı
4.3. Çalışma Yöntemi

Yapısal Çerçeve:

Barselona Kültür Odaklı Stratejik Planı öncelikle kentin gelişimi için kültür 
odaklı yaklaşımların geliştirilmesini hedeflemektedir.  Küresel bağlamda, 
Barselona’nın kültürel altyapısına ilişkin sosyal ve ekonomik belirleyiciler, 
kentin potansiyellerini ve fırsatlarını ortaya çıkarmaktadır.

Ortak vizyon, vizyona ulaşmak için tanımlanan 3 tema ve stratejik hedefler 
ile hedefler doğrultusunda 10 yapısal program paketi açıklanmaktadır. 
Programların amaçları, ilkeleri ve katılımcıları somut olarak tanımlanmaktadır. 
Ayrıca, her program içinde yer alan projeler, projelerin ana nitelikleri ve 
ilkeleri de ortaya konulmaktadır.

Raporun son bölümünde, planın uygulanması için kurgulanan organizasyon 
modeli ve yöntem açıklamalarına değinilmektedir. 

Yasal Süreç:

Stratejik Plan, Barselona Belediye Meclisi’ne bağlı olarak Barselona Kültür 
Enstitüsü tarafından hazırlanmıştır. Barselona Kültür Strateji Planı ilk 
defa 1998’de hazırlanmış ve Mayıs 1999’da belediye meclisi tarafından 
onaylanmıştır. “Yeni Vurgular 2006”, ilk onaylı planın katılımcı süreçler 
sonucunda değişen koşullara göre revize edilmiş ve güncellenmiş halidir. 

Alınan Dersler 

1. Kültür; Ortak vizyon belirlenirken tüm yönleri ile gelişmenin motoru 
olarak ele alınmalı.
2. Eşgüdüm; Uluslararası kurumlar, kararlar ve yöntemlerle sağlanmalı.
3. Uygulanabilirlik; Kent yönetimlerinin kararlığı ve geniş katılımlı 
benimseme planların uygulanabilirliği için önemli süreçler olmalı.
4. Somut eylemler; Program ve proje paketleri tanımlanmalı.
5. İzleme; Plan uygulama süreçlerini izleyecek kurumlar ve yetkileri 
belirlenmeli.

YENİ VURGULAR 2006, BARSELONA 
KÜLTÜR ODAKLI STRATEJİK PLANI 
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Yapısal Çerçeve:

Vancouver Stratejik Planı,  kentin temel değerleri üzerine inşa edilen 
2008 Vizyonu’nu ortaya koyduktan sonra, vizyona ulaşmak üzere 
Stratejik Taahhütlerde bulunmaktadır. 

Stratejik Taahhütler, kentin vizyonu ve belediyenin misyonunu 
gerçekleştirmek üzere üzerinde çalışılması gereken alanları işaret 
etmektedir. Her stratejik taahhüt aşağıdaki başlıklar altında ele 
alınmaktadır. 

Neden Önemli: Katılımcı süreçlerde paydaşlar tarafından tanımlanan 
sorunlar veya konular olduğu için önemlidir. 

Taahhüt: Yerel tarafından tanımlanan sorun ve kaygıların ortadan 
kaldırılması belediyenin taahhütüdür. 

Stratejik Direktifler: Kent liderlerine, yöneticilere ve çalışma 
ekiplerine, daha taktiksel eylemler geliştirmeleri, kaynakları hedefleri 
gerçekleştirmeye yönelik kullanabilmeleri ve taahhütü yerine 
getirebilmeleri için paydaşlar tarafından ortaya konulmuş olan 
rehber yaklaşım, eylem ve stratejileri kapsamaktadır.  

Kilit Göstergeler: Paydaşlar tarafından belirlenmiş olan yüksek düzey 
performans ölçümleridir. Stratejik taahhütlerde ne düzeyde başarılı 
bir ilerleme sağlandığını gözlemlemek için geliştirilmiştir. Raporda 
analizler kısmı yer almasa da, metropol kent ve çevresi için çevresel, 
ekonomik, sosyal analizler, durum tespitleri yapılarak önemli 
konuların ortaya konulduğu belirtilmiştir. Raporun son bölümünde 
‘Sonraki Adımlar’ kısaca anlatılmıştır. Bunlar; Eylemsel İş Planları, 
Kaynak Ayırma, Kilit Göstergelerin Takibi, Periyodik Revizyonlar 
olarak tanımlanmıştır. 

Yasal Süreç:

Stratejik Plan, Belediye Meclisi tarafından hazırlanarak onaylanan bir 
dokümandır.  Değişen ekonomik sosyal koşullara göre gerektiğinde 
revize edilmekte ve yeniden onaylanmaktadır. 

Nüfus:2.400.000 
(metropoliten alan)
Özellik:Tarihi, Kültür

Batı Kanada’nın en büyük, 
ülkenin de üçüncü büyük 
metropolü olan kentte 
birçok etnik grup bir arada 
yaşamaktadır. Vancouver 
Limanı dünya ölçülerinde 
önemli bir büyüklüğe sahiptir. 
Ayrıca Vancouver, Hollywood 
ve New York’tan sonra Kuzey 
Amerika’daki üçüncü dijital 
medya merkezidir. 

İçerik

1. Başkan’ın Mesajı
2. Yönetici Özeti
3. Giriş
4. Güncellenmiş Stratejik Plan 
5. 2008 Stratejik Taahhütleri 

a. Sağlıklı Yaşanabilir 
Sürdürülebilir Vancouver
b. Ulaşım Hareketliliği ve 
Entegrasyonu
c. Finansal Sağlık ve 
Ekonomik Canlılık
d. Güvenli ve Hazır Toplum
e. Sorumlu ve Duyarlı Kent 
Yönetimi
f. Aktif ve Katılımcı Toplum

6. Sonraki Adımlar

VANCOUVER 
STRATEJİK PLANI 
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Alınan Dersler

1. Stratejik taahhütler;  Yerelin temel sorunlarını çözmeyi hedefleyen 
kararlılığın göstergesi.
2. Adımlar; Planın uygulanabilmesi için gerekli olan bütün adımlar 
teker teker tanımlanmalı.
3. Kilit göstergeler; Stratejik taahhütlerin gerçekleştirilebilmesi için 
direktifler detaylı olarak ele alınmalı.
4-Yasal süreç; Plan yetkili kurul tarafından onaylanmalı. 
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Yapısal Çerçeve:

Öncelikle Prag için önemli olan 8 Tema ortaya konmuş ve bu 
temaların her birinin GZTF (SWOT) analizi yapılmıştır. Prag’ın 
sahip olduğu fırsatlar ve itici unsurlar ortaya konulmuş, sosyal, 
ekonomik, politik, kurumsal, çevresel, uluslararası alanlardaki 
değişimler ve eğilimler sıralanmıştır. 

Bu çerçevede Stratejik Vizyon ortaya konarak, 8 Tema 
doğrultusunda sektörel vizyonlar tanımlanmıştır. Ayrıca, uzun 
dönemli hedefler ve bunların beklenen etkileri sıralanmıştır. 

Her bir tema; mevcut durum, mekânsal ilişkiler, istatistiki 
göstergeler, ulusal ve uluslararası bağlamlarında detaylı bir 
şekilde ele alındıktan sonra,  stratejik hedefler, eylemler ve 
uygulama ilkeleri ortaya konmuştur. 

Stratejik Planın uygulamaya geçirilmesi için nasıl bir takip 
yöntemi izleneceği hakkında bilgi verilmekte ve son bölümde 
stratejik vizyonun gerçekleşmesi için tüm kamu - özel - sivil - yerel 
tüm sektörlere ortaklık çağrısı yapılmakta, ortaklığın yararları 
anlatılmaktadır.

Yasal Süreç:

Stratejik Plan, Prag Kent Yasası’nda ve Bölgesel Gelişme 
Yasası’nda “Prag’ın idari yapısı içinde bir gelişme programı” 
olarak tanımlanmıştır. Stratejik Plan’ın hazırlanması kentin politik 
temsilcileri tarafından başlatılarak güvence altına alınır. Bir kez 
Prag Belediye Meclisi tarafından onaylandıktan sonra, otomatik 
olarak yerel yönetim politikasına dâhil edilmekte, tüm yerel 
yönetim ve birimler için bir rehber niteliği kazanmaktadır. Stratejik 
planın uygulamasının takibi, yıllık takip raporları doğrultusunda 
belediye tarafından yapılmaktadır. 

Nüfus: Yaklaşık 2.000.000 
(metropoliten alan)
Özellik: Tarih, Kültür, Turizm

Çek Cumhuriyeti’nin başkenti 
Prag, yönetim sistemindeki 
değişim ile büyük bir dönüşüm 
sürecine girmiştir. Prag, yaklaşık 
50 yıllık bir izolasyonun ardından, 
bugün turizm odağı haline 
gelmiştir. Ayrıca, UNESCO 
Dünya Miras Listesi’ne alınması 
ile tarihi merkezinin önemi daha 
fazla ortaya çıkmıştır. Ülkeler 
arası ağa daha fazla entegre 
olmayı hedefleyen Prag, turizm 
potansiyellerini bu yönde 
kullanarak, ekonomik, sosyal, 
mekânsal boyutlarda gelişim 
kurgusunu içeren bir stratejik 
planı 2000 yılında onaylamıştır. 
Stratejik Plan, 15-20 yıllık uzun 
bir dönem için hazırlanmıştır. 
Diğer taraftan, dinamik ve kentin 
koşullarına ve değişimlerine 
cevap verebilen bir plan olması 
için güncellenerek yeniden ele 
alınmaktadır.

İçerik

1. Başkan’ın Mesajı
2. Stratejik Plan 
3. GZTF  (SWOT) Analizi
4. Prag için Fırsatlar ve İtici 
Güçler
5. Temalar -Stratejik Hedefler

a. Yeni Avrupa’daki Prag
b. Yarışabilirlik
c. Prag Halkı
d. Çevre
e. Altyapı
f. Güvenlik 
g. Yönetim ve İdare
h. Mekânsal Gelişme

6. Stratejik Plan Uygulamasının 
Kontrol ve Değerlendirmesi
7. Prag için Ortaklık Çağrısı

PRAG 
STRATEJİK PLANI 
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Alınan Dersler

1. ’Prag için Ortaklık 
Çağrısı‘; Tarafları harekete 
geçirmekte etkili bir yöntem.
2.Tema; Stratejilerin 
belirlenmesi için temalar 
tartışılmalı. Temalar, sektörel 
vizyonları şekillendirmeli. 
3.Gelişme Programı; 
Stratejik Plan, yasa tarafından 
‘Geliştirme Programı’ olarak 
tanımlanmaktadır. 
4. Güvence:; Plan, politik 
temsilciler tarafından 
güvence altına alınmaktadır. 
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Nüfus: 470.000
Özellik: Sanayi, Kültür

Bir liman kenti olan Liverpool, 
1960 ve 1990 yılları arasında 
ekonomik, sosyal ve fiziksel 
bir çöküş yaşamış, nüfus 
kaybetmiş, yüksek işsizlikle karşı 
karşıya kalmış bir kenttir. Ancak, 
son yıllarda kent merkezine 
yapılan yatırımlar, kilit istihdam 
alanlarının oluşturulması 
vb. değişimlerle kent pozitif 
dönüşüm sürecine girmiştir. 
Liverpool bugün, North West 
England bölgesindeki iki 
önemli bölgesel merkezden 
biridir. Bölgenin ekonomik itici 
gücü, en fazla istihdam yaratan 
kenti ve önde gelen ekonomi, 
ticaret, kültür ve turizm 
merkezidir. 

İçerik

1. Planlama ve Yasal Süreç 
Hakkında Bilgi
2. Liverpool’un Mekânsal Profili 

a. Konumu
b. Büyüme ve Gelişme 
Süreçleri
c. Ekonomik ve Sosyal 
Durumu
d. Çevre
e. Liverpool’un Stratejik 
Alanları
f. Komşu İdarelerin Plan ve 
Stratejileri

3. Vizyon
4. Vizyonu Gerçekleştirecek 
Stratejik Hedefler
5. Uygulama Strateji 
Alternatifleri
6. Alternatiflerin Gözden 
Geçirilmesi
7. Seçilen Alternatifin 
Uygulanması 
8. Ekler

Yapısal Çerçeve:

Stratejik Plan raporunda öncelikle raporun yasal çerçevesi 
hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra yerel, bölgesel ve ulusal 
politika bağlamında Stratejik Planın dikkate alması gereken diğer 
onaylı raporlar ve bu raporlardan stratejik plana aktarılan konular 
ele alınmıştır. Bu dokümanlar arasında Liverpool Kent Bölgesi 
Kalkınma Programı, Liverpool Kent Bölgesi Konut Stratejisi 2007, 
Konut Pazarı Yenileme Rehberi, Dünya Mirası Alan Yönetimi Planı 
2003, Liverpool İklim Değişimi Stratejik Çerçevesi Eylül 2009 gibi 
birçok doküman yer almaktadır.

Sonraki bölümde ise Liverpool’un mekânsal çerçevesi, ekonomik 
ve sosyal durumu, çevre vb. konular öncelikle detaylı bir şekilde 
ele alınmış, ardından her bir konunun bir tabloda özeti yapılmıştır. 

Raporda Liverpool’un “Stratejik Alanları” ortaya konulmuş ve 
her bir alanın özellikleri önce detaylı, ardından özet bir tabloda 
anlatılmıştır. Ayrıca, komşu yerel idarelerin planları, stratejileri ve 
Liverpool’un bunlara karşı geliştirmesi gereken tavırlar özet bir 
tabloda ele alınmıştır.

Ardından Liverpool’un, daha önceki katılımcı süreçlerde 
oluşturulan vizyonu anlatılmıştır. Vizyona bağlı olarak 7 adet 
stratejik hedef belirlenmiştir. Stratejik hedeflerin her biri stratejik 
alanlar kapsamında ele alınmıştır. 

Vizyonu gerçekleştirmek üzere 3 mekânsal alternatif önerilmiştir. 
Alternatiflerin artıları ve eksileri,  sürdürülebilirlik, konut 
dağılımı, ulaşım, yerelin görüşleri, ekonomi ve piyasa riskleri, 
uygulanabilirlik, esneklik, bölgesel mekânsal stratejilere uygunluk, 
yakın çevredeki yerleşimlerin plan ve projelerine uygunluk vb. 
açılardan değerlendirilerek, gereklilikleri rakamsal olarak ortaya 
konmuştur. Birçok kriter göz önünde bulundurularak yapılan 
değerlendirme sonucunda öne sürülen alternatiflerden biri 
seçilmiştir. 

LIVERPOOL 
STRATEJİK PLANI 
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Yasal Süreç:

İngiltere’de planlama sistemi 2004 yılında, “Yapısal Planları” 
ortadan kaldıran, “Planlama ve Zorunlu Satın Alma Yasası” ile 
değişmiştir. Değişim, PPS 12 (Planning Policy Statement) Yerel 
Mekânsal Planlama’da tanımlanmıştır. 

Eski sistem esnek olmadığı ve değişen koşullara göre adaptasyonu 
zor olduğundan, yeni sistem yerel gelişme dokümanları yoluyla 
yerel koşullara ve ihtiyaçlara cevap veren ve kolay güncellenebilen 
bir yapı içermektedir.  Yeni yerel planlama sistemi, ‘ kültürel 
değişim’ bağlamında geliştirilmektedir. 

Alınan Dersler

1. Stratejik Kavramlar; Fırsat bölgeleri  (Zones of Opportunity), 
stratejik yatırım alanları (Strategic Investment Area), dönüşüm 
saçakları (Regeneration Fringes) ve mekânsal şema için farklılıklar 
sunmalı.
2. Çatı; Liverpool Stratejik Planı kent içindeki alanları etkilemekte 
olan diğer tüm çalışmalar için bir çatı niteliği taşımalı.
3. Yerel Mekansal Planlama; Yerel koşullara ve değişimlere 
olanak veren yerel gelişme dokümanları hazırlanmalı.
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Yapısal Çerçeve: 

Çalışma yöntemi olarak, her sektör özelinde bir danışman 
atanması, bu danışmanların farklı ve ilgili paydaşlarla ve 
bakanlıklarla 9 ay boyunca mülakatlar ve çalıştaylar düzenlemesi 
belirlenmiştir. Bu çalıştaylar sayesinde güçlü ve zayıf yönlerin 
ortaya konması, öncelikli projeler üzerinde anlaşılması, bölgenin 
gelişimi için sektörlerin rekabet edebilirliğinin değerlendirilmesi 
ve 2050 gelecek vizyonunun tanımlanması hedeflenmiştir. 

Öncelikli olarak Mısır 2050 Ulusal Vizyonu’nun ana hedefi 
belirtilerek, bu vizyon hedefi içerisinde Kahire’nin nerede yer 
alacağına dair çıkarımlar yapılmaya çalışılmıştır. Üst ölçekte 
ulusal vizyondan yola çıkarak, kent ölçeğinde belirlenen vizyon 
ve vizyonun detaylandırılmış hedefleri aktarılmıştır. Kahire’nin 
vizyonu 3 ana temada toparlanmıştır: uluslar arası, yeşil, entegre. 

Belirlenen vizyon hedeflerine ulaşmak için ortaya konan temel 
ilkeler, kentin gelişim ve değişim sürecini tanımlayan kriterlerden 
oluşmaktadır. Temel ilkeler, ekonomik, sosyal ve çevresel 
boyutlarda alınan kararları ortaya koymaktadır. 

Tanımlanan üst ölçek vizyon ve ilkelerin nasıl hayata geçirileceği 
konusunda öncelikli sektörler ve temalar belirlenmiştir. Ardından 
bu sektörlerde ve temalarda ne tür mekânsal çözümlemelere 
gidileceğine dair öneriler geliştirilerek, haritalar ve görseller 
aracılığıyla somut bir şekilde aktarılmaya çalışılmıştır. 

Yasal Süreç: 

“Cairo from Below”, ortak bir inisiyatiftir. Farklı ülkelerden 
gençlerin katılımıyla oluşmuştur. İnisiyatifin misyonu; kapsamlı, 
sorumluluk sahibi ve şeffaf kent planlamasının Kahire’de teşvik 
edilmesidir. Farklı uzmanlık alanlarından kişi, öğrenci, plancı, 
akademisyen vb. nin Kahire’de planlamanın daha katılımcı, 
eşitlikçi ve çevre odaklı olmasını sağlayacak fikir paylaşımında 
bulunması hedeflenmektedir. Bu sayede, Kahire’nin 2050 vizyonu 
ortaya konacaktır. 

MISIR ULUSAL VİZYONU KAPSAMINDA

KAHİRE 2050 VİZYONU

Nüfus: 19,5 milyon 
(metropol alan nüfusu)
17 milyon 
(kent nüfusu)
Özellik:Kültür,Tarih, Finans

Kahire, Mısır’ın başkenti, aynı 
zamanda da Afrika’nın en 
büyük kenti olma özelliğini 
taşımaktadır. Bulunduğu 
coğrafik konum nedeniyle 
birçok doğal güzelliğe de 
ev sahipliği yapan kent aynı 
zamanda çevre ülkelerin de 
politik, ekonomik ve kültürel 
merkezidir. Mısır’ın en önemli 
banka ve finans kuruluşları bu 
kentte yer almaktadır.

İçerik

1. Mısır Ulusal Vizyon 
Kapsamında Kahire 
2. Kahire İçin Neden Vizyon?
3. Kahire’nin Güçlü Yanları ve 
Karşılaşılabilecek Zorluklar 
4. Kahire Vatandaşlarının 
Görüş ve İstekleri
5. Vizyon ve Hedefler 
6. Vizyona Ulaşmak İçin Temel 
İlkeler
7. Vizyonu Gerçekleştirmek İçin 
Sektörler ve Temalar
8. Vizyonu Gerçekleştirmek İçin 
Öneri Projeler
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Alınan Dersler

1. Vizyon; Ulusal vizyon ve kent vizyonu birbirini kapsayan ve 
içeren bir bütünlükte olmalı. 
2. Ölçekler arası geçiş; Üst ölçekte alınan kararlar en alt 
ölçeğe kadar aktarılmalı ve yol gösterici olmalı. 
3. Sektörler ve temalar; Belirlenen vizyon hedeflerinin 
uygulamaya geçirilmesini kolaylaştıracak sektörel ve tema 
odaklı gruplandırmalar yapılarak süreç her basamağına kadar 
tanımlanmalı ve detaylandırılmalı. 
4. Mekânda değişimler; Mekânsal gelişim çerçevesi proje 
düzeyinde ilkeler ve görsellerle aktarılarak somutlaştırılmalı. 
5. Kentsel yenilenme; Kentin tarihi, kültürel, çevresel, 
ekonomik, toplumsal gelişme ve kalkınmasını sağlamak adına 
kentsel alanda yapılacak değişiklikler bütüncül bir planlama 
anlayışı taşımalı. 
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Nüfus: 6.000.000
Özellik:Tarihi, Sanayi, Teknoloji

Berlin Almanya’nın başkenti, 
aynı zamanda da en büyük 
şehridir. Kentin en büyük 
sembolü olan Berlin Duvarı, 
kentin doğu ve batısını 
birbirinden ayırmak amacıyla 
yapılmış; ancak 1990 yılında 
yıkılmıştır. Kent aynı zamanda 
eyalet- şehir olma özelliği de 
taşımaktadır. 1990 yılında 
duvarın yıkılmasının ardından 
doğu ve batının birleşiminden 
oluşan tek bir eyalet haline 
gelmiştir. Berlin, konumu ve de 
sunduğu imkân ve potansiyeller 
nedeniyle Almanya’nın bilim 
ve bilgi başkenti olarak 
tanınmaktadır. 

İçerik

1. Berlin Çerçeve Koşulları
2. Stratejik Planlama Yoluyla 
Kentsel Gelişim
3. Demografik Durum: Nüfus 
Öngörüsü
4. Konut Stratejileri
5. Demografik Yapı
6. Şehir İçi Kalitenin 
Geliştirilmesi/İyileştirilmesi için 
2 Örnek

a. Kentsel Hareketlilik: 
Yürünebilirlik Stratejisi
b. Yerel Kaynak/ Yerel 
Merkezler 

7. Sonuç ve Görüş: Berlin 2030 
Kentsel Gelişim Konsepti 

Yapısal Çerçeve:

Berlin Yürünebilirlik Stratejisi öncelikli olarak çerçeve koşulları 
tanımlamakta, ardından stratejik planlama yoluyla kentsel 
gelişimin nasıl olabileceğine dair yöntemler aktarmaktadır. 

Yürünebilirlik Stratejisi’nin temelinde demografik durum yani 
nüfus öngörüsü yatmaktadır. Ortaya konan strateji tamamen 
nüfus dinamikleri odaklı olacak şekilde belirlenmiştir. Bu sayede, 
toplum odaklı bir planlama anlayışı geliştirilerek kentsel gelişimin 
belirleyeni olarak toplumsal dinamik ve demografik yapı girdileri 
önceliklendirilmiştir. 

Stratejik göstergelerden yola çıkarak kent içi kalitenin geliştirilmesi 
ve iyileştirilmesi adına 2 örnek proje geliştirilmiştir. 

Yasal Süreç:

Berlin Senatosu Kentsel Gelişim Departmanı (Berlin Senate 
Department for Urban Development) tarafından 2012 yılında 
hazırlanmıştır. Kentin geleceğine dair alınacak planlama 
kararlarının alındığı merkezi Berlin Hükümeti otoritesine 
bağlı bir yapıdır. Kent planlama, kültürel yapılanma, konut ve 
rant, hareketlilik, çevre ve iklim koruma ile anıtların koruma 
altına alınması gibi konularda uzmanlaşmış dallara ayrışmıştır. 
Departmanın yönetiminde, senatör, iki kalıcı sekreter ve kentsel 
gelişim yöneticisi görev yapmaktadır. 

Alınan Dersler

1. Toplum; Demografik yapı kentsel gelişmeyi belirleyen temel 
öncül.
2. Yaya hareketliliği; Yürünebilir kent anlayışı yeni dönem 
planlama dinamiklerinin temel ilkeleri arasında yer almalı. 
3. Yaşanabilirlik; Doğa dostu ulaşım ve çevre odaklı kentsel 
gelişimle yaşam kalitesi artırılmalı, yaşanabilirlik hedefine bu 
şekilde ulaşılmalı. 

BERLİN 
YÜRÜNEBİLİRLİK STRATEJİSİ 
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Nüfus: 615.000
Özellik: Kültür, Eğitim, Finans/ 
İş Çevreleri

Finlandiya’nın başkenti 
olan Helsinki, aynı zamanda 
ülkenin en fazla nüfusa sahip 
olan kentidir. Baltık Denizi’ne 
kıyısı olan kent, sahip olduğu 
limanlar ve de ulaşım altyapısı 
ile dikkati çekmektedir. 
Helsinki, aynı zamanda başkent 
bölgesi olarak adlandırılan 
bir alanda lider kent olarak 
görev yapmaktadır. Kent, 
önemli geçiş yolları üzerinde 
olması nedeniyle finans, 
moda, eğitim, kültür ve medya 
gibi sektörlerde öncüdür. Bu 
özelliği ile çok fazla yabancı 
nüfusu barındırmakta ve 
ziyaretçi çekmektedir. 

İçerik

1. Kentten Bölge Kente: Helsin-
ki Stratejik Mekânsal Plan
2. Metropol Bölge Kente 
Doğru
3. Başarılı İş Dünyası
4. Çekici Konut Alanı: Kentin 
Yaşanabilir Hale Getirilmesi
5. Kentsel Alanda Dinamik 
Değişimler
6. Stratejik Mekânsal Plan 
Uygulaması

Yapısal Çerçeve: 

Helsinki Kenti Stratejik Mekânsal Planı, bölge kentin mekânsal 
gelişim stratejisini ortaya koymaktadır. Gelişim politikaları ve 
mekânsal planlama çerçevesini içermektedir. Mekânsal plan, bölge 
kentin geleceğini analiz ederken, gelişme ihtiyaçlarını ve bunlardan 
yola çıkarak üretilen gelecek 30 yılın mekânsal gelişim gelecek 
prensiplerini ortaya koymaktadır. 

Plan ekonomik, sosyal ve çevresel ilişkileri ve bunların metropoliten 
alandaki gelişmeye olan etkilerini gelecek 30 yıllık dönem için 
detaylandırmaktadır. İç içe geçen ilişkiler, ticaret aktiviteleri, 
konut, kentsel alan ve bölgesel yapı başlıkları altında ele alınmış ve 
politikalar üretilmiştir. 

Vizyon, mekânsal stratejilerin geliştirilmesini belirleyen anahtar 
temalardan meydana gelmektedir. Mekânsal stratejiler, anahtar 
tema doğrultusunda politika paketleri oluşturulması için dayanak 
sağlamaktadır. 

Son olarak, anahtar temalar arası ilişkileri ortaya koyan haritalar 
oluşturulmuş ve bunlar aracılığıyla gelişme önerileri politikaları 
gözetecek şekilde ele alınmıştır. Helsinki Stratejik Mekânsal Planı'nın 
ana amaçlarından bir tanesi, mekânsal planlama çerçevesinde AB 
Bölgesel Gündemi'ni ve kent politikası çalışma dokümanını bölge 
kent hedefiyle harmanlamaktır.  

Yasal Süreç:

Helsinki Kenti Kentsel Planlama Departmanı tarafından 2009 yılında 
yayınlanmıştır. Her bölüm için farklı uzmanlardan oluşan çalışma 
grupları oluşturulmuştur. Her grubu koordine eden bir uzman yer 
almaktadır. 4 yıllık sürelerde hazırlanmaktadır.

2002 yılında hazırlanan ve 2003 yılında yürürlüğe giren mastır planın 
uygulama sürecini detaylandıran bir plan olma özelliğini taşımaktadır. 
Mastır planda ortaya konan ilkeler kentin geleceğini biçimlendirmeyi 
hedeflemektedir. Bu bağlamda, Mekânsal Stratejik Plan üst ölçekli 
alınan kararların uygulamaya geçişini tanımlamaktadır. 

KENTTEN BÖLGE KENTE:
HELSİNKİ STRATEJİK 
MEKANSAL PLANI 
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Alınan Dersler

1. Anahtar Stratejiler; Kentin geleceğine yön verecek temel 
ilkeler.
2. Anahtar Politikalar; Stratejileri eyleme dökecek politikalar.
3. Özelleşme; Farklı alanlara dair özelleşmiş alternatif çözümler.
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Nüfus: 811.000 (kent), 
2.400.000 (metropoliten alan)
Özellik: Turizm, Ticaret, Finans, 
Kültür- Sanat

Hollanda’nın başkenti olan 
Amsterdam, ülkedeki en 
fazla nüfusa sahip kenttir. 17. 
yüzyıldan kalma mimari dokusu 
ve su kanalları nedeniyle çok 
büyük çaplı turizm marjına 
sahiptir. Kentin sunduğu farklı 
olanak ve fırsatlar, kente yıl 
içerisinde sayısız ziyaretçi 
ve iş adamı çekmektedir. 
Kent yatırıma açık alanları ile 
yükselişe geçen bir kent olarak 
öne çıkmaktadır. 

İçerik

1. Yeni Yapısal Vizyon; Sosyal 
Konulara Mekânsal Cevaplar
2. Amsterdam’ın Geleceğini 
Tartışmak; Yapısal Vizyonun 
Yapımı
3. Uygulama Gündemi 
ve Araçları; Hedeflerin 
Gerçekleştirilmesi İçin 
Çabalamak

Yapısal Çerçeve:

2040 yılına dair belirlenen yapısal vizyon, sosyal boyutta yaşanan 
sorunlara veya eksikliklere mekânsal çözümler getirmeyi 
hedeflemektedir. Amsterdam’ın geleceğine dair öngörüler 
sunulmuş, ortaya çıkan stratejik göstergeler ışığında yapısal vizyona 
dair tanımlamalar getirilmiştir.

Yapısal vizyon kapsamında, 7 mekânsal ilke/karar ortaya 
konmuştur. Bu kararlar, vizyonun uygulanmasına dair ana çerçeveyi 
tanımlamaktadır.  Buna ek olarak, mekânsal ilkeler/ kararlar ile 
paralel işleyen 4 ana atılım/ hedef belirlenmiştir. 

Yapısal vizyon, hazırlanacak mekânsal planlar için analiz çerçevesi 
çizmektedir. Kentte yapılacak yatırımları yönlendirici hedefleri ve 
ilkeleri ortaya koyan vizyon, geleceğe dair önemli yol göstericiler 
barındırmaktadır.Gerek sunduğu çıktılar gerekse kent makroformu 
bakımından yeni vizyona altlık oluşturan planlar, kent vizyonunun 
gerçekleştirilmesi için gerekli olan politika ve yönetmelikler 
tamamlayıcı birer eleman olarak sunulmaktadır. 

Amsterdam’ın geleceğine dair ortaya konacak vizyonu tartışmak ve 
belirlemek adına katılımcı planlama anlayışı geliştirilmiştir. Kurulan 
platformlarda, yapılan konferans ve çalıştaylarda farklı görüşlerin 
alınması için farklı paydaşlar bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Sürecin 
başından sonuna, hazırlıktan karar alma ve onaylama aşamasına 
kadar herkesin katılımı ve görüşü ön planda tutulacak şekilde bir 
yaklaşım benimsenmiştir. 

Alınan kararlardan yola çıkarak uygulama gündemi ve araçları 
tanımlanmıştır. Bunun amacı, hedeflerin gerçekleştirilmesi için 
neler yapılması gerektiğinin somutlaştırılması ve detaylandırılması, 
görev ve sorumluluk tanımı ile bütçe, zamanlama gibi sürece dair 
bileşenlerin açıkça belirtilmesidir. 

AMSTERDAM 2040
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Yasal Süreç:

Amsterdam Kent Konseyi tarafından hazırlanan Amsterdam 2040 
Yapısal Vizyon Planı 2010-2040 yılları arasındaki 30 senelik dönemi 
tanımlamaktadır. Vizyon planının hazırlanması 3 sene almıştır. Bu 
süreci 3 aşamaya ayırmak mümkündür. Bunlar; keşif, entegrasyon 
ve onaydır. Keşif aşamasında, deneyim ve fikir alışverişi yapılmıştır. 
İkinci aşamada ise, istekler/ hedefler ile uzun dönemli mekânsal 
gelişme çerçevesi dengeli bir biçimde aktarılmaya çalışılmış, buradan 
yola çıkarak da 10 temel ilke ortaya konmuştur. Son aşamada ise, 12 
haftalık bir süre içerisinde görüş bildirimi beklenmiştir. Bu süreçte 
420 görüş geri bildirimi olmuştur. Farklı yönetsel birimlerin de sürece 
katılması, bürokratik ve politik konularda fikir beyan etmesi için 
ortam sağlanmıştır. 

Kentliler ve kuruluşlar bu sürecin farklı aşamalarında çalışmaya dâhil 
edilmiştir. Daha önceki yapısal plan çalışmalarından farklı olarak, 
bürokratik ve politik bağlamda daha entegre bir yöntem kullanılmaya 
çalışılmıştır. Sadece kentlilerin ve kuruluşların değil, aynı zamanda 
belediyenin de süreçte yer alması fikir danışılması bakımından da 
faydalı olmuştur.

Alınan Dersler

1. Paydaşların katılımı; talep, görüş ve ihtiyaçların belirlenmesi, sürece 
dair görev ve sorumlulukların tanımlanması adına katılımcı planlama 
yaklaşımı.
2. Esneklik; kentsel dinamiklerin hızlı değişimine ayak uyduracak 
derecede esneklik tanıyan bir vizyon tanımlanmalı. 
3. Geri bildirim; yapılan çalışmanın benimsenmesi adına görüşler alınmalı 
ve plan bu doğrultuda geliştirilmeli.
4. Tasarım; kentsel mekâna dair alınacak kararlarda yaşayanların sürece 
dâhil edilmesinin kentin yaşanabilir bir mekân haline gelmesine katkıda 
bulunacağı unutulmamalı.
5. Keşif; kentin geleceğini belirleyecek dinamikler vizyon tanımı 
yapılmadan önce farklı bakış açılarından irdelenmeli.
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10 ULUSAL DENEYİM

Yapısal Çerçeve:

81Kent81Vizyon Programı kapsamında 81 kentin Vizyon Planı 81 katılımcı 
ile birlikte  5 ana başlıkta hazırlanmıştır. 

1. Analitik Bakış; Analitik bakış, kentin farklı dinamiklerini ortaya 
koyan bir çalışma yöntemidir. Stratejik göstergeler kentin nüfusu, 
ekonomik, doğal ve kültürel değerleri, eğitim verileri ile sahip olduğu 
sosyal altyapı,  kentin gelişmişliği ve ne yönde gelişerek kalkınacağı 
yönünde izler taşımaktadır. 10 temel sorun ve fırsat, kentlerde 
yapılması gereken değişiklikleri ve desteklenmesi gereken dinamikleri 
ortaya koymaktadır. Bunlardan yola çıkarak hazırlanan BEK Analizi ile 
kentin farklı yönleri ve dinamikleri analiz edilmekte, kentin vizyonunu 
belirleyecek kavramlar ortaya çıkarılmaktadır. 

2. Stratejik Bakış; BEK Analizi ile kentin ne yönde gelişeceği ve 
kalkınacağı veya büyüyeceği, hangi sektörlere ağırlık vereceği, ne tür 
ilişki ağları kurgulayacağı netleşmektedir. Bölgesel işbirliği sadece 
idari sınırlar çerçevesinde değil aynı zamanda coğrafi bölgeleme 
çerçevesinde de geliştirilebilmektedir. Kent kurgusuna gelindiğinde 
ise kentin kendi kendine yetebilir bir kent olabilmesi adına ne tür 
dinamiklerin harekete geçirilmesi gerektiği tanımlanmakta, hem 
mekânsal anlamda hem de kavramsal anlamda bir kurgu ortaya 
konmaktadır. 

3. Vizyon; Kentin vizyonu kentin geleceğini tanımlayan kısa ve öz bir 
tanımlamadır. Vizyon, hem bölgesel hem de kentsel ölçeklerde ele 
alınarak kente farklı fakat birbiri ile ilişkili roller tanımlamaktadır.

4. Vizyon ve Eylem Çerçevesi; 3x3 Vizyon ve Eylem Çerçevesi,vizyonun 
nasıl eyleme geçirileceğinin sistematik bir biçimde ele alınması ve 
çözüm önerilerinin üretilmesini kapsamaktadır. Vizyon çerçevesi, 

İçerik

1. Analitik Bakış
Stratejik Göstergeler
10 Temel Sorun ve Fırsat
BEK Analizi

2. Stratejik Bakış
Bölgesel İşbirliği
Kent Kurgusu

3. Vizyon
Bölgesel Vizyon
Kentsel Vizyon

4. Vizyon ve Eylem Çerçevesi
Vizyon Çerçevesi
Eylem Çerçevesi

5. Kentlerin Geleceği için
10 Temel İlke

81Kent 81Vizyon 

İşbirliği

Nef ve Kentsel Strateji ortaklığında 
kurulan Kentsel Vizyon Platformu 
tarafından yapılan açık çağrı 
ile farklı uzmanlık alanlarından 
katılımcılar bir araya getirilmiştir. 
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kenti diğer kentlerden ayıran tema ve dinamikleri tanımlarken, eylem 
çerçevesi bu farklılıkların nasıl değere dönüştürülebileceğini ortaya 
koymaktadır. 

5. Kentlerin Geleceği İçin 10 Temel İlke; 10 Temel İlke, geleceğe 
dair alınması gereken eylemlerin ve değer tanımlarının yapıldığı 
kısımdır. Bu sayede, kentin geleceğine dair ortaya konan ilkeler bir 
bütün olarak ele alınmakta ve öngörülenler kısa ve net bir biçimde 
özet olarak aktarılmaktadır. 

Yeni Yaklaşımlar

1. Analitik Bakış; Kentin farklı dinamiklerini anlayarak kentin 
geleceğine dair kararlar alınması için ilk adım. 
2. Stratejik Bakış; Kentin büyüme ve gelişme yönünün tanımlandığı 
adım. 
3. BEK Analizi; 6B, 6E, 6K kriterleri ile kentin analitik bakış.
4. 3x3 Vizyon ve Eylem Çerçevesi; belirlenen vizyonun nasıl 
uygulanacağına dair eylem tanımı. 
5. 10 Temel İlke; Kentin gelecek stratejilerini özetleyen ilkeler bütünü. 

Arka Plan; BEK Analizi

6B, 6E, 6K kriterlerinin çarpan etkileşiminin incelendiği analitik 
düşünce tablosudur. BEK Analizi ile kentin geleceğine dair 
kararlar kente ait dinamikler ve verilerin incelenmesinden sonra 
verilmelidir. 

6B Analizi; 
Birikim, Bereket, Beceri, Bakış, Büyüme, Beklenti

6E Analizi;
Ekoloji, Ekonomi, Eşitlik, Etkinleştirme, Edinim, Entegrasyon

6K Analizi;
Kimlik, Koruma, Kapasite, Kalkınma, Katılım, Kurgu
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81
KENT

01-ADANA 02-ADIYAMAN 03-AFYON 04-AĞRI 05-AMASYA ANKARA ANTAL ARTVİN YDIN BALIKESİR BİLECİK

15-BURDUR12-BİNGÖL 13-BİTLİS 14-BOLU 16-BURSA 17-ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR EDİRNE EDİRNE ELAZIĞ

İZMİRİSTANBULMERSİNISPARTA31-HATAY30-HAKKARİ29-GÜMÜŞHANE28-GİRESUN27-GAZİANTEP26-ESKİŞEHİR25-ERZURUM

36-KARS 37-KASTAMONU 38-KAYSERİ 39-KIRKLARELİ 40-KIRŞEHİR 41-KOCAELİ 42-KONYA MALATY MANİSAKÜTAHYA

46-KAHRAMANMARAŞ

60-TOKAT

74-BARTIN 75-ARDAHAN 76-IĞDIR 77-YALOVA 78-KARABÜK 79-KİLİS 80-OSMANİYE DÜZCE

61-TRABZON 62-TUNCELİ 63-ŞANLIURFA 64-UŞAK 65-VAN 66-YOZGAT ZONGULDAK AKSARAY BAYBURT KARAMAN KIRIKKALE B TMAN ŞIRNAK

47-MARDİN 48-MUĞLA 49-MUŞ 50-NEVŞEHİR 51-NİĞDE 52-ORDU RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS TEKİRDAĞ

MAKROFORM
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KENT
ADANA ADIYAMAN ON AĞRI AMASY 06-ANKARA 07-ANTALYA 08-ARTVİN 09-AYDIN 10-BALIKESİR 11-BİLECİK

BURDURBİNGÖL BİTLİS BOLU BURSA ÇANAKKALE 18-ÇANKIRI 19-ÇORUM 20-DENİZLİ 21-DİYARBAKIR 22-EDİRNE 22-EDİRNE 23-ELAZIĞ

35-İZMİR34-İSTANBUL33-MERSİN32-ISPARTAHATAYHAKKARİGÜMÜŞHANEGİRESUNGAZİANTEPESKİŞEHİRERZURUM

KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRKLARELİ KIRŞEHİR KOCAELİ KONY 44-MALATYA 45-MANİSA43-KÜTAHYA

KAHRAMANMARAŞ

TOKAT

BARTIN ARDAHAN IĞDIR YALOVA KARABÜK KİLİS OSMANİYE 81-DÜZCE

TRABZON TUNCELİ ŞANLIURFA UŞAK VAN YOZGAT 67-ZONGULDAK 68-AKSARAY 69-BAYBURT 70-KARAMAN 71-KIRIKKALE 72-BATMAN 73-ŞIRNAK

MARDİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU 53-RİZE 54-SAKARYA 55-SAMSUN 56-SİİRT 57-SİNOP 58-SİVAS 59-TEKİRDAĞ

81 MAKROFORM
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Yapısal Çerçeve:

Aşağı Fırat Havzası Strateji ve Yol Haritası
4 ana başlıkta hazırlanmıştır. 

1. “Ortak Vizyon; Ortak Gelecek”; Aşağı Fırat Havzası Strateji ve 
Yol Haritası, Birecik Barajının yapımı ile sular altında kalan kültürel ve 
doğal değerlerin harmanlanarak, “Fırat Korunmalı, Bölge Kalkınmalı”  
ortak vizyonu çerçevesinde koruma ve kalkınma temel kavramları 
dikkate alınarak, dört temel kavram strateji ve eylem planının 
çerçevesini oluşturmuştur.

Dört temel kavram, üç ortak stratejiyi, stratejiler ise on iki hedefi, 
hedefler ise yirmi yedi eylem alanını  belirlemiştir.

Aşağı Fırat 
Havzası Strateji 
ve Yol Haritası

DEĞER PAYLAŞIM GELECEK YÖNETİM

İçerik

1.Ortak Vizyon, Ortak Gelecek
Bugünün Değerleri
Aşağı Fırat Planlama 
Çalışmaları
BEK Analizi
Ortak Vizyon
Ortak Stratejiler

2. Yönetim Modeli
Havza Örnekleri; Uluslararası 
Deneyimler
Deneyimlerden Alınan 
Dersler
Yönetim Modeli Önerisi

3. Planlama ve Tasarım İlkeri & 
Örnek Projeler

Bölgesel Vizyon
Kentsel Vizyon

4. Eylem Planı
Su Üstünde
Yeşil İzinde
Zirve Peşinde
Köy
Zeugma
Patika
Koy
Kök
Fırat Zamanı
Fırat Kimliği

İşbirliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hazırlayan

- Kentsel Strateji
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2. Yönetim Modeli Önerisi; Aşağı Fırat Havzasının geleceği için sınırlar ötesi işbirliğine dayalı 
bir yaklaşım ortaya konulmuş, Söz konusu işbirliği havza boyutunda koruma ve kalkınma temel 
stratejilerini gerçekleştirmek üzere kurgulanmıştır. Yönetim modelinin temel çerçevesini; Yönetim 
Birliği, Havza Yönetim Planı ve Bütünleşik Havza Planı oluşturmaktadır.

3. Planlama ve Tasarım İlkelri, Örnek Projeler; Üst Ölçek, Kütlesel Ölçek, Kıyı Görünümü, Yapı 
Ölçeği, Pasif iklimlerndirme başlıkları alıtında üretilmiş ve tasarım grupları ile bu ilkler doğrultusunda 
Fırat nehri üzerinde bulunan yerleşimlere yönelik öneriler geliştirilmiştir. 

4. Eylem Planı;  Hava için belitlenen 10 vizyon projesinin, “Ne, Neden,  Nasıl, Nerede, Ne zaman, 
Kim ile “ soruların ile nasıl eyleme dönüştürüleceği anlatılmıştır.
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Yapısal Çerçeve:

Afyonkarhisar Kent Kimliği Planı 3 ana başlıkta hazırlanmıştır. 

1. Bakış; Kent Kimliği, Kültürel Topografya, Kentsel Rönesans, Yaşayan 
Turizm, Kırsal Kalkınma gibi kavramlar incelenerek bu kavramların 
kullnıldığı uluslararası örnekler incelenmiş Kavramsal Bakış altında 
incelenmiş, Analitik Bakış altında ise Afyonkarahisar’ın ekonomi, 
nüfus, eğitim, ulaşım, kültür gibi Stratejik Göstergeleri incelenmiş, 
BEK Analizi hazırlanmış, ve Kent Algısı ortaya konmuştur.

2. Çerçeve; Afyonkarahisar’ın temel ekonomik sektörlerinin 
canlanması ve ekonomik katma değerinin artması, sektörler 
arasında tematik işbirlikleri ve buluşmalar kurgulanmasına için kentin 
buluşturan temaları; Termal, Tarih, Taş, Taarruz, Tat, Tedavi, Tin, Tüf,
Toprak, Tabiat ve Teknoloji olarak belirlenmiştir. 

− Termal ve Tarım
− Ticaret ve Turizm
− Üniversite- Sanayi (AR-GE)
− Hizmet ve Eğlence
− Araştırma ve Keşif
− Kültür ve Sanat
− Yenilik ve Yaratıcılık
geleceğin yenilikçi buluşma konuları olarak belirtilmiştir.

Afyonkarahisar 
Kent Kimliği Planı

İçerik

1.Bakış
Kavramsal Bakış
Analitik Bakış

2. Çerçeve
Tematik Çerçeve
Üst Bakış

3. Eylem 
Vziyon Projeleri
Eylem Planı

İşbirliği

Afyonkarhisar Valiliği
Zafer Kalkınma Ajansı

Hazırlayan

- Kentsel Strateji
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3. Eylem; Alt bileşenlerden oluşan 10 adet Vizyon planının  “Ne, Neden,  Nasıl, Nerede, Ne 
zaman, Kim ile “ soruların ile nasıl eyleme dönüştürüleceği anlatılmıştır.
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Yapısal Çerçeve: 

Edirne Kültür Kenti Modeli Yapısal Çerçevesi,
3 aşamada geliştirilmiştir. 

– Anlamak
– Planlamak
– Tasarlamak

Gelecek vizyonu ve stratejileri 3 tema üzerinden belirlenmiştir.

– Mavi ve Yeşil
– Keyif ve Huzur
– Kültür ve Eğitim

Edirne Mekânsal Gelişim Strateji Çerçevesi ise 
3 temel strateji üzerine kurgulanmıştır.

– Strateji.1 Edirne’nin Denizle Buluşması (2E)
– Strateji.2 Bütünleştirici Halka (2S)
– Strateji.3 Koridor Destek ve Bilim Aksları (2K)

Yeni Yaklaşımlar
 
1. Kentler Çarpan Etkileşim Strateji Çerçevesi ele alınarak irdelenmeli, 
çıkan sonuçlara göre uygulamaya yönelik plan ve programlar ortaya 
konmalıdır.
2. Her kent için ortak hedef belirlemek ve bu ortak hedef altında 
uygulamaya yönelik hedef ve eylem alanları belirlemek esastır. 
3. Kent özelinde ortaya konacak çeşitliliklerin yönetimi, kentin geleceği 
ve ekonomik gelişme/ kalkınması adına önemli rol oynamaktadır. 

EDİRNE KÜLTÜR KENTİ 
MODELİ

Nüfus: 400.000
Özellik: Tarih, Kültür, Turizm

Tarihi geçmişi Traklar’a
uzanan Edirne, tarihsel 
derinliği, 
kültürel çeşitliliği
ve doğal değerleri ile
Anadolu’nun kültür kentidir.
İçerik

1. Anlamak
a. Kültür Kenti Yaklaşımları
b. Kültür Kenti Modeli: Edirne
c. Stratejik Kavramlar
d. Analitik Bakış
e. 10 Temel Sorun ve Fırsat

f. BEK Analizi

2. Planlamak
a. Stratejik Temalar
b. Stratejik Bakış
c. Vizyon
d. 3x3 Vizyon ve Eylem Çerçevesi
e. Mekânsal Gelişim Strateji 

Çerçevesi

3. Tasarlamak
a. Boğaz- Ada- Rota
b. Kent Koridorları
c. Bahçe Kent

d. Komşu Köy

4. Edirne’nin Geleceği için 
6 Temel İlke

İşbirliği

- Edirne Valiliği
- Edirne Gönüllüleri
- Kentsel Vizyon Platformu
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Mavi ile yeşilin iç içe geçtiği kent 

3 nehrin (Meriç- Arda- Tunca) kesişiminde yer alan bereketli 
toprakları ve kaynakları ile önemli doğal değerlere ev sahipliği 
yapan Edirne, sahip olduğu bu kaynakları mavi ve yeşil 
ekonomisini güçlendirmek için kullanmalıdır. 

Meriç- Ergene Havzası’nın yeşili ile birleşen su kaynakları, 
kentin verimini artırırken, turizm faaliyet yelpazesini de 
çeşitlendirmektedir. 

Traklardan Osmanlı’ya kültür ve eğitimin merkezi 

Farklı medeniyet ve uygarlıklara ev sahipliği yapan kent, 
kültürel mirasın birikiminin temellerinin atıldığı önemli 
başkentler arasında tarih sürecinde yerini almış ve ismini 
duyurmuştur. 

Kent, bugün bu özelliğini kullanarak kültür endüstrisinde 
önemli atılımlara imza atmalı, kültürel altyapısını ekonomik 
kalkınma aracı olarak değerlendirmelidir. 

Serhat Şehri Edirne: Ulusun Der-i Saadeti

Sınır kenti olmasından kaynaklı olarak çağlar boyu farklı 
görevler üstlenen kent, bugün keyif ve huzurun bir arada 
olduğu bir yaşama biçimine ev sahipliği yapmaya devam 
etmektedir.  

Kentin sunduğu olanakların avantaja çevrilmesi adına gerekli 
tanıtımların yapılması gerekmektedir. 

MAVİ

 YEŞİL

KEYİF

HUZUR

KÜLTÜR

EĞİTİM

MAVİ

 YEŞİL

KEYİF

HUZUR

KÜLTÜR

EĞİTİM

MAVİ

 YEŞİL

KEYİF

HUZUR

KÜLTÜR

EĞİTİM
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Yapısal Çerçeve:

Ana teması “Tarihsel Dönüşüm” olan Siirt’in Geleceği; Su, İlim, İnanç, Rota, 
Tarım olmak üzere 5 tema altında kurgulanmıştır.

3x3 Vizyon ve Eylem Çerçevesi ise, Siirt’in geleceğinin ana kurgusunu 
oluşturmaktadır.

Nüfus: 311.000
Özellik: Hayvancılık, Bağcılık, 
Ormancılık, Arıcılık/Balcılık

12.000 yıllık tarihsel derinliği, 
zenginlik ve çeşitliliği 
olan ayrıcalıklı coğrafya, 
Mezopotamya ile Anadolu’yu 
birbirine bağlayan rotaların 
çakışma noktasında, tarihi göç 
yollarının üzerindedir. Siirt, tarih 
boyunca uzak coğrafyalar ile 
bağlar kurarak, kültürel gelişim 
imkanı bulmuştur. 

Tillo Siirt’i yansıtan bütün 
öğelerin bulunduğu bir merkez 
olarak,
bölgenin kültür odağını 
oluşturmaktadır.

İçerik

Bölüm.01 Stratejik Göstergeler
Bölüm.02 3x3 Vizyon ve Eylem 
Bölüm.03 Siirt’in Geleceği İçin 
10 Temel İlke

SİİRT ve TİLLO’NUN GELECEĞİ: 
TARİHSEL DÖNÜŞÜM VİZYON PLANI

İşbirliği

- Siirt Valiliği
- Siirt Belediyesi
- Başkent Üniversitesi
- ÇEKÜL Vakfı

Hazırlayan

- Kentsel Strateji
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Vizyon Çerçevesi

3 Farklılık
– Uygarlık; Çağları Aşan Kültür Birikimi
– Topografya; Farklılıklar Coğrafyası
– Maneviyat; Gizemli Topraklar

3 Tema
– Su; Yaşamın Kaynağı
– İlim; Bilimin Işığı
– İnanç; Manevi Ziyaretler

3 Strateji
– Kalkınma; Ekonomik Canlanma Öncelikleri
– Dönüşüm; Tarihsel Dönüşüm Dinamikleri
– Bütünleşme; Toplumsal Gelişme

Eylem Çerçevesi

3 Sektör
– Kültür; Çeşitliliğin Yönetimi
– Eğitim; Kapasite Artırma
– Tarım; Bereketli Topraklar

3 Program
– Ekonomi; Refahın Artırılması
– Çevre; Doğal Bereketin Kullanımı
– Toplum; Eşitliğin Sağlanması

3 Proje
– İz; Medeniyetin İzleri
– Keşif; Doğayı Keşfetmek
– Rota; Geçmişin İzleri

Yeni Yaklaşımlar

1. Stratejik göstergeler; Kentin geçmişi ve bugününe dair durum 
değerlendirmesi ortaya konmalı.
2. Temel sorun ve fırsatlar; Kentin geleceğini doğrudan 
etkileyecek sorun ve fırsatların tespiti yapılmalı. 
3. 3x3 Vizyon ve Eylem Çerçevesi; Planlama ve uygulamanın 
ana ilkelerinin ve süreçlerinin tanımlandığı bütüncül sistematik 
çerçeve. 
4. Temel ilkeler; Kentin gelişme ve kalkınma öngörüleri 
doğrultusunda temel ilkeler.
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Yapısal Çerçeve:

Yalova’nın geleceği çalışmasının yapısal çerçevesi, 
3 temel soruya yanıt verecek şekilde kurgulanmıştır.

1. “3 Büyük Kentin Çarpan Etkisi Ne Olacak?”; 'Altın Ringin Çarpan 
Etkisi'
2. “Yeni Kent Vizyonu Ne Olacak?”; 'Kentin Stratejik Yönü ve Vizyonu'
3. “Yeni Kentsel Kurgu Ne Olacak?”; 'Yeni Roller ve Stratejik Hedefler'

3 temel soru ve bunların yanıtlarının arandığı bir dizi katılımcı çalıştaylar 
ve toplantılar sonucunda hazırlanan yol haritasında, 3’er bölge ve kent 
senaryosu tartışılmıştır.

1. Bölge Senaryoları;  Kıyı, Körfez, Bölge
2. Kent Senaryoları; Dayanıklı Kent, Dinamik Kent, HUB Kent

Senaryoların tartışılması sonucunda, ortak senaryo uzlaşma 
yoluyla benimsenmiş ve yol haritası benimsenen senaryo üzerine 
kurgulanmıştır.

Yeni Yaklaşımlar
 

1. Çalıştaylar; Kentsel Strateji ve Katılımcı Planlama Çalıştayları 
kapsamında farklı kurumlar bir araya gelerek katılımcı bir ortamda 
kente dair kararlar almalı.
2. Ortak Vizyon; Paydaşların bir araya gelerek ortaklaşa aldığı 
kararla belirlediği vizyon. 
3. Dinamikler; Kentin stratejik yönünü ve vizyonunu belirleyen 
dinamikler. 
4. Senaryo; Stratejik göstergelerden yola çıkılarak proje ve planlar 
hazırlanmalı ve bu çalışmaları kapsayacak ana çatı senaryo olmalı.

YALOVA’NIN 
GELECEĞİ:
KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE 
YOL HARİTASI

Nüfus: 212.000
Özellik: Sanayi, Tarım, Turizm, 
Lojistik

Yalova sadece kültürel ve 
tarihi değerlere değil aynı 
zamanda doğal değerlere de 
sahiptir. Bu nedenle, önemli bir 
turizm potansiyeline sahiptir. 
Büyük kentlere olan yakınlığı 
nedeniyle de ulaşılabilirliği 
yüksek bir kent olan Yalova, 
çevre illerden de ziyaretçi 
çekmektedir. 

İçerik

Bölüm.01 Kentsel Yaklaşımlar
Bölüm.02 1. Kentsel Strateji 
Çalıştayı
Bölüm.03 Bölgesel Vizyon 
Senaryoları
Bölüm.04 Mekânsal Gelişim 
Senaryoları
Bölüm.05 2. Kentsel Strateji 
Çalıştayı
Bölüm.06 Çarpan Etkileşim 
Strateji Çerçevesi
Bölüm.07 Senaryoların Sentezi

İşbirliği

- Yalova Valiliği
- Yalova Belediyesi
- MARKA (Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı)

Hazırlayan

- Kentsel Strateji
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Nüfus: 346.500 
Özellik: Tarım, Üretim, Turizm, 
Tekstil

Düzce, bozulmamış doğal 
yapısı, zengin tarihi ve kültürel 
varlıkları ile dikkat çekmektedir. 
Önemli büyük kentlere yakınlığı 
ve de üniversite kenti olması 
nedeniyle nüfus toplamaktadır. 
Alternatif ve çeşitli doğa turizmi 
faaliyetlerine elverişli olan kent 
aynı zamanda çok fazla turist de 
çekmektedir. 

İçerik
Bölüm.01 
Yeni Kentsel Yaklaşımlar
Bölüm.02 
Bölgeden Kente Bakış
Bölüm.03 
Kentten Bölgeye Bakış
BEK Analizi
Bölüm.04 
Gelecek Çerçevesi
Kentin Gelecek Dinamikleri
Ortak Vizyon
Stratejik Yön; Kalkınma Mozaiği
4 Temel Kalkınma Stratejisi
Bölüm.05 
Düzce Mekânsal Gelişim 
Strateji Çerçevesi; 
Yeni Kentsel Kurgu
Kentsel Vizyon Çerçevesi
Bölüm.06 
Vizyon Projeleri
Bölüm.07
Eylem Planlaması

Yapısal Çerçeve:

Kültürel ve doğal mozaikten, 'Kalkınma Mozaiği'ne doğru; 'Yeni Bir 
Stratejik Yön' vizyonu üzerine kurgulanan temel yapı, Düzce için 
yeni bir stratejik yön ve kalkınma stratejisi önermiştir.

Stratejik Yön; Kalkınma Mozaiği: Düzce'nin stratejik yönü 
İstanbul ve Ankara ekseni üzerinde iki büyük metropol alanının 
potansiyellerinin bölge için kullanılması stratejisi dikkate alınarak, 
kalkınma hedefi olarak belirlenmelidir. Bölgenin çeşitliliği ve 
zenginliği Düzce için büyük fırsatlar ortaya çıkarmaktadır. 
Bölgedeki kültürel ve doğal çeşitliliğin oluşturduğu mozaik 
kapsamlı kalkınma için öncü rol oynayacaktır. 

4 Temel Kalkınma Stratejisi; Mekânsal, toplumsal ve ekonomik 
gelişme ve kalkınma stratejileri, Düzce'nin geleceği için farklı 
potansiyeller ortaya koyacaktır. 

– Yakın Pazar Ekonomisi; Katma Değer
– Farklılıkların Etkileşimi; Kalkınma Mozaiği
– Yerel Kalkınma; Eko-turizm
– Yeni Kentsel Kurgu; Akıllı Büyüme

Ayrıca; Düzce'nin yeni gelecek kurgusunda;

– Yeni Merkez
– Eko-turizm

vizyon projeleri önem kazanmaktadır. 

DÜZCE’NİN GELECEĞİ YOL 
HARİTASI:
KÜLTÜREL VE DOĞAL MOZAİKTEN KALKINMA 
MOZAİĞİNE DOĞRU YENİ BİR STRATEJİK YÖN

İşbirliği
- Düzce Valiliği
- Düzce Belediye
- MARKA (Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı)

Hazırlayan
- Kentsel Strateji
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Yeni Yaklaşımlar
 

1. Mekânsal Gelişim Strateji Çerçevesi; Mekânda uygulamaya yönelik plan ve projeler bütünü.
2. Farklı ölçekler; Kenti anlamak, planlamak ve tasarlamak için öncelikle farklı ölçekler arasında 
geçişler iyi kurgulanmalı. 
3. Eylem alanları; Mekânda alınacak kararların uygulamaya geçirilmesi için gerekli olan direktifler 
belirlenmeli. 
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Yapısal Çerçeve:

Katılımcı çalıştay ortamlarında hazırlanan Şanlıurfa Yol Haritası, temel 
farklılıklarını 3T: Tarih, Tarım, Turizm; 3S: Su, Sokak, Sur; 3M: Müzik, 
Mutfak, Mimari üzerinden aktarmaktadır. 

Şanlıurfa geleceğini ise 5 Tema, 5 Köprü, 5 Strateji üzerine 
kurgulamıştır.

Yeni Yaklaşımlar

1. Farklılıklar; Farklılıklardan yararlanılarak farkındalık oluşturulmalı.
2. Ortak Vizyon; Kurumlar arası iletişimi güçlendirmek, proje geliştirmeyi 
kolaylaştırmak, işbirliği ve ortak akış geliştirmek için ortak bir vizyon 
belirlenmeli. 
3. Stratejik Yön; Ortak bir vizyon aracılığıyla kentin stratejik temaları 
ortaya konmalı. 

Nüfus:1.720.000
Özellik: Üretim, Turizm, Enerji

Sayısız ve farklı kültür ve 
medeniyete ev sahipliği yapan 
kent aynı zamanda kutsal olarak 
adlandırılan kentsel imgelere 
de sahiptir. Farklı medeniyet ve 
dinlerin beşiği olan coğrafyada 
kent sahip olduğu çeşitlilik ile 
öne çıkmaktadır. Dünya’nın 
en eski mabedi olarak bilinen 
Göbeklitepe Höyüğü’nün 
Şanlıurfa’da bulunması kentin 
ekonomik dinamiklerini 
artırmıştır.

İçerik

Giriş
Neden Yol Haritası?
Yöntem

1. Yeni Kent Modelleri
2. Şanlıurfa’nın Bugünü
3. Şanlıurfa’nın Farklılığı
4. Şanlıurfa’nın Geleceği
5. 5 Tema/ 5 Köprü/ 5 Strateji
6. GAP Eylem Planı
7. Vizyon Projeleri

ŞANLIURFA’NIN GELECEĞİ:
STRATEJİK KÖPRÜLER, PAYLAŞILAN DEĞERLER

İşbirliği

- Şanlıurfa Valiliği
- Şanlıurfa Belediyesi
- ÇEKÜL Vakfı
- Kentsel Strateji

Hazırlayan

- Kentsel Strateji
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5TEMA

01. Değer
02. Sınır Ötesi
03. Ekonomi
04. Kültür
05. Kaynak

5KÖPRÜ

01. Kent ve Kentli
02. Kent ve Bölge
03. Tarih, Tarım, Turizm
04. Eski ve Yeni
05. Proje ve Finansman

5STRATEJİ

01. Değer Paylaşımı
02. Sınır Ötesi Gücün Paylaşımı
03. Sektörler Arası Paylaşım
04. Eski ve Yeni Paylaşımı
05. Proje ve Kaynak Paylaşımı
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Yapısal Çerçeve:

Kahramanmaraş Yol Haritası'nın ana yapısını ‘Geleceğe Doğru Stratejik 
Adımlar’ oluşturmaktadır. 

Bunlar; 

1. Rengahenk Yönetimi
Kahramanmaraş’ın renklerle sembolleşen değerlerinin ahenk içinde 
yönetimi, gelecek ile ilgili önemli stratejiler üretilmesine yardımcı 
olacaktır.

2. Kentsel İttifaklar
Bölgesel işbirliğinin yanı sıra oluşturulacak olan ulusal ve sınırlar ötesi 
kentsel ittifaklar yeni fırsatlar yaratacaktır. Kurulacak olan ittifaklar, 
kentler arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi, tarih, inanç ve 
kültür birlikteliğinin sağlanması ve turizmin gelişmesi gibi sonuçları 
olacaktır.

3. Kent İçinde Kent
Germenicia ve Kahramanmaraş Germenicia Antik Kenti üzerinde inşa 
edilen yapılara müdahale stratejilerinin belirlenmesi için ‘Yeniden 
Yerleşme Eylem Planı’ hazırlanması geçmiş ve gelecek arasında 
kültürel köprü oluşturacaktır.

4. Kahramanmaraş Mekânsal Gelişim Strateji Çerçevesi
Kentin mekânsal gelişim stratejisi özellikle yeni fırsat ve yatırım 
alanlarının ortaya konması ve kentin stratejik yönünün belirlenmesi 
için stratejik bir belge olacaktır.

Ayrıca, yol haritasının, plan ve programları içeren acil eylem planı 
sunması uygulama ve finansman yaratılması için önemli fırsatlar 
sunmuştur.

 

Nüfus: 1.070.000
Özellik: Üretim (Hayvancılık, 
Sanayi, Tekstil), Zanaat

Germenicia Antik Kenti’ne ait 
mozaiklerin Kahramanmaraş 
kenti içerisinde bulunmuş 
olması, ‘ kent içinde kent’ 
söylemini ortaya çıkarmıştır. 
Antik kentin tarihi değerleri 
ile yeni dönem kentinin 
bilgi ve teknolojiye dayalı 
gelecek değerleri bir araya 
getirilmelidir. Ön plana çıkan 
bazı kavramlar kentsel ittifaklar, 
ağ sistemleri, akıllı büyüme, 
erişilebilirlik, karma kullanım ve 
tarihi mirasın korunmasıdır. 

İçerik

Giriş
Yönetici Özeti
A. Neden Yol Haritası
B. Kent Yaklaşımları ve 
Kavramlar
C. Kahramanmaraş’ın 
Zenginliği
D. Ortak Vizyona Doğru
E. Stratejik Hedefler, Hedefler 
ve Eylem Alanları
F. Geleceğe Doğru 4 Stratejik 
Adım
G. Plan, Program ve Projeler
H. Acil Eylem Planı (ACEP) 
2010-2011
Sonuç

KAHRAMANMARAŞ: 
KENT İÇİNDE KENT 
KAHRAMANMARAŞ, GERMENICIA

İşbirliği

- Kahramanmaraş Belediyesi
- ÇEKÜL Vakfı
- Kentsel Strateji

Hazırlayan

- Kentsel Strateji
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Yeni Yaklaşımlar:

1. İttifaklar; Kentsel ve bölgesel ittifaklar kurularak, 
kentin geleceğine ve kalkınmasına dair işbirlikleri 
güçlendirilmeli ve desteklenmeli. 
2. Değerlerin Değeri; Eski ve yeni değerler 
tanımlanmalı, ortaya çıkarılmalı, korunmalı. 
3. Uygulama; Belirlenen temalar doğrultusunda 
ortaya konan stratejilerin nasıl hayata geçirileceğine 
dair gerçekçi ve somut çözümler getirilmeli.

medusa mozaikleri

zeugma mozaikleri

ADANA

mozaik müzesi

ANLIURFA

halepli bahçe mozaikleri

ANTAKYA

mozaik müzesi

Mozaik Kentler İttifakı

Milli Mücadele Kentleri İttifakı

İnanç Turizmi İttifakı

ANLIURFA

ANLIURFA
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Yapısal Çerçeve:

Denizli Yol Haritası, katılımcı yaklaşımı, farklılık temaları, mekânsal 
gelişim strateji çerçevesi ve katılımcı tasarım programları ile çok 
kapsamlı bir yapısal çerçeve sunmaktadır.

7T sektörel temaları; Tarım (ve hayvancılık), Tekstil (sanayi), Turizm, 
Tarih (ve kültür), Termal, Traverten, Teknoloji odaklı stratejik hedefler 
belirlenmiştir.

Yol haritasında ortaya konulan vizyona ulaşmak için 16 hedef ve 44 
eylem alanı belirlenmiştir. Belirlenen stratejik hedefler:

1. Kent ekonomisinin yeniden kurgulanması
2. Kültür ve turizm öncelikli yeni yaklaşımların ortaya konulması
3. Dönüşüm ve gelişimin yeniden kurgulanması
4. Bölgesel ve kentsel bütünleşmenin sağlanması

Temel konularını içeren mekânsal gelişim strateji çerçevesi oluşumuna 
katkı sağlamıştır.

Mekânsal Gelişim Strateji Çerçevesi kapsamında; kentsel ağ sistematiği 
ve 3X3 katılımcı tasarım programı uygulanmıştır.

Nüfus:1.000.000
Özellik: Turizm, Sanayi, Üretim

Tarihi ve kültürel mirası ile 
yüzyıllardır önemli bir ticaret 
ve sanayi kenti olma özelliği 
ile hızla büyüyen ve gelişen 
Denizli, son yıllarda başta 
tekstil olmak üzere farklı 
sektörlerdeki potansiyeli ve 
dinamik yapısı ile önemli lider 
kentler arasında yerini almıştır.

Denizli’nin Geleceği Yol Hari-
tası 2010-2023
İçerik

Bölüm.01
Niçin Yol Haritası
Bölüm.02
Yeni Yaklaşımlar ve İlkeler
Bölüm.03
Deneyim Transferi; 
Stratejik Plan Örnekleri
Bölüm.04
Sorunlar ve Fırsatlar; 
Çeşitlilik Yönetimi (7T)
Bölüm.05
Ortak Vizyona Doğru
Bölüm.06
Amaç
Bölüm.07
Stratejik Hedefler, Hedefler ve 
Eylem Alanları
Bölüm.08
İzleme, Değerlendirme ve 
Uygulama
Bölüm.09
Mekânsal Gelişim Strateji 
Çerçevesi
Bölüm.10
Eylem Planı; Denizli 2023

DENİZLİ’NİN GELECEĞİ
YOL HARİTASI 2011-2023

İşbirliği

- Denizli Belediyesi
- ÇEKÜL Vakfı
- Kentsel Strateji

Hazırlayan

- Kentsel Strateji
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Yeni Yaklaşımlar:
 

1. Tema; kentlerin farklılık temaları belirlenmeli, stratejiler 
temalara göre çeşitlendirilmeli.
2. Mekânsal Gelişim Strateji Çerçevesi;  kent planlarına 
altlık olmak üzere yapısal şemalar kurgulanmalı.
3. Çeşitlilik yönetimi; ekonomik kalkınma ve toplumsal 
gelişme için önemli.
4. Tasarım çalıştayları; katılım ve kentsel kalite için 
önemli bir araç olmalı.
5. Örnekler; örnek kentsel akımlar ve modeller, deneyim 
transferi açısından incelenmeli.
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DENEYİMLERDEN ALINAN DERSLER

ORTAK
VİZYON

Geleceğin yeniden kurgulanması için stratejik planlarda kentsel 
ve sektörel vizyonların ortak vizyon haline getirilmesi bütüncül 
planlamanın en önemli adımıdır. Bölgesel ölçekte geliştirilecek vizyon 
ise kentsel işbirliklerinin itici gücü olacaktır. Günümüzde, yarışabilirlik 
ölçütünü dikkate aldığımızda ise stratejik vizyon oluşturmanın önemi 
ortaya çıkmaktadır. Vizyonun ortaklaştırılması bu noktada önem 
kazanmakta, gerek kentsel gerek ekonomik büyüme açısından çerçeveyi 
tanımlamaktadır. 

Belirlenen vizyona 
ulaşmak için idari 
sınırlar ötesi yani 
sınırsız sınırlar 
çerçevesinde, dün, 
bugün ve yarın zaman 
dilimi ile özelleşmiş 
tematik bakış 
açıları ile stratejiler 
geliştirilmelidir.Üçlü 
bakış açısı kapsamlı ve 
ulaşılabilir hedeflerin 
ortaya konulması 
için de bir fırsat 
yaratmaktadır.

Kentte faaliyet gösteren 
kamu - özel - sivil kurum ve 
kuruluşların ortak bir hedef 
doğrultusunda kuracakları 
ortaklıklar ve işbirliklerini 
içerir. Kentin geleceğine 
dair alınacak kararlara temel 
oluşturacak olan ortak 
hedef, ortaya konacak 
eylemlerin vazgeçilmez 
temel ilkesini tanımlar. 

STRATEJİ ORTAK 
TEMA

Kentin geleceğini belirleyen ve öne çıkan temaların 
irdelenmesi ve tanımlanması, kentsel büyüme ve 
gelişme konusunda daha stratejik kararlar alınmasını 
sağlayacaktır.

ORTAK  
HEDEF

ORTAK 
YÖN
Kentsel 
büyümenin/
gelişmenin 
yönü yapılacak 
eylemleri 
tanımlamakta, 
aynı zamanda da 
kente gelecek 
yatırımların 
stratejik 
çerçevesini ortaya 
koymaktadır. 

STRATEJİK
GÖSTERGELER
Kente dair ekonomik, ekolojik ve sosyal göstergelerdir. Bu göstergeleri 
stratejik kılan unsur, kentin bugünü ve yarını arasında kurulacak 
bağlantıların somut verilerini sunmasıdır. Stratejik göstergelerden yola 
çıkılarak, kentte geliştirilmesi, düzenlenmesi, düzeltilmesi, kontrol altına 
alınması veya geliştirilmesi gereken bileşenler belirlenmelidir. Kentin 
sorun veya fırsatları bu göstergelerden yola çıkılarak tespit edilebilir. 
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ANALİTİK 
BAKIŞ

SENARYO
Ortaklıklardan yola çıkarak hazırlanacak yeni 
senaryo, bugünün planlama yaklaşımı gözetilerek 
ortaya konan senaryodan farklı olarak yeni 
ufuklar açmayı hedeflemelidir. Bu aşamada 
önemli olan kentin dinamiklerinin doğru 
okunması ve geliştirilebilecek bileşenlerin öne 
çıkarılmasıdır. 

Kenti anlama ve 
analiz etme amacıyla 
analitik bir bakış 
açısı geliştirilmesi 
gereklidir. 

Bu analiz, kentin stratejik göstergelerini 
ortaya koymalı, göstergelerden yola çıkarak 
kentin bugününü şekillendiren temel sorun ve 
fırsatlarını ortaya koymalıdır. Kentin geleceğini 
değiştirilmesinde ve şekillendirilmesinde 
önemli girdiler sunan temel sorun ve fırsatların 
kavramsal boyutta irdelendiği BEK Analizi 
yöntemi, birbiriyle etkileşimde olan girdilerin 
daha pratik ve basit bir şekilde analiz edilmesini 
sağlamaktadır. 

TEMEL SORUN
ve FIRSATLAR

Temel sorun ve fırsatlar, 
kentin geleceğinin 
kurgulanmasında temel 
oluşturacak veriler 
bütününü ortaya koyar. BEK 

ANALİZİ
6B, 6E, 6K kriterlerinin 
çarpan etkileşiminin 
incelendiği analitik düşünce 
tablosudur. BEK Analizi 
ile kentin geleceğine dair 
kararlar kente ait dinamikler 
ve verilerin incelenmesinden 
sonra verilmelidir. 

6B Analizi; 
Birikim, Bereket, Beceri, 
Bakış, Büyüme, Beklenti
6E Analizi; 
Ekoloji, Ekonomi, Eşitlik, 
Etkinleştirme, Edinim, 
Entegrasyon
6K Analizi; 
Kimlik, Koruma, Kapasite, 
Kalkınma, Katılım, Kurgu

STRATEJİK 
BAKIŞ
Kentin farklı ölçeklerde 
ele alınması ve ölçekler 
arası geçişlerin 
kurulması için stratejik 
bakış, ‘Bölgesel 
İşbirliği’ ve ‘Kent 
Kurgusu’ başlıklarını 
kapsamalıdır. 

ÇERÇEVE
Ulusal, bölgesel ve yerel 
çerçevenin kurgulanması, 
bir başka deyişle üst bakış 
ile yerel bakış arasındaki 
yönetişim dengesinin 
kurulma stratejisi kamusal 
gücün yerele transferini 
gündeme getirecektir.

ÇARPAN  
ETKİLEŞİM
STRATEJİ
ÇERÇEVESİ
Kenti bir arada tutan 
bileşenlerin vizyon ve 
eylemler çerçevesinde 
birbiriyle etkileşimini ortaya 
koyan çerçevedir. 
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Kentsel Strateji tarafından geliştirilen 3x3 Vizyon ve Eylem Çerçevesi, 
kente dair ortaya konan vizyon ve eylemleri Çarpan Etkileşim Strateji 
Çerçevesi üzerinden aktarmaktadır. Kentin geleceğine yön verecek 
Vizyon Çerçevesi’nin uygulamaya geçirilmesi için geliştirilen önerilere 
ise Eylem Çerçevesi’nde yer verilmektedir. Çerçeve içerisinde yer alan 
kavramlar, stratejiler ve ilkeler birbiri ile bütünleşik ve örtüşen bir çatıyı 
ortaya koymaktadır. 

3X3
VİZYON ve EYLEM 

ÇERÇEVESİ

Kentin farklılıklarını, 
temalarını ve stratejilerini 
bir arada sunan Vizyon 
Çerçevesi, kentte 
gerçekleştirilecek 
eylemlerin ve bunların 
mekansallaştırılmasının 
temellendirilmesidir. Vizyon 
Çerçevesi’nin bileşenleri; 
3 Farklılık, 3 Tema, 
3Strateji’dir. Farklılıklar 
çalışılan kenti diğer 
kentlerden ayıran özellikleri 
ön plana çıkarırken, temalar 
ise bu farklılıklardan yola 
çıkılarak geliştirilecek 
stratejilerin alanlarını 
belirlemektedir. Stratejiler 
ise kentin geleceğinin 
şekillendiricileri olarak genel 
çerçeveyi çizer. 

EYLEM 

ÇERÇEVESİ
Stratejiler ve hedefler 
doğrultusunda ortaya 
konulan plan, program 
ve projelerin uygulanması 
için fizibiliteleri ve 
bütçeleri bir zaman dilimi 
içinde ele almaktadır. 
Yol Haritaları ve Stratejik 
Planların hazırlanması ve 
uygulanmasında kamu, 
özel ve sivil örgütlerle 
işbirliği yapılması ve 
uzlaşma süreçlerine 
girilmesi planların başarı 
şansını artırmaktadır. Eylem 
Çerçevesi kapsamında, 3 
Sektör, 3 Program ve 3 Proje 
ele alınmaktadır. Kentin 
büyüme ve gelişmesine 
katkıda bulunacağı 
düşünülen sektörler 
seçilirken bu sektörlerde 
ne tür somut program 
ve projelerin üretilmesi 
gerektiğine dair ipuçları 
aktarılmaktadır. 

MEKANSAL 

GELİŞİM 
STRATEJİ 

ÇERÇEVESİ

Mekânsal Gelişim Strateji Çerçevesi, 
kentin ortak vizyonu, ortak 
teması, ortak yönü ve ortak hedefi 
doğrultusunda geliştirilen mekansal 
kararların bütünüdür. Üretilen 
program ve projelerin somut ve 
uygulanabilir olması bu nedenle 
önem taşımaktadır. 

VİZYON 

ÇERÇEVESİ



61

YÖNETİM BAKIŞI;
GÜCÜN YERELE TRANSFERİ

Kentlerimizin içinde 
bulunduğu durum ve 
gelişme dinamikleri dikkate 
alındığında, Stratejik Plan 
yaklaşımının ortaya koyduğu 
çerçevenin uygulanması, 
yeni bir yönetim anlayışının 
da gündeme gelmesini 
gerektirmektedir. 
Yeni bir yönetim anlayışının 
özünde, çok aktörlü 
ortaklıklar (kamu, özel 
sektör ve sivil örgütler, yerel 
topluluklar), yukarıdan-aşağı 
örgütlenmenin yanı sıra 
aşağıdan-yukarı örgütlenme 
anlayışı, proje bazlı ve/veya 
yerel bazlı programlar ve 
projeler üretme yaklaşımı 
yer almalıdır.
Yönetişimin rekabet ve 
paylaşım koşulları da 
dikkate alındığında etkileşim 
alanları, temalar ve aktörler 
arasındaki etkileşimin 
çarpan katsayısı yönetişim 
seviyesinin yüksekliğini 
göstermesi açısından 
önemlidir.

İŞBİRLİĞİ
Kamu, özel ve sivil 
sektörlerin stratejik işbirliği, 
ulusal düzeyden mahalle 
düzeyine kadar, yatay ve 
dikey ilişkiler çerçevesinde 
ve farklı ölçeklerdeki 
yönetişim biçimi ile 
kurulmalıdır.Kamu, özel 
ve sivil aktörler arasındaki 
yönetişim biçiminin 
strateji ve proje geliştirme 
düzeyinde ele alınması 
ise aktörlerin uzlaşma 
kültürünügeliştirecektir.
Sektörel ve kurumsal 
ittifakların kurulması, 
eylemlerin daha hızlı 
ve kolay şekilde hayata 
geçirilmesine katkıda 
bulunacaktır. 

ETKİLEŞİM
Ölçek, tema ve aktörler 
arasındaki etkileşim seviyesi 
yönetişimseviyesinin ve 
olanaklarınınartırılmasını 
sağlar. Üst bakışın, ulus üstü 
ve ulus, bölge ve havza, 
kent-kır ilişkiler sistematiği, 
yerel bakışın ise mahalle, 
sokak ve ev ilişki sistematiği 
içinde farklı boyutları ve 
etkileşim ortamları,  birey 
ve kamu arasındaki davranış 
biçimlerini belirleyecektir.
Çevre ve kültür tematik 
kavramlarının birleştirici 
gücü ve potansiyeli dikkate 
alındığında bu iki kavramın 
kalkınma teması ile etkileşim 
içine girmesi ise ekonomik 
ve toplumsal gelişmeyi 
sağlayacaktır.
Kamu, özel ve sivil 
sektörlerin rol ve 
sorumluluklarının proje 
bazlı ele alınması ise proje 
demokrasisi kavramı 
temelinde farklı yönetim 
yaklaşımlarını ortaya 
çıkaracaktır.
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KATILIM/
UZLAŞMA

Vizyon, hedef, strateji ve eylemlerin belirlenmesinde tüm tarafların katkısı 
(kamu - özel - sivil - toplum) sağlanmalıdır. Bu amaçla, ön çalışmalar, 
toplantılar çalıştaylar ve diğer tüm katılım araçları planlama sürecinin 
bir parçası haline getirilmelidir. Paydaşlara yapılacak Ortaklık Çağrısı ile 
katılımcı bir süreç yürütülmelidir. Paydaşların sürece katkıları ile daha 
kapsamlı ve detaylı bir çalışma ortaya konması mümkündür. 
Toplum, katılım ve uzmanlaşmanın kilit noktasında yer almaktadır. 
Toplumun talepleri/beklentileri, ihtiyaçları ve sorunları tespit edilerek, bu 
doğrultuda vizyon, hedef, strateji ve eylemler belirlenmelidir. Ancak bu 
sayede ortaya konan ürünün benimsenmesi sağlanabilir. 

KATILIMCI BULUŞMALAR

ÇALIŞTAYLAR
Çalıştaylar aracılığıyla 
katılımcı ortamda farklı 
görüşlerin alınması 
için gereken ortam 
sağlanmaktadır. Farklı 
amaçlara hizmet etmesi 
amacıyla farklı çalıştaylar 
düzenlenebilir. Bunlar; 
Kentsel Strateji Çalıştayı, 
Tasarım Çalıştayı, 
Ortaklaştırma Çalıştayı vb. 
olabilir. 

ÇEŞİTLİLİK
YÖNETİMİ
Farklı tarafların bir araya 
gelmesiyle geliştirilen 
Stratejik Plan dokümanı, 
çeşitliliklerin birlikteliğinden 
meydana gelmektedir. 
Bu aşamada, çeşitliliklerin 
yönetiminde dengenin 
gözetilmesi gerekliliği 
doğmaktadır. 
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YASAL
GEÇERLİLİK
Stratejik Planlar Belediye 
Meclislerinde onaylanan 
ve yasal statüsü olan 
dokümanlardır. Bu 
nedenle,Stratejik Plan’da 
ortaya konan vizyon ve 
hedeflerin gerçekleştirilmesi 
garanti altına alınmaktadır. 
Bu durum, vizyon ve 
hedeflere bağlı somut 
eylemleri kapsayan 
uygulanabilir program 
ve projelerin üretilmesini 
gerekli kılmaktadır.

UYGULAMA 
DOKÜMANLARI
Stratejik Plan raporunun 
ardından, raporda yer 
alan eylem alanlarının, 
proje ve programların, 
bütçe, zamanlama vb. 
konuların detaylandırıldığı 
bütünleyici çalışmalar 
yapılmalıdır. Sadece bu 
çalışmaların hazırlanması 
yeterli olmamakta, 
sonuçlarının izlenmesi ve 
değerlendirilmesi de önem 
taşımaktadır. Belli aralıklarla 
kontrol ve denetimlerin 
yapılması sürecin takibi 
açısından müdahaleleri 
hızlandırıcı rol oynayacaktır.

YAŞAYAN
PLAN
Hedefler başarıldıkça 
veya ekonomik, sosyal 
ve politik boyutta yeni 
koşullar oluştuğunda bu 
koşullara uyum sağlamak 
üzere stratejik plan revize 
edilmekte, yaşayan bir 
doküman oluşturulmaktadır. 
Bu durum dokümanın esnek 
olması gerekliliğine dikkati 
çekmektedir. Dokümanın 
revize edilmesinde geri 
bildirimler önemli yere 
sahiptir. 
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03
Yeni Kentsel Kurgu; 

MEKANSAL 
GELİŞİM 
STRATEJİ 
ÇERÇEVESİ
6 ULUSLARARASI DENEYİM
10 ULUSAL DENEYİM
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6 ULUSLARARASI DENEYİM
10 ULUSAL DENEYİM

Mekânsal Gelişim Strateji Çerçevesi; 

Kentsel büyümeye yön verme ve yönetme gibi konularda mekânsal 
kullanım talepleri arasında denge kurulması ve daha detaylı politikalar 
geliştirilmesi için mantıksal gelişim rotasını/haritasını ortaya koyar. Karar 
alma sürecinde yapılması gerekenleri etaplandırarak süreci tanımlar. 

Mekânsal Gelişim Strateji Çerçevesi;

• Geçmişteki mekânsal dengesizliklerin düzeltilmesi ve entegrasyonu
• Büyüme yönü
• Ana dolaşım rotaları
• Doğal ve yapılı çevrenin korunması
• Özel gelişme alanları
• Korumaya değer alanlar
• Belli arazi kullanımlarının teşvik veya sakınımını gerektiren alanların 
tanımlanması
•Yoğunluğu artırılması veya azaltılması gereken alanların 
tanımlanması
konularında tanımlayıcı ve yön göstericidir. 

Mekânsal Gelişim Strateji Çerçevesi'nin dört bileşeni;

• Arazi kullanımı ve gelişimi politikaları
• Arazi kullanımı yönetimi rehberi
• Sermaye harcamaları çerçevesi
• Stratejik çevresel değerlendirmedir. 
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Gelişimi Yönlendiren Stratejik Çerçeve

Avrupa Konseyi’ne göre mekansal planlama, serbest kaldıklarında 
pazar mekanizmalarının etkisinde olan sektörel politikaların ve 
gelişimin, bölgeler arası daha dengeli ve hakça dağıtılması ve arazi 
kullanımının bu amaçlar çerçevesinde düzenlenmesidir.

Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi ise mekansal planlama ile ulaşılmak 
istenen kent modeline ulaşmak için uygulanması gereken stratejileri 
tanımlamaktadır. Stratejik Çerçeve, mekansal mastır plan için girdi 
olacak temel kararları içerir. Temel verilerin analizi ve paydaşların 
görüşleri sonucunda oluşturulur. Büyük ölçekli gelişim alanlarında 
ve büyük, karmaşık alanları kapsayan dönüşüm projelerinde mastır 
plandan önce stratejik çerçeve üretilmelidir.

Çerçeve, kent formu ve gelişimini sürdürülebilirlik kriterleri 
doğrultusunda yönlendirerek kent makroformunu etkileyen stratejiler 
bütünüdür. Özel sektör yatırımcıları için yol gösterici ve bilgilendirici 
doküman niteliğindedir. Kısa ve uzun dönemde kentin gelişim 
fırsatlarını ortaya koymaktadır. Mekansal Strateji Çerçevesi’nde yer 
alan kararların uygulanması, kamu ve özel sektör arasında ortaklıklar 
kurulması ile mümkündür. 

Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi’ni etkileyen temel kararlar;

1. Kentin stratejik yönü
2. Gelecek vizyonu
3. Stratejik yöne doğru ilerlemek için temalar ve stratejik 

hedeflerdir.

Sonuç olarak, gelecek vizyonu doğrultusunda mekansal bir mastır 
planı yönlendirecek ana kararlar belirlenir. 
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Avrupa Mekansal Gelişim Perspektifi
(European Spatial Development Perspective)

Avrupa Birliği ülkelerinin oluşturduğu bölgenin daha dengeli ve 
sürdürülebilir gelişiminin sağlanması amacıyla, AB Mekansal Gelişim 
Komitesi tarafından hazırlanan ve tüm üye ülkeleri kapsayan 
dokümandır. 

Perspektifin temel amacı; AB bölgesi içinde ekonomik ve mekansal 
bütünlüğünün sağlanması ve sosyal uyumun yakalanmasıdır. Bu 
amaçla üye ülkeler bir araya gelerek bölgenin geleceğini etkileyecek 
ortak amaç ve hedefleri belirlemektedir. 

Mekansal Gelişim Perspektifi AB üye ülkelerinin oluşturduğu bölge 
içinde;

1. Doğal kaynaklar ve tarihi değerlerin korunması ve yönetimi,
2. Daha dengeli bir rekabet ortamı yaratılması,
3. Mekansal etkisi olan sektörel politikalara ilişkin kararların alınması,
4. Merkezi ve yerel yönetimlerin katılımıyla sınır ötesi bölgesel 
işbirlikleri kurgulanması,
5. Halkın katılım düzeyinin artırılması ve sorumluluk paylaşımı 
sağlanması

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

LONDRA
MEKANSAL GELİŞİM
STRATEJİ ÇERÇEVESİ1

ANA ŞEMA
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LONDRA
MEKANSAL GELİŞİM
STRATEJİ ÇERÇEVESİ

Mekânsal Gelişim Strateji Çerçevesi kapsamında, üst ölçek 
planları destekleyen 2 ana başlık ortaya konmuştur. Bunlar;

• Ekonomik ve demografik büyüme gerçekleşirken ortaya 
çıkabilecek sorunlarla sağlıklı baş edebilme,
• Çevre dostu lider dünya kenti olma

Bu iki ana temadan yola çıkılarak Londra kenti mekânsal 
planlama stratejisi kapsamında alınan kararlara dair ana 
başlıklar şunlardır;

1

2

3
4
5

Londra’nın Avrupa genelinde ve Birleşik Krallıktaki önemi 
Londra, küresel ölçekte; finans, eğitim, sağlık, sanat, yaratıcılık, yenilik, 
sürdürülebilir iş merkezleri, eğlence, kültür ve turizm gibi konularda çok 
önemli bir yere sahiptir.

Londra metropoliten alanının özelliklerinin tanımlanması 
İngiltere metropoliten alanı, başta güney ve güneydoğu bölgeleri olmak 
üzere 2 alt parçaya, daha sonra alt bölgeler, yerel otoriteler ve planlama 
ajansları olarak pek çok alt bölgeye ayrılmıştır. 

Gelişme alanı ve koordinasyon koridorlarının belirlenmesi 
Konut, eğitim, kültürel gelişme alanları, ticaret ve iş alanları ile bunları 
birbirine bağlayan kapsamlı bir yol sistemini içermektedir.

Alt bölgeler oluşturulması, alt bölgelerin merkezi aktivite alanı, içsel 
alan ve dışsal alan olarak 3 ana bölgeye ayrılması
Planlama paydaşlarının daha aktif ve başarılı planlar geliştirebilmesi için 
bölgeler kendi aralarında ayrılmıştır.

Her bölge için kendi iç dinamiklerine özgü mekânsal planlar yapılması 
Her bölgeye ait ekonomi, demografi, kültür, eğitim vb. alanlarda planlar 
hazırlanması gerekmektedir. 

İşbirliği

- Mayor of London ( Londra Belediye 
Başkanı) ( Kamu)
- Londra Büyükşehir Otoritesi 
(Greater London Authority) ( Kamu)
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Fırsat ve yoğunlaşma alanları oluşturulması 
Bu kapsamda, 33 fırsat, 10 tane yoğunlaşma alanı oluşturulmuştur. Fırsat 
alanları; gelişme alanı olabilecek, yeni yerleşim ve iş alanlarına olanak verebilen 
mevcut veya yeni oluşturulacak yol ağı ile birlikte entegre işleyebilecek 
alanlardır. Yoğunlaşma alanları ise; var olan alanların maksimum kapasiteye 
ulaşması ve potansiyellerinin artırılması amacıyla tasarlanan alanlardır. 

Canlandırma alanlarının belirlenmesi ve her alana yönelik özelleşmiş 
planlar yapılması 
Canlandırma alanları, konut, sağlık, eğitim ve kültür endüstrisi ile diğer 
iş sektörleri vb. alanlarla bütünleşik ve entegre bir yol ağı ile birlikte 
düşünülmüştür.

Endüstriyel alanlara yönelik yeni yerleşim planı yapılması 
Var olanların geliştirilmesi, yenilenmesi veya yeni alanlar oluşturulmasını 
kapsamaktadır. Endüstriyel iş alanları (business park) ve seçilmiş endüstriyel 
alanlara dair yer seçimi yapılacaktır. 

Yeşil kuşak oluşturulması
Yeşil kuşak oluşturulurken biyolojik çeşitliliğin artırılması ve korunması, açık 
ve yeşil alanlar oluşturulması, sellerin önlenmesi, su kaynaklarının korunması 
ve artırılması gibi planlama ilkeleri kabul edilmiştir.

Oluşturulan bölge ve alanların, hızlı ve sağlıklı bir ulaşım sistemi ile 
birbirine entegre edilmesi
Ulaşım ağının bölgeler arası erişebilirliği ve ulaşılabilirliği kolaylaştıracak 
şekilde geliştirilmesi gerektiğini öne sürer.

6

7

8

9

10
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MEKANSAL
GELİŞİM 
STRATEJİ 
ÇERÇEVESİ

PARİS

“Metropoliten Armatürler” - Paris 2030 Vizyonu
Post-Kyoto dönemine kentin hazırlanması için 

geliştirilen kent müdahaleleri
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Paris Mekânsal Gelişim Strateji Çerçevesi 10 hedef doğrultusunda 
kurgulanmıştır. 

Île-de-France’da Metropoliten Yönetişimin Yeniden Biçimlendirilmesi 
Bu bölgenin en büyük problemi yönetişim yapısının çok parçalı bir 
sisteme sahip olması ve metropoliten ölçekte alınan stratejik eylem 
kararlarının uygulamaya geçirilmesinde bu durumun engel teşkil 
etmesidir. Bu kapsamda, yönetişim yapısının yeniden dengelenmesi 
adına 3 farklı senaryo önerilmiştir. Bunlar;

a. Tarihsellik
Komünlerin bir araya gelerek oluşturduğu formasyonlar sayesinde bir grup 
belediyenin ciddi miktarlarda nüfus ve buna bağlı olarak etki yaratması ve sürece 
müdahil olması beklenmektedir. Bu sayede yönetişim sürecinde daha güçlü 
bir duruş sergileyebileceklerdir. Komünler arası ilkesinin yaygınlaştırılması ve 
uzun dönemli 8 adet komün grubunun oluşturulması bu senaryonun temelini 
oluşturmaktadır. Bu sayede, bölgesel ilişkilerin idare edilmesi konusunda devletin 
zamanla süreç dışında bırakılması sağlanacak ve sorunlar yerel yönetimler 
ölçeğinde çözümlenebilecektir. 

b. Demokratik Entegrasyon
Bu senaryo kapsamında, bölgede yaklaşık olarak aynı miktarda nüfusa sahip 
birbirinden farklı 23 yönetim biriminin oluşturulması öngörülmüştür. Bu kapsamda 
bu yönetim birimlerine ait olan alanlar Paris kentini merkez alacak şekilde radyal 
olarak dağıtılmıştır. Güçlü bir metropoliten hükümet bölgesel ölçekteki eylemleri 
stratejik olarak koordine edecektir.  

c. Kent-Kır Birlikteliği
Bu senaryoda ise, bölge 2 alt bölge hükümetine bölünmüştür. Kent belediyeleri 
ile kırsal alan belediyeleri birbirinden ayrıştırılmıştır. Bölgesel koordinasyon ise 
koordinasyon komiteleri aracılığıyla sağlanacaktır.

Paris Üzerine Paris İnşa Edilmesi
Yeni dönem kentsel tasarımın temelinde kompakt kent anlayışı 
yer almalıdır. Bu tema kapsamında ele alınan 3 temel bileşen 
bulunmaktadır: verimlilik, etkileşim, kentsellik. Bunlardan yola çıkarak 
getirilen çözüm önerileri;

• Öncelikli olarak terk edilmiş olan endüstri bölgeleri (brownfield 
areas) belirlenmelidir. 
• İkinci aşamada ise yeşil kuşak sayesinde kentin sınırları tanımlanmalı 
ve bu şekilde büyüme kapasitesi kontrol altına alınmalıdır. Ancak bu 
yapılırken yeşil kuşağın sınırlarının bozulmaması için öncelikli olarak 
bu alan koruma altında tutulmalıdır. Aynı zamanda bu yöntem kentin 
hinterlandında yer alan doğal mirasın da korunmasını güvence altına 
almış olacaktır.  
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3 Metropolün Toplu Taşıma Ağının Tamamlanması
Her ne kadar en iyi toplu taşıma ağlarından birine de sahip olsa 
kent, şehir dışında yaşayanların ihtiyaçlarını karşılayacak bir toplu 
taşıma sistemini henüz geliştirememiştir. Kent merkezi odaklı 
olarak geliştirilen toplu taşıma ağı kent merkezi dışında yaşayanların 
(banliyölerde) ihtiyaçlarını göz ardı etmektedir. Bu durum da özel 
araç kullanımını artırmaktadır. 
Çözüm önerileri ise şu şekilde sıralanabilir;

• Paris kentinin çevresinde oluşturulacak alternatif ağ sayesinde 
merkezlerin ve de yerleşim alanlarının birbirine bağlantısının 
kurulmalıdır.
• La Défense’ı ulusal ve Avrupa yüksek hızlı tren ağına bağlayacak 
bir ek hat önerilmektedir. Bu sayede, iş alanının/ merkezinin 
bölgede oynadığı rolün belirginleşmesi ve de güçlenmesine katkıda 
bulunulmuş olunacaktır.  
• Özel araca olan bağımlılıklarının azaltılması için toplu taşıma 
ağının genişletilmesi gibi öneriler sunulmaktadır. 
• Kombine taşımacılık geçişleri yöntemiyle yük taşımacılığının toplu 
taşıma ağına entegre edilmesi önerilmektedir.

Çok Merkezli Metropol Paris Yaratılması
Metropolün merkezi aynı zamanda büyümeyi ve sınırla olan dengeyi 
domine etmekte, yönetmektedir. Bu durum, kentin hem güçlü 
yanı hem de zayıf yanıdır. Bu durum, metropolün farklı merkezleri 
arasındaki eşit olmayan ilişkinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Çözüm önerileri;

• Kompakt çok merkezlilik: Paris kent merkezinde yer alan 
ana merkezlerde büyümenin yoğunlaşmasını sağlayacaktır. 
Bu merkezlerin birbiri ile olan bağlantısı güçlendirilecek ve 
geliştirilecektir. Bu sayede, bu merkezler ulaşım ağının değişim 
kilit noktaları olarak görev yapacaktır. Bu ağ, kentin çevresinde yer 
alacak olan toplu ulaşım bağlantıları ile de desteklenecektir. 
• Yeni merkezler sadece merkezle olan ilişkileri bakımından değil 
aynı zamanda da çevre merkezler ve bölgenin diğer merkezleri ile 
olan bağlantıları nedeniyle ön planda olacaktır. 
• Çok merkezli kent yapısı, karma kullanım ve sosyal çeşitlilik 
sunmaktadır. Bu nedenle, kent hayatının en önemli üç ana bileşeni 
olan yaşama, çalışma ve eğlenme alanlarının bir arada olması 
gerektiği öngörülmüştür.
• Metropol ve yerel ölçekte aidiyetlik hissi ve yerel kimlik, her 
merkezin farklılaşan karakterini öne çıkaracaktır. 

4
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Dengeli Toplum İnşa Edilmesi
Paris metropoliten alanında öne çıkan en önemli sorunlardan biri 
de sosyal ayrışmadır. Dezavantajlı ve toplumdan ayrışan grupların 
topluma yeniden katılmasını sağlamak amacıyla yeni çözümler 
üretilmiştir. Bu öneri, yakınlık, karma toplum ve bağlantı gibi 3 temel 
stratejiyi kapsamaktadır. 

‘Sosyal Eylem Planı’ kapsamında ele alınan mekânsal değişiklik 
önerileri;

• Boş zaman aktivite alanları veya toplaşma/ buluşma alanları temin 
edilmesi ile toplumsal kaynaşmanın sağlanması
• Yerel sosyo-kültürel faaliyetlerin her kesim tarafından erişilebilir 
olmasının sağlanması
• Mahrum bırakılmış alanlarda kamusal mekânın kalitesinin 
artırılması
• Mahrum bırakılmış alanlarda kaliteli mimarinin önerilmesi: saygı 
göstergesi ve de aynı zamanda yatırımın teşvik edilmesi
• Demografik farklılıklara uygun konut sunumu: farklı büyüklükteki 
ailelere uygun olarak konut sunumunda farklılıklar
• Güvenliği sağlamak ve yaşayanların kendilerini güvende 
hissetmelerini sağlamak amacıyla gece ışıklandırmasının iyi yapılması
• Yapıların modernleştirilmesi: değişen ihtiyaçlara kolay uyum 
sağlayacak konut tasarımları, çözümlemeleri
• Mevcut durumda var olan yapıların enerji ve çevresel etki 
inisiyatifleri kapsamında dönüştürülmesi ve iyileştirilmesi 
• Ucuz konut alanlarının yakınında veya içerisinde kaliteli özel konut 
sunumu 

5
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6 Bölgesel Ekonominin Yeniden Dengelenmesi
Paris metropoliten alanının rekabet edebilirliğini sürdürebilmesi için 
üretimi ve de fırsatlara eşit erişimi devam ettirmesi gerekmektedir. 
Bu nedenle kent, eğitime yatırım yapmalı, uluslararası, genç ve çeşitli 
işgücü çekmeli, bunu sağlamak için de yaşam kalitesi standartlarını 
yükseltmeli, iş çevreleri için daha inovatif ve esnek bir alan yaratmalıdır. 
Önemli olan merkezlerin iş alanlarına erişebilirlik sunumu değil aynı 
zamanda da yaşam kalitesini artırmasıdır. 

Bölgesel ekonominin dengelenmesi için gerekli olan ana öncüller 
şunlardır;

• Eğitim: Her türlü ayrımdan uzak ve de sosyal hareketliliği yukarı 
çekecek şekilde olmalıdır. Kent toplumunun öngörülemeyen 
değişimlere ayak uydurması adına bu öncül olmazsa olmazlar 
arasında yer almaktadır.
• Demografik Mükemmellik: Kültürel çeşitliliği, açıklığı ve toleransı 
beraberinde getiren göç, aynı zamanda inovasyon için önemli 
bir potansiyeli de barındırmaktadır. Kent ve küresel ekonomi 
arasındaki önemli bağlantıların kurulması için yabancı öğrenci ve 
araştırmacıların sayısının artırılması gerekmektedir. 
• Yaşam kalitesi: Paris metropoliten alanı, sahip olduğu miras, 
kent kimliği ve kültürü nedeniyle önemli bir potansiyele ev 
sahipliği yapmaktadır. Buna rağmen, kentte belli başlı eksiklikler 
de bulunmaktadır. Bunlar; kentin dışında yer alan ve henüz 
tamamlanmamış toplu taşıma ağı, sosyal ve etnik dışlanma sorunları 
ve kent merkezi dışındaki eşitsizliklerdir. 
• Ekonomik Çeşitlilik: Yüksek katma değere sahip olan sektörlerin 
kentin batısında yoğunlaşmış olması zayıf bir yön olarak 
adlandırılırken, kentin sahip olduğu ekonomik çeşitlilik de önemli 
bir fırsat olarak öne çıkmaktadır.
• Yenilikçi Ortam: Yenilik, ekonominin uzun dönemde lokomotif 
gücüdür. Kentin sürdürülebilir yenilik ortamının sağlanması ve 
devamlılığının garanti altına alınması için, kent çeperinde yoğunluk 
ve faaliyetlere yakınlığın temin edilmesi, buna ek olarak, hizmet ve 
erişebilirliğin de garantilenmesi gerekmektedir. 
• Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler: Küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin inovasyon hızları daha fazla olmaktadır, bu nedenle, bu 
tür işletmeler teşvik edilmelidir.Esnek ve bağlantıları iyi planlanmış 
alanlar bu nedenle önem kazanmaktadır.
• Değişimin Öncüleri: Enerji ve ekotek konularında yeni 
teknolojilerin geliştirilmesi büyümeyi tetikleyecek potansiyeller 
olarak belirlenmiştir. Yeşil ulaşım çözümleri de bu tür öncü 
endüstriler ve girişimler arasında sayılmaktadır.
• Erişebilirlik: Kent merkezi ve çevresi arasındaki kombine 
taşımacılık ağının geliştirilmesi en önemli sorun ve gereklilik olarak 
tanımlanmaktadır. 
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Kentin Fiziksel Bariyerleri Arasında Köprüler Kurulması
Metropoliten Paris, kente hizmet veren büyük ulaşım aksları 
tarafından bölünmüştür. Ring içerisinde kalan alanda yaşayanların 
kentten yüksek oranda faydalanabildikleri; ancak ring çeperi dışında 
kalanların bu olanaklardan yeterince faydalanamadıkları görülmüştür. 
Bunun nedeni boşluklar ve kesintilerdir. 

Belli başlı bariyerler (otoyollar, demiryolları, nehirler ve kanallar) 
alanları izole ederek birbirinden ayrıştırmaktadır. 

Bu durum, alanların gelişimini ve yeniden keşfini sınırlandırmakta, 
kentsel alandaki sürekliliği bölmektedir. Bu nedenle ulaşım bağlantıları 
kurulmalı, var olan bölünmelerin ortadan kalkması için yeniden ulaşım 
bağlantıları tasarlanmalıdır. 

Raylı sisteme entegre edilecek yeni yaya ve bisiklet yolları ile 
kent merkeziyle yeni bağlantılar kurulabilecektir. Buna ek olarak 
tasarlanacak lineer bir yeşil alan, kent dışındaki alanları merkezle 
birleştirecektir. Son olarak, mevcut durumda var olan ring yolunun 
ortadan kaldırılması veya etkisinin azaltılması ve yeşil alana 
dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu sayede ring yolunun sadece eski 
bir kentsel öge olarak kalması ve yeniden gelişimi yoluyla yeni fırsatlar 
sunması öngörülmektedir. 

Entegre Açık Alan Ağı Yoluyla Doğa ve Metropolün 
Entegre Edilmesi
Bu kapsamda üretilen mekânsal öneriler şunlardır;

• Metropol alanın fiziksel ayak izinin daha fazla yayılmaması için 
yeşil kuşak oluşturulması ve yeşil kuşak aracılığıyla bu etkinin 
sınırlandırılması
• Yeşil kuşak aracılığıyla bölgenin doğal miras alanlarının korunması 
ve uzun süreli sürdürülebilir doğal rezerv oluşturulması
• Bölgenin önemli doğal alanlarını birbirine bağlayan ekolojik 
koridor ağları oluşturulması ve bu sayede biyosferin ve türlerin göç 
hareketliliğinin devam etmesinin garanti altına alınması
• Bölgenin kuzeyinde yer alan dezavantajlı alanın (havalimanı 
nedeniyle akustik gölge) kullanabileceği dinlenme alanı ve ulusal 
park tasarımını içeren orman alanı
• Doğal bölge ile kırsal alanı birleştiren yeni yeşil akslar ile kent 
merkezinin yeni lineer parklar aracılığıyla bağlanması
• Yaya ve bisiklet kullanıcılarının kentte güvenli bir şekilde hareket 
edebilmesi için devamlılığı olan yolların tasarlanması 
• Kent içerisinde yer alan açık alanlar arasında yeni kamusal ağlar 
oluşturulması
• Seine Nehri ve kanallar arasında devamlılığı olan koridorlar 
tasarlanması
• Kent içerisinde yer alan büyük bulvarların yeşil akslara 
dönüştürülmesi; yaya, bisiklet kullanımı ve toplu taşıma
• Çatıların dönüştürülmesi: iklim,ekoloji ve yağmur suyu toplama.

8
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Metropoliten Paris’in Ekolojik Ayak İzinin Azaltılması
Metropolün tüketim ve üretim döngüleriyle gelişecek yeni bir 
metabolik yaklaşım öngörülmektedir. Kaynak kullanımına yeni bir 
bakış açısı olarak azaltım, yeniden kullanım ve geri dönüşüm gibi 
ilkeler belirlenmiştir. Bu kapsamda, mekânsal olarak irdelendiğinde, 
yerel ölçekte enerji üretimi için gerekli adaptasyonların geliştirilmesi 
öngörülmektedir. 

Kalite Tasarımına Yatırım Yapılması
Sadece estetik nedenlerden ötürü değil, aynı zamanda, ekonomik 
nedenlerden dolayı kentsel alanlar yaşanabilir, güvenli ve çekici 
olmalıdır. Bunun nedeni, çok uluslu göç çekmek ve bu yarışta 
öne geçebilmektir. Buna bağlı olarak, kentsel altyapı ve açık 
alan sunumunun yönetimi ve tasarımı önemli bir sorunsal olarak 
tanımlanmaktadır. Bu tür alanlar, toplumsal bağların geliştirilmesi 
ve güçlendirilmesi, buna bağlı olarak, aidiyetlik hissinin artması için 
olmazsa olmazlar olarak bilinmektedir. 

Bu bağlamda öne sürülen mekânsal çözümler;
 

• Kentsel tasarımın kamusal boyutunun ön plana çıkarılması: kaliteli 
mekân ve yapı tasarımının teşvik edilmesi
• Proje geliştirme ve uygulama süreçlerinde, yereli temsil edecek 
arabulucu uzmanların katılımının teşvik edilmesi 
• Ulaşım tasarımı konusunda yeni yol gösterici ilkeler belirlenmesi: 
kaliteli mekân tasarımının garanti altına alınması

9
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Kavramsal Çerçeve;
Gelecek 50 Yılın Vizyonu

MEKANSAL GELİŞİM 
STRATEJİ ÇERÇEVESİ

CAPE
TOWN
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Cape Town için daha önceden hazırlanmış olan kentsel yapı 
planlarının yerini alacak, kentin gelecekteki büyümesini ve gelişmesini 
yönlendirecek mekânsal hedefleri ortaya koyan yeni bir mekânsal 
gelişim strateji çerçevesi geliştirilmiştir.

Kentsel gelişim süreci dinamiktir ve bu nedenle var olan kent yapısında 
ortaya çıkacak değişimlere hızlı cevap verebilecek bir esnekliğe 
sahip olmalıdır. Cape Town Mekânsal Gelişim Strateji Çerçevesi’nde 
tanımlanan kentsel kullanımlar geniş bir yelpaze sunmaktadır. Kırsal 
alan rehberi, Bölgesel Mekânsal Gelişim Çerçevesi ve Kırsal Alan 
Planlama Çerçevesi’nden yola çıkılarak geliştirilecektir. 

Cape Town Mekânsal Gelişim Strateji Çerçevesi kapsamı;

• Mekânsal Planlama Kategorileri (MPK)
• Ulaşım Altyapısı
• Geniş Alan Kullanımlı Başlıca Önlem Alanları
• Gelişme Köşeleri
• Kavramsal Tanımlama

Mekânsal Planlama Kategorileri (MPK)
‘Mekânsal Planlama Kategorileri’, kentin çevresel, kültürel ve kentsel 
alanlarının barındırdığı kentsel kullanımları tanımlamaktadır. 

a. Çekirdek I: Kanun tarafından koruma altına alınmış alanlar 
(biyoçeşitlilik bakımından zengin olan alanların korunması ve 
yönetimi); korunması kritik önem taşıyan biyoçeşitlilik bakımından 
zengin alanlar; koruma öncelikli alanlar; korunması kritik önem 
taşıyan, geri dönüşü olmayan/ tamir edilemez ve depolanabilir 
biyoçeşitlilik bakımından zengin alanlar; kamusal koruma alanları ve 
özel koruma alanları. 
b. Çekirdek II: Ekolojik koridorlar; kritik öneme sahip ekolojik destek 
koridorları; belirgin kıyı ve kumul koruma alanları; başlıca nehir 
koridorları ve su yatakları (atıksu işleme sistemleri hariç)
c. Tampon Bölge I: Çekirdek alanların bir parçası olmayan ancak 
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biyoçeşitliliğe katkıda bulunan ve fırsatlar sunan kırsal alanlar, tarım 
alanları ve diğer doğal vetejasyonlar.
d. Tampon Bölge II: Çekirdek I ve II bölgelerinin ikisinde de yer 
almayan diğer ekolojik destek alanları, dönüştürülmüş tarım alanları 
ve kırsal alanları kapsamaktadır. Gerekli kullanımlara ait hizmet 
altyapısı, kent çeperinde kalan mezarlık alanları, kamusal açık alan 
olarak belirlenmiş alanlar bu bölge içerisinde yer alır. 
e. Yüksek Potansiyele Sahip ve Nadir Tarım Alanları: bu tür alanlar 
uzun süreli koruma gerektiren nadir üretim biçimlerini, kültürel ve 
miras ögelerini içermektedir. 
f. Önemli Değere Sahip Tarım Alanları: önemli değere sahip tarım 
alanları 3 ana gruba ayrılmaktadır. 1. Var olan kullanımlar; 2. Yeni 
dikim teknolojileri, sulama amacıyla kullanılan suyun uygunluğu, 
yeni çeşitler ve ürün türlerine bağlı olarak potansiyeli olan ya da 
ortaya çıkan tarımsal kullanımlar; 3. Besin güvenliği. 
g. Küçük Arazi Sahipliliği: kent çeperi dışında yer alan farklı 
büyüklüklerdeki geniş arazi parçalarıdır.
h. Kentsel Gelişim: kentsel alanların işleyebilmesi, konforun 
sağlanması ve rekreatif kullanım amaçlı yapı ve altyapı sistemleri; 
konut, ofis, dükkan, toplumsal faaliyetler, diğer ilişkili yapı, altyapı 
ve kamusal açık alanları kapsar. Kentsel gelişimin içindekiler: golf 
sahaları, konut birimi içeren üzüm bağları, konut birimi içeren 
binicilik alanları, kırsal yaşam alanları, eko-alanlar, kapalı siteler, 
bölgesel alışveriş merkezleri. Kentsel gelişimin dışında kalan alanlar: 
zararlı endüstri, herhangi bir endüstriyel alan kullanımı. 
i. Endüstriyel Gelişim: her türlü endüstriyel alan kullanımını 
kapsamaktadır; ancak zararlı endüstri bu alanda yer alamaz. Bunun 
yanı sıra, sanayi dışı kullanım olarak fabrika satış mağazası, hizmet 
istasyonu, motor tamir garajı gibi kullanımlar da bu alan içerisinde 
yer almaktadır. 
j. Zararlı Endüstri: koku, çıkan ürün, atık ve diğer sakıncalı sonuçlara 
neden olabilecek operasyonlar ve yangın veya kazaya sebebiyet 
verebilecek derece yüksek risk taşıma nedeniyle zararlı olarak 
belirlenen endüstri türleri. Bu alan kullanımının çevresindeki 
kullanımlar dikkatli seçilmelidir.
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Ulaşım Altyapısı
a. Demiryolu Hatları ve İstasyonları: uzun yolculuk mesafelerinde 
hareketliliği sağlayacak raylı sistem ağı geliştirilmesini kapsamaktadır. 
İstasyonlar aynı zamanda birincil erişebilirlik noktalarıdır. Bu 
alanlar otoyollarla birbirine bağlanmakta ve de yüksek yoğunlukta 
yerleşimlere olanak sağlamaktadır.
b. Yüksek Hızlı Bölgeler Arası Tren ve İstasyonları: toplu taşıma 
öncelikli, yüksek kapasiteli araç öncelikli hatlar ile giriş kontrollü 
altyapı sistemlerini kapsamaktadır. Orta ve yüksek yoğunluklu 
yerleşim alanlarına rastlanmaktadır.

Geniş Alan Kullanımlı Başlıca Önlem Alanları
Doğal özelliği nedeniyle zararlı sonuçlar doğuran alanların çevresini 
saran geniş alan kullanımlı önlem alanlarıdır. Bu alanlar kadastral 
ölçekte belirlenmektedir. 

• Gürültü Önleyiciler: hava ulaşımı nedeniyle ortaya çıkan gürültüyü 
kamudan uzaklaştırmak ve bu sayede alanları belirlemek amacıyla 
kullanılır. Gürültü önleyicilerinin konumlarının belirlenmesi için 
matematiksel hesaplamalar kullanılır.
• Dışta Bırakılan Alanlar: Tedbir Eylem Alanı, Acil Koruma Eylem 
Alanı, Acil Planlama Alanı gibi alanlar matematiksel hesaplamalar 
sonucunda belirlenmektedir. 
• Kullanımlara Ait Hizmet Altyapısı: atık su arıtma tesisi, dolgu 
alanları ve transfer istasyonlarını içermektedir. 

Gelişme Çeperleri
Belirli bir süre içerisinde gelişecek kentsel alanlardır. 

• Kent Çeperi: orta ve uzun dönemli çeper sınırıdır. Kentsel büyüme 
ve doğal alanların korunması amacıyla belirlenmektedir.
• Kıyı Çeperi: kentsel gelişimi sınırlayan, kıyıdaki kaynakları koruyan 
ve sel riski altındaki alanlarda oluşabilecek afetleri engelleyen 
sınırlardır. 

Kavramsal Tanımlama
Kentsel gelişimi yönlendirmek ve desteklemek amacıyla ortaya 
konan kavramsal alanlardır. Bu alanlar fiziksel olarak tam anlamıyla 
tanımlanmış ve sınırları kesinleştirilmiş/belirlenmiş alanlar değildir. 
Kavramsal tanımlamalar metropoliten ölçekte yapılmıştır. Kentsel 
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alan kullanımına dair karar alma ve kentsel makroformun belirlenmesi 
gibi konularda daha detaylı ve bölge ölçeğinde yerel düzeyde planlar 
hazırlanmalıdır. Bu planlar,  ilgili politikalar göz önünde bulundurularak 
geliştirilecektir.

• Kent Düğümleri: kent düğümleri, kentsel faaliyetlerin yoğunluğuna, 
karma kullanımına ve kümelenmesine göre şekillenmekte veya 
maksimum erişebilirlik, açıklık, uygunluk ve kentsel fırsatlara bağlı 
olarak ortaya çıkan alan kullanımlarına göre gelişmektedir.
• Yeni Kıyı Düğümleri: kıyıda yer alan çekim noktalarıdır. Bu 
varış noktalarından bazıları kentsel gelişme alanları ile birlikte 
işlemektedir. Bu alanlar, kıyıdan sosyal ve ekonomik anlamda fayda 
sağlamaktadır. Doğal alanların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması 
için belirli noktalarda kıyı düğümleri tanımlanmıştır. 
• Aktivite Rotaları: karma kullanım veya yüksek yoğunluklu kentsel 
gelişme alanlarıyla desteklenmiş rotalardır. Bu rotalara doğrudan 
erişimin yanı sıra otobüs, taksi durağı ve trafik ışıkları gibi önemli 
noktalarda kesintili erişim bulunmaktadır. 
• Gelişme Rotaları: gelişme rotaları aktivite rotalarından daha fazla 
hareketlilik gerektiren fonksiyonları barındırır. Karma kullanım ve 
yüksek yoğunluklu gelişme alanları merkezi düğüm noktalarında 
yer alma eğilimindedir. Bu alanlara erişim ise kesişim noktalarından 
sağlanmaktadır. Erişim, paralel ve bağlayıcı çevresel yollar üzerinden 
sağlanmaktadır. Gelişme rotaları, kısa aktivite rotası parçalarından 
oluşabilir. 
• Geniş Çevreyolları: komşu kentsel kullanımlara doğrudan erişimi 
engelleyen, kentsel alana hareketlilik sağlayan yollardır. Yüksek 
bağlantı kapasitesine sahip geniş çevreyolları, üretim, depolama, 
endüstri gibi kullanımları kendi çevresine çeker. 
• Bağlantı Yolları: kentin farklı bölgelerini birbirine bağlayan 
yollardır. Yüksek yoğunluklu hızlı akan trafiğe sahiptir. Komşu 
kentsel kullanımlara ve konut alanlarına erişim doğrudan bu yollar 
üzerinden olmaktadır. 
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NORDHAVN
MEKANSAL GELİŞİM 
STRATEJİ ÇERÇEVESİ

Kimlik ve Tarih
Her Yere 5 Dakika

Mavi ve Yeşil Kent

Oksijen Dostu Kent

6 TEMA

Adalar ve Kanallar

Akıllı Grid
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Nordhavn gelişim alanı, Kopenhag kent merkezine yakınlığı ve altyapıya 
kolay erişimi nedeniyle stratejik bir öneme sahiptir. Önümüzdeki 40-
50 yıllık dönemde geliştirilmesi hedeflenen alan, yaşama ve çalışma 
alanlarını bir arada sunacak şekilde tasarlanmıştır. Buna ek olarak, 
denize erişim ve sunduğu rekreatif kentsel ve kamusal alan kullanımları 
ile yeni gelenlere çeşitliliklerin sunulduğu bir yaşam alanı sunmaktadır. 
Nordhavn’ın kıyıyla etkileşimli küçük adalardan oluşan karma kullanımlı 
bir kentsel alan olması hedeflenmektedir. Yaşam kalitesi, refah ve 
demokrasiden ödün verilmeden iklim koşullarıyla uyumlu ve iklim dostu 
bir kent yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda ele alınan vizyon; 
‘Sürdürülebilir Kent; Kopenhag Yöntemi’dir. 

Mavi Rekreatif Alan; Nordhavn bölgesinde yer alan liman kenarı 
endüstri alanları karma kullanımlı alanlara dönüşmektedir. Liman ve çevresi 
suyla olan etkileşimi ön plana çıkarılarak Kopenhag’ın yeni mavi rekreatif 
merkezi ve kentin kalbi olacaktır. Yaşayanlar ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına 
yönelik tasarlanan kamusal alanlar ile kentin yeni çekim merkezi haline 
gelecektir. 

3 Tarafı Sularla Çevrili; Nordhavn 3 tarafı denizlerle çevrili olması 
nedeniyle Kopenhag’a tek bir yönden bağlantı sağlamaktadır. Bu nedenle, 
kent merkeziyle fiziksel ve görsel olarak bağlantısının sağlanması 
önemlidir. 

Tarihin İzleri; eski liman kenti olan Nordhavn, liman ve art bölgesi olarak 
200 yıldır görev yapmıştır. Değişen ihtiyaçlarla birlikte mekânda, ulaşım 
altyapısında ve yapılaşmada değişikliklere gidilmesi gerekliliği ortaya 
çıkmıştır. Tarihin izleri, kentin kimlikli bir kent olarak öne çıkması için 
gerekli fırsatları sunmakta, bu nedenle de, kentsel gelişmede göz önünde 
bulundurulması gereken bir faktör olarak tanımlanmaktadır. 

Mavi ve Yeşil Bölge; Nordhavn’ın sahip olduğu coğrafik ve doğal 
özellikler, kentin farklılaşan rekreatif kullanım sunumu için girdi 
oluşturmaktadır. Bölgenin 3 tarafını çevreleyen su, görsel ve estetik açıdan 
farklı deneyimler sunmakta, suya yakınlığı nedeniyle de suya erişimin ve 
suyla etkileşimin kolay olmasını sağlamaktadır. Bu potansiyel, kentsel 
gelişmenin yön göstericisi olacaktır. 

İşbirliği

- CPH City and Port Development 
(CPH Kent ve Liman Gelişimi) 
(Şirketler Arası Ortaklık) (Özel)
- The City of Copenhagen 
(Kopenhag Kent Yönetimi) (Kamu)
- Katılımcılar 
(Açılan yarışma sonucunda seçilen 
çalışma uygulamaya geçirilecektir)
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Limanın Kültürel Mirası; liman kenti olmasına bağlı olarak yapı 
adalarının ve yapıların dik açı ızgara sisteme sahip olması, planlama 
açısından bölgeyi diğer bölgelerden ayıran önemli bir özelliktir. Bu durum, 
yaşayış biçimini ve mekânsal gelişimi/bütünleşmeyi etkilemektedir. Bu 
özellik planlama ve tasarlama aşamasında göz önünde bulundurulması 
gereken önemli bir veridir. 

Sürdürülebilir Kent; Nordhavn sadece ekolojiyle olan uyumla değil, 
sunacağı sosyal çeşitlilik ve değerler ile sürdürülebilir bir kent olma 
vizyonuna sahiptir.  ‘Doğa Dostu Kent’ söylemiyle Kopenhag’ın ekolojik 
metropol imajını kuvvetlendirecektir. Yenilenebilir enerji kaynakları, 
yeni enerji türleri, kaynakların optimum seviyede kullanımı, kaynakların 
geri dönüşümü ve sürdürülebilir ulaşım sistemleri ile sürdürülebilir 
gelişme ve sürdürülebilir tasarım konusunda öncü olacaktır. ‘Canlı Kent’, 
yaşama, çalışma ve eğlenme alanları gibi farklı kullanımları bir araya 
getiren karma kullanım alanıyla doğayı bütünleştirmeyi hedeflemektedir. 
‘Herkes İçin Kent’sloganıyla yola çıkan Nordhavn, herkesin erişebileceği 
kamusal kullanımlar, konut sunumları vb. ile sosyal çeşitliliği sağlamayı 
amaçlamaktır. 

Suyun Kenti; Kopenhag’ın suyla etkileşimini sağlayacak yeni arayüzü 
olan Nordhavn, suya erişimi maksimize edecek kamusal alanları kıyıyla 
bütünleşik olarak ele almaktadır. 

Dinamik Kent; yeni girişimlere olanak veren kent her daim değişime 
açıktır. Kullanım çeşitliliği kentsel yaşantıyı da dinamik tutmaktadır. 

Sürdürülebilir Hareketlilik; sürdürülebilir ulaşım çözümlemeleri 
ile kent doğa dostu teknolojileri gündelik yaşantıya adapte etmeyi 
hedeflemektedir. 
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Norhavn Kent Stratejisi, 6 temadan oluşmaktadır. Bunlar;

Adalar ve Kanallar; liman alanının kanallarla bölünmesiyle daha ufak 
adaların oluşumu. Norhavn’ın geçmişinden getirdiği planlama anlayışı ve 
dokunun günümüze entegre edilmesi adına mekanın anlaşılır ve rasyonel 
adalara bölünmesine karar verilmiştir. Kanalların varlığına bağlı suyla olan 
etkileşimin artması her adada farklı kullanım seçeneklerinin sunumunu 
kolaylaştırmaktadır. Karma kullanım alanları bu çeşitliliği desteklemektedir. 
Yapılaşma tipolojisi geçmişten gelen mimari mirası takip eden aynı zamanda 
da Kopenhag’ın silüetini devam ettirecek nitelikte olmalıdır. Yeni mimari 
yaklaşımları ile geçmişten gelen izlerin birbirini takip eder, bütünleşik ve 
entegre olması hedeflenmiştir. Kentin adalara ayrışması, kentsel gelişimin 
etaplandırılmasını da kolaylaştıracaktır. Ada bazlı yerleşim tipolojisi kentin 
daha kompakt bir biçimde yapılanmasını sağlayacaktır. 

Kimlik ve Tarih; liman, kente dair önemli kültürel izleri günümüze 
taşımaktadır. Bu özelliği ile bu bölgenin dönüştürülerek kentin yeni gelişim 
merkezi olması kaçınılmazdır.Mevcut durumda var olan yapılar yeni 
kullanımlara uygun olarak dönüştürülecektir. Bu alanlar kentin yeni çekim 
merkezleri haline gelecektir. Var olan ada izlerinden yola çıkarak yeni gelişme 
alanları tasarlanacak, mevcut durumda var olan yapı tipolojisine uygun mimari 
tasarımlar geliştirilecektir. Limanın kentle olan bağlantısının güçlendirilmesi 
için yeni ulaşım aksları geliştirilirken, mevcut durumda var olan ulaşım 
ağının izleri devam ettirilecektir. Kentin sahip olduğu doğal kimliğin devam 
ettirilmesi adına bölgenin doğal ve peyzaj ögelerinin haritalaması yapılarak 
değerleri ortaya çıkarılacaktır. 

Her Yere 5 Dakika; 400 metre yarıçapında yürüme mesafesini tanımlar. 
Sürdürülebilir ulaşımı destekler. Kopenhag’da ent içi ulaşımın 1/3’ünün bisiklet, 
1/3’ünün toplu taşın ve 1/3’ünün de özel araç ile olması hedeflenmektedir.  
Nordhavn’da ise ulaşımın 5 dakikalık ulaşım mesafelerinde yaya, bisiklet veya 
toplu taşıma ile yapılması öngörülmektedir. Bu bağlamda, 5 dakikalık mesafe 
içerisinde karma kullanım sunumu ile yaşayan ve ziyaret edenlerin her türlü 
ihtiyacı karşılanacaktır. Bu yapıyla kentin daha dinamik bir yapıya sahip olması 
beklenmektedir. Yeşil Ring aracılığıyla bölge içerisindeki mahalleler birbirine 
entegre olabilecek, aynı zamanda da bölge Kopenhag’a bağlanabilecektir. 
Ring üzerinde konumlandırılacak kullanımlar 5 dakikada erişim sloganının 
hedefine ulaşmasını sağlayacaktır. Yeşil Ring boyunca tasarlanan toplu 
taşın hattı ile kent içi ulaşılabilirliğin hızlandırılması ve kolaylaştırılması 
sağlanacaktır. Buna ek olarak, bisiklet rotasının da bu güzergaha eklenmesi 
çevre dostu ulaşım hedefine ulaşılmasını destekleyecektir. Bu sayede, yaşam 
kalitesi artırılabilecektir. 
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4 Mavi ve Yeşil Kent; Nordhavn mavi ve yeşilin buluştuğu bir bölgedir. 
Suya yakınlığının avantaja çevrilmesi, yaşam kalitesini artırıcı kentsel ve 
kamusal alanlarla kentsel yaşantıya dinamizm getirilmesi hedeflenmektedir. 
Su alanlarının çevresindeki alanlarlaentegre edilmesi için farklı tasarımlar 
geliştirilmiştir. Nordhavn, maviyle dokunmuş kesintisiz yeşil alanlara sahiptir. 
Bu özelliği mekânsal ve estetik açıdan avantaja çevirmelidir. Yeşil alan 
sistemi, yeşil ring ve doğal alanları ile bir bütün oluşturan bölge, yaşayanlara 
ve ziyaretçilere farklı deneyimler sunmaktadır. Farklı kullanımlarla da 
desteklenecek yeşil alan sistematiği, kentin önemli yaşam damarı haline 
gelecektir. Kentin mavi ve yeşille bütünleşen bu alanının önemli bir çekim 
merkezi ve aktivite alanı haline gelmesi öngörülmektedir. 

Oksijen Dostu Kent; sürdürülebilir kentin en önemli dayanaklarından biri 
sunduğu sürdürülebilir çözümlerdir. Yerel yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımı önceliklidir. Buna ek olarak, kentsel alan minimum seviyede 
enerji tüketimi, atık üretimi ve olumsuz çevresel etki yaratacak şekilde 
tasarlanacaktır. Bölge iklim değişikliğine ve olası doğal afetlere hazırlıklı 
olacak şekilde planlanacaktır. Düşük maliyetli yenilenebilir enerji üretimi 
ve yaygınlaştırılması, yapı tipolojilerinin tasarımını ve kent planlamasını 
doğrudan etkileyecek öncüller arasında yer almaktadır. Güneş enerjisi, rüzgâr 
enerjisi ve yeraltı suyu enerjisi ile ısınma ve soğutma sorunlarına çözümler 
getirilecektir. 

Akıllı Grid stratejik düzeyde belirlenen yönetim ilkeleri arasında: yapı 
ölçeğinde özerklik sunumu, sürdürülebilir bina tasarımı, farklılaşan yapı ve 
kentsel mekân tasarımı, karma kullanım ve sahiplik ile mevcut durumda var 
olan yapıların kısa dönemde veya uzun dönemde kullanılması yer almaktadır. 
Akıllı örtü aracılığıyla dik açılı ızgara sisteme oturan yapı adalarının daha ufak 
adalara bölünmesi sağlanmış kanallarla bu adalar birbirinden ayrılmıştır. 
Her bir yapılaşma alanı toplu taşınla uyumlu, rüzgâr koridorlarına paralellik 
gösterecek şekilde ele alınmıştır. Kullanımların ada bazında dağılımı her bir 
ada için belirlenmesine rağmen aynı zamanda belli bir oranda esneklik de 
taşımaktadır. Aynı zamanda, daha uzun vadeli gelişmelere ve ihtiyaçlara 
cevap verecek ölçüde esneklik taşıyan bir sistematiğe sahiptir. 

5

6



93



94

LEICESTER

Anahtar Strateji Şeması

YEREL GELİŞİM 
ÇERÇEVESİ
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Leicester Kent Konseyi tarafından hazırlanan Yerel Gelişim Çerçevesi, 
Leicester Kenti Yerel Plan dokümanının yerini alacak çalışmadır. Kent 
için belirlenen yeni vizyon, Leicester’ın İngiltere’nin sürdürülebilir 
kent kimliğine uygun estetik değerleri de gözeten bir yerleşim haline 
gelmesini sağlamaktır. Çerçeve, kentin ekonomik, ekolojik ve sosyal 
açıdan sürdürülebilir bir kent olması için gereken Çekirdek Strateji ve bu 
stratejinin destekleyicisi olan hedefleri ve mekânsal çözümlemeleri bir 
araya getirmektedir. 

Hedef; kentin daha cazip ve dinamik bir yerleşim alanı haline 
gelmesidir. Yüksek kaliteli yapı ve mekan tasarımları ile yaşam 
kalitesinin artırılması aynı zamanda da doğa ile uyumlu yapılaşma 
öncelikli politikalardır. Kentin mevcut durumda süregelen gelişiminin 
devam etmesi ve gelecekte kent imajının yenilenmesi ve geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. Öne sürülen stratejiler iyi planlama ve iyi tasarım 
araçları ile mekana müdahaleyi biçimlendirmektedir. Bu bağlamda, 
estetik kaygılar yerel ölçekte tasarım ve planlamanın olmazsa olmazı 
olarak tanımlanmaktadır. Buna ek olarak, güvenilir yaşam alanları 
sunumu da önem kazanmaktadır. Farklı yaş gruplarına hizmet 
edecek erişilebilir, bütünleştirici ve çekici mekan üretimi Yerel 
Gelişim Çerçevesi’nin somut çıktıları arasındadır. İnsan odaklı tasarım 
yaklaşımı çerçevenin temelini oluşturmaktadır. Mimari miras bugünün 
planlama anlayışını biçimlendiren başat faktördür. Tarihi izlerin 
devam ettirilmesi, var olan su kanallarının ve yerleşim dokusunun 
yeni gelişmeye yön verecek olması, değerlerin korunmasını ve doğru 
değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu noktada yerel doğal ve 
yapılaşma dokusu, kentin yarınına dair önemli girdiler sunmaktadır. 

Mevcut durumda var olan arkeolojik, peyzaj, tarihi ve kültürel değer 
ve miras, yaşam kalitesinin artırılması için önemli fırsatlar sunmaktadır. 
Buna bağlı olarak, yeni tasarım kodları, tasarım ilkeleri, mastır planlar 
ve diğer tasarım dokümanları geliştirilmiştir. Kentin yeni stratejisi, 
tarihinden gelen bu değerlerin bugün fırsata çevrilerek daha iyi, 
erişilebilir ve eşit mekanlar oluşturulması yönünde şekillenmektedir.

Hak sahipleri ve yatırımcılarla bir araya gelinerek hazırlanması planlanan 
Mahalle Tasarım Rehberleri ile tasarım ilkeleri belirlenerek, gelecekteki 
yerleşimlerin kontrol altında şekillenmesi sağlanacaktır. Bu bağlamda 
ele alınması gereken başlıklar şu şekilde sıralanmıştır: kentsel doku ve 
kimlik; bağlantılar, hareketlilik ve etkileşimli alanlar; kamu yararı ve açık 
alanlar; koruma; yaşam için konu; yüksek standartlarda konut ve mekan 
tasarımı. 

Bu doğrultuda, kentin farklı alanlarına yönelik farklı mekânsal 
çözümlemeler ve tasarım kriterleri geliştirilmiştir. 

İşbirliği

- Leicester City Council 
(Leicester Kent Konseyi) (Kamu)
- One Passion One Leicester (STK)
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Kent vizyonu, sanayi alanlarını çoğaltırken aynı zamanda da açık yeşil 
alanların korunması olarak belirlenmiştir. Bu çelişkinin çözülmesine 
yönelik olarak öne sürülenler;

• Mevcut konut dokusunun yenilenmesi
• Mekânsal bariyerlerin kaldırılması
• Yeni ortak alanlar yaratılması
• Sanayi ve konut alanlarının yoğunlaştırılması
• Yeni gelişim alanlarının mevcut doku içerisinde yaratılması

KARLSRUHE

İşbirliği

- Machleidt GmbH, Berlin (Özel)
- Sinai Gesellschaft von 
Landschaftsarchitekten mbH, Berlin
(Özel)
- SHP Ingenieure GbR, Hannover
(Özel)

Dönüşüm Kurgusu

MEKANSAL 
STRATEJİ PLANI
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Dönüşüm kurgusu ise 5 adımda ele alınmıştır. 
Bunlar;

1. Adım: 
Hareketlilik odaklarını yeniden tanımlanması
2. Adım: 
Bağlantıların güçlendirilmesi, bisiklet yolu 
ve rekreatif demiryolunun bütünleştirilmesi
3. Adım: 
Demiryolu köprüsünün bariyer etkisinin 
azaltılması
4. Adım: 
Kent merkezinde, yeni sokak tasarımlarıyla 
araç yoğunluğunun düşürülmesi
5. Adım: 
Yeni bisiklet ve yaya köprüleri açılması

Bu kurgunun temelinde 3 ana tema yer 
almaktadır;

‘Yeniden Kullanım’, 
‘Daha Fazla Açık Alan’, 
‘Doğal İklimlendirme’

Gelişim Ringi

Kuzeyde yer alan yeşil bariyer Barok Ormanı, rekreasyon, erişebilirlik ve altyapı olanakları 
açısından fırsatlar sunarken, güneyde yer alan gri bariyer olan ulaşım aksı kentin güneyindeki 
yeşil alanları engellemekte, aynı zamanda da kent merkezi ile çeperi birbirinden ayırmaktadır. 
Bu soruna çözüm olarak Gelişim Ringi önerilmiştir. Bu ring ile birlikte, Ren Nehri, Durlach, 
kentin kuzey ve güneyinde yer alan yerleşimler birbirine bağlanabilecektir. Bu doğrultuda 
ortaya konan gelişim modeli stratejileri;

1. Sentez; kent ve peyzajın entegre edilerek iç içe geçen mekânsal çözümlemeler.

2. Değişim; mevcut sanayi alanlarının çalışma alanlarına dönüştürülmesi ve mevcut 
konut alanlarının dönüşümü.

3. Dönüşüm; kullanılmayan sanayi alanlarının yeniden işlevlendirilmesi.

4. Yoğunlaştırma; mevcut karma kullanımlı alanların yoğunlaştırılması.

5. Alan Yönetimi; çeperdeki terk edilmiş yapıların yıkılması, yenilenmesi gereken 
yapıların kent merkezinde konumlandırılması. 
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10 ULUSAL DENEYİM

MEKANSAL GELİŞİM 
STRATEJİ ÇERÇEVESİ 

YALOVA

   Dinamik Kent

     Yalova’nın, dinamik kent rolünü benimsemesi durumunda 
odaklar ve koridorlar üzerinde farklılaşan merkezler temel stratejisi 
geliştirilmelidir. Temel strateji çerçevesinde;

• Çınarcık- Koru- Termal altın üçgeni
• TİGEM, Kadıköy, Gökçe Barajı odak ve koridorları
• Merkez- Soğucak koridoru
• OSB, Taşköprü, Altınova odak ve stratejik koridoru
• Armutlu turizm odağı

kurgulanmalıdır. 

İşbirliği

- Yalova Valiliği
- Yalova Belediyesi
- MARKA (Doğu 
Marmara Kalkınma 
Ajansı)

Hazırlayan

- Kentsel Strateji
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Körfez Senaryosu

2. Körfez Senaryosu
Körfez üçgen dinamiklerini değerlendiren ikinci senaryo ise 9 milyon 
kapsama alanı ile Gebze- Çayırova- Dilovası, İzmit Yeni Merkez, 
Altınova, Çiftlikköy, Yalova Merkez üçgen odaklarının ilişki sistemine 
göre kurgulanmıştır. Körfez senaryosu Yalova’nın 600.000 kişiye 
ulaşmasını hedeflemektedir. 

Etkileşim Alanları: Körfez Üretiminin Yeniden Düzenlenmesi 
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 Tematik Odak ve Koridor Gelişimi

 Odak modeli, sahip oldukları avantajları kullanarak farklılaşan, 
karma kullanımlı, kimlikli, yüksek kapasiteli ekonomik fırsat 
alanlarını tanımlar. Altın Ring ve Körfez Geçişi’nin çarpan etkileşim 
alanı içindeki Altınova ilçesi, konum avantajının getirdiği çarpan 
etkisini olumlu yönde kullanırsa yeni bir çekim merkezi olacaktır. 

Tematik odak ve koridorlar üzerinde farklılaşan merkezler;

• Çınarcık- Koru- Termal Altın Üçgeni
• TİGEM- Kadıköy- Gökçe Barajı Odak ve Koridorları
• Merkez- Soğucak Koridoru
• OSB- Taşköprü- Altınova Odakları ve Stratejik Koridoru
• Bilişim Odağı
• Armutlu Turizm Odağı
• Armutlu- Çınarcık Koridoru

olacaktır.
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Dayanıklı Kent

        Kıyı koridor etkileşimi çerçevesinde mevcut plan kararlarının revize edilerek, Yalova’nın batısında 
yeni kullanımlar geliştirilmesi, doğu batı dengesinin sağlanması temel stratejileri geliştirilmelidir. 
Dayanıklı kent rolünü üstlenmesi gereken Yalova;

• Koru bilim odağı
• Çınarcık turizm odağı
• OSB, Taşköprü- Altınova koridoru gelişimi 

konularını öncelikli ele almalıdır. 
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Mekânsal Gelişim Strateji Çerçevesi’nin iki ana bileşeni bulunmaktadır. Bunlar;

• Kentsel Ağ Sistematiği (bölge ölçeğinde)
• Kentsel Doku (kent ölçeğinde)

Bu iki ana bileşenden Kentsel Doku altında yer alan 6 alt bileşen ise şunlardır;

• Kent sapanı
• Koridorlar (kentsel gelişme ve doğal yaşam)
• Odaklar (noktasal ve grup odaklar)
• Akslar (kent merkezi aksı ve stratejik akslar)
• Kenarlar (İzmir, Ankara, Antalya yol kenarları)
• Üçgen (Kirişhane, Kaleiçi, Hükümet Konağı)

Bu gelişim strateji çerçevesinin ana omurgasının bileşenleri ise: kentsel gelişme, kent-
sel dönüşüm ve gelişim, doğal alanlar, tarihi ve kültürel alanlar ile sanayidir. 

MEKANSAL GELİŞİM 
STRATEJİ ÇERÇEVESİ 

DENİZLİ

İşbirliği

- Denizli Belediyesi 
- ÇEKÜL Vakfı 
- Kentsel Strateji 

Hazırlayan

- Kentsel Strateji
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Kentsel Ağ Sistematiği

Kentsel ağ sistematiği kurgusunda yer alan ana başlıklar 
şunlardır;

• Güçlü ulaşım bağlantıları
• Altyapının genişletilmesi
• Kurumsal ilişki sistemi
• Bütünleşme araçlarının tanımlanması
• Kıt kaynakların verimli kullanılması

Bu hedefler uygulamaya geçirildiği ve gerçekleştirildiği 
sürece başarıya ulaşabilecektir. 

Kent Sapanından Kent Dokusuna

Yeni kentsel dokunun oluşturulması, kent sapanı omurgası baz alınarak yeni doğu 
ve batı koridorunun oluşturulması, koridorların kültür ve doğa ile buluşturulması, 
sapan, koridor ve merkez aksı üzerinde odaklar, grup odakları ile stratejik akslar 
oluşturulması ile birlikte de yeni dokunun iskeleti oluşturulmuş olacaktır. 

Kent Sapanı

Denizli’nin kentsel gelişimi, Ankara, İzmir ve Antalya yönlerine doğrudur. Sapan’ın 
kolları üzerindeki baskının azaltılması için yeni koridorlara ve koridorlarla sapan 
üzerindeki odaklar arasında yeni odaklara, akslara ve bölgelere gereksinim 
olduğu belirtilmiştir. 

Koridorlar
Kentin yeni yaşam koridorları doğu ve batı yönünde tanımlanmıştır. 

Doğuda; Akhan Kervansarayı- Akvadi- Gökpınar Gölü - Üniversite - Şahintepe 
arası Doğal Yaşam Koridoru olarak,
Batıda; Hierapolis - Laodikeia - Yeşilyurt - Çamlık - Üniversite arası Kentsel 
Gelişme Koridoru olarak tanımlanmıştır. 

Odaklar (Noktasal ve Grup)
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Kent merkezi aksı ve yeni gelişme aksları üzerinde yer alan kültürel, ticari, 
yönetsel odaklar yeniden ele alınarak noktasal ve grup olarak yeni fonksiyonlarla 
da desteklenerek stratejik bir konuma sahip olmaları sağlanmalıdır. Bu odaklar yol 
haritası kapsamında detaylı olarak ele alınmıştır.

Akslar (Kent Merkezi Aksı ve Stratejik Akslar)

Kent merkez aksı üzerinde farklı ölçek ve fonksiyonlardaki odaklar arasında 
bağlantılar kurulması aksın bir taraftan canlandırılması bir taraftan da aksa 
çeşitlilik kazandırılması bağlamında önem taşımaktadır. Belirlenen stratejik akslar 
çalışmada tanımlanmıştır. 
Kenarlar

Kent sapanı üzerinde düzensiz olarak gelişen, özellikle sanayi ve konut dışı 
kentsel kullanımlardan meydana gelen kenarlara yönelik olarak yeni temalar 
çerçevesinde dönüşümü tetikleyecek projeler geliştirilmiştir. Bu projeler özellikle 
Ankara, İzmir ve Antalya yol kenarları üzerinde doğu ve batı akslarında dönüşüm, 
yenileme, sağlıklaştırma ve canlandırma alanlarında ortaya konacak projeleri 
kapsamaktadır.

Üçgen

Denizli sapanının merkezinde yer alan üçgen alan önemli bir kavşak olma özelliği 
taşımaktadır. bu üçgene alternatif olarak geliştirilecek üçgende önemli odaklar 
köşelerde yer alacaktır. Bu üç odağın birleşiminden meydana gelen üçgen alan 
kentin yeni çekim merkezinin tasarlanması adına farklı dinamikler sunacaktır.
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3x3 Stratejik Tasarım Programı; 3 Tasarım Alanı, 
3x3 Tasarımcı, 3 Çalıştay

3x3 Stratejik Tasarım Programı'nın amacı: kentlerin dönüşüm sürecine katkı sağlayabilecek 
potansiyel alanlarda farklı tasarımcılarla birlikte yenilikçi fikirler geliştirerek kamu, sivil 
toplum ve özel sektörün katkısıyla yeni bir açılım oluşturmaktır. 

Bu doğrultuda ortaya konan ana hedefler;

• kent ve proje ölçeğinde yeni bir vizyon ortaya koymak
• strateji ve tasarım ilişkisini kurgulamak
• proje demokrasisi ve tasarım şöleni ortamlarını sağlamaktır. 

Program yöntemi olarak farklı fikirlerin katılımcı çalıştaylarda tartışılması, uzlaşma 
sağlanan planlama ve tasarım ilkeleri ile hazırlanan, benimsenebilir tasarımlar elde 
edilmesi belirlenmiştir. Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgüt temsilcileri ile birlikte kent 
merkezi, yeni gelişim ve dönüşüm alanlarından olmak üzere 3 tasarım alanı seçilmiştir. 
Süreçte 3 farklı çalıştay düzenlenmiştir. Bunlar; Kentsel Strateji Çalıştayı, Stratejik Tasarım 
Çalıştayı ve Karar Çalıştayı'dır.
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MEKANSAL GELİŞİM 
STRATEJİ ÇERÇEVESİ 

YENİ 
ÇAYIROVA

TUZLA

BEŞYOL ODAĞI

KENT MEYDANI
ODAĞI

YENİ YAŞAM ODAĞI

BAĞLANTI ODAĞI

E-5 

MARMARAY
YENİ BAĞDAT CAD.

BAĞLANTI Y
OLU

TEM
 

KENT GİRİŞİ 
KUZEY ODAĞI

OSMANGAZİ 
İSTASYONU

ÇAYIROVA
İSTASYONU

FATİH
İSTASYONU

KENT GİRİŞİ 
GÜNEY ODAĞI

KENTS
EL 

OM
URG

A

KENTSEL OMURGA

TEKNOLOJİ ODAĞI

TİCARET ODAĞI

LOJİSTİK ODAĞI

GEBZE

DARICA

YAŞAM ODAKLARI

YENİ MERKEZ 
ODAĞI
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Çayırova’nın mekânsal gelişim stratejileri yaşam ve mekân kalitesinin 
artırılmasının yanı sıra katma değeri artıracak potansiyel yatırım 
alanlarını da içermelidir. 

Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi;

• olanaklar
• mekansal sorunlar
• 5 temel strateji
• bütünleşme stratejileri

kapsamında ele alınmıştır. 

Mekansal gelişimi yönlendirecek stratejiler ise;

• Üçgen Stratejileri
• Odak Stratejileri
• Aks Stratejileri
• Kenar ve Giriş Stratejileri
• Yeşil Alan Stratejileri

olarak tanımlanmıştır. 

İşbirliği

- Çayırova Belediyesi 
- Kentsel Strateji 

Hazırlayan

- Kentsel Strateji
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Üçgen Stratejileri
Ekonomik aktivitenin ve gayrimenkul sektörünün canlı olduğu, sosyal 
ve kültürel olanakları ile bölgeye ve kente hizmet veren, yaşama ve 
çalışma hayatı ile sosyal hayatın bir arada olduğu, karma kullanımlı, 
kaliteli kentsel ve bölgesel alanları tariflemektedir. 

Odak Stratejileri
Odaklar kentin bağlantı yollarının kesişim noktalarında bulunan, 
bu nedenle ulaşılabilirlikleri çok yüksek olan karma kullanımlı 
merkezlerdir. Aynı zamanda, kentsel gelişimin yoğunlaştığı, kent 
ekonomisinin kendini yenilediği, yakın çevrelerini canlandıran aktivite 
alanlarıdır. 

Aks Stratejileri
Akslar odaklar arasındaki bağlantılardır. Farklı nitelikteki yollar 
ve bu yolların etkileşim alanlarıdır. Yapılaşmanın yoğun olduğu, 
erişebilirlikleri yüksek olan karma kullanımlı bağlantılardır. 

Kenar ve Kent Girişi Stratejileri
Kenarlar, kentlerin kimliklerini belirleyen önemli alanlardır. Çayırova'da 
bu amaçla yol kenarları stratejileri belirlenmiş, sel riskini minimuma 
düşürmek için ise doğal alan kenarı stratejileri tanımlanmıştır. 

Kent girişleri, şehirler arası ulaşım bağlantılarından kente girişlerin ve 
dolayısıyla kente dair ilk izlenimlerin edildiği giriş noktalarıdır. 

Yeşil Alan Stratejileri
Yeşil alanlar, kenti çevreleyen doğal alanların korunması ve 
ekosistemlerin sağlanması amacıyla yeşil alan stratejileri 
belirlenmektedir. Kent içindeki yeşil alan stratejisi ise açık yeşil alanların 
sürekliliği ve bütünlüğünün korunmasını sağlamalıdır. Bu kapsamda 
bölgesel ve kentsel ölçeklerde yeşil alan stratejileri tanımlanmaktadır. 

Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi'nin ortaya koyduğu önemli 
stratejilerden bir diğeri ise bütünleşme olarak ele alınmıştır. 
Bütünleşme Stratejisi kapsamında;

• Altın Üçgen
• Kentsel Omurga
• Yeşil Alan
• Ulaşım
• Mahalleleştirme

projeleri önerilmiştir. 
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Yaşama ve Çalışma

Odaklar

Yerleşim Alanları Kenarlar

Yeşil Üçgen
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YEŞİL VADİ YENİ MERKEZ

5 VİZYON PROJESİ

YEŞİL ÜÇGEN YAŞAMA VE 
ÇALIŞMA
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YUKARI MAHALLEYAŞAM MERKEZİ

YENİLİKÇİ YAPI

KENARLAR

ODAKLAR YERLEŞİM 
ALANLARI
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YENİ ÇAYIROVA
MEKANSAL
GELİŞİM STRATEJİ 
ŞEMASI
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Kentsel yayılma, yapı ve yaşam kalitesi riskleri altındaki Düzce, doğal 
kaynakların korunduğu, akıllı büyüme modeline dayalı yeni bir kentsel kurgu 
ile gelişmelidir. Yeni kentsel kurguda, ekonomik yapının yenilikçi ekonomilere 
dönüşmesi gerekliliği de dikkate alınarak, yeni yüzyıl kentlerinin ihtiyacı olan 
kullanımlar için uygun mekânlar yaratılmalıdır. 

Düzce'nin akıllı büyüme modelini destekleyen yeni kentsel kurgusu, toplu 
taşıma sistemleri ile desteklenen yenilikçi gelişim koridorları, erişilebilir, çeşitli 
ve farklılaşan tematik odaklar, kontrolsüz kentsel yayılmayı sınırlayan, kentin 
gelişim yönünü belirleyen yeşil ağ ve dayanıklı kentsel doku temel stratejilerine 
dayanmalıdır. 

Temel Strateji.1 Yenilikçi Koridor; 5 Koridor/ 5 Tema
Kentsel koridorların amaçları, 

• Kentin stratejik yönünü tanımlamak
• Yapılaşmış alanların haklarını transfer etmek için cazip mekânlar yaratmak
• Bölge ve kent ölçeğinde hizmet alanları yaratmak
• Koridorların arasında kurtarılmış yeşil koridorlar yaratmak

MEKANSAL GELİŞİM 
STRATEJİ ÇERÇEVESİ 

DÜZCE
İşbirliği

- Düzce Valiliği
- Düzce Belediyesi
- MARKA  (Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı)

Hazırlayan

- Kentsel Strateji
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Temel Strateji.2 Tematik Odaklar
Kentsel yayılmayı kontrol altına almak, yenilikçi koridor gelişimini 
desteklemek amacıyla, tematik odaklar sistemi kurgulanmıştır. 

Tematik odakların ortak stratejileri:

• Yapılaşmanın yoğunlaştığı odaklarda, yükseklik ve yoğunluk stratejileri belirlenmelidir. 
Odak ve koridorlardaki yükseklik ve yoğunluk stratejisi, çeperlere doğru azalan nitelikte 
olmalıdır.
• Odakların kentle ve birbirleriyle bütünleşmesi ve yaşayan odaklar yaratılması için, kentteki 
ulaşım sistemlerinin çeşitliliği ve odaklarla entegrasyonu sağlanmalıdır. 
• Tematik odaklar, karma kullanımlı merkezler olarak tasarlanmalı, yaşama ve çalışma alanları 
dengesi kurulmalıdır. 
• Odaklarda eğitim, inovasyon, teknoloji gibi yenilikçi kullanımlar desteklenmeli, yeni 
ekonomiler yaratılmalıdır. 
• Her odak kamusal alan kullanımları ile çeşitlendirilmelidir.

Temel Strateji.3 Gelişim Yönü; Yeşil Ağ
Koridorlar üzerinde farklılaşan merkezleri birbirine bağlayan toplu taşımayı 
etkin hale getiren bir yeşil ağ sistemi Düzce'nin ova yerleşimini ve tarımsal 
gelişimini kontrol altına alması açısından önemlidir. Kentsel gelişimin 
sınırları yani kentin gelişim yönünü tanımlamak, yeşil ağ sistemi ve kullanım 
stratejilerini belirleyerek yapılmalıdır. Ovadan kent içindeki yaya akslarına 
kadar tanımlanan yeşil ağ sistemi kurgulanmalıdır. Kentin:

• Kır
• Üniversite
• Kalıcı konut bölgesi
• Konuralp Antik Kenti
• Ova

ile akıllı büyüme kriterlerine göre bütünleşmesi için yeşil ağ içinde farklılaşan 
fonksiyon alanları kurgulanmalıdır. Ovanın koruma ve kullanma stratejisi 
kapsamında kent ile bütünleşmesi:

• Kentsel tarım alanlarının belirlenmesi
• Kent ve kır ilişkisini güçlendirmeye yönelik odaklar tanımlanması
• Kentliler ve doğayı buluşturan aktivite alanları yaratılması ile sağlanabilir. 

 

Temel Strateji.4 Yeniden Yapılanma; Dayanıklı Doku
Yapı stokunun fiziksel dayanıklılığının artırılması mevcut dokuların 
dönüşümü ile sağlanabilecektir. Yeni kentsel kurguda mevcut kentin yeniden 
yapılanması, yoğunluk ve yükseklik stratejilerinin tartışılmasını gündeme 
getirmelidir. 

• Taşıma kapasitesi (maksimum doygunlukların belirlenmesi, kentin alansal analizi)
• Birleşme kapasitesi (ada bazında yapılaşma stratejisi)
• Yoğunluk stratejisi
• Yükseklik- Emsal stratejisi
• Dönüşüm alanları- Canlandırma odakları

Kentin yeni kurgusuyla yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, herkes için eşit 
erişilebilir kamusal alanlar, suya erişim, mimari estetik, yeni kentsel yeşil ağ 
ve yapı tipolojileri tartışılmalıdır. Kamusal aktivite alanları çeşitlendirilmeli, 
yeni yaşam alanlarında tipoloji çeşitliliği sağlanmalıdır. 
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Yenilikçi Koridorlar

Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi;

• Merkezden uzaklaştıkça yoğunluğu düşen 'yenilikçi koridorlar'
• Koridorlar üzerinde yoğunlaşan, yaşama ve çalışma alanı birlikteliği olan 
'tematik odaklar'
• Kentin gelişim yönünü belirleyen ve odakları birbirine bağlayan 'yeşil ağ'
• Dağınık doku yerine 'dayanıklı kentsel doku'
temel stratejilerine dayanmaktadır. 

Yeni Kentsel Omurga Koridoru; 
Dağınık yerleşim dokusuna sahip 
Düzce'nin yeni yerleşim odağı olan 
TOKİ alanı ile buluşması, potansiyel bir 
koridor ortaya çıkarmaktadır. 

Yeşil Koridor; 
Karakter alanları ve alt merkezleri 
ile farklılaşan 5 kentsel gelişim 
koridorunun mevcut yapılaşma 
durumları, plan koşulları ve gelecek 
karakterleri dikkate alınarak dönüşüm 
modelleri ve uygulama araçları 
farklılaştırılmalıdır. 

Mevcut koridor gelişimlerinin yanı sıra yeni merkez ile bütünleşen kuzey 
ve güney yönündeki yeni koridor gelişimi öngörülmektedir. 
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Koridorlar üzerinde ve yakınında 
yer alan odaklar birbirinden ayrık 
ve ilişiksiz mekanları kontrol 
altında tutmayı hedeflemektedir. 
Her bir merkezin çeşitli 
ekonomik ve fonksiyonel rolleri 
bulunmaktadır. Bunlar;

• hizmet ve sanat
• hizmet ve eğlence
• karma kullanım: konut  -  ticaret
• kamusal mekanlar: sağlık, eğitim vb.
• bilişim ve teknolojidir.

Tematik Odaklar

Yeşil Ağ

Yeşil Ağ sistematiği içerisinde 
yer alan Yeşil Kuşak’ın temel 
amaçları;

• Kentsel yayılmayı denetim altına 
almak
• Mavi ve yeşil değerlerin buluşturularak 
korunması
• Kamusal kullanımların 
bütünleştirilmesi
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Edirne mekânsal gelişim strateji çerçevesi 3 temel strateji ile 
belirlenmektedir. 

MEKANSAL GELİŞİM 
STRATEJİ ÇERÇEVESİ 

EDİRNE
 KÜLTÜR KENTİ MODELİ

İşbirliği

- Edirne Gönüllüleri
- Kensel Vizyon Platformu

APIK
ULE

İSTA
NBUL

İSTA
NBUL

LALAP

E -5

TEM

Hazırlayan

- Kentsel Strateji
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Strateji.1 
Edirne’nin Denizle Buluşması (2E)
Meriç Nehri, Edirne’nin denizle buluşmasını Enez ile 
sağlamaktadır. Meriç nehrinin suyolu olarak kullanımı, 
Edirne’nin geleceği için vizyoner bir proje olacaktır. Bu bağlamda 
ele alınacak mavi ve yeşil omurga projelerinin ana hedefleri şu 
şekildedir;

- Dedeağaç, Enez ve Edirne merkez arasında önemli bir ekonomik işbirliği 
sağlamak
- Su yolu üzerinde ekonomik ve kültürel odaklar yaratmak
- Ekolojik turizm için yeni fırsatlar ortaya çıkarmak

dirne

nez

TA
R

İH

PEYZAJ

SPOR

H
A

FIZA
KÜLTÜR

TABYA

TA
Rİ

H

KÜLT
ÜR

YEMEK

TURİZM

İNANÇ

KÖPRÜ

DOKU

MİMARİ

İSTASYON

Ü
N

İVERSİTE

EĞ
LEN

C
E

HUZUR

YEMEK
KÜÇÜK PARİS

TARİHSEL 
DÖNÜŞÜM

DOĞAL
MİRAS

KÜLTÜREL
PEYZAJ

YENİLİKÇİ
TASARIM

KÜLTÜREL
MİRAS

KENTSEL
TARIM

YARATICI
TURİZM

YARATICI
ENDÜSTRİ

PERFORMANS
SANATLARI

Strateji.2 

Bütünleştirici Halka (2S)
Günümüzde, tarihi iki odak Selimiye 
ve Sarayiçi arasında yeni bir senaryo 
ile kurulacak ilişki sistemi yeni 
kurgunun ikinci önemli strateji olarak 
öne çıkmaktadır. Tarihi izler ve tarihi 
bağlantılar stratejisi Edirne geleneksel 
dokusunun yaşanabilirliğini ve 
cazibesini artırması için öncelikli 
birer adımdır. Selimiye ve Sarayiçi 
buluşması;

- Eski izlerin canlandırılması
- Kültürel mirasın korunması
- Kültür öncelikli turizmin geliştirilmesi
- Yeni iş olanaklarının yaratılması

adına önemli girdiler sunacaktır. 

Strateji.3 
Koridor Destek ve Bilim Aksları (2K)
Edirne merkezin batısında yer alan 
üniversite ile kent merkezinin bütünleşmesi 
stratejisi, yeni koridorlar yaratılması 
ile yol kenarlarının dönüşümü projeleri 
ile uygulamaya geçirilmelidir. Kenti 
üniversiteyle bütünleştirecek bilim ve 
destek koridorları ile E-5 kenarının dönüşüm 
senaryosu, Edirne’nin batı yakasının yeniden 
kurgulanmasını sağlayacaktır. Tematik akslar 
ve akslar üzerinde yer alacak farklılaşan 
odaklar ile bilim ve destek koridorları kentin 
yenilikçi ve ekonomik bileşenleri olacaktır.

2S
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Kentin büyüme ve gelişme potansiyelini kentin dinamikleriyle birlikte ortaya 
koyan Yeni Kent Modeli, ortak vizyon, ortak yön, ortak temalar altında Mekansal 
Gelişim Strateji Çerçevesi ile bu stratejik yaklaşımları mekansallaştırmaktadır. 
Ortaya konan yol haritası, kamu, özel ve sivil toplum örgütleri arasında nasıl bir 
işbirliği kurgulanabileceğine dair yön göstermektedir. 

Ortak Vizyon; Yeşil Yol
Ortak Tema; Mavi- Yeşil

Ortak Beklenti; Bütünleşme
Ortak Yön; Denge

MEKANSAL GELİŞİM 
STRATEJİ ÇERÇEVESİ 

BOLU
 KENT MODELİ

İşbirliği

- Bolu Belediyesi 
- MARKA (Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı)
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Yaşam Bilezikleri
Yeni kent kurgusu, kentin akıllı büyümesi için 3 Yaşam Bileziği ortaya koyar: 
Altın Bilezik, Mavi Bilezik, Yeşil Bilezik. 

Altın Bilezik; Dünün Değerleri, Bugünün Potansiyelleri: kent merkezinden 
800 m yarıçap içerisinde kamusal etkinlikler ve gereksinimler eşit erişimde 
karşılanmaktadır. Kamusal yatırımların yöneltildiği bu alan kentin çekim merkezidir. 
Mavi Bilezik; Su ile Canlanan Yaşam: mevcut su yolları ile kaybolan su izleri 
bütünleştirilerek yeni fırsatlar ortaya çıkaracak şekilde üzerinde kamusal ve ticari 
odakların da yer aldığı kentin mekansal şemasının yeni omurgası olacaktır. 
Yeşil Bilezik; Doğa ve Kültürün Katma Değeri: kültürel ve doğal zenginlikleri bir 
araya getiren, iklimsel çeşitliliğin avantajını kullanan kent ekonomisinin geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. Yeni kent modeli, kuzeyde yaratılacak yeni kuşak ile güneyde 
yaratılacak tarımsal kuşağın bütünleştirilmesini ve kentin dış çeperlerinde farklı 
mekansal oluşumların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. 

Stratejik ve Taktik Çerçeve; 
Ne Yapmalı ve Nasıl Yapmalı?

Stratejik Çerçeve, mekanda alınacak kararların stratejilerini ortaya koyarken, 
Taktik Çerçeve mekansal çözümlemelere dair çözümlemeler getirmektedir. 
Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi, kentin yeni kent modelini, gelişim 
dinamiklerini, eğilimlerini kamu ve özel yatırımlarının çarpan etkisini göz 
önünde bulundurarak ele almaktadır. Ortaya konan çerçeve, yeni imar 
planlarının girdisi ve yol göstericisidir. Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi, 
kentin mekansal gelişimini etkileyecek müdahale alanlarını belirleyen 14 
Vizyon Projesi ortaya koymaktadır. 

Eylem Planları
Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi'nin gerçekleştirilmesi aşamasında ele 
alınması gereken 3 farklı eylem planı belirlenmiştir. 

Risk Azaltma Eylem Planı; kentin olası bir deprem riskine karşı kısa vadede hazırlıklı 
olmasını sağlayacak programları içermektedir. Tahliye koridorlarının açılarak 
toplanma alanlarının oluşturulması, riskli yapı ve kullanımların tespit edilerek yıkılıp 
yeniden yapılması, ulaşım ve altyapı sistematiğini oluşturan ağın kurgulanması Risk 
Azaltma Eylem Planı'nın bileşenleri arasında yer almaktadır. 

Fırsat Yaratma Eylem Planı; kentin gelişimini ve dönüşümünü tetikleyecek 
dinamiklerin harekete geçirilmesini, kent ekonomisinin canlandırılmasını ve fırsat 
alanlarının oluşturulmasını ortaya koyan projeleri içermektedir. Fırsat alanları, yeni 
değerlerin yaratıldığı alanlar olup toplumsal ve ekonomik getirilere sahiptir.

Mahalle Yenileme Eylem Planı; katılımcı ortamlarda BEK Analizi yapılarak 
hazırlanacak Mahalle Rehberleri, Güvenlik Eylem Planı ve Fırsat Eylem Planı 
programlarını kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. Mahalle Rehberi'nin 3 ana 
bileşeni: damar; açık alanlar ve tahliye koridorları, düğüm; meydanlar, ticari ve 
kamusal alanlar ile toplanma alanları ve doku; yenilenen yeni yapı tipolojisidir. 
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MEKANSAL GELİŞİM 
STRATEJİ ŞEMASI
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126093

YENİLEME
KENT MEYDANI

DÖNÜŞÜM

PRESTİJ ARASTA

YEŞİL YOL

Altın Bilezik: 
Dünün Değerleri, Bugünün Potansiyelleri

Arasta odaklı merkez canlandırma projesi, özellikle yakın çevredeki 
kamusal yapıları da dikkate alarak kentin yeni gereksinimlerini 
karşılayacak ve herkesin eşit erişimini sağlayacak kullanımları içermelidir.

Altın bilezik, 800 m yarıçap içinde kamusal etkinliklerin ve gereksinimlerin 
karşılandığı bir alan olarak tasarlanmalıdır. Temel ilke, tüm Boluluların 
eşit erişiminin sağlandığı kamusal yatırımların programlandığı çekici bir 
kent merkezini yaratılması olmalıdır.
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126093

OLİMPİK KÖYSU PARKI

TARIMSAL AR-GE

KAMP

KENT PARKI

BULUŞTURAN KAMUSAL ODAKLAR

Mavi Bilezik:
Su ile Canlanan Yaşam

Suların bereketi 
ile kurulan ve 
gelişen Bolu’nun 
kaybolan su izleri ile 
mevcut su yollarının 
bütünleştirilmesi yeni 
Bolu için yeni fırsatlar 
ortaya çıkaracaktır. 

Kuzeydeki su kanalı ile 
Büyüksu buluşması, 
Bolu’nun yeni mekansal 
şemasının omurgası 
olacaktır. Su yolları 
üzerindeki kamusal 
ve ticari odaklar, yeni 
kentsel dokunun 
oluşumu için yönlendirici 
olacaktır.

FUAR VE KONGRE

SPOR

YAŞLILAR KÖYÜ

SAĞLIK

KÜLTÜR

KONAKLAMA

AGRO TURİZM

BİLİM VE EĞİTİM

Yeşil Bilezik: Doğa ve Kültürün Katma Değeri

İki dağ kuşağı arasındaki havzada yer alan Bolu’nun kültürel ve doğal 
zenginliği ile iklimsel çeşitliliğinin ortaya çıkardığı fırsatlar özellikle 
kent ekonomisinin gelişimi için önemlidir. Kent ve kır dengesi üzerine 
kurgulanan yeni kent modelinde Bolu, bu özelliklerini ön plana 
çıkarmalıdır.

Kuzeyde yaratılacak yeşil kuşak 
ile güneyde yaratılacak tarımsal 
kuşak, kentin dış çeperlerindeki 
farklı oluşum türleri için fırsatlar 
tanıyacaktır. 

Kuzeydeki yeşil kuşak 
üzerindeki sosyal donatı alanları 
ile güneydeki tarımsal kuşak 
üzerindeki ekonomik ve ekolojik 
odaklar, yeni düzenin önemli 
parçaları olacaktır.



128

ANTALYA
 BÖLGESEL GELİŞİM
ÇERÇEVESİ

ANTALYA BELEKKEMER MANAVGATDEMRE

ELMALI

KORKUTELİ

DÖŞEMEALTIİ BRADI

AKSEKİ

GÜNDOĞMUŞ

KONYA

ULUSLARARASI 

MUĞLA MERSİN

DENİZLİ

ALANYAKAŞ

GAZİPAŞAKALKAN
ÇEŞİTLİLİK YÖNETİMİ

AĞ
ULUSAL

BATI DOĞU

KUZEY BATI KUZEY DOĞU

Antalya, hem ulaşım bağlantıları ile hem de ekonomik ilişkileri ile Batı Akdeniz 
Bölgesi için olduğu kadar Türkiye için de dünyaya açılan önemli bir kapıdır. 
Uluslararası tanınırlığını da kullanarak Antalya, Göller Yöresinin turizm 
potansiyelini kendi mevcut turizm faaliyetleri ile bütünleştirmelidir.

Antalya, kelebek gibi kıyı ve kır arasında bütünlüğü sağlayacak stratejiler 
geliştirmelidir. Kuzey ve güney, doğu ve batı arasındaki ilişki sistemi kelebeğin 
kanatları ve renkleri gibi uyum içinde olmalıdır.

Antalya için geliştirilen kelebek modeli; 4K stratejisi ile ekonomi ve ekoloji 
dengesini sağlamalı, mavi ve yeşil ekonomilerin gelişimini sağlamalıdır.

Hazırlayan

-Kentsel Vizyon Platformu
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Antalya’nın doğu ve batı kıyılarındaki turizm ve ticaretin yarattığı katma 
değerin Antalya merkezi ve kırsal alanlarına aktarılması için yeni stratejiler 
geliştirilmelidir.

Antalay, bölgesinde lider kent rolünü üstlenmesi için farklı alanlarda da işbirliği 
sağlamalıdır.

-Koruma ve Kalkınma
-Kent ve Kır
-Turizm ve Kültür
-Mavi ve Yeşil
-Kent ve Bölge
-Sanayi ve Bilim
-Üniversite ve Kent

4K
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ADANA
MEKANSAL GELİŞİM 
STRATEJİ ÇERÇEVESİ 

Stratejik ve Taktik Çerçeve, Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi kapsamında 
belirlenen sorunsalın çözümüne dair strateji ve önerileri ortaya koymaktadır. 
Adana kentinin, ayrışan kent bölgelerinin yeniden bir araya getirilmesi için 
öncelikle stratejiler ortaya konmuştur. Ardından bu stratejilerin ne şekilde 
uygulamaya geçirileceğine dair taktikler üretilmiştir. 

Stratejik ve Taktik Çerçeve’den yola çıkarak, Adana’nın geleceğini 
şekillendirecek 3 ana strateji ve bu stratejilerin mekansal yansımaları olan 3 
Bilezik tanımlanmıştır.

İşbirliği

- Adana Ticaret Odası

Hazırlayan

-Kentsel Vizyon Platformu
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Adana, Batı Adana, 
Doğu Adana ve Yeni 
Adana olmak üzere 3 
bölgeye ayrışmaktadır. 
Hem mekansal hem 
de sosyal ayrışmanın 
görüldüğü bu 
bölgelerin Seyhan 
Nehri üze rinden 
oluşturulacak 
Omurga aracılığıyla 
bütünleşmesi 
sağlanacaktır

Kentin doğu ve batısı 
arasındaki ulaşım ağı 
gelişmiş olmasına 
rağmen kuzeyi ve 
güneyi arasında 
kopuklukların olduğu 
görülmektedir. 
Kopuklukların 
giderilmesi için 
geliştirilecek olan 
ring ile kent içi 
ulaşılabilirliğin 
artırılması 
hedeflenmiştir.

Kentin kuzeyi ve 
güneyinde yer alan 
ekolojik eşikler ile 
ekonominin merkezi 
olan kentsel
alan arasındaki 
çatışma, kurgulanacak 
ağ ile dengelenecektir. 
Kent içindeki tehlikeli
üretimlerin kent 
dışına çıkarılması, 
katma değer yaratan 
sektörlerin de 
kümelenme
yoluyla ağa eklenmesi 
sağlanmalıdır.
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TRAKYA
 BÖLGESEL GELİŞİM 
ÇERÇEVESİ
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Trakya Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 2014-2018 Planı kapsamında 
yapılan çalışmalar sonucunda mekânsal gelişim strateji şeması hazırlanmıştır. 
Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi denge yaklaşımı üzerine kurgulanmış. 
Dengenin sağlanması için ise 5 tematik kavram ile 5 strateji geliştirilmiştir.

Vizyon; Küresel ve bölgesel gelişme kapasitelerini denge içinde tutarak ortak 
geleceğin ortak kurgulanması

Ortak Stratejik Temalar

1- GEÇİŞ; Stratejik Konum
2- YÖN; Mekansal Gelişim
2- ETKİLEŞİM; Katma Değer
3- BAĞLANTI; Stratejik Köprüler
4- KAPASİTE; Kaynak Yönetimi

Gelişim ve Kalkınma Stratejileri

1.Geçiş coğrafyası; küresel ve ulusal dinamiklerin değerlendirilmesi
2.Gelişim dinamikleri ve yönlerinin yeniden kurgulanması
3.Etkileşim sektörlerinin katma değer yaratan ekonomilerinin yaratılması
4.Bölgesel odaklar ve koridorlar arasında güçlü bağlantılar kurulması
5.Bölgenin ekonomik ve ekolojik geleceği için başta su olmak üzere kıt 
kaynakların iyi yönetimi

İşbirliği 

-TRAKYAKA; Trakya Kalkınma Ajansı
-Edirne, 
-Kırklareli, 
-Tekirdağ Belediyeleri

Hazırlayan

-Kentsel Strateji

Stratejik Konum

YÖN

Stratejik Köprüler

Kaynak Yönetimi
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MEKANSAL GELİŞİM 
STRATEJİ ÇERÇEVESİ 

İSTANBUL
 BÖLGE MODELİ

İstanbul’un yeniden yapılanma sürecini etkileyen Marmara Bölgesi ve İstanbul 
Metropoliten Alan ulusal ve küresel yatırımları İstanbul’u bölgesi ile birlikte 
büyük bir güç haline getirmektedir. 

Marmara bölgesindeki enerji geçişleri, limanlar, otoyollar, hızlı tren vb gibi 
büyük altyapı yatırımları başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesindeki 
tüm kentleri birbirleri ile etkileşim içine sokmaktadır.

Kuzey ve Güney Marmara otoyolunun iki önemli geçişi olan ve inşaatı devam 
eden  İzmit Körfez geçişi ile yapımı planlanan Çanakkale Boğaz geçişi Marmara 
bölgesi için bir altın ring oluşturmaktadır. Maksimum 4 saatte Marmara 
bölgesindeki önemli kentleri birbirine bağlayan altın ring projesi başta İstanbul 
olmak üzere Marmara Bölgesinin yeniden yapılanmasını gündeme getirecektir.

İşbirliği 

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi
-İstanbul Metropoliten Planlama

Hazırlayan

-Kentsel Strateji
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İstanbul için gerek merkezi yönetim, gerekse İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından önemli stratejik kararlar alınmış, birtakım projeler ise uygulamaya 
geçmiştir.

3 Temel Strateji;

1.Güçlü Bağlantılar (re connections)
2.Kentsel Dönüşüm (re generation)
3.Yeni Şehir (re settlement)

Merkezi yönetim stratejilerini uygulamaya sokmak için birtakım büyük ölçekli 
projeleri uygulamaya geçirmiştir. Merkezi Yönetim ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, tüm planları entegre edecek bir sürece girmiştir.

1.3.Köprü ve Bağlantı Yolları
2.3.Havaaalanı
3.Tünel (Lastik Tekerlekli Geçiş)
4.Yeni Şehir (Batı ve Doğu)
5.Kanal İstanbul
6.Kıyı Projeleri ( Haliç, Karaköy, Haydarpaşa)

İstanbul’un kentsel gelişim dinamikleri, yeni kentsel kurgunun üç temel kritere 
göre belirleneceğini ortaya koymaktadır.

1.Yeni Ulaşım Bağlantıları

İstanbul’un kentsel kurgusunu değiştirecek olan temel stratejilerden birincisi, 
kamu tarafından oluşturulan yeni ulaşım bağlantılarıdır. Asya ve Avrupa 
yakasını raylı sistem ile birleştiren Marmaray, inşa edilmekte olan 3. köprü ve 
kentin kuzeyinde inşa edilecek olan 3. havaalanı, kentin gelişim dinamiklerini 
değiştirecektir.
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2. Yeni Dönüşüm Alanları

İstanbul Stratejik Planı, sanayi alanlarının yenilik ve bilgi odaklı kullanımlara 
dönüştürülmesini hedeflemektedir. Cendere Vadisi, Kartal ve Basın Ekspres 
Yolu üzerindeki sanayi alanları, yaklaşık 10 milyon metrekarelik bir dönüşüm 
potansiyeline sahiptir. Bu bölgelerin akıllı dönüşümü yoluyla yeni bir ekonomik 
üçgen tanımlanabilir. Altın üçgen odağındaki sanayi dönüşüm projelerinin 
yanısıra mahalle ve ilçe ölçeğindeki afet riskli dönüşüm projeleri de yapısal 
dönüşümün en önemli tetikleyicileridir.
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3. Yeni Yerleşimler

İstanbul’un doğu ve batısında yer alan iki yeni kent projesi ve kuzeydeki daha 
küçük ölçekli yerleşim projeleri, toplam 500.000 konut ve 2 milyon nüfus 
kapasitesi yaratacaktır. Bakanlık tarafından ilan edilen Avrupa yakasındaki 
rezerv alanda ise 250.000 konutluk projenin uygulaması başlamıştır.

İstanbul’un planlanma sürecinde yetkinin pek çok kurumun elinde olması, 
sektörel planlar ve merkezi yönetimin plan dışındaki büyük altyapı ve üst yapı 
yatırımları İstanbul Yönetim Planı çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, 
İstanbul mekânsal gelişim strateji çerçevesi kurgulanırken İstanbul alt bölgelere 
ayrılmalı ve ortak vizyon çerçevesinde her biri için ayrı senaryolar geliştirilme
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04 ADIMDA
YOL HARİTASI
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ADIMDA
YOL HARİTASI

Yol Haritası (Vizyon Planı) hazırlama süreci 10 ana adıma ayrılmıştır. 
Her bir adım, tanımı ve açıklamaları yapıldıktan sonra, ulusal ve uluslar-
arası stratejik planların ilgili kısımları ile örneklendirilmiştir. 

Bu adımlar aşağıdaki şekildedir;

ADIM 1: 
KİMLER DAHİL OLMALI?
SORUMLULUKLAR VE EKİP

ADIM 2: 
NASIL HAZIRLAMALIYIZ?
KATILIMCI ÇALIŞTAYLAR

ADIM 3: 
NEREDEYİZ?
BEK ANALİZİ

ADIM 4: 
NEREYE GİDİYORUZ?
ORTAK VİZYON

ADIM 5: 
NASIL ULAŞABİLİRİZ?
STRATEJİLER

ADIM 6: 
NASIL YAPABİLİRİZ?
ÇARPAN ETKİLEŞİM STRATEJİ ÇERÇEVESİ

ADIM 7: 
NASIL GERÇEKLEŞTİRİRİZ?
PROGRAM VE PROJE PAKETLERİ

ADIM 8: 
NASIL UYGULARIZ?
SÖZDEN GERÇEĞE

ADIM 9: 
NASIL İZLERİZ?
BAŞARI ANALİZİ

ADIM 10:
NASIL PAYLAŞIRIZ?
BENİMSEME
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KİMLER 
DAHİL OLMALI?                 
SORUMLULUKLAR VE EKİP                                                                            

ADIM - 01
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Kentin geleceğini etkileyen tüm tarafların (merkezi yönetim birimleri, 
yerel yönetim, yerel odaklı örgütlenmeler, sivil toplum örgütleri, özel 
sektör, halk vb.) temsilcilerinin sürece en başından sonuna kadar 
katılımı sağlanmalıdır.

Katılımın gerekçesi, ortak bir vizyon geliştirmek, sorunları ve 
potansiyelleri tarafların katkılarıyla doğru bir şekilde ortaya 
koyabilmek,  çalışmanın benimsenmesini, vizyonu ve hedefleri 
gerçekleştirebilmek için paydaşların sorumluluk almalarını 
sağlayabilmektir.

Katılım ve örgütlenme teknikleri oldukça çeşitlidir. Katılım teknikleri 
arasında; çalıştaylar, arama konferansları,tematik grup toplantıları, 
forumlar, paneller, yuvarlak masa toplantıları, seminerler, oturumlar, 
anket, görüşme, kamusal danışma etkinlikleri vb. sayılabilir. 
Örgütlenme teknikleri arasında ise; proje yönetim kurulu  (steering 
comittee), komisyonlar, komiteler, çalışma grupları, oluşturmak 
sayılabilir.  

Kentsel sorunların çözümü, kent ve proje ölçeğinde vizyon ortaya 
koymak ve strateji belirlemek için tüm aktörlerin katılımının sağlandığı 
ortamlardır. 
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STRATEJİK
KÖPRÜLER
NASIL 
KURULUR?

Kaynaklar;
*http://www.gdrc.org/
ngo/tools.html
**Citywide Strategic 
Planning ve Seven 
SistersNeighbourhood  
Plan
***(Bkz. Denizli Yol 
Haritası örneği)
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Proje ile ilgili kilit paydaşların temsilcileri düzenli olarak bir araya gelir,  
kilit sorunlara çözüm üretir, öncelikleri belirler, diğer paydaşların nasıl 
harekete geçirileceği vb. konuları görüşür.

PROJE
YÖNETİM

KURULU
(STEERING COMITTEE) 

(*)

KOMİTELER
(**)

Kamu - özel - sivil sektörlerden ilgili kurum temsilcileri ve kişilerin 
katılımı ile tema veya sektörel odaklı oluşturulan çalışma gruplarıdır. 
Komisyonlar, temalara göre sorun ve fırsatların tespit edilmesi, öneriler 
geliştirilmesi konularında stratejik plan sürecinin en başından sonuna 
kadar yer alırlar.

4 ila 12 kişilik küçük gruplardan oluşan toplantılarda amaç katılımcıların 
davranış, duygu, düşünce ve tercihlerinin öğrenilmesi ve bir uzlaşma 
ortamı oluşturulmasıdır. Katılımcı bir süreci tarif etmesinden kaynaklı 
olarak daha az kontrollü, uzun, detaylı ve görüşme ağırlıklı bir yöntemdir. 

GRUP 
TOPLANTILARI

(***)
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Tarafların Buluşması

Ortak Akıl Sorumluluk

Deneyim Transferi Anlama

LONDRA 
İngiltere                                                                         
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Londra Büyükşehir Otoritesi’nin (Greater London Authority) görevleri 
arasında;

• Kaynakların akıllıca yönetimi
• Yüksek standartların korunması
• Teşkilatın yönetimi
• Belediye başkanı ve meclisin seçilmesi

yer almaktadır. 

Bu çatı altında iki ana karar verici bulunmaktadır. Bunlar, Londra 
Belediye Başkanı (Mayor of London) ve Londra Meclisi’dir (London 
Assembly). Belediye başkanı, Londra Büyükşehir Otoritesi’nden 
sorumludur. Seçilen 23 meclis üyesi ise Londralıları temsil etmekte, aynı 
zamanda da başkentte yaşam kalitesinin iyileştirilip iyileştirilmediğine 
dair gözlemlerde bulunmaktadır. 

Londra Büyükşehir Otoritesi’nin hedef kitlesi toplumsal ve sosyal 
grupları ayrıştırmadan Londralıları bir bütün olarak ele almaktadır. 
Öncelikli olarak Londralıların yaşam standartlarının ve kalitesinin 
artırılması ve iyileştirilmesi gerektiği öne sürülmekte ve hedefler bu 
yönde belirlenmektedir. Ulaşılmak istenen hedefler ve bu hedefleri 
gerçekleştirmeye yönelik olan eylem planları da bu kapsamda ele 
alınmaktadır. 

Bu teşkilatlanma şeması içerisinde, ön plana çıkan, kuruluşun ortaya 
koyduğu vizyon ve hedeflerin Belediye Başkan’ının hedef ve vizyonu 
olarak tanıtılmasıdır. Meclis kararı veya belediye hedef ve amaçlarından 
ziyade belediye başkanının isminin geçmesi, yönetime dair ipuçları 
sunmaktadır. 

LONDRA 
İngiltere                                                                         
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Londra kenti özelinde hazırlanan planlar ve alt ölçek planlama kararları 
Londra Büyükşehir Otoritesi tarafından hazırlanmaktadır. Otorite, bu 
tür çalışmaların hazırlanmasında doğrudan rol almamakta, belediye 
başkanı ve meclisin politikaları doğrultusunda 4 farklı fonksiyonel 
organ/teşkilat görev yapmaktadır. Bunlar;

• Londra İçin Ulaşım (Transport forLondon)
• Belediye Başkanı’nın Polis Teşkilatı ve Suç Ofisi (Mayor’s Office for Policing and 
Crime)
• Londra Yangın ve Acil Eylem Planlama Otoritesi (The London Fire and Emergency 
Planning Authority)
• Londra Büyükşehir Otoritesi Arazi ve Mülk (GLA Land and Property)

Karar alma mekanizmasında, belediye başkanı idare, meclis ise tetkik 
yapma, araştırma ve inceleme görevlerini üstlenmiştir. 

Fransız Hükümeti, Paris Kenti ve Ile-de-France ve en küçük yerel 
yönetimlerin bir araya gelerek ‘Geleceğin Büyük Paris’i teması altında 
ortaya koydukları öngörüler;

• Küresel ekonomik konuları
• Sosyo-ekonomik şartları
• Kentsel gelişim öncelikleri
• Günlük ihtiyaçlar
• Vatandaşların yaşam kalitesi
• Kent toplumunun yaratıcı ve dinamik güçleri

başlıklarını kapsamaktadır. 

Genel çerçevede vatandaşlık yasasının bir parçası olarak 
tanımlanmaktadır. Planın hazırlanmasında özel sektör (Rogers Stirk 
Harbour4 Partners/Arup) ve üniversite (London School of Economics) 
işbirliğinden faydalanılmıştır. 

PARİS
Fransa 
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Cape Town’da planlama konusunda kararlar iki ana 
departman tarafından alınmaktadır. Bunlar: Mekânsal 
Planlama ve Kentsel Tasarım Departmanı (Spatial 
Planning and Urban Design) ile Yapı Geliştirme Yönetimi 
Departmanı’dır (Building Development Management).

• Mekânsal Planlama ve Kentsel Tasarım Departmanı Uzmanlık 
Alanları: 

o Gelişme Politikaları, Süreci ve Mevzuat
o Bölgesel Yönetim
o Sistem Entegrasyonu

• Yapı Geliştirme Yönetimi Departmanı Uzmanlık Alanları:
o  Metropoliten Mekânsal Planlama
o Bölgesel Mekân Planlaması
o Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
o Başkent Programı Uygulaması
o Proje Paketleme Ünitesi
o Proje ve Politika Desteği 

CAPE TOWN
Güney Afrika 
Cumhuriyeti

                                                                       Mekânsal Planlama ve Kentsel 
Tasarım Departmanı;

Cape Town’un mekânsal 
ve fiziksel dönüşümünü 
yönlendirme ve yönetme 
amacını güder. Mekânsal 
politikalar, planlar ve gelişme 
stratejileri koordine ederek, 
geliştirerek öngörerek kente 
dair çalışmalar düzenler. 
Bu sayede kentin hangi 
alanlarına yatırım yapılması 
gerektiği ve gelişimin nerede 
öngörüldüğü de ortaya 
çıkarılmaktadır.

Mekânsal Gelişme Çerçevesi 
bu departman tarafından 
hazırlanmıştır. 

‘Cairo from Below’, ortak bir inisiyatiftir. Farklı ülkelerden 
gençlerin katılımıyla oluşmuştur. İnisiyatifin misyonu 
kapsamlı, sorumluluk sahibi ve şeffaf kent planlamasının 
Kahire’de teşvik edilmesidir. Farklı uzmanlık alanlarından 
kişilerin, öğrencilerin, plancıların, akademisyenlerin vb. 
nin Kahire’de planlamanın daha katılımcı, eşitlikçi ve çevre 
odaklı olmasını sağlayacak fikir paylaşımında bulunması 
hedeflenmektedir. Bu sayede, Kahire’nin 2050 vizyonu 
ortaya konacaktır. 

Ortaya çıkan proje, ‘Leous/ Parry Award for Progressive 
Sustainability’ tarafından desteklenmiştir. Kolombiya 
Üniversitesi Uluslararası ve Kamu İlişkileri Bölümü 
(Columbia University’s School of International and Public 
Affairs) tarafından verilen bu destek sayesinde üniversite 
ve sivil işbirliği kurulmuştur. 

KAHİRE
Mısır
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ADIM - 02

NASIL 
HAZIRLAMALIYIZ?
KATILIMCI ÇALIŞTAYLAR
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Kentsel tasarım süreçlerine paydaşların ve halkın katılımını 
sağlamak için çeşitli yöntemler geliştirilmektedir. 
“Charrette” ya da “Enquiry by Design” adı verilen tasarım 
çalıştayları, katılımcı kentsel tasarım amacıyla uygulanan 
yöntemlerdendir. Şehir planlama süreçleri ile ilgili plancı, 
tasarımcı ve mimarların proje paydaşları ve kent yönetimleri 
ile bir araya gelerek çalıştığı bu organizasyonlar, genelde 
birden fazla oturumda ve farklı grupların ortak çalışmasıyla
gerçekleşmektedir.

Çalıştayların üç önemli özelliği vardır. Çalıştaylar;

- Farklı paydaşların fikirlerini tasarım sürecine dahil 
etmektedir.
- Farklı tasarımcıların yetenek ve bakış açılarının 
sentezlenmesine olanak vermektedir.
- Bu süreçlerin en kısa süre içerisinde gerçekleşmesini 
sağlamaktadır.

Çalıştaylar; Sürdürülebilir Bölgesel Gelişim Planları, Yenileme 
Projeleri, Master Planlar, Ödenebilir Konut Planları, Yeşil 
Yapılar gibi farklı ölçek ve türdeki çalışmaların elde edilmesi 
amacıyla düzenlenebilmektedir.

Çalıştayların işleyiş süreci, projenin tarafları ile bir araya 
gelinmesi, ortak çalışmalar sonucunda proje alternatifleri 
üretilmesi, alternatiflerin kamuya sunulması ve seçilen 
alternatifin geliştirilmesi şeklindedir.
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YENİLİKÇİ
KATILIM
TEKNİKLERİ

Kaynaklar;
* Kentlerin Geleceği Çalıştayları, Kentsel Strateji 

tarafından geliştirilmiştir ve uygulanmaktadır. 
** David Walters, DesigningCommunity, 

Charettes, Masterplansand form-basedCodes, 
ArchitecturalPress, 2007

Bu çerçevede, kamu, özel sektör, yerel halk ve sivil 
toplum örgütlerinin bir araya getirildiği buluşma 
ortamları, tarafların beklentilerinin ortak bir paydada 
karşılanmasını amaçlamaktadır.  Planlama ve tasarım 
aşamasında; plancı-mimar-mühendisler ile karar 
vericilerin katıldığı ortak çalışması sürecinde, planlama 
ve tasarım yaklaşımları ile uygulamaya yönelik örgütsel 
ve finansal modeller tartışılmaktadır. 

Katılımcı tartışma ortamlarında uygulanabilir ve yenilikçi 
fikir projeleri geliştirilmektedir. 

1. Kentsel Strateji Çalıştayı
Kamu, özel ve sivil toplum örgütleri ile tasarımcıların 
katıldığı çalıştayda, proje alanları belirlenerek her bir 
proje alanına ait vizyon ve beklentiler tartışılmıştır.

2. Stratejik Tasarım Çalıştayı
Teknik uzmanların ve tasarımcıların yer alacağı bu 
çalıştayda, her bir proje alanına ait planlama ve tasarım 
stratejileri belirlenmiştir.

3. Karar Çalıştayı
Kamu, özel ve sivil örgüt temsilcilerinden oluşan 
geniş katılımlı ortamda 9 tasarımcıya ait tasarımlar 
sunulur. Tasarımlarla ilgili tartışma ve önerileri takiben 
benimsenen projeyi belirleyecek sivil kurul oylaması 
yapılmıştır.

KENTLERİN 
GELECEĞİ

ÇALIŞTAYLARI 
(*)
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ŞARET
(CHARETTE)

(**)
Şaretler, art arda 4-7 gün süren yoğun 

çalıştaylardır. Etkinlik tüm ilgili tarafları, çok 
çeşitli disiplinleri uzlaşmacı bir süreçle bir 

araya getirmektedir. Halktan, uzmanlardan, 
seçilmiş yöneticilerden aldığı destekle projeler 

oluşturulması şansını artırır. Uygulanabilir bir 
plan üretmeyi amaçlar.  Ortak vizyonu teşvik 

ederek muhalefeti desteğe dönüştürebilir.  Farklı 
gruplardan katılımlar sağlanmasına karşılık, 

etkili sonuçlar elde etmek amacıyla kimin ne 
zaman ve nasıl katılacağı stratejik bir şekilde 

programlanmaktadır. 

Her Şaret için 5 rehber ilke bulunmaktadır. 
Bunlar;  

1. Herkesi en baştan ortak vizyon oluşturana 
kadar dahil et

2. Organizasyon ekibi ve kamu arasında güven 
oluşacak şekilde süreci etkin yönet

3. Gruplar arasında öğrenmeyi maksimize etmek 
için disiplinler arası çalış

4. Kamu katılımını artırmak ve düşünceleri test 
etmek için kısa geribildirim halkaları şeklinde çalış

5. Alternatif fikirlerin uygulanabilirliğini test 
etmek için detaylı çalış 

YENİLİKÇİ
KATILIM
TEKNİKLERİ
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Şanlıurfa Stratejik Tasarım Çalıştayı, sur içi ve yeni
kentsel doku arasında bulunan proje alanlarının
bütüncül biçimde, katılımcı ortamlarda tartışılarak
projelendirilmesi ve tarihi merkezin canlandırılmasını
amaçlamaktadır.

Bütünlüklü bir mekansal kurgu dahilinde seçilen proje
alanları, Samsatkapı Meydanı, Karakoyun Deresi,
Hızmalı Mahallesi ve Kızılkoyun Caddesi çevresi olarak
belirlenmiştir.

Projelerin planlama ve tasarım ilkeleri, katılımcı
ortamlarda, kent yönetimlerinin de görüş ve önerileri
alınarak belirlenmiştir.

Çalıştaylarda özellikle bütüncül tasarımın önemi
vurgulanmış, lokal düzenlemeler kadar, projelerin
bağlantılarının iyi kurgulanması gerektiği vurgulanmıştır.
Bu nedenle projeler arası yeşil alan, yaya yolları ve
derenin bütünleştirici özelliği ve kullanım kararları
arasında denge kurulması gibi konular tartışılmıştır.

ŞANLIURFA
Türkiye
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Farklı fikirlerin katılımcı çalıştaylarda tartışılmasıyla, uzlaşma sağlanan
planlama ve tasarım ilkeleri ile hazırlanan, benimsenebilir tasarımlar
elde edilmesi yöntem olarak belirlenmiştir.

Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgüt temsilcileri ile birlikte kent
merkezi, yeni gelişim ve dönüşüm alanlarından olmak üzere 3 tasarım
alanı seçilmiştir.

Her bir proje alanı için yerel, ulusal, uluslararası toplam 9 tasarımcı
tasarım sürecine katılmıştır. Proje alanlarının seçilmesi, planlama ve
tasarım ilkelerinin belirlenmesi ve benimsenen tasarımın ortaya 
çıkması sürecinde 3 çalıştay düzenlenmiştir.

1. Kentsel Strateji Çalıştayı
2. Stratejik Tasarım Çalıştayı
3. Karar Çalıştayı

KAHRAMANMARAŞ
Türkiye

                                                                       

Ortak Vizyon cümlesi, Stratejik Plan çalışmasından önce katılımcı süreçlerle 
hazırlanan ‘Sürdürülebilir Yerleşme Stratejisi’  ile ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, 
kentin ilk Stratejik Ortaklığı olan Liverpool First tarafından yapılmıştır. 

Ortak vizyon, kentliler, iş çevresi, gönüllü, yerel ve üçüncü sektör grupları, 
seçilmiş temsilciler, tüm yaşayan ve çalışanların katılımı ile oluşturulmuştur. 
Katılım sürecinde tüm taraflar dinlenmiştir. İki yıl boyunca müşterek danışma 
toplantıları yapılmıştır. Bu toplantılarda, yerel ihtiyaçlar, fırsatlar ve öncelikler 
ortaya konulmuştur.

Kentlilerle ‘mahalle düzeyinde’ toplantılar yapılmıştır. Oluşturulan çalışma 
grupları, yerel halk ve yerel yönetim arasındakistratejik köprüyü kurmuştur. 
Katılım teknikleri arasında;

- Mahalle Ortaklık Çalışma Grupları,
- İlçe Komiteleri,
- Sizin Topluluk Sorunlarınız Etkinlikleri,
- Senin Kentin, Senin Mahallen, Senin Sözün Danışma,  Etkinlikleri

yer almaktadır. 

LIVERPOOL
İngiltere
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Kentin kültürel gelişimine doğrudan ya da dolaylı katılan her sektörün katılımı 
ile ortak bir ‘sorumluluk planı’ ortaya çıkarılmıştır. Plan uzun tartışmaların 
gerçekleştiği çalıştaylar sonucu oluşturulmuştur. Çalıştaylarda kentin içinde 
bulunduğu dönem ve kentsel yenilemenin en önemli kültürel süreçleri teşhis 
edilmiş, her sektörün ihtiyaçları tespit edilmiş ve son olarak kentin geleceği 
için yeni stratejik yaklaşımlar belirlenmiştir.

Kentlilerin nasıl bir kentte yaşamak istedikleri, yaşadıkları sorunlar, katılımcı 
teknikler ve yöntemle tespit edilmiştir. Tartışmalara 2.000 ‘in üzerinde kişi 
katılmıştır.

Katılımcı teknikler arasında;

- Telefon Anketi,
- Paydaş Oturumları,
- Festivallerde Anket Düzenleme,
- Fuarlarda Anket Düzenleme,
- Cemaat Toplanma Alanlarında Sunumlar,
- İnternet Sayfası,
- Çeşitli Dillerde Yayınlar

kullanılmıştır.

Yeni bir deneyim olan Stratejik Plan, Prag’ta yaşayan, çalışan, herkesin katılımı 
ile ‘uzlaşma’ ve ‘anlaşmaya’ dayanarak oluşturulmuştur.Bu kapsamda 1994 
yılında katılım çalışmaları başlamıştır. 1995-1998 yılları arasında Stratejik Plan 
hazırlığının birinci aşamasında İngiltere’den deneyim transferi sağlanmıştır. 
Bu kapsamda ayrıca Know How Fund fonundan yararlanılmıştır. İkinci 
aşamada, Prag’daki kamu sektörünü, özel sektörü, politikacıları, halkı, 
uzmanları, sektörel iş gruplarını, yöneticileri bir araya getiren birdiyalog süreci 
yaşanmıştır.

Bu gruplar;

- Bir günlük ya da haftalık atölye çalışmalarında
- Çalıştaylar ve yuvarlak masa tartışmalarında

bir araya gelerek kentin gelişimi için temel soruları tartışmışlar ve öneriler 
geliştirmişlerdir. Bu sürece toplam 1.000 kişi katılmıştır. Stratejik Plan 15 
atölye çalışması ve benzeri çalışmaların sonuçlarını yansıtmaktadır.Stratejik 
vizyonun ve uygulama önerilerinin hazırlanmasında halkın katılımını sağlamak 
amaçlı birforum oluşturulmuştur.

BARSELONA
İspanya                                                                     

VANCOUVER
Kanada

PRAG
Çek 

Cumhuriyeti
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ADIM - 03

NEREDEYİZ?
BEK ANALİZİ                                                                      
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BEK
ANALİZİ

Kentlerin gelecek stratejilerinin yeni bir senaryo 
çerçevesinde belirlenmesi sürecinde stratejik kararların 
katılımcı ortamlarda alınmasına yardımcı olmak üzere 
“Kentsel Strateji” tarafından geliştirilen BEK Analizi 
kullanılmaktadır. 

BEK Analizi üç temel bileşeni ile kapsamlı bir çerçeve 
ortaya koymaktadır. 

• 6B;
Birikim, Bereket, Beceri, Bakış, Büyüme, Beklenti

• 6E;
Ekoloji, Ekonomi, Eşitlik, Etkinleştirme, Edinim, 
Entegrasyon
• 6K;
Kimlik, Koruma, Kapasite, Kalkınma, Katılım, 
Kurgu

6B Analizi

6B Analizi, kentin bereket değerleri, tarihten bugüne 
ulaşan ve yönetsel becerileri, tarihsel, doğal ve ekonomik 
birikimlerinin ne olduğu, kente dışarıdan bakış ve kentin 
nasıl farklı bir bakış açısıyla yönetilebileceği, kamu, sivil 
ve özel kesimlerin birbirinden beklentileri ve büyüme 
stratejileri ile yönünün ne olması gerektiği hakkında 
önemli ipuçları ortaya koymaktadır. 

6E Analizi

6E Analizi, bölgenin ve kentin ekolojik çeşitliliği, sürekli 
büyüme halindeki ekonomik fırsatları, katılım ve paylaşım 
değerleri, sektörler arası gücün ve bilginin paylaşımı, 
ortak akıl ve toplumsal gelişmenin kent bütününe 
yayılmasını sağlayacak entegrasyon konularını gündeme 
getirmektedir. 

6K Analizi 

6K Analizi, korunması gereken değerler, kentsel gelişim, 
yatırım ve insan kapasitesi, bölgesel ve kentsel kalkınma 
dinamikleri, kimlik elemanları, etkin katılım sağlanması ve 
kentsel kurgu başlıkları altında ele alınmaktadır. 
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* Kentsel Strateji tarafından üretilen BEK Analizi, 81Kent81Vizyon Programı’nda 
kentlere analitik bakış yöntemi olarak kullanılmıştır. 
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Deneyim
Gelenek
Kırılma

Doğa
Verim
Kaynak
Çeşitlilik
Yaşam

Yönetim
Paylaşım
Üretim
Farklılık
Farkındalık

Yaklaşım
Yön
Temalar
Kapsam
Sınırsızlık

Gösterge
Strateji
Süreklilik
Yatırımlar
Pazar/ İlişkiler

Kamu
Özel
Sivil
Yerel
Yönetim

Ekosistem
Denge
Yeşil Ağ
Eko Tasarım
Yeşil Ekonomi

Değer
Yenilik
Girişim
Fırsatlar
Kümelenme

Erişim
Katılım
Değer
Toplumsal Geçiş
Kullanım

İşbirliği
Uzlaşma
Buluşma
Erk
Birey - Toplum

Kaynak/ Değer
Ortak Akıl
Yerel Güç
Gelişim
Etkileşim

Kent ve Bölge
Sektörler
Uyum / Anlaşma
Planlama
Sosyal Gruplar

Doğanın Kaynağı
Çevresel Değerler
Kültürel Miras
Evrensel Değerler 
Bilinç

Dönüşüm
Gelişim
Finansman
İnsan
Yatırım

Yerel Kaynak
Üretim İşbirlikleri
Girişimcilik
Çeşitlilik Yönetimi
Bölgesel Ağ 

Miras
Bellek
Ortak Bilinç
Estetik 
İmaj

Toplum
Ekonomi
İşbirliği/Ortaklık
Uzlaşma Yönetimi

Kentsel Vizyon
Stratejik Tasarım
Mekansal Gelişim Senaryosu
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ADIM - 04

NEREYE 
GİDİYORUZ?
ORTAK VİZYON
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Vizyon ‘gelecekte nerede olmak istenildiği’ sorusuna yanıt 
arayan,  ‘yaratılmaya çalışılan, arzu edilen geleceğin resmi’ 
olarak tanımlanmaktadır. 

Kentsel anlamda ise vizyon, kentsel gelişme için koordineli eylemleri 
olanaklı hale getiren ortak bir cümledir. Vizyon, bir emel ve özlemin 
ötesinde, kentsel gelişim için stratejik yönleri belirleyen temel bir 
yaklaşımdır.

Vizyon oluşturulurken;

- Kentin bölgesel bağlamdaki rolü,
- Kentin ayırt edici ve benzersiz temel değerleri,
- Sosyal ve ekonomik itici güçleri,
- Güçlü yanları, zayıf yanları, fırsatları ve tehditleri,
- Stratejik öneme sahip konuları,
- Kentsel akımlar,
- Gelişen kentlerin ekonomik bileşenleri

vb. birçok konu değerlendirilebilir. 
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Vizyonla ilgili konular aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

- Vizyon ortak bir bakışı yansıtmaktadır. Bu nedenle 

vizyon sürekli olarak ve daha geniş çevrelerle paylaşılmalı, öneriler 

doğrultusunda revize edilmelidir. Böylece benimsenen bir vizyon 

oluşturulması sağlanabilir. 

- Vizyon, somut olarak algılanabilmektedir. Eğer, vizyonu 

yerine getirmekle sorumlu insanlar onu algılamazlarsa, temel 

hedeflerin gerçekleştirilememesi sürpriz değildir.  

- Vizyona sahip olmak, önemli ama çok az fark edilebilen çeperlerdeki 

işaretleri görebilmektir, göz önündekileri değil. 

- Güçlü bir vizyon üretmek, mevcut doğrusal gidişin devam etmesi 

değil, bunun ötesine geçmektir. Stratejik vizyon 

üretmek, belli bir zaman aralığı içinde gerçekleştirilmesi hedeflenen 

amaç temel değerler, ilkeler ve stratejik hedefler koymayı kapsar.

- Tarafların kısa dönemli bireysel beklentilerini ve isteklerinin ötesine 

geçen, piyasa gerçekliklerini yansıtan, uzun dönemli 
amacını ifade eder. 

Bu nedenle vizyonlar ‘stratejik vizyon’ ‘ortak vizyon’ gibi şekillerde de 
tanımlanmaktadır.
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- Açık, net ve anlaşılır olmalıdır,

- Amaca yönelik olmalı, 

- Kilit kelimeler içermelidir,

- Yeni ufuklar açmalıdır,

- Vizyonun sahibi olacak kişi ve kurumların hayallerini 

yansıtmalıdır,

- Kentin temel değerlerine dayanmalıdır,

- Harekete geçmek için heyecan verici, motive edici 

olmalıdır,

- Yatırımcılar, karar vericiler, kentte yaşayanlar ve 

yöneticiler için ilham kaynağı olmalıdır,

- Stratejilere yön vermelidir.
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Kentlerin geleceklerini etkileyen vizyon tanımları 
yapılırken, kent yönetimlerinin kurumsal stratejik 
planlarında belirtilen vizyon tanımları ‘ortak vizyon’ 
haline getirilmelidir. 

Ortak Vizyon kapsamında; 
kurumlar arasında iletişimin güçlenmesi, proje 
geliştirme, kaynak odaklı işbirlikleri kurma, sorumluluk 
ve görev paylaşımı gibi konular, işbirliği ve ortak akıl 
çerçevesinde kurgulanmalıdır. 

Farklı kurumların vizyon tanımlarının ortak akıl 
doğrultusunda, uygulanabilir, benimsenebilir ve 
katılımcı ‘ortak vizyona’ dönüştürülmesi için üç öneri 
geliştirilmiştir. 

1. Sınır ötesi kentler, bölge kentleri ve bölge 
düzeyindeki kurumlar arasında ‘Stratejik Bölge 
Vizyonu’, 

2. Kent ölçeğinde, farklı aktörler arasında 
‘Ortak Vizyon’, 

3.Kentteki kurumlar arasında; ortak vizyon 
kapsamında, eylem alanları ve öncelikli  
planları içeren ‘Ortak Yol Haritaları’ 
hazırlanmalıdır.

ORTAK
VİZYON
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Tarafların Buluşması Deneyim Transferi
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Kentsel Dayanıklılı ın Geri Kazanımıyla 
Güçlenen Bölgesel Odak Adana

02
014

Esnek ve Etkin 
Adıyaman

03
Gelişen ve Dönüşen 
Termal Başkent

Afyon

04Nuh'un Kenti
Ağrı05

Tarihsel Derinliğin Kültür 

ve Doğa ile Buluştuğu Kent

Amasya

06
Herkes için 
Erişilebilir, Bilişim 
Kenti

Ankara

27
Geleneksel ve Yenilikçi, 
Ekolojik ve Ekonomik 
Kent Modeli

Gaziantep

28Karadeniz'e 
Dokunan Kent

Giresun

07
Kucaklayan Kent Antalya

Antalya

24
3 Eksende 
(Su, Yamaç, Ova) 
Yaşayan Kent Erzincan

16
Geçmiş ve Geleceğin 
Gücü ile Şekillenen 
Akıllı Kent

Bursa

08
Uz(anan)/(laşan) 

Artvin

09
Kıyı Kent Sarkacı

Aydın10Bereket, Sağlık 
Kenti Balıkesir11

İkiz Kentler: 
Bilecik ve Bozüyük

Bilecik

18
Doğayla Uyumlu 
Gelişen Sanayi Kenti

Çankırı

12
Yüzü Kıra Dönük 

Kent Kurgusu 

Bingöl

23
El-azık'tan Elazığ'a: 
Bereketin Kavşağında 
Bir Kent

Elazığ

13Kuzey- Güney Dengesi
Bitlis

19
Geçmişten Gelen 
Yenilikçi Yorum

Çorum

20

Yenilikçi 
Kent
Denizli

22
Kültür Kenti

Edirne

144 Mevsim Verim 

Bolu

21
Kültür ve Ticaret 

Koridorunun 

Merkez

Üssü Diyarbakır

17Yaşam Kenti
Çanakkale

25Kanca Erzurum, 
Kütle Erzurum

26
Dinamik ve Cazip Yaşam

Eskişehir

15
Su Kültürü ile Güçlenen 

Göller Bölgesi Odağı 

Burdur

29Üreten Kent 
Gümühane

30Dorukların Kenti
Hakkari

31
Huzurla Gelişen, Geçmişini 

Yeniden Yaratan 

Hatay

32 Sağlıklı Yaşam
Kenti Isparta

33

Çeşitlilik 
Ekonomisi Yaratan
HUB Kent

Mersin

34

Geleceğin Keşfi: 
Anadolu Mozaiği

İstanbul

35
Tarih ve Tasarımın 

Gücü ile Kurgulanan Yeni

İzmir

36Değer Bağları 
ile Yaşayan 
Kent Mirası Kars

37
Kendini Koruyan 

Kastamonu

Gelişen Kent, 
Akıllı Büyüme

Kayseri

Köy- Kent Bir Bütün

Kırklareli

Kentsel aşam 
Kalitesinin Arttığı 

Kırşehir

Sağlıklı Kent
Kocaeli Çok Merkezli Büyüme

Konya

Ateşle 
Büyüyen 
Kent  Kütahya

Medeniyetlerin 
Harmanlandığı 
Kültür Kenti

Malatya
Katılımcı, Değişen 
e Gelişen Kent 

Manisa
arklılıkların e Çeşitliliğin 

Birlikteliği: Renk Ahenk 
Yönetimi

Kahramanmaraş
arklılıkların 

Bir Olduu 
er Mardin

Kıyı e İç Kesim Arasında 

Denge Kuran Kent 

Muğla
Bölge İçinde
Kır – Kent Eşitliği

Muş

Denge e Uyum Coğrafyası
Nevşehir

Kendi Kendine 

etebilen e Doğal 
aşamını Koruyan 

Kent Niğde

Eko-Kültürel Köprü

Ordu
eşille Mavinin Uyumu

Ri e
Dayanıklı Kent 

Sakarya

Akıllı Büyüme 
Stratejiler ile 
Gelişen HUB Kent

Samsun

Tarihsel Dönüşüm
Siir

Önce Sinop, 
Özgün Sinop

Sinop Üreten e Gelişen 

Si as

Tanıyan Tanıtan 

Tekirdağ Kültürel Kimliğini 
Koruyarak 
aşayan Kent Tokat

Bilgi e Teknoloji 
Geliştirme Odaklı 
Öğrenen Kent Bölge

Trab on

Kırsal Kent Hayali

Tunceli

eşil Ekonomiyle Kalkınan, 
Kültür ile aşayan 
Kent anlıurfa

Akıllı
Büyüme
Uak

eni(den) 

an

2 Çember 2 Odak: 
Ma eşil 
Bütünleşmesiozgat

Kömürden Elmasa:
Dinamik Buluşmalar

Zonguldak

Derişik Kent
Aksaray

Müte azı Kent

Baybur

Bereketli Toprakların 
Kenti

Karaman

Sanayinin   
Kalesi

Kırıkkale

Dün, Bugün e arının 
Köprüsü

Batman

Harmonik 
Bağlantı Aksında 

Şırnak
Suyun Bereket 
Getirdiği Kent

Bartın

eşil Kent
Ardahan

İşlevsel e Kentsel 
Saçaklanmayı 
Bütünleştiren 

Iğdır

Körfez otansiyelini 
Değerlendiren 
Dinamik Kent

alova

Sakin Kent

Karabük
Kapısı 
Herkese 
Açık

Kilis
Üretim Kenti 

Osmaniye
Akıllı Kent
Düzce

X
BÖLGE
KENT
MAHALLE

X
REGION
CITY
NEIGHBORHOOD
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Kentsel Dayanıklılı ın Geri Kazanımıyla 
Güçlenen Bölgesel Odak Adana

02
014
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03
Gelişen e Dönüşen 
Termal Başkent

yon

04Nuh'un Kenti
Ağrı05

Tarihsel Derinliğin Kültür 

e Doğa ile Buluştuğu Kent

Amasya

06
Herkes için 
Erişilebilir, Bilişim 
Kenti

Ankara

27
Geleneksel e enilikçi, 
Ekolojik e Ekonomik 
Kent Modeli

Gaziantep

28Karadeniz'e 
Dokunan Kent

Giresun

07
Kucaklayan Kent Antalya

Antalya

24
3 Eksende 
(Su, amaç, O a) 
aşayan Kent Erzincan

16
Geçmiş e Geleceğin 
Gücü ile Şekillenen 
Akıllı Kent

Bursa

Uz(anan)/(laşan) 
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Kıyı Kent Sarkacı

ydın10Bereket, Sağlık 
Kenti Balıkesir11

İkiz Kentler: 
Bilecik e Bozüyük

Bilecik

18
Doğayla Uyumlu 
Gelişen Sanayi Kenti

Çankırı

12
Yüzü Kıra Dönük 

Kent Kurgusu 

Bingöl

23
El-azık'tan Elazığ'a: 
Bereketin Kavşağında 
Bir Kent

Elazığ

13Kuzey- Güney Dengesi
Bitlis

19
Geçmişten Gelen 
enilikçi orum

Çorum

20

enilikçi 
Kent
Denizli

22
Kültür Kenti

Edirne

144 Mevsim erim 

Bolu

21
Kültür e Ticaret 

Koridorunun 

Merkez

Üssü Diyarbakır

17aşam Kenti
Çanakkale

25Kanca Erzurum, 
Kütle Erzurum

26
Dinamik e Cazip aşam

Eskişehir

15
Su Kültürü ile Güçlenen 

Göller Bölgesi Odağı 

Burdur

29Üreten Kent 
Gümühane

30Dorukların Kenti
Hakkari

31
Huzurla Gelişen, Geçmişini 

eniden aratan 

Hatay

32 Sağlıklı aşam
Kenti Isparta

33

Çeşitlilik 
Ekonomisi aratan
HUB Kent

Mersin

34

Geleceğin Keşfi: 
Anadolu Mozaiği

İstanbul

35
Tarih e Tasarımın 

Gücü ile Kurgulanan eni

İzmir

36Değer Bağları 
ile aşayan 
Kent Mirası Kars

37
Kendini Koruyan 

Kastamonu

38
Gelişen Kent, 
Akıllı Büyüme

Kayseri

39
Köy- Kent Bir Bütün

Kırklareli

40
Kentsel Yaşam 
Kalitesinin Arttığı 

Kırşehir

41Sağlıklı Kent
Kocaeli 42Çok Merkezli Büyüme

Konya

43
Ateşle 
Büyüyen 
Kent  Kütahya

44

Medeniyetlerin 
Harmanlandığı 
Kültür Kenti

Malatya

45
Katılımcı, Değişen 
ve Gelişen Kent 

Manisa
46

Farklılıkların ve Çeşitliliğin 
Birlikteliği: Renk Ahenk 
Yönetimi

Kahramanmaraş

47Farklılıkların 
Bir Olduu 
Yer Mardin48

Kıyı ve İç Kesim Arasında 

Denge Kuran Kent 

Muğla
49Bölge İçinde

Kır – Kent Eşitliği
Muş

50Denge ve Uyum Coğrafyası
Nevşehir

51

Kendi Kendine 

Yetebilen ve Doğal 
Yaşamını Koruyan 

Kent Niğde
52

Eko-Kültürel Köprü

Ordu

53
Yeşille Mavinin Uyumu

Rize

54Dayanıklı Kent 

Sakarya
55Akıllı Büyüme 

Stratejiler ile 
Gelişen HUB Kent

Samsun

56
Tarihsel Dönüşüm
Siirt

57Önce Sinop, 
Özgün Sinop

Sinop 58
Üreten ve Gelişen 

Sivas

59
Tanıyan Tanıtan 

Tekirdağ
60

Kültürel Kimliğini 
Koruyarak 
Yaşayan Kent Tokat

61
Bilgi ve Teknoloji 
Geliştirme Odaklı 
Öğrenen Kent Bölge

Trabzon

62
Kırsal Kent Hayali

Tunceli

63
Yeşil Ekonomiyle Kalkınan, 
Kültür ile Yaşayan 
Kent anlıurfa 64

Akıllı
Büyüme
Uak

65

Yeni(den) 

Van

66 2 Çember 2 Odak: 
Mavi- Yeşil 
BütünleşmesiYozgat

67
Kömürden Elmasa:
Dinamik Buluşmalar

Zonguldak

68Derişik Kent
Aksaray 69

Mütevazı Kent

Bayburt

70
Bereketli Toprakların 
Kenti

Karaman

71
Sanayinin   
Kalesi

Kırıkkale

72
Dün, Bugün ve Yarının 
Köprüsü

Batman

73
Harmonik 
Bağlantı Aksında 

Şırnak

74
Suyun Bereket 
Getirdiği Kent

Bartın

75

Yeşil Kent
Ardahan

76
İşlevsel ve Kentsel 
Saçaklanmayı 
Bütünleştiren 

Iğdır

77

Körfez Potansiyelini 
Değerlendiren 
Dinamik Kent

Yalova

78
Sakin Kent

Karabük 79
Kapısı 
Herkese 
Açık

Kilis

80
Üretim Kenti 

Osmaniye

81Akıllı Kent
Düzce

X
BÖLGE
KENT
MAHALLE

X
REGION
CITY
NEIGHBORHOOD
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Ortak vizyon tanımlanmıştır. 

“Bölgesel değerleri paylaşarak, geçmiş ile gelecek arasında 
‘stratejik köprüler’ kuran, örnek ve öncü kent.”

Gizem ve merak uyandırması, kültür, doğa, ekonomi ve tarih 
değerlerini kapsaması nedeniyle; 

“Saklı Değerlerin Kahraman Kenti: Maraş”

sloganı, tüm kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılabileceği görüşü ile 
ortak vizyon olarak komisyon üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.

Çalıştay katılımcıları tarafından Sapanca Gölü ve Havzası’nın vizyonuna 
ilişkin geliştirilen anahtar kelimelerden ‘ortaklık’ ve ‘değer çeşitliliği’ 
kavramları ön plana çıkmıştır. Buradan yola çıkarak belirlenen ortak 
vizyon ise;

“Çeşitlilik ve Zenginliğin Ortak Yönetildiği; Mavi ve Yeşil Havza 
Ekonomisi”

ŞANLIURFA
Türkiye

KAHRAMANMARAŞ
Türkiye

SAPANCA
Türkiye
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SİİRT
Türkiye

YALOVA
Türkiye

Siirt için belirlenen vizyon 5 temadan oluşmaktadır.

Su; Suyla Gelen Kültür
İlim; Bilimin Işığı
İnanç; Manevi Ziyaretler
Rota; Ekonomik Canlanma
Tarım; Kırsal Kalkınma

Stratejik vizyon;

“Dış dinamikler ile yerel dinamikleri uyum içinde fırsata dönüştüren, 
yerel ekonomi ve yenilikçi teknoloji işbirliğini kuran Akıllı Kent; Yalova”
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BARSELONA
İspanya                                                                     

VANCOUVER
Kanada

Barselona Kültür Odaklı Stratejik Planı vizyonu gelişmenin kültürel 
boyutuna odaklanmıştır.

Vizyon kapsamında kültürel gelişmenin 5 önemli boyutu ortaya 
konulmuştur:

- Çeşitlilikler Mekânı Olan Kentte Kültürel Özgürlük; Bireylerin ve toplulukların 
kendilerini ifade etme özgürlüğünü,

- Yaratıcı Kent; Yaratıcı kişilerin potansiyellerini gerçekleştirebilme fırsatını,

- Yoğun ve Verimli Kültürel Ekosistem; Kültür pazarı ve kurumsallaşmış kültür 
mekânları arasındaki dengenin sağlanarak kültür aktörlerinin ve kuruluşlarının 
zenginliğinin ve çeşitliliğinin arttırılması,

- Zaman İçinde Kent; Tarihsel birikim ile hafızanın korunması,

- Kamusal Alan Olarak Kent; Tesadüfi karşılaşmalar ve toplumsal alış veriş için 
kamusal alanın korunması

Vizyon 3 boyutta tanımlanmıştır;

1. Kuzeybatı Pasifik’in Doğum Yeri; Vancouver, bölge içindeki insanları ve mekânları 
birbirine bağlayan, güneybatı Washington’un kalbidir. Kudretli Kolombiya Nehri 
geçmişimiz ile bağımız, gelecekle anahtarımızdır.

2. Dostane Şehir; Her yaş, gelir, yetenek ve etnik grubundan insanlar için, eşsiz ve 
gurur duyulacak mahalleleri ile arkadaş şehir. Metropolümüzün gelişimi için açılan 
tüm fırsatları hoş karşılarken, mirasımızı ve doğal güzelliklerimizi korumaya söz 
veriyoruz.

3. Kuzeybatı Pasifik’in En Yaşanabilir Kenti; Yaşayanlar ve yatırım yapanlar 
güvenli, gelişen ve sürdürülebilir bir kent inşa etmek için heves duymaktadır. “Ben 
Vancouver’liyim” demekten gurur duyuyoruz. (2028)
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PRAG
Çek 

Cumhuriyeti

LIVERPOOL
İngiltere

Vizyon‚ ‘stratejik vizyon’ olarak tanımlanmıştır.

 “Başarılı, refah seviyesi yüksek, uluslararası düzeyde tanınan, yaratıcı, güvenli, 
eşit fırsatlar sunan, kentsel ve doğal çevre dengesini kuran, işleyen, yüksek ulaşım 
ve altyapı standartlarına ulaşan, etkin idari yapı ve açık yönetimine sahip kent.”

“Liverpool, alt bölgenin kalbinde, göze çarpan kentsel çevresi ile gelişen 
uluslararası bir kent olacaktır (2026).”

Vizyona göre; 

- Kent merkezi kentin ekonomik ve kentsel Rönesans’ının kalbinde yer almaya 
devam edecektir. Ticaret, yatırım, kültür, sanat eğitim konut vb. konularda gelişen 
bölgesel bir merkez olacaktır. Özellikle su kenarı ve UNESCO alanı ekonomik 
dönüşümün motoru olacaktır.

- Merkezi alanlar, nüfus büyümesinin odağıdır. Konut, eğitim yapıları müthiş 
tasarımlarla dönüşecek, üniversite, hastane, ulaşım altyapısı, alışveriş olanakları, açık 
alanlar vb. yenilenecek, yaşamak için çekici alanlara dönüştürülecektir. 

- Çeperlerde, konut geliştirme şirketleri konut tipolojilerini ve kiracı profilini 
dengeleyecektir. Açık alanlar korunacaktır.
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ADIM - 05
NASIL 
ULAŞABİLİRİZ?
STRATEJİLER                                                                         
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Stratejik hedefler vizyonun destekleyici bileşenleridir. Stratejik hedefler, 
kentin vizyonunu gerçekleştirmek üzere,  stratejik plan dönemi içinde 
(beş yıl, on yıl) kentin başarmak istediklerini yansıtan cümledir. 

Kurulacak stratejik hedef sayısı kısıtlı olmamakla birlikte en fazla 
6-8 arasında olması uygundur. Sayının fazla olması odaklanmayı 
ve anlaşılabilirliği engellemektedir. Ayrıca, sonraki aşamalarda 
tanımlanacak eylem alanları vb. ile kapsamı takip edilebilir bir yapıda 
tutmak önemlidir.

Stratejik Hedefler;
- Vizyonun genel temalarını,
- Sorun ve potansiyelleri içeren stratejik analizleri,
- Kentsel trendleri ve yeni yaklaşımları
- Kentin gelişimi ile ilgili öncelikli konuları 

yansıtmalıdır. 
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STRATEJİ
BELİRLEME
YÖNTEMİ

Başarılı stratejik hedef cümleleri ile ilgili,  ‘akıllı’ anlamına 
gelen SMART kelimesinin baş harflerinden oluşan 5 
karakteristik tanımlanmaktadır. 

Bunlar;

- Belirgin (Specific): Başarmak istenileni açıkça 
işaret ediyor mu? Belirgin, somut, detaylı, odaklanmış 
ve iyi tanımlanmış anlamına gelmektedir.  Ayrıca, 
sonuç ve eyleme yönelik olmalıdır.

- Ölçülebilir (Measurable): Hedeflerini başarıp 
başarmadığını nasıl ölçeceksin? Hedefin yerine 
getirilip getirilmediğini ölçebilecek kriterler konulabilir 
olmalıdır. 

- Başarılabilir (Achievable): Ortaya konulan 
hedeflerin başarılma ve uygulanma olasılığı, söz 
konusu zaman içinde yerine getirilmesi ile ilgilidir.

- Gerçekçi (Realistic): Sahip olunan kaynakların bu 
hedefleri gerçekleştirmek için yeterli olması ile ilgilidir. 
Bu kaynaklar; zaman, para, yetenekler, fırsatlar ve 
somut gereçlerdir.

- Zamansal (Timely): Hedeflerin ne zaman 
gerçekleştirilmek istenildiğidir. Hedeflerden fayda 
sağlanmak isteniyorsa hedefin gerçekleştirilmesi ile 
ilgili açık ve net zaman dilimi belirlemelidir. 
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Denizli’nin;

‘Girişimci birikim ve başarının, bölgenin bereketi ile
çeşitlendirildiği, ‘sürdürülebilir dinamik bir kent’

vizyonunu gerçekleştirmek üzere ortaya konulan

o Ekonomi
o Kültür ve turizm
o Gelişim ve dönüşüm
o Bütünleşme

dört ana tema çerçevesinde;

Stratejik Hedef 1: Kent Ekonomisinin Yeniden Kurgulanması

Hedef 1: Ekonomide Sektörel Çeşitliliğin (7T) Sağlanması
ve Çeşitlilik Yönetimi Stratejilerinin Geliştirilmesi
Hedef 2: İl ve Bölge Ölçeğinde Ekonomik Gelişme
Stratejilerinin Ortaya Konulması
Hedef 3: Kent Ekonomisinin“Kültür-Turizm-Ticaret”
Ekseninde Yeniden Kurgulanması
Hedef 4: Ekonomik Kalkınma Eylem Planının Hazırlanması

Stratejik Hedef 2: Kültür ve Turizm Öncelikli Yeni Yaklaşımların
Ortaya Konulması

Hedef 1: Kültürel Çeşitlilik Alanlarının Saptanması ve
Envanter Hazırlanması
Hedef 2: Kültürel Çeşitlilik Yönetim Stratejilerinin
Geliştirilmesi
Hedef 3: Kültür ve Turizm Fırsatlarından Yerel İş
Olanaklarının Yaratılması
Hedef 4: Kültür ve Turizm Yönetimi Eylem Planının
Hazırlanması

Stratejik Hedef 3: Dönüşüm ve Gelişimin Yeniden Kurgulanması

Hedef 1: Yeni Kentsel Doku Oluşturulması
Hedef 2: Dönüşüm ve Gelişimde Kültür ve Turizm
Öncelikli Yaklaşımın Geliştirilmesi
Hedef 3: Dönüşüm, Yenileme, Sağlıklılaştırma ve
Canlandırma Stratejilerinin Belirlenmesi
Hedef 4: Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Eylem Planının
Hazırlanması

DENİZLİ
Türkiye

YALOVA
Türkiye
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Stratejik Hedef 4: Bölgesel ve Kentsel Bütünleşmenin Sağlanması

Hedef 1: Kentsel Ağ Sistemlerinin Geliştirilmesi
Hedef 2: Bütünleşme Temalarının Geliştirilmesi
Hedef 3: Mekansal Bütünleşmenin Sağlanması
Hedef 4: Bütünleşme Eylem Planının Hazırlanması

dört stratejik hedefe ulaşmak üzere 16 hedef, 44 eylem alanı ortaya
konulmuştur.

Yalova’nın geleceğine dair 3 senaryo önerilmiştir.

1. Dayanıklı Kent Senaryosu;

Etkileşim Stratejileri; Kıyı - Koridor
- Körfezin yeni dinamikleri çerçevesinde, dışsal etkilere dayanıklılığın sağlanması 
- Doğu odaklı gelişim yönünün batı gelişim temaları ile dengelenmesi
- Kentsel dayanıklılık risk haritasının hazırlanması

Kentsel Strateji; Doğu - Batı Dengesi
Temel Strateji; Batı Gelişim Yönünde Tematik Kullanımlar

2. Dinamik Kent Senaryosu;

Etkileşim Stratejileri; Körfez - Koridor
- Körfez üçgeni işbirliği kurgusunda dinamik kent rolünün belirlenmesi 
- Körfez içinde Yalova’nın yenilikçi Hub olarak kurgulanması 
- Körfez üçgeni farklılık ve çeşitlilik stratejilerinin belirlenmesi 

Kentsel Strateji; Odak ve Koridor Gelişimi
Temel Strateji; Odaklar ve Koridorlar Üzerinde Farklılaşan Merkezler

3. HUB Kent Senaryosu;

Etkileşim Stratejileri; Bölgesel Koridor
- Katma değer yaratan bölgesel kentler ağı içinde kentsel bölge olması 
- Yalova merkezli bölgesel kent gelişme senaryosunun yazılması 
- Bölgesel rekabet ve işbirliği önceliklerinin belirlenmesi

Kentsel Strateji; Kentsel Omurga
Temel Strateji; Yeni Kentsel Omurga, Tematik Odak ve Koridorlar

YALOVA
Türkiye
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Sapanca’nın ortak vizyonundan ortak geleceğine doğru belirlenen 3 
ortak strateji ve hedefler tanımlanmıştır. 

Ortak Strateji 1; 
Ortak Değerler Ortak Güç: Doğal Bereket ve Kültürel Birikim

Hedef 1.1: Havza Değerlerinin Belirlenmesi
- Kültürel Miras Envanteri Hazırlamak 
- Ekonomik Değer Potansiyellerini Belirlemek 
- Doğal Varlıkları Tespit Etmek

Hedef 1.2: Havzanın Temel Risklerinin Tespiti 
- Sapanca Gölü ve Havza Risklerini Tespit Etmek 
- Kentsel ve Kırsal Sorunları Belirlemek 
- Göl ve Havza Risk Azaltma Eylem Planı Hazırlamak 

Hedef 1.3: Ortak Değerlerden Ortak Güç Yaratılması  
- Suyun Ortak Kullanım ve Koruma Önceliklerini Saptamak 
- Ortak Kültür ve Eğitim Çalışmalarını Desteklemek 
- Ortak Değerlerin Ortak Paylaşımını Sağlamak

Ortak Strateji 2; 
Ortak Güç Ortak Gelecek: Ekonomik Kalkınma, Toplumsal Gelişme

Hedef 2.1: Ortak Gelecek İçin Ortak Havza Kültürü 
- Havza Ortak Ruhunu/ Kültürünü Belirlemek 
- Yerleşmeleri Kimlikli Hale Getirmek 
- Havza Pazarlama Strateji Planı Hazırlamak

Hedef 2.2: Ekonomik Kalkınma İçin Sektörel Gelişme Sağlanması
- Tarım Sektörünü Desteklemek 
- Spor Ekonomisini Geliştirmek 
- Turizm ve Kültür Odaklı Katma Değer Yaratmak

Hedef 2.3: Toplumsal Gelişmenin Sağlanması 
- Kapasite Artırım Programları Geliştirme 
- Turizm Odaklı Yerel Girişimi Desteklemek 
- Teşvik ve Fon Programları Hazırlamak 

Ortak Strateji 3; 
Ortak Gelecek Ortak Yönetim: Çeşitliliğin Birlikteliği

Hedef 3.1: Kamu, Özel ve Sivil Örgütler Arasında İşbirliği Kurulması
- Kamu ve Özel Sektör Ortaklıkları Geliştirmek 
- Paydaşlar Arasında Bilgi ve Deneyim Paylaşımını Artırmak
- İşbirliği Destek Program ve Projeleri İçin Fon Sağlamak

Hedef 3.2: Bütünleşme Stratejilerinin Belirlenmesi 
- Bölge ile Bütünleşme Sağlamak
- Planlar Arası Bütünleşme Stratejileri Geliştirmek 
- Kurumlar Arası Bütünleşme Ortamları Yaratmak

Hedef 3.3: Havza Bütünü Yönetim Modeli ve Planının Hazırlanması
- Havza Yönetim Modellerini Araştırmak 
- Havza Yönetim Model Önerisi Geliştirmek 
- Havza Yönetim Planı Hazırlamak

SAPANCA
Türkiye

ŞANLIURFA
Türkiye
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Ortak vizyona ulaşmak için ortaya konulan 5 tema ve 5 köprünün 
uygulanabilir eylemlere dönüştürülebilmesi amacıyla 5 strateji 
belirlenmiştir. Bunlar;

1. Değer Paylaşımı;

a. Kültürel Birikimin Paylaşımı:
- Bölgenin Kültürel Birikimini Analiz Etmek
- Müzeler Arası Paylaşım Programını Başlatmak 
- Kültür ve Koruma Bilincini Geliştirmek

b. Ekonomik Becerinin Paylaşımı:
- Bölgenin Ekonomik Değer ve Potansiyellerini Belirlemek
- Ekonomik Gelişim Odaklı İşbirliği Potansiyellerini Araştırmak 
- Bölgesel İşbirlikleri İçin Bölgesel Yol Haritaları Oluşturmak

c. Doğal Bereketin Paylaşımı: 
- Bölge İçinde, Doğal Bereketin Sürdürülebilir Kullanımını Sağlamak 
- Doğal Bereketi Ekonomik Değere Dönüştürmek 
- Kaliteli Üretim İçin İşbirliği Programları Hazırlamak

2. Sınır Ötesi Gücün Paylaşımı;

a. Vizyon Paylaşımı
- Sınır Ötesi İşbirlikleri ile ‘Stratejik Vizyon’ Belirlemek 
- Bölge İçinde ‘Bölgesel Yol Haritaları’ Hazırlamak
- Kent İçin ‘Ortak Vizyon’ Belirlemek

b. Katma Değer Paylaşımı 
- Bölge İçinde Kümelenme Çalışması Yapmak 
- Yenilikçi Teknolojiler İle Katma Değeri Artırmak 
- Katma Değeri Kentliler İle Paylaşmak 

c. Deneyim Paylaşımı
- Uluslararası Tematik Paylaşım Programlarına Katılmak 
- Uluslararası Kaynak Artırma Odaklı Paylaşım Programlarına Katılmak 
- Halkın Eğitim Seviyesini Yükseltmek 

3. Sektörler Arası Paylaşım;
a. Tarih Birikiminin Paylaşımı 

- ‘Ortak Tarih, Paylaşılan Kültür’ Programını Başlatmak 
- Arkeolojik Tarihi Bütüncül Olarak Belgelemek
- Bölge İçinde Tarih Turları Düzenlemek

b. Tarımsal Bereketin Paylaşımı 
- Tarımsal Bereketi Artırmak 
- GAP Bölgesi İçinde Teknoloji-Tarım-Sanayi Buluşması Sağlamak 
- Bereketi Artırmak İçin Eğitim Programları Hazırlamak

c. Turizm Değerlerinin Paylaşımı 
- Bölge İçin Turizm Stratejisi Belirlemek
- Kentti Ziyaret Sürelerini Uzatmak 
- Tanıtım Ortaklıkları Kurmak

ŞANLIURFA
Türkiye
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4. Eski ile Yeni Paylaşımı;

a. Suyun Bereketi 
- Fırat Nehri ile Harran Ovasını Buluşturmak 
- Şanlıurfa ile Edessa’yı Buluşturmak 
-  Kentlileri Su Kültürü ile Buluşturmak

b. Sokakların Gizemi 
- Tarihi Sokak Dokusunun Gizemini Yaşatmak 
- Yaşayan Sokaklar Yaratmak
- Sokak ve köprüleri Bütünleştirmek

c. Surların Gücü 
- Surları Ortaya Çıkarmak 
- Tarihi Doku Yeni Doku Buluşmasını Sağlamak 
- Sur İçinde Kültürel Miras Bütünleşik Yönetim Planı Hazırlamak

5. Kaynak ve Proje Paylaşımı;

a. Halk İle Paylaşım
- Kadınların Günlük Hayata Aktif Katılımlarını Sağlamak
- Gençler ve Çocuklar İçin Sosyal Projeler Geliştirmek
- Proje ve Planlama Süreçlerine Halk Katılımı Sağlamak

b. Kurumlar Arası Paylaşım 
- Kurumlar Arası Ortak Yol Haritaları Hazırlamak 
- Kurumlar Arası sorumluluk Paylaşımı Yapmak 
- Kıt Kaynakların Etkin Yönetimini Sağlamak

c. Bölge İle Paylaşım 
- Sınır Ötesi İşbirlikleri Geliştirmek 
- Bölge İle İşbirliği Pragramları Geliştirmek 
- Kurumlar Arası İşbirlikleri Kurmak
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4 farklı stratejik hedef ve bunlara bağlı hedefler belirlenmiştir.

Stratejik Hedef 1: Renklerin ‘Ekonomik Değer’e Dönüştürülmesi
Hedef 1: Yeni  Yatırım Potansiyellerin Araştırılması
Hedef 2: Yerel Ekonomiyi Geliştirme Programların  Hazırlanması
Hedef 3: Ekonomik İşbirlikleri ve İttifaklar Kurgulanması
Hedef 4: Sektörler Arası Entegrasyon Sağlanması

Stratejik Hedef 2: Kültürel Mozaik Yönetimi 
Hedef 1: Mevcut Kültür ve Turizm Değerlerinin Korunması
Hedef 2: Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi
Hedef 3: Turizm ve Kültür Bilincinin Geliştirilmesi
Hedef 4: Turizm ve Kültür Kaynaklı Katma Değerin Artırılması

Stratejik Hedef 3: Antik Kentten Yeni Yüzyıl Kentine Doğru 
Hedef 1: Tarihi Doku Koruma Yaklaşımlarının Belirlenmesi
Hedef 2: Kentsel Gelişim Stratejilerinin Belirlenmesi
Hedef 3: Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesinin Oluşturulması
Hedef 4: Afet Durumunu Dikkate Alan Yaklaşımlar Belirlenmesi

Stratejik Hedef 4: Kentsel ve Bölgesel Yeni İttifaklar Kurulması
Hedef 1: Kentsel İttifak Senaryolarının Geliştirilmesi
Hedef 2: Kentsel Ağ Sistematiğinin Kurgulanması
Hedef 3: Kent ve Kır Bütünleşme Yaklaşımlarının Belirlenmesi

KAHRAMANMARAŞ
Türkiye
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Vizyon ve Eylem Çerçevesi’nde ortaya konan 3 temel strateji;

1. Kalkınma; Ekonomik Canlanma Öncelikleri

Siirt ve bölgenin kalkınma stratejisi mevcut dinamikleri ve gelecek 
temalarını ele alan kapsamlı ekonomik program uygulamaya 
sokulmalıdır. Bölgedeki büyük kamusal yatırımların ortaya koyacağı 
potansiyelin bölge halkının yararına kullanılması için ekonomik canlanma 
programları ile projeleri başta kültür, eğitim ve tarım sektörlerinde 
başlatılmalıdır.

2. Dönüşüm; Tarihsel Dönüşüm Dinamikleri

Bölgenin tarihsel derinliği ve kültürel çeşitliliği kültür odaklı bir 
dönüşüm stratejisinin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Tarihsel 
dönüşüm felsefesi ile geçmişin değerleri ile bugünün beklentilerinin 
harmanlandığı bir dönüşüm ve gelişim sürecinin yönetim planı 
hazırlanmalıdır. Bu süreç, katılımcı ortamlarda geliştirecek temel ilkeler 
dikkate alınarak yönetilmelidir.

3. Bütünleşme; Toplumsal Gelişme

Siirt’in toplumsal gelişimi için öncelikli gündem insana yapılan 
yatırım olmalıdır. Kapasite artırım programları başta olmak üzere 
bölgede yapılacak her türlü girişim bölge insanının kent ve bölge ile 
bütünleşmesini hızla artıracaktır. Sürekli göç veren bölgenin tersine 
göçü sağlaması kentler arası işbirlikleri ile ortak yatırımların bölgede 
artırılması ile sağlanabilir.

SİİRT
Türkiye
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Temalar ve temaların altında hedefler tanımlanmıştır. 

Tema - 1: Yakınlık

Stratejik Hedef I: Kentlilerin bir arada yaşayabilmesini garanti 
edebilmek amacıyla etkileşimi arttıracak kent mekânları yaratmak,
Stratejik Hedef II: Kültürel ürünler ve etkinlikleri herkes için erişilebilir 
kılmak,
Stratejik Hedef III: Kentte yaşayan her bireye kendini ifade etme 
kapasitesini geliştirme fırsatını sağlamak.

Tema - 2: Kültürel Üretimin Kalitesi ve Benzersizliği

Stratejik Hedef I: Yaratıcı insanların potansiyellerini tamamen 
kullanabilmeleri için gerekli koşulları geliştirilmek
Stratejik Hedef II: Kent içindeki bütün kamusal etkinlik 
programlarısürekli olarak geliştirilmesi 

Tema - 3: Bütünleşik Kültürel Ekosistem

Stratejik Hedef I: Kent, Katalonya, ülke ölçeklerinde gelişme sağlamak
Stratejik Hedef II: Ortak girişim ve alışveriş politikalarını destekleyerek 
uluslararası alanda tanınmayı garanti altına almak
Stratejik Hedef III: Kültürün farklı sektörlerinde bilgi ve iletişim 
teknolojileri kullanımını desteklemek

Vancouver stratejik hedeflerini bir ‚ ‘taahhüt (commitment)’ olarak ele 
almıştır. Bir başka deyişle, bunları yerine getirmeye söz vermektedir. 
2008 Stratejik Taahhütleri:

Stratejik Taahhüt I: Sağlıklı Yaşanabilir Sürdürülebilir Vancouver
Stratejik Taahhüt II: Ulaşım Mobilitesi ve Entegrasyonu
Stratejik Taahhüt III: Finansal Sağlık ve Ekonomik Canlılık
Stratejik Taahhüt IV: Güvenli ve Hazır Toplum
Stratejik Taahhüt V: Sorumlu ve Duyarlı Kent Yönetimi
Stratejik Taahhüt VI: Aktif ve Katılımcı Toplum

BARSELONA
İspanya                                                                     

VANCOUVER
Kanada
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Prag stratejik planında, stratejik hedefler 8 tema çerçevesinde 
şekillendirilmiştir;

Tema -  1: Yeni Avrupa’daki Prag; Başarılı ve Saygın Kent

Stratejik Hedef I: Prag’ı yeni Avrupa’nın önemli bir parçası olarak 
geliştirmek
Stratejik Hedef II: Prag’ın rolünü saygın başkent ve iyi komşu kent 
olarakkorumak

Tema -  2: Rekabet; Gelişen Kent

Stratejik Hedef I: Kentin potansiyellerini rekabetini ve refahını 
artırmak için kullanmak
Stratejik Hedef II: Kentin finansal kaynaklarını stratejik hedefleri 
gerçekleştirmek için kullanmak

Tema - 3: İnsanlar; Çeşitli veMutlu Kent

Stratejik Hedef I: Prag’ın eğitim ve insan merkezi olarak geleneksel 
duruşunu güçlendirmek
Stratejik Hedef II: Mevcut konut stokununyenilenmesini ve yeniden 
inşasını desteklemek
Stratejik Hedef III: Kentin çevresini iyileştirmek, yaşayanlar ve 
ziyaretçiler için çeşitli aktiviteleri desteklemek

Tema - 4: Çevre; Çekici ve Sürdürülebilir Kent

Stratejik Hedef I: Hava ve su kalitesini aşamalı artırmak, gürültü 
kirliliğini azaltmak
Stratejik Hedef II: Enerji ve madde akışının sürdürülebilirliği
Stratejik Hedef III: Kentsel ve doğal çevreler arasında sürekli 
dengelemek
Stratejik Hedef IV: Tarihi ve kültürel mirasa saygı gösteren kentsel 
gelişmeyi sağlamak
Stratejik Hedef V: Çevresel problemlerini halkın katılımı ile çözmek

Tema - 5: Altyapı; Güvenilir İşleyen Kent

Stratejik Hedef I: Çekici ve entegre ulaşım sistemi kurmak
Stratejik Hedef II: Araba kullanımı yönetimi ve azaltmak
Stratejik Hedef III: Avrupa Ulaşım Ağlarına Entegre olmak
Stratejik Hedef IV: Yaya ve Bisikletliler için çekici ortamlar sağlamak
Stratejik Hedef V: Kaliteli içme suyunu güvenilir ve etkin sunmak
Stratejik Hedef VI: Çevre ile uyumlu drenaj sistemi 
Stratejik Hedef VII: Enerji ve petrolün birincil ürünlerinin ekonomik ve 
sürdürülebilir kullanmak
Stratejik Hedef VIII: Avrupa standartlarına yükselmek için bilgi 
alışverişi sağlamak

PRAG
Çek

Cumhuriyeti
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Tema - 6: Güvenlik; Güvenli Kent

Stratejik Hedef I: Prag’ın güvenli bir metropol olarak imajını yaratmak
Stratejik Hedef II: Etkin suç önleme sistemi geliştirmek
Stratejik Hedef III: Güvenlik ve emniyet sistemi geliştirmek
Stratejik Hedef IV: Sel riskini önlemeyi özendirmek

Tema - 7: İdare ve Yönetim; Dinamik ve İlgili Kent

Stratejik Hedef I: Çek Cumhuriyeti’nde Prag’ın kamu yönetimi olarak 
rolünü güçlendirmek
Stratejik Hedef II: Kent yönetimi standartlarını ve etkinliğini artır, 
kamusal sorunların çözümünde halk katılımını garantilemek
Stratejik Hedef III: Bilişim hizmetlerinin etkin kullanılmasını sağlamak

Tema - 8: Mekânsal Gelişim; Fonksiyonel ve Mekânsal olarak Dengeli 
Kent

Stratejik Hedef I: Kent mekânının daha dengeli kullanmak
Stratejik Hedef II: Prag’da mekânsal düzen ve mimaride kaliteyi 
geliştirmek

Yedi adet stratejik hedef tanımlanmış, her bir hedefin kent merkezi, 
merkezi alanlar ve çeperler için somut yansımaları ayrı ayrı ele alınmıştır. 

Stratejik Hedef I: Kent ekonomisini güçlendirmek 
Stratejik Hedef II: Konut ihtiyacını karşılayacak konut mahalleleri 
oluşturmak
Stratejik Hedef III: Önemli ve yaşayan alışveriş merkezleri
Stratejik Hedef IV: Güçlü yerel kimliğe sahip çekici ve güvenli kent
Stratejik Hedef V: Yüksek kaliteli yeşil altyapı
Stratejik Hedef VI: Kaynakları verimli kullan
Stratejik Hedef VII: Sürdürülebilir erişilebilirliği maksimize etmek

LIVERPOOL
İngiltere
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ADIM - 06
NE 
YAPABİLİRİZ?
ÇARPAN ETKİLEŞİM 
STRATEJİ ÇERÇEVESİ                                                                        
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Çarpan Etkileşim Strateji Çerçevesi ise ortak değerlerin, dün, bugün ve 
yarın zaman dilimi içinde ortak gelecek için ortaya koyduğu stratejik 
vizyon, vizyona ulaşmak için belirlenen strateji ve hedefler ile onlara 
ulaşmak için eylem alanları, program ve projeler bütününü içeren bir 
kurgudur.

Kurgunun temel omurgasını ise;

- Analitik Bakış; BEK Analizi
- Stratejik Bakış; Ulusal Çerçeve ve Yerel Çerçeve
- Yönetişim Bakışı; Gücün Yerele Transferi

3x3 sistematik bakış açısı oluşturmaktadır.

Ortak değerlerin, dün, bugün ve yarın zaman dilimi içinde ortak gelecek 
için ortaya koyduğu stratejik vizyona ulaşmak için;

- Stratejik Temalar; Çevre, Kültür, Ekonomi, Yönetim
- Etkileşim Alanları; Ölçek, Tema ve Sektör
- Aktörler; Kamu, Özel, Sivil ve Yerel
- Stratejik Ürün; Vizyon, Eylem ve Yönetim Planları ve Ağ 
Çalışması

konularının derinliği ve etkileşim seviyesi çarpan etkileşim strateji 
çerçevesinin kapsamını belirlemektedir.
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3X3
VİZYON 
VE
EYLEM 
ÇERÇEVESİ

3x3 Vizyon ve Eylem Çerçevesi, alt başlıkların 
birbiri ile etkileşim içerisinde olduğu bir matristen 
meydana gelmektedir. 

Matrisin birinci bölümü Vizyon Çerçevesi’nden 
oluşmaktadır. Bu başlık altında, 3 Farklılık, 3 Tema ve 
3 Strateji yer almaktadır. Öncelikle kente ait ve kenti 
diğer kentlerden ayıran başlıca faktörler 3 Farklılık 
altında toplanmaktadır. 

Bu farklılıkların neden önemli olduğu ve kente 
katkısının neler olabileceği ortaya konmaktadır. 3 
Tema ise bu farklılıklardan yola çıkarak belirlenen 
ana başlıkları içermektedir. Bu temalardan yola 
çıkarak da kentin gelişimi ve kalkınması yolunda 
vizyonu gerçekleştirmeye araç olacak 3 Strateji 
tanımlanmaktadır. 

Bu stratejiler genellikle kentin kalkınma, dönüşüm 
ve bütünleşme stratejilerini meydana getirmektedir. 

İkinci kısımda ise Eylem Çerçevesi aktarılmaktadır. 
Bu başlık altında, 3 Sektör, 3 Program ve 3 Proje 
yer almaktadır.  Bu bağlamda ele alındığında, birinci 
kısım vizyonu ortaya koyarken, ikinci kısım vizyonun 
nasıl eyleme ve uygulamaya aktarılacağını sektörel 
anlamda ve belirlenen program ve projeler özelinde 
ortaya koymaktadır. 
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1
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2
1
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3
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1 SEKTÖR PROGRAM PROJEFARKLILIK TEMA

Konum
‘Sınırsız Sınırlar’

Ekonomi
‘Yenilik ve 
Yaratıcılık’

Kalkınma
‘Kültürel ve 
Yaratıcı Ekonomi’

Hizmet
‘Destek Ekonomisi’

Ekonomi
‘Çeşitliliğin 
Yönetimi’

Ekonomik 
Üçgen
‘Katma Değer 
Odakları’

Derinlik
‘Kültürel Çeşitlilik’

İşbirliği
‘Paylaşılan 
Değerler’

Bütünleşme
‘Toplumsal 
ve Mekansal 
Gelişme’

Eğitim
‘Katma Değerin 
Farklılaşması’

Ekoloji
‘Mavi ve Yeşil 
Buluşması’

Koridor
‘Canlanan 
Mekanlar’

Birikim
‘Ekonomik 
Dinamikler’

Tasarım
‘Mekan ve Yaşam 
Kalitesi’

Dönüşüm
‘Yeni Kent Modeli’

Tarım
‘Kalkınmanın 
Öncüsü’

Eşitlik
‘Toplumsal 
Bütünlük’

Keşif
‘Eski İzler’
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Kaynak: Kentsel Strateji

2

2 2

3

3
11

2

3

1
1

SEKTÖR PROGRAM PROJEFARKLILIK TEMA

Konum
‘Sınırsız Sınırlar’

Ekonomi
‘Yenilik ve 
Yaratıcılık’

Kalkınma
‘Kültürel ve 
Yaratıcı Ekonomi’

Hizmet
‘Destek Ekonomisi’

Ekonomi
‘Çeşitliliğin 
Yönetimi’

Ekonomik 
Üçgen
‘Katma Değer 
Odakları’

Derinlik
‘Kültürel Çeşitlilik’

İşbirliği
‘Paylaşılan 
Değerler’

Bütünleşme
‘Toplumsal 
ve Mekansal 
Gelişme’

Eğitim
‘Katma Değerin 
Farklılaşması’

Ekoloji
‘Mavi ve Yeşil 
Buluşması’

Koridor
‘Canlanan 
Mekanlar’

Birikim
‘Ekonomik 
Dinamikler’

Tasarım
‘Mekan ve Yaşam 
Kalitesi’

Dönüşüm
‘Yeni Kent Modeli’

Tarım
‘Kalkınmanın 
Öncüsü’

Eşitlik
‘Toplumsal 
Bütünlük’

Keşif
‘Eski İzler’

3



196

3X3
STRATEJİK 
VE TAKTİK 
ÇERÇEVE

Kentlerin yeniden kurgulanması sürecinde strateji 
ve taktik kavramlarının önemi daha da artacaktır. 
Mekansal Gelişim Plan Çerçevesinin iki önemli 
bileşeni strateji ve taktik, yani söylem ve eylem 
öncelikli planlama yaklaşımı tartışmaya açılmalı.

STRATEJİK ÇERÇEVE; 
Stratejilerin Stratejisi
NE YAPMALI ?
Stratejik Çerçeve; Ne yapılmalı? temel sorusunun 
yanıtının arandığı stratejik çerçeve; 3 temel strateji 
ve 6 alt hedef ile geliştirilmektedir. Kentlerin 
mekansal gelişim stratejilerinin temel planlama 
ilkeleri dikkate alınarak yeniden değerlendirilmelidir.

DEĞER Yaratmalı; Bölgeleme 
ve Bütünleşme
Strateji 1; Farklılıkların etkileşimi ile katma 
değer yaratılması.

Bölgeleme; Farklılıkların Dinamizmi; Dinamizmin 
Fırsatları

–Çeşitlilik, 
–Karakter, 
–Etkileşim, 
–Yoğunluk, 
–Kümelenme

Bütünleşme; Farklılıkların Uyumu, Uyumun Gücü
– Fonksiyon
– Bağlantı, 
– Eşik,
– Buluşma,
– İşbirliği,
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DÜZEN Sağlanmalı ; Ulaşım ve Ulaşabilirlik

Strateji 2; Kamusal alanlara eşit ve kolay ulaşılabilirliğin 
kurgulanması.

Ulaşım; Kent Omurgası; Omurganın Kapasitesi
– Bağlantı, 
– Hareketlilik, 
– Düğüm, 
– Süreklilik, 
– Ağ

Ulaşabilirlik; Kent Yaşamı; Yaşamın Gereksinimi
– Yeşil Alan, 
– Açık Alan, 
– Donatılar,
– Konut
– İş

DENGE Kurmalı ; Ekonomi ve Ekoloji
Strateji 3; Yaşam/Yapılaşma kapasitesinin ekonomi ve ekoloji 
dengesi ile sağlanması.

Ekonomi; Kent Ekonomisi,  Sektörlerin Çeşitliliği
– Tema, 
– Kümelenme, 
– Fonksiyon, 
– Farklılaşma,
– Kaynak,

Ekoloji; Kent Ekolojisi, Ekolojinin Keşfi
– Mavi ve Yeşil,
– Mikro Klima
– Rüzgar
– Yenilenebilir Enerji
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TAKTİK ÇERÇEVE; Stratejilerin Eylemi
Nasıl Yapmalı ?
‘Nasıl yapılmalı?’ temel sorusunun yanıtının arandığı taktik çerçeve, 3 temel önerinin 6 
uygulama aracı ile gerçekleşmesini sağlamaktadır. Yeni stratejiler dikkate alınarak kısa, 
orta ve uzun vadeli özellikle kamusal alan yaratmaya ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik 
uygulama önerileri geliştirilmesi taktik çerçevenin temel amacıdır.

OMURGA Planlayarak ; Koridorlar ve Kullanımlar
Taktik 1; Stratejik akslar ve üzerinde farklılaşan tematik odaklar oluşturulması.

Koridorlar; Yaşam Damarları,  Değerin aktarılması
– Tematik Akslar ve Odaklar
– Farklılaşan merkezler
– Kamusal Alan
– Tahliye Koridorları
– İmar Hakları Aktarım Alanları

Kullanımlar; 
– Karma Kullanım
– Yenilik ve Yaratıcılık 
– Yeni Ekonomiler
– Kamusal Alan

RİNG Oluşturarak ; Dolaşım ve Donatılar
Taktik 2; Ulaşılabilir standartlara kolay bağlantılar ile ulaşılması.

Dolaşım; Kolay Erişim, Ekonomik Erişim
– Bağlantılar
– Yoğunlaşma
– Bütünleşme
– Süreklilik 

Donatı; Erişebilir kamusal alan, Eşit Ulaşabilirlik
– Yeşil Kuşak
– Kümelenme
– Yapı Tipolojisi
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AĞ Tasarlayarak ; İşbirliği ve İzler
Taktik 3; Sektörler arası işbirliği ile ekolojik değer fırsatlarının çıkarılması.

İşbirliği; İşbirliğinin Gücü,  Gücün Ekonomisi
– Kamu, özel ve sivil işbirlikleri
– Sektörel Buluşmalar
– Kent ve Üniversite Buluşması
– Yenilik ve Yaratıcılık Ortamları
– İş ve Girişim

İzler; Ekolojik İzler, Yeşil Çizgiler
– Topoğrafya
– Mavi İzler
– Yeşil Ağ
– Doğal Miras
– Tabiat
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TAKTİK ÇERÇEVE

OMURGA RİNG AĞ

ST
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DEĞER DÜZEN DENGE

Nasıl Yapmalı?Ne Yapmalı?

Mİ
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M 

MÜ
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BÜ

TÜ
NL

EŞ
ME

ortaklaşan bölgeler
farklılaşan odaklar

işbirliği koridorlar

 T 1; Koridorlar ve Odaklar T 2; Bağlantılar ve Donatılar T 3; Fırsatlar ve İşbirlikleri;  S 1; Bölgeleme ve  Bütünleşme S 2; Ulaşım ve Ulaşılabilirlik S 3; Ekonomi ve Ekoloji
DEĞER yaratmalı DÜZEN sağlamalı DENGE kurmalı

STRATEJİK ÇERÇEVE
NE  YAPMALI?

Ekonomi
Ekoloji

Ulaşım
Ulaşılabilirlik

Bölgeleme
Bütünleştirme



201

Koridor
Kullanım

Dolaşım
Donatı

İşbirliği
İz

TAKTİK ÇERÇEVE

OMURGA RİNG AĞ
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DEĞER DÜZEN DENGE

Nasıl Yapmalı?Ne Yapmalı?
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ortaklaşan bölgeler
farklılaşan odaklar

işbirliği koridorlar

 T 1; Koridorlar ve Odaklar T 2; Bağlantılar ve Donatılar T 3; Fırsatlar ve İşbirlikleri;  S 1; Bölgeleme ve  Bütünleşme S 2; Ulaşım ve Ulaşılabilirlik S 3; Ekonomi ve Ekoloji

1
2 3

OMURGA yaratarak RİNG oluşturarak AĞ kurgulayarak

TAKTİK ÇERÇEVE
NASIL YAPMALI?

* Bolu Kent Modeli kapsamında Kentsel Strateji tarafından üretilmiştir. 
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ADIM - 07

NASIL 
GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ?
PROGRAM VE 

PROJE PAKETLERİ                                                                     
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Temalar altında kurgulanan paylaşım modelleri ve işbirlikleri 
kapsamında ortak hedef (ler) belirlenmektedir. Bu aşamada, program 
ve projeler belirlenmektedir.

1. Temaların Ortak Hedef(ler)i belirlenir. 

2. Ortak Hedef(ler)e ulaşmak için program  ve projeler 
tanımlanır. 

3. Kurumlar, program  ve projeleri kendi kurumsal 
planlarına aktarır.

4. Toplantılar 3 yılda bir düzenlenerek kent içi, bölge 
ve sınır ötesi ile yeni paylaşım ve işbirliği fırsatları 
değerlendirilmelidir.
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Siirt Vizyon Planı çerçevesinde tanımlanan 3 proje paketi ve bunların 
altında yer alan eylemler bulunmaktadır. 

1. İz; Medeniyetlerin İzleri

a. Kaybolan izleri hatırlamak
b. Köyleri yaşatmak
c. Haritalar

2. Keşif; Doğayı Keşfetmek

a. Köy ziyareti
b. Ziyaretçi merkezi
c. Rotalar; Tarih ve Kültür Rotası, İnanç Turizmi Rotası, Doğa Rotası

3. Rota; Geçmişin İzleri

a. Bögesel rotalar
b. PARKur
c. Sokak

Şanlıurfa’nın geleceği için geliştirilen vizyon projeleri;

1. Cazibe Merkezi Projeleri 
a. Kale Eteğinin Turizme Kazandırılması Projesi
b. Sokak Cephe İyileştirme ve Kültür Adası Projesi

2. Samsat Meydanı Düzenleme Projesi 

3. Balıklıgöl, OSB ve Karakoyun Deresine Su Getirme Projesi 

4. Karakoyun Deresi Düzenleme Projesi 

5. Haleplibahçe Arkeoloji ve Mozaik Müzesi, Teleferik ve Kültür 
Merkezi Projeleri

a. Haleplibahçe Arkeoloji ve Edessa  Mozaik Müzesi
b. Teleferik Projesi
c. Kültür Merkezi Projesi

SİİRT
Türkiye

ŞANLIURFA
Türkiye
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6. Kızılkoyun Sırtları Canlandırma Projesi

7. Tarihi Urfa Evleri,Hanları, Konakları Restorasyon ve Müzik Müzesi 

a. Millet Hanı 5 yıldızlı Otel Restorasyonu Projesi
b. Portakal Evi Restorasyonu ve Geleneksel El Sanatları Müzesi Projesi
c.1. Abacı Evi Restorasyonu
c.2. Sezerler Evi Restorasyonu ve Okuma Evi Projesi
c.3. Şeyh Saffet Tekkesi Restorasyonu ve Tasavvuf Musikisi Müzesi

8. Hızmalı Mahallesi Yenileme Projesi

9. Antik Edessa Kentindeki Mağaraların Turizme Kazandırılması Projesi 

10. Haşimiye Meydanı Projesi

Planlar

1. Germenicia Yeniden Yerleşme Eylem Planı 
Germenicia antik kenti üzerindeki yaşam alanlarının yeniden 
tasarlanması ya da transferine ilşkin senaryoları ele almaktadır.

2. Rengahenk Yönetim Planı 
Kahramanmaraş’ın renklerle sembolize edilen değerlerinin bir 
ahenk içinde kamu, özel ve sivil toplum örgütleri ile yönetimini 
amaçlamaktadır.

3. Kentsel İttifaklar 
Kentsel ve bölgesel ortak kalkınmayı hedef alan işbirliği programlarıdır.

- Mozaik Kentler 
- İnanç Kentleri 
- Akdeniz Kentleri
- Sınırötesi Kentler
- Bölge Kentler
- Milli Mücadele Kentleri
- Roma Kentleri

KAHRAMANMARAŞ
Türkiye
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Programlar

1. Yerel Kapasite Geliştirme Programları 
- Ekonomide Kadın Girişimini Destekleme Programı
- Gençler İçin İstihdam Programı
- KOBİ’ler İçin Destek Programı

2. Sosyal Kapasite Geliştirme Programları
- Tarih ve Kültür Bilincini Geliştirme Programı
- Yerel Kültürü Koruma Programı
- Çocuklar ve Gençleri Bilgilendirme, Bilinçlendirme Programları

Projeler

1. Vizyon Projeleri 
Kentin gelişimini yönlendirecek olan projelerdir.

- Kent içinde Kent; Germenicia
- Altın Üçgen
- Mavi-Yeşil Buluşması 
- Kültür-İnanç-Turizm Yolu 

2. Tetikleyici Projeler 
Kentteki yenileme ve yeniden üretimi canlandıracak olan projelerdir.

- Eski Sanayi Alanı Dönüşüm Projesi
- Tarihi Kapalıçarşı Canlandırma Projesi
- Atatürk, Trabzon ve Azerbaycan Caddeleri Cephe Düzenleme 
Projesi
- Kent Meydanı ve Kültür Park Projesi
- Toptancılar Sitesi Dönüşüm Projesi
- Odun Ambarları Dönüşüm Projesi

3. Bütünleşme Projeleri 
Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamayı amaçlayan projelerdir.

- Doğu ve Batı Bölgelerinin Entegrasyonu
- Batı Aksında Alt Merkez Kademelenmesi
- Batı Çevre Yolu Kenarının Düzenlenmesi
- Yaya ve Bisiklet Yolları Geliştirme Projesi

4. Bellek Projeleri 
Kentin somut olmayan kültürel mirasını korumaya yönelik geliştirilen 
projelerdir.

- Sütçü İmam Kahramanlık Müzesi Projesi
- Kent Müzesi Projesi
- Sivil Mimarlık Örneklerinin Korunması Projesi
- Eski Sümerbank Tekstil Fabrikası Açık Müze Projesi
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5 Temel Strateji doğrultusunda üretilen 5 Vizyon projesi; 5Y

- Yeşil Vadi 

- Yeni Merkez 

- Yenilikçi Yapı 

- Yaşam Merkezi 

- Yukarı Mahalle

ÇAYIROVA
Türkiye

Barselona Kültür Odaklı Stratejik Planı’nda 10 temel program önerilmiş 
ve her biri için somut projeler üretilmiştir:

Programlar;

- Barselona laboratuarı
- Kültür, eğitim, yakınlık 
- Barselona, okuyan kent
- Kültürler arası değişim programı
- Barselona bilim
- Kültürel etkinliklerde kalite
- Bilgi, hafıza, şehir
- Barselona kültür başkenti
- Kültür bağlantıları
- Barselona kültür konseyi

Projeler;

Barselona Laboratuarı Projeleri: 

- Yaratıcılık için fabrikalar
- Görsel sanatlar merkezi
- Görsel-işitsel Kent
- Multimedya yaratıcılık ve üretim merkezi (Medya Lab)
- Sirk ve yaratıcılık
- Film sanatları için ara mekânlar
- Barselona-Katalonya film komisyonu
- Üretime destek için geliştirme birliği

Kültür, Eğitim, Yakınlık Projeleri:

- Sanatsal eğitim okulları planı
- Yakın kültür merkezleri ağı
- Eğitim ve kültür arası koordinasyon programı
- Daha geniş kültür izleyicisi kitlesi bulma inisiyatifi
- Sanat ve kamusal alan programı

BARSELONA
İspanya                                                                     
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Barselona Okuyan Kent Projeleri:

- Kütüphane planını genişletmek
- Şehir merkezi kütüphanesini kurmak
- Okul kütüphaneleri planına destek
- Basın sektörü toplantısı
- Barselona kitapçılar planı
- Edebiyat festivalleri ve toplantıları için destek birliği
- Okuma ve medya

Kültürler Arası Değişim Programı Projeleri:

- Yakınlık ve kültürler arası etkileşim
- Barselona içinde dünya
- 2008 uluslararası kültürler arası etkileşim yılı
- Akdeniz Forumu

Barselona Bilim Projeleri:

- Bilim ve yakınlık
- Barselona bilim 2007
- Katalonya doğal tarih müzesi
- Bilim bileti

Kültürel Etkinliklerde Kalite Projeleri:

- Canlı müzik mekânlarına destek planı
- Kültürel alanların iyileştirilmesi programı
- İmaj merkezi
- Kültürel yönetime destek
- Kültür ve kolay erişim

Bilgi, Hafıza, Şehir Projeleri:

- Born kültür merkezi
- Sanayi mirası merkezi
- Güell Parkı rehabilitasyon projesi
- ‘Màgia a la Seca’ sihir merkezi
- Hafıza ve şehir
- İç savaş sığınaklarını yenileme programı
- Tek halk kütüphaneleri katalogu
- Popüler ve geleneksel kültür destek merkezleri ağı

Barselona Kültür Başkenti Projeleri:

- Barselona sözleşmesi
- Barselona tasarım merkezi
- Sinema evi- film festivallerine destek merkezi
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- Uluslararası görsel sanatlar etkinliği
- Uluslararası belgesel festivali
- Müzik şehri
- Barselona yaz festivali
- Hareket sanatları merkezi
- Barselona sirk merkezi
- Picasso müzesi
- Kamu tiyatrosu organizasyonu

Kültür Bağlantıları Projeleri:

- Kültür ringi
- Uluslararası bağlantı ofisi
- Barselona dijital kültür portal
- Belediyeye ait belgesel mirasına erişim ağı
- Barselona Kültür Vakfı
- Metropoliten kültür programı
- Akdeniz Ve Latin Amerika ile işbirliği programı

Hedeflerin altında, uygulamaya yönelik olarak, eylem alanlarıile eş 
değerde ‘stratejik yönler (strategicdirections) tanımlanmıştır.

Hedef; 

“Sağlıklı, Yaşanabilir, Sürdürülebilir Vancouver”

Stratejik Yönler;

- Toplum tabanlı bir sürdürülebilirlik planı geliştirmek ve uygulamak için yereli konuyla 
ilişkilendirmek.
- Yereli sürdürülebilirlik konusunda eğitmek ve haneler veya firmalardan 
sürdürülebilirlik yönünde geliştirilen pratikleri teşvik etmek.
- Örneklerle yönlendirmek. Yerelin sürdürülebilirliğe katkılarını arttırmak için,  yeşil 
alışveriş,  yeşil binalar bina tasarımlarında yenilikçi yaratıcı çözümler konularında 
belediyenin öncü olması.
- Karma kullanımlı, yaya-bisiklet yolları olan, ev-alışveriş-iş arası ulaşım kurgusunun 
iyi çözümlendiği gibi sürdürülebilirliği destekleyen sürdürülebilir gelişme dokularını 
talep etmek.
- Su ve hava kalitesini artırmak için doğal altyapıyı (ağaçlar, habitat alanları, açık 
alanlar, yeşil yollar ) korumak ve güçlendirmek.
- Bizlerin bugün gerçekleştirdiği eylem ve kararların, gelecek nesillerin seçenek ve 
fırsatlarını göz önüne alarak, gelecek nesillere söz hakkı vermek. 

Stratejik hedeflerin altında uygulamaya yönelik olarak ‘uygulama ilkeleri 
ve seçilmiş eylemler’ şeklinde tanımlanmıştır.

VANCOUVER
Kanada
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Stratejik Hedef;  
“Tarihi ve kültürel mirasa saygı gösteren kentsel gelişme”

Uygulama İlkeleri ve Seçilmiş Eylemler:

1- Miras alanlarını kentin işleyişi içine duyarlı bir şekilde katmak
- Kentteki kültürel alanların korunması için net yönetmelikler formüle etmek ve 
bunları etkili olarak uygulamak (Prag’ın tarihi merkezi koruma ve sürdürülebilir 
gelişme planı olan Yönetim Planı ile birlikte)
- Kamuda koruma bilincini artırmak için eğitim aktivitelerini artırmak
- Kültürel miras değerlerinin özgün değerlerini koruma ve potansiyelleri ile kullanma 
arasında denge bulmak
- Koruma alanındaki mülk sahiplerini ve kiracıları koruma destekleri hakkında 
ücretsiz olarak bilgilendirmek
- Tehdit altındaki yapılar için, miras alanlarını detaylı kategorize etmek.
- En fazla tehdit altındaki miras alanları için gerekli adımları atmak veya başlatmak
- Tarihi merkezin çatı peyzajının bir bütün olarak korunması ve yer altı tarihi alanların 
(arkeolojik alanlar, mahzenler), teknik miras alanlarının korunması konusunda 
ısrarlı olmak

2. Yerin Ruhuna (geniusloci) zarar vermeden kentin belli kısımlarının 
karakterini korumak

- Prag Miras korumasına dünya mirasının bir parçası olarak yaklaşmak; Prag tarihi 
merkezini korumak için merkezi hükümet ve Avrupa Birliği’nin finansal katılımlarını 
artırmak
- Kent merkezinin çok fonksiyonlu yapısını korumak
- Kentin tarihi kısımlarının özel niteliklerini desteklemek, eski kırsal yerleşmelerdeki 
orijinal yapılar üzerine harici bileşen etkilerini engellemek
- Tek fonksiyonlu bölgeler oluşumunu engellemek; ör sadece turizm, sadece ofis 
alanı vb.
- Canlı, çekici kamusal alanlar yaratmak, kenti uygun yeşil alanlar, mimari nitelikler, 
su vb. ile canlandırmak

3. Prag tarihi merkezi üzerindeki baskıyı kaldırmak
- Kent geneli ile ilgili fonksiyonları tarihi merkezin dışına koymak
- Geleneksel atmosferi herhangi bir şekilde bozan kullanımları tarihi merkezin 
dışına almak
- Tarihi değere sahip yapılar üzerine baskı yapan ticaret baskısını, bu alanlar için 
tarihi merkez dışında yer önererek azaltmak 
- Miras koruma alanında araba kullanımını azalmak için tedbirleri almak
- Turizm odaklarını ve rotalarını tarihi merkezin dışında da kentin genelinde 
genişletmek

4. Tarihi mirasın korunması ve kentsel gelişimin sağlanması için 
halkın katılımını sağlamak

- Prag’ın tarihi ve kültürel eşsizliği konusunda yaşayanların ve ziyaretçilerin 

PRAG
Çek

Cumhuriyeti
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farkındalıklarını artırmak
- Sivil ve kamusal örgütler aracılığıyla, kentin gelişim hedefleri ve uygulama ile ilgili 
bilinci artırmak
- Halk katılımı ilkesine saygı göstermek, mekânsal gelişme ve kültürel mirasın 
korunmasında bilgilendirme ve karar almada halkın rolünü güçlendirmek
- Her seviyedeki okullarla işbirliği yaparak, en genç nesilden itibaren kentin soyut ve 
somut zenginliğine karşı pozitif bir yaklaşım geliştirmek

Eylemler tanımlanmamıştır. Ancak, 3 uygulama stratejisi alternatifi 
önerilmiş ve değerlendirilmiştir. 

Uygulama stratejisi alternatifleri aşağıdaki analizlere bağlı olarak 
geliştirilmiştir;

- Çekirdek Strateji için yapılan katılım ve danışma süreci sonuçları
- Kapasite Analizleri

o Konut Alanı Kapasitesi (arazi ve konut piyasası test edilmektedir)
o İş Alanı Kapasitesi
o Açık Alan Kapasitesi 

Alternatif 1: 
Yoğun Dönüşüm (Intensive Regeneration)

Konut gelişiminin %90’ının kent merkezinde ve merkezi alanlarda olması, bu durumda 
mevcut plan kararlarında yoğunluğun artırılması anlamına gelmektedir. 

Alternatif-2: 
Odaklanmış Dönüşüm (Focused Regeneration)

Konut gelişiminin %70’inin Kent Merkezinde ve merkezi alanlarda, %30’unun dış 
kısımlarda, çeper dönüşüm alanlarında (RegenerationFringes) olmasıdır.

Alternatif-3: 
Yayılmış Dönüşüm (Dispersed Regeneration)

Konut gelişiminin %55’inin Kent Merkezinde ve merkezi alanlarda, %45’inin dış 
kısımlarda, çeper dönüşüm alanlarında (RegenerationFringes) olmasıdır. Kent 
merkezi yatırım alanı olarak önemini korumaktadır.

Her üç alternatif için de uygulama gereklilikleri (altyapı yatırımı, büyük 
geliştirme projeleri vb.) paydaşlar tarafından değerlendirilmiştir.

LIVERPOOL
İngiltere KAHİRE

Mısır
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Her bir alternatif artıları ve eksileri,  sürdürülebilirlik, konut dağılımı, 
ulaşım, yerelin görüşleri, ekonomi ve piyasa riskleri, uygulanabilirlik, 
esneklik, bölgesel mekânsal stratejilere uygunluk, yakın çevredeki 
yerleşimlerin plan ve projelerine uygunluk vb. açılardan değerlendirilir, 
gereklilikleri rakamsal olarak ortaya konulur. 

Birçok kritere göre yapılan değerlendirme sonucu alternatiflerden birisi 
(Alternatif-2: Odaklanmış Dönüşüm) seçilir.

Kahire 2050 Vizyonu’na ulaşmak amacıyla belirlenen ana temalar ve 
hedefler şunlardır;

Birincil Sektörler: yaşam kalitesinin ve şartlarının uluslararası 
standartlara yükseltilmesi

1. Daha İyi Yönetişim

a. Başkentin bölge içerisindeki yönetimsel sınırlarının tam olarak belirlenmesi
b. Yerel yönetim yasalarından farklı olarak geliştirilecek özel yasal ve kurumsal 
çerçeve
c. Kentsel gelişim projelerinde ve programlarında özel sektörün ortaklığının teşvik 
edilmesi
d. Kentte yer alan grupların rollerinin netleştirilmesi 

2. Konut ve Kaçak Yapılaşma

a. Kahire ve Giza’nın güvenliksiz ve plansız alanlarını iyileştirme yöntemiyle 
desantrilizasyonu, yeni ve uygun yerleşim alanlarının sunumu
b. Beklenilen nüfus artışına yönelik yeni yerleşim yeri sunumu
c. Kahire ve Giza’da planlı alanların yapı yönetmelikleri aracılığıyla korunması ve 
muhafaza edilmesi
d. Güvenliksiz ve plansız alanların boşaltım planı ve zaman çizelgesine uygun olarak 
boşaltılması
e. Yüksek yaşam standartlarında kentsel alanda konut sunumu
f. Kaçak alanların iyileştirilmesi, tamamlanmış altyapı sistemleri ve hizmetleri ile 
alanın planlanması
g. Kaçak alanların iyileştirilmesinde sosyal boyutun önceliklendirilmesi

KAHİRE
Mısır



214

3. Çevrenin İyileştirilmesi ve Yeşil Alan Miktarının Artırılması

a. Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması
b. Çevreyi kirleten endüstrilerin ve domuz çiftliklerinin bölge dışına taşınması

4. Yollar ve Ulaşım

a. Karayolu ağının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
b. Entegre bir ulusal ulaşım ağı oluşturulması
c. Kentin çeperinden geçen ring yoluna bağlantıları sağlayan 14 çevreyolunun inşa 
edilmesi
d. Bölge içerisinde ve bölgeler arasındaki bağlantıların kurulması

5. Su ve Kanalizasyon

a. Devam etmekte olan altyapı projelerinin tamamlanması (su ve kanalizasyon 
altyapısı)
b. Sulama için su altyapısının geliştirilmesi 
c. Kullanılan atık suyun arıtılması

İkincil Sektörler: başkentin yarışabilirliğinin artırılması

1. Kültür ve Medya

a. Uluslararası standartlara uygun özelleşmiş müze ve kültürel merkezlerin açılması
b. Küresel film stüdyosu inşa edilmesi
c. Kahire’de uluslararası bir kütüphane açılması

2. Endüstri

a. Tekstil ve yapı malzemesi sektörlerinde endüstri kümelenmeleri oluşturmak
b. Batı, doğu ve güney doğrultusundaki kentsel koridorlara teknoloji merkezleri 
konumlandırılması
c. Çalışma birimlerinin sayısının artırılması ve elektronik endüstrisi sektöründe iş 
kontrolünü denetleyecek merkezlerin oluşturulması
d. Maliyetlerin düşürülmesi
e. Kalitenin artırılması
f. Yeni iş imkânlarının sunumu

3. Turizm

a. Konaklama tesisi kapasitelerinin artırılması
b.Nil Nehri’nin rekreasyon aksı olarak kullanılması
c. Dini öneme sahip alanların açık müze ve turistik merkezlere dönüştürülmesi
d. Rekreatif ve sağlık turizminin genişletilmesi
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4. Eğitim

a. Kahire Uluslararası Eğitim ve Araştırma Kenti’nin kurulması
b. Ana gelişim koridoru boyunca 3 teknoloji kutbu oluşturulması
c. 8 uluslararası ortaklıklı üniversite kurulması
d. Bilim ve teknoloji alanlarına yönelik 10 adet çalışma ve araştırma merkezi 
kurulması

5. Sağlık

a. Uluslararası standartlarda 2 sağlık köyü kurulması
b. Hava ambulansı ve sağlık yardım teşkilatlanması kurulması
c. Doğal sağlık ürünlerinin üretimine odaklanılması

6. Finans ve Ticaret

a. Ulaşım ve telekomünikasyon ağlarından hizmet alan finansal hizmet merkezi 
oluşturulması
b. Küçük ölçekli projelerin finans sektörü tarafından desteklenmesi
c. Yerel endüstriler için ekonomik çekirdeklerin harekete geçirilmesi
d. İş imkânlarının artırılmasıyla birlikte çalışan sayısının da artırılması

7. Teknoloji ve Telekomünikasyon

a. Teknoloji üniversitelerinin sayısının artırılması
b. Hizmet ve teknoloji ürünlerinin ihracının artırılması
c. Bilgi altyapısının geliştirilmesi
d. Teknolojik araçların çoğaltılması

Kentsel mekânda öngörülen alt ölçek proje kararları ise;

•Bazı caddelerin sadece yaya kullanımına açık olacak şekilde 
dönüştürülmesi
•Ana merkezlerin gelişimi
•Bakanlıkların yer aldığı merkezin/meydanın açık yeşil alan ve kültürel 
aktivitelerin yer aldığı bir alan olarak yeniden kullanımı
•Çok katlı yer altı otoparklarının inşa edilmesi
•Otopark alanlarına ve metro istasyonları erişim noktaları/
mekanlarının oluşturulması
•Yaya kullanımına açık alanlarda dinlenme ve eğlenme yerlerinin 
konumlandırılması (kafe ve restoran)
•Yaya kullanımına açık alanlarda sanatsal ve rekreatif aktivitelerin yer 
aldığı alanlar oluşturulması
•Ticaret kullanımlarının cephelerinin kent merkezinde tasarım 
standartları belirlenerek değiştirilmesi
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•Kent içerisinde yer alan tarihi meydanların dönüştürülmesi ve 
yenilenmesi
•Yeni bir merkezi iş alanı (MİA) inşa edilmesi
•Bazı bakanlık, hükümet binaları ve sendikaların yeni MİA’ya taşınması
•Yeni kent merkezinde açık kamusal alan inşası
•Uluslararası ve yerel şirketlerin yer aldığı bir yönetim alanı 
oluşturulması 
• Nil Nehri kıyısı boyunca kentte yaşayanların kullanabileceği rekreatif 
alan kullanımlarının entegre edilmesi
•Yönetsel ve turistik kulelerin inşaatına izin verilmesi
•Şehitlik (Salah Salem Şehitliği) içerisinde yer alan tarihi bina ve 
anıtların koruması, el sanatları merkezi kurulması
•Şehitlik alanında yaşayanların yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve 
alternatif konut sunumu
•Transfer edilen şehitliklerin yerine açık kamusal alan, park veya 
bahçe gibi kullanımların getirilmesi
•Sadece Nil Nehri kıyısının değil aynı zamanda Nil Nehri’nde yer alan 
adaların da rekreatif kullanıma açılması, adada yaşayanların yaşam 
kalitesinin artırılması
•Nazlet El Semman’ın açık hava müzesine dönüştürülmesi (Khufu 
Kralı Tapınağı vadisinden faydalanılarak piramitlerin yer aldığı bu 
bölgenin ayrıştırılması): yaşayanlara yeni bir yaşam çevresi ve iş imkânı 
sunumu, uyumlu turistik aktivitelerin geliştirilmesi

Helsinki Stratejik Mekânsal Plan, 4 ana başlıkta irdelenmekte ve mekâna 
dair öngörülen değişimler bu temalar altında detaylandırılmaktadır. 

1. Metropol Bölge Kente Doğru

Strateji 1; Metropoliten Bölge Kent Doğu- Batı Koridoru

Metropoliten bölge kent ana gelişim koridoru, bölge kentin geri kalan kısımlarının 
kent merkezi ile bir arada gelişmesini sağlayacak şekilde bağlantı kuracaktır.

Strateji 2; Ulusal ve Bölge Odaklı Gelişme Koridoru

Mevcut durumda var olan ve planlanmış raylı sistem ve metro hatları yeni karma 
yaşam ve çalışma alanlarının inşası için önemli potansiyeller sunmaktadır. Ulusal 
öneme sahip olan kentler arası bağlantılar güçlendirilecek, merkezi alanlar ile olan 
bağlantılar iyileştirilecektir. 

HELSİNKİ
Rusya



217

Strateji 3; Uluslar Arası Kent Bölge Doğu-Batı Gelişim Koridoru

Toplu taşıma ağı geliştirilmesi bölge kent gelişimi ve de merkezi alanlarla çeperdeki 
alanların birbiri ile olan bağlantılarının güçlendirilmesi adına büyük önem 
taşımaktadır. Finlandiya’nın batı kıyısından St. Petersburg’a doğru uzanan bağlantı 
yeni gelişim koridorunun uluslararası özelliğini vurgulamaktadır. Bölge kentin 
kıyıya doğru gelişimi, bölge kent yapısı içerisinde daha iyi bir mekânsal denge 
kurgulanmasını sağlayacaktır. 

Strateji 4; Bölge Kent Ölçeğinde Kenti Bir Uçtan Ötekine Geçen 
Ulaşım Bağlantısı

Bölge kent yapısını destekleyici kenti bir uçtan ötekine kat eden ulaşım ağları 
geliştirilecek, gelecekte çalışma ve yaşama alanları ve aktiviteleri için gerekli olan 
ihtiyacı karşılayacak şekilde iyileştirilecektir. 

Strateji 5; Denizle İlgili Faaliyetlerin Yer Aldığı Kentsel Çevre

Yeni gelişme alanları Helsinki’nin koylarında konumlandırılacak ve bu sayede yeni 
kentsel coğrafya tipleri oluşturularak kentsel kıyı şeridi yenilenecektir.

Strateji 6; Yeni Kent İçi Alanı

Kent içi alanı, kent merkezinden Ring-Hattı 1’e kadar genişletilecektir. Bu sayede, 
daha etkin arazi kullanımıyla birlikte Helsinki daha kompakt bir kent haline 
gelecektir. Kentsel arazi kullanımları bölge kent için çok yönlü bir gelişmeyi 
tanımlamakta, bölge kentin daha kompakt ve yoğun bir hale geçmesine katkıda 
bulunarak, kentin ve bölgenin esneklik payını artırmaktadır. Yüksek kalite kentsel 
yeşil alan kullanımlarıyla ve rekreasyon alanlarıyla olan toplu ulaşım bağlantılarının 
özellikle geliştirilmesi hedeflenmiştir. Yerel mahallelerinin kimliğini meydana 
getiren karakteristik özelliklerin korunmasına özellikle dikkat edilecektir.

2. Başarılı İş Dünyası
3. Çekici Konut Alanı
4. Kentsel Alanda Dinamik Değişimler
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ADIM - 08

NASIL 
UYGULARIZ?
SÖZDEN GERÇEĞE                                                                    
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Temalar ve stratejiler kapsamında belirlenen ‘Program ve Projelerin’ 
eyleme dönüştürülmesi sürecidir. 

1. Kurumlar, program ve projelerin uygulanması için 1 bütçe 
yılını içeren planlamalarını yaparlar. 

2. Sınır ötesi, bölge ve kent içindeki ittifaklar bir araya gelerek 
uygulama süreçleri hakkında iş programları hazırlarlar. 

3. Benzer projeleri uygulamış olan kurumlar ve kentler bir 
araya gelerek uygulama süreçleri hakkında bilgi ve deneyim 
paylaşımı sağlarlar. 

4. Uygulama adımları her yıl yenilenmeli ve ihtiyaçlar 
doğrultusunda revize edilmelidir.
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STRATEJİK
KÖPRÜLER
UYGULAMADA
NASIL KULLANILIR?

Kentin ortak yönü, ortak vizyon, amaçlar ve temaların 
tanımlanmasından sonra, uygulama aşamasına nasıl 
geçileceğine dair soruların yanıtlanması gerekmektedir. Bu 
amaçla, ‘ortak yön’ ile  ‘uygulama aşaması’ arasında, sınır 
ötesi, bölge, kent, kentliler ve kurumlar arasında stratejik 
köprüler kurulmalıdır. 

Stratejik Köprüler, kurumlar ve kentler arasındaki işbirliği 
ve uzlaşma süreçlerini temsil etmektedir. Kamu kurum ve 
kuruluşları, Mahalli İdareler ile Mahalli İdare Birlikleri, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Üniversiteler, Sivil 
Toplum Kuruluşları ve halkın katılımı ile düzenli toplantılar 
düzenlenir. 

1. Kurumlar arasında kaynak, yetki ve sorumluluk 
bazında yatay ilişkilerin güçlendirilmesi sağlanır.

2. Kurumlar ve kentler arasında paylaşım modelleri 
ve işbirliği potansiyelleri değerlendirilir.
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5 Temel Stratejik Adım;

1. Stratejik Yön
• Halk, kurumlar ve tüm aktörlerin katılımı 
• Ortak Vizyonun benimsenmesi 
• Kurumlar arası koordinasyon 
• Ortak Yol Haritası

2. Stratejik Temalar

• ‘Tematik Komisyonlar’ oluşturulması 
• Tematik komisyonlar ile düzenli toplantılar 
• Ortak Vizyon ve amaçlar kapsamında temalar ve stratejik 
hedeflerin belirlenmesi

3. Stratejik Köprüler

• Aktörler arasında düzenli toplantılar 
• Kurumlar arasında kaynak, yetki ve sorumluluk paylaşımı, yatay 
ilişkiler 
• Kurumlar arası paylaşım ve işbirliği modelleri

4. Stratejik Hedefler

• Eylem Alanları ve Öncelikli Projeler 
• Eylem Alanları ve Öncelikli Projelerin kurumsal planlara aktarılması 
• Kent içi, bölge ve sınır ötesi ile işbirliği ve paylaşım fırsatları 

5. Stratejik Uygulamalar

• Uygulama adımları 
• Aktörler arasında düzenli toplantılarla kurumlar arasında bilgi 
ve deneyim paylaşımı 
• İşbirliği modelleri ve stratejik uygulamalara  ilişkin iş programları 

ŞANLIURFA
Türkiye
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Stratejik planda belirtilen yapısal programlar Barselona Kültür Konseyi 
liderliğinde uygulanmaktadır. Bu konsey, katılım, koordinasyon, 
tartışma, değerlendirme ve izleme süreçlerinden sorumludur.

Üç çeşit üyeliği vardır:

- Toplu üyeler: Dernekler, profesyonel kurumlar
- Kurumsal üyeler: İlgili kamu kurumları
- Bireysel üyeler: Kültür gelişmesiyle ilgili kültürel ya da sosyo-ekonomik dünyadan 
bilinen kişiler

Programlar için Kültür Konseyi’nin onayladığı yıllık eylem planları 
hazırlanmaktadır. Bu eylem planları, programlar için oluşturulan 
gruplar tarafından hazırlanır. Bu gruplar ilgili kurum ve kuruluşların 
temsilcileri ile mali kaynak yaratan kurumlardan oluşur. Bu gruplar hem 
eylem planlarını hazırlar hem de uygular. Kültür konseyi uygulamanın 
denetlemesinden sorumludur.

Vizyonun kelimelerde kalmaması, gerçekleşmesi için somut ilerlemelerin 
kaydedilmesi amacıyla;

- Odaklanılması
- Önceliklendirilmesi
- Sorumlulukların Belirlenmesi

gerekmektedir. 

Bunun için Stratejik Plan çalışmasının ardından yapılması gereken 4 
kritik adım tanımlanmıştır;

Adım -1; Eylemsel İş Planları: Her bir belediye departmanı ve programı 
için, belli eylemler odaklı hedefler ve dengeli performans ölçümlerini 
içeren iş planları

Adım - 2; Kaynak Ayırma: Kamu bütçesinin nasıl harcanacağının 
önceliklendirilmesi

Adım - 3; Kilit Göstergeleri İzleme: Stratejik taahhütleri yerine getirme 
konusunda ilerlemenin raporlanması

Adım - 4; Periyodik Revizyon: Stratejik planın yerelin ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek şekilde revize    edilmesi

BARSELONA
İspanya                                                                     

VANCOUVER
Kanada
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Stratejik Plan’ın sonunda, stratejik vizyonun gerçekleştirilmesi için 
ortaklık çağrısı yapılmaktadır. Stratejik planın hayata geçirilmesinin tek 
yolunun tüm Prag tarafından kabul görmesi ve sorumluluk üstlenilmesiyle 
mümkün olabileceği vurgulanmaktadır. Bu nedenle tüm şirketlere, 
meslek örgütlerine, Prag Ticaret Odası’na, sivil toplum örgütlerine, 
yabancı yatırımcılara ortaklıkta yer almaları teklifi yapılmaktadır. 

Uygulama Programı:

Stratejik Vizyon’un gerçeğe dönüşmesi için ayrı bir doküman olarak 2009-2015 dönemi 
Uygulama Programı hazırlanmıştır. 

Stratejik Plan uzun dönemli hedefleri ortaya koymaktadır. Uygulama Programı ise, 
stratejik hedefler çerçevesinde kilit görevleri (key tasks) tanımlamaktadır. 

Bu kilit görevler;
- Temel yatırımlar
- Pilot projeler
- Projeler ve aktiviteler paketi şeklinde olabilir. 

Stratejik Hedef; 
Tarihi ve Kültürel Mirasa Saygılı Kentsel Gelişme

2009-2015 Dönemi için Kilit Görevler:

- Tarihi Binaların Renovasyonu
- Prag Tarihi Kent Merkezi Yönetim Planı ve Prag’ın Tarihi Alanları Koruma Planları
- Prag Miras Alanı Kent Planlama Çalışması
- Miras Koruma Eğitimi ve Kamu Bilinci

Bu kilit görevlerin altında aşağıdaki konularaaçıklık getirilmektedir.

- Kent yönetimi adına sorumluluk üstlenen birimin hangisi olduğu
- Kilit  katılımcıların kimler olduğu,
- Finansal maliyetlerin kabaca tahmini
- Finans kaynaklarının ne olduğu
- Uygulama etapları

PRAG
Çek

Cumhuriyeti
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Stratejik planda her hedefin ve öneri politika yaklaşımlarının izleme ve 
takibi ile ilgili;

- İzleme & Takip Göstergeleri 
- Uygulama Araçları
- Sorumlu Paydaşlar 

ortaya konulur. 

Yerel Gelişme Şeması  (Local Development Scheme): İngiltere’de yerel 
gelişme çerçevesi bir dosyalar paketi şeklindedir. Çekirdek Strateji (cores 
trategy) vizyon ve hedefleri ortaya koyarken Yerel Gelişme Şeması üç 
yıllık zaman dilimi içindeki öncelikleri ve proje takvimini ortaya koyar.

Ayrıca, tercihe bağlı olarak Alan Eylem Planları ve diğer bütünleyici 
dokümanlar hazırlanabilir.

Alan Eylem Planları (Area Action Plan): Koruma veya dönüşüme konu olan, 
belli bir dönüşüm veya geliştirme proje alanı için hazırlanan gelişme planıdır. Alan 
Eylem Planı uygulama odaklı olmalıdır. 

Bütünleyici Planlama Belgeleri (Supplementary Planning 
Documents): Zorunlu belgelerde ortaya konulan politikaları detaylandırmak 
veya genişletmek amacıyla hazırlanan dokümanlardır. Bunlar; tasarım rehberi, alan 
geliştirme rehberi, mastır plan vb. formatlarda olabilir. 

Yerel Alan Anlaşmaları (Local Area Agreements): Yerel Alan Anlaşmaları 
(YAA), merkezi ve yerel yönetim arasında imzalanan 3 yıllık bir sözleşmedir. Bu 
sözleşme, yerel alandaki öncelikleri ve ortaklık yoluyla bu sorunlarla nasıl baş 
edileceğini ortaya koymaktadır. 

Bu anlaşmalar ile yerel (yerel yönetim ve diğer yerel aktörler) ve 
merkezi hükümet tarafından üzerinde anlaşmaya varılmış öncelikleri 
geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu çerçeve, daha fazla yerel esneklik 
öneren, programlara uyan yerler değil yerlere uyan programlar yaratan 
yaklaşımı üzerine kurulmuştur. 

YAA aynı zamanda ortaklığı güçlendirmeyi, bütçelerin havuzlandırılmasını, 
performans yönetiminin daha etkin hale getirilmesini sağlamaktadır. 
Böylece bürokraside zorluklar da azaltılmaktadır. 

LIVERPOOL
İngiltere
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ADIM - 09

NASIL 
İZLERİZ?
BAŞARI ANALİZİ               
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İzleme ve takip; 
projenin ilerleyişi hakkında fikir sahibi olmak, ortaya konulan 
hedeflerin ne kadarının gerçekleştirildiğini görmek, uygulamada 
karşılaşılan sorunlarıtespit etmek için belli zaman aralıklarıyla 
yapılmaktadır. 

Amaç; uygulamadaki sorunları tespit ederek projenin işleyişini ve 
etkinliğini artırmaktır.

Değerlendirme ise projenin sonuç ürünlerini test etmektir (Ör; Konut 
kalitesindeki değişim). Değerlendirmenin öncelikli amacı gelecek 
projelerin seçimi ve tasarımı konusunda yardımcı olmaktır. Bir çeşit 
öğrenme sürecidir.

İzleme ve Değerlendirme ile;
- Hedeflerin başarılarının kaydedilmesi
- Beklenen sonuçların gerçekleme durumunun takibi
- Uygulama metodunun ve etkinliğinin değerlendirilmesi
sağlanır.

İzleme ve değerlendirme yıllık bazda raporlarla ortaya konulur. İzleme 
ve değerlendirme raporları;

- İzleme araçları (ilerleme nasıl ölçülüyor),
- Başarı göstergeleri,
- İzleme göstergelerinin sonuçları,
- Sonuçlarla ilgili verilerin yorumu,
- Süreçte elde edilen diğer başarılar

yer almalıdır. 
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Prag Kent Konseyi ve Belediye Meclisi Prag Stratejik Planı’nın izleme ve 
takibinden sorumludur. 

Stratejik planın uygulamasının aşağıdaki şekilde yapılması tanımlanmıştır;

- Hayati önemi olan uzun dönemli konularda alınan kararların, stratejik planın 
uygulanması için gerekli olan programlarla uygunluk içinde olması durumunun 
değerlendirilmesi
- Stratejik Plan’ın uygulanması ile ilgili, bir önceki döneme ilişkin başarıları 
değerlendirmek üzere raporlar hazırlanması
- Stratejik Plan’ın uluslararası (bölgesel ve AB uyum politikaları), ulusal, sektörel 
düzeyde ve arazi kullanımı ile ilgili olarak uzun dönemli kavram ve yaklaşımları 
bakımından değerlendirilmesi ve bunlar arasında denge kurulması.

Vancouver Stratejik Planı’nda sonraki adımlar olarak 4 önemli adım 
tanımlanmıştır. Bunlardan ikisi;

- Kilit Göstergeleri İzleme; Stratejik taahhütleri yerine getirme konusunda ilerlemenin 
raporlanması.
- Periyodik Revizyon; StratejikPlan’ınyerelin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde 
revize edilmesi.

şeklinde tanımlanmıştır.

Stratejik Plan raporunda da hedeflerin gerçekleşmesinin takibi ile ilgili 
kilit göstergeler tanımlanmıştır.

Stratejik Taahhüt: Sağlıklı, Yaşanabilir, Sürdürülebilir Vancouver

Kilit Göstergeler:

- Temiz İçme Suyu: içme suyunu ‘iyi’ veya ‘çok iyi’ olarak değerlendiren vatandaşların 
oranı
- Yaşanabilir Kent: Kentin yaşanabilirliğini‘ iyi’ veya ‘çok iyi’ olarak değerlendiren 
vatandaşların oranı
- Büyüme Yönetimi: Kentteki büyüme yönetimini ‘ iyi’ veya ‘çok iyi’ olarak 
değerlendiren vatandaşların oranı
- Sağlıklı Ağaç Gölgelikleri: Ağaç gölgelikleri tarafından kuşatılan mekanların oranı
- İyileştirilmiş Ağaç: Yıl içerisinde belediye tarafından ekilmiş yeni ağaç sayısı
- Açık Alanların Korunması: Vatandaşların ihtiyacını karşılamaya yönelik belediye 
tarafından geliştirilen yeterli park alanı
- Azaltılmış Atık: Çöplükten dönüştürülen konut atık oranı
- Erişilebilir Parklar: Parkların, okulların ve diğer açık alanların 2.5 km. mesafesi 
içerisindeki oturan kişi oranı

PRAG
Çek

Cumhuriyeti                                                                   

VANCOUVER
Kanada
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İngiltere’de Yerel Gelişme Çerçevesi içindeki zorunlu dokümanlardan 
birisi Yıllık İzleme Raporlarıdır.

Yıllık İzleme Raporu (Annual Monitoring Report): Yerel planlama otoritesi tarafından, 
Yerel Gelişme Planı’nın ilerlemesini ve etkinliğini değerlendirmek üzere merkezi 
hükümete gönderilen rapordur. Bu nedenle, birçok yerel ve standart göstergeler 
raporda yer alır.

Stratejik Plan’da (Çekirdek Strateji’de) da her hedef için izleme 
göstergeleri belirlenmiştir. 

İzleme Göstergeleri:

- Kent merkezindeki iş alanı büyüklüğü,
- Kent merkezindeki tamamlanan ofis gelişimi oranı,
- Tamamlanan ticaret, ofis ve eğlence alanı büyüklüğü,
- Daha önce geliştirilmiş arazi üzerinde gerçekleştirilen iş fonksiyonlu inşaat alanı 
büyüklüğü,
- İstihdam ihtiyacı olan alanlara yönelik, bu alanların yanında ya da yakınındaki iş 
odaklı geliştirilen inşaat alanı büyüklüğü,
- North Liverpool’da yeni iş kurma kapsamında geliştirilen inşaat alanı büyüklüğü,
- Uzun dönemli işsizlik oranı ya da büyüklüğü,
- İşsizlik oranı ve oranlardaki yıllık değişimler,
- EdgeLane Koridor boyunca bilim ve bilgi odaklı sanayiler 

için gerçekleştirilen inşaat alanı büyüklüğü ve bu bölgede bu alanda yeni 
kurulan iş sayısı.

LIVERPOOL
İngiltere

Örnek Hedef: 
Kent Ekonomisini 

Güçlendir 
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ADIM - 10

NASIL 
PAYLAŞIRIZ?
BENİMSEME                   
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KAYNAK
VE 
PROJELER
NASIL PAYLAŞILIR?

1. Halk İle Paylaşım 
- Kadınların günlük hayata aktif katılımlarını sağlayarak
- Gençler ve çocuklar için sosyal projeler geliştirerek
- Proje ve planlama süreçlerine halkın katılımını 
sağlayarak

2. Kurumlar Arası Paylaşım 
- Kurumlar arası ortak yol haritaları hazırlayarak
- Kurumlar arası sorumluluk paylaşımı yaparak
- Kıt kaynakların etkin yönetimini sağlayarak

3. Bölge İle Paylaşım 
- Sınır ötesi işbirlikleri geliştirerek
- Bölge ile işbirliği programları geliştirerek
- Kurumlar arası işbirlikleri kurarak
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1. Halk İle Paylaşım 
Yaşam kalitesinin artırılması amacıyla kentliler ve kent arasında, şeffaf ve güçlü İletişim, 
bilgi paylaşımı sağlanmalıdır. 

Aktörler arasında roller ve ilişkiler geliştirilirken en önemli konu, halkın kentsel süreçlere 
aktif olarak katılımının sağlanmasıdır. Yerel katılımın sağlanması için sivil örgütler ile 
paylaşım ortamları yaratılmalıdır. 

Kentsel gelişmeler, mekânsal iyileştirmeler ve kamusal alanlar için işbirlikleri oluşturulmalı, 
sivil inisiyatifin planlama ve uygulama süreçlerine katılımı sağlanmalıdır. Kentin değerlerinin 
öncelikle kentli ile paylaşılması ve kent yönetimlerinin katılımcılığı benimsemeleri temel 
alınmalıdır. 

Kentlilerin katılımcı ortamlarda kentlerini temsil etmelerini, kendilerini ‘kente ait 
hissetmeleri’ ve ‘benimsemelerine’ bağlıdır. Kentlerin halk tarafından benimsenmesi ise 
yaşam kalitesinin artırılması yoluyla gerçekleşebilecektir.

Bu nedenle, katılım sağlanması için kamusal alanların işlevinin arttırılması, sosyal projeler 
geliştirilmesi,  farkındalık ve kent bilinci yaratılması, eğitim, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi 
yoluyla bireysel ve toplumsal katılım artırılmalıdır. 

Özellikle kadın ve çocukların sosyal projelere aktif katılımının sağlanması ve eğitim 
seviyelerinin artırılması için kurumların eğitim ve sosyal projelere daha fazla bütçe ayırmaları 
sağlanmalıdır. 
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2. Kurumlar Arası Paylaşım 
Ortak Vizyon kapsamında kurumlar arası   sorumluluk, kapasite ve 
bilgi paylaşımı sağlanmalıdır. Bu amaçla,  proje bazında kamu - özel 
sektör ortaklıkları geliştirilmelidir. Finansal kaynak olarak, ulusal ya 
da uluslararası düzeydeki kamu ve özel sektör finans kuruluşları ya da 
organizasyonlardan destek alınmalıdır. 

Ekonomik sektörler ve kentler arası özel ortaklıklar ya da kamu-
özel ortaklıklarının yanı sıra, gelişme ortaklıkları, tanıtım ortaklıkları, 
stratejik ortaklıklar ve kaynak-odaklı ortaklıklar da kurgulanmalıdır. 

Sağlık, eğitim ve altyapı gibi yaşam kalitesine ilişkin konularda yerel 
yönetimler ve sivil inisiyatifler arasında kentler arası işbirlikleri 
oluşturulmalıdır. 

Bölge içindeki farklı yerel kaynakların harekete geçirilmesi ve etkin 
kullanımı için ‘Kıt Kaynakların Etkin Kullanımı‘ konusu önemlidir. 

Merkezi bütçe ve ilçe belediyelerinin kaynakları dışında yeni kaynaklar 
bulunmalı, işbirlikleri ve paylaşım yoluyla yeni kaynaklar yaratılmalı, kıt 
kaynakların etkin yönetimi yapılmalıdırf. 

Valilik, Belediyeler, Vakıflar, Kamuoyu, Sivil Toplum Kuruluşları,  Meslek 
Odaları, AB Finansman Kuruluşları arasında oluşturulacak işbirlikleri ile 
ortak vizyona doğru sorumluluk paylaşımı sağlanmalıdır. 

3. Bölge İle Paylaşım 
İşbirlikleri; kentler arasındaki yerel kent yönetimleri, sivil toplum 
kuruluşları, çok taraflı kaynak ortaklıkları arasında kurgulanabilir. 
Kentler arasında kurgulanan işbirlikleri, kentteki kurum ve kuruluşların 
çalışma prensipleri, kanunlar, politikalar ve programları değiştirmeyi 
ve daha etkin olarak kullanmayı amaçlamalıdır. Aktörler arasında roller 
ve ilişkiler geliştirilirken en önemli konu, halk katılımının sağlanması 
olmalıdır. 

Kentler ya da bölgeler arasında bilgi ve deneyim transferinin 
sağlanması, kaynakların entegre olarak kullanılması, değer artışı gibi 
olanaklar sağlanması için işbirlikleri kurgulanmalıdır. 
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DENEYİMLER
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bölge, kent, ilçe ve proje ölçeklerinde, 

stratejik tema, 

stratejik köprü, 

stratejik yön 
ve 

stratejik ürün
 konuları çerçevesinde düzenlenmiştir.
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Kültür öncelikli bölgesel yol haritaları; sınırsız sınırlar, dün- bugün-yarın, stratejik 
tema bakış açısı ile bölge ve havza ölçeğinde hazırlanmaktadır. Bölgesel ölçekte 
hazırlanan yol haritaları, ‘Vizyon Planı’, ‘Kümelenme Çalışması’ hazırlanmıştır. 

İşbirliği; Türkiye Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği, ÇEKÜL Vakfı ve Kentsel 
Strateji

BÖLGESEL ÖLÇEKLİ
YOL HARİTALARI                                             

Kentsel Yol Haritaları ise ‘Gelişen Kentler’, ‘Paylaşan Kentler’ ve ‘Kültür 
Kentleri’ yaklaşımı çerçevesinde kent dinamiklerinin yeni vizyon ve 
stratejiler ile kurgulanmasını önermektedir. Temel kurgunun ürünü ise 
‘Mekânsal Gelişim Strateji Şemaları ya da Çerçeveleri’dir.

KENTSEL ÖLÇEKLİ YOL HARİTALARI          
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Trakya;
Birleştirici Güç: 
Doğa, Su, Kültür

Altın Üçgen;
Denizli, Aydın, Muğla

Göller Bölgesi;
Bölgesel Koridor 
Etkileşim Planı

Kapadokya;
Stratejik Yön 
Planı

Sapanca;
Mavi  ve Yeşil 
Ekonomi

Stratejik Tema Geçiş Coğrafyası Kucaklayan Coğrafya Bölgesel Koridor Vadilerin 
Derinliği

Ortak Güç

Stratejik Köprü Beş Karakteristik 
Coğrafya

Dört Kültür Coğrafyası Etkileşim 
Coğrafyası

Uyum 
Coğrafyası

Çeşitliliğin 
Birlikteliği

Stratejik Yön Değerlerin Ortak 
Yönetim ile Güce 
Dönüştüğü Trakya

Coğrafyanın Bereketini 
Kültür ile Harmanlayan 
Yeni Kalkınma Yönetimi

Bölgesel 
Koridorda 
Farklılaşan ve 
Etkileşen Odaklar

Dünya Mirası 
Kapadokya’nın 
Ayrıcalıklı ve 
Katılımcı Bir 
Yaklaşımla 
Yönetilmesi

Çeşitlilik ve 
Zenginliğin 
Ortak Yönetildiği 
Mavi ve Yeşil 
Havza Ekonomisi

Stratejik Ürün Kültürel Haritalar
Bölge Yönetim Planı

Kıyı Yönetim Planı
Kültürel Rotalar

Eko Vizyon Planı
Kıyı Yaşam 
Rehberi

Katman 
Ekonomisi 
Vizyon Planı
Erk Planı

Havza Yönetim 
Planı
Acil Eylem Planı

Yalova;
Çarpan Etkileşim 
Strateji Çerçevesi

Şanlıurfa;
Stratejik Köprüler, 
Paylaşılan Değerler

Düzce;
Kalkınma Mozaiği

Denizli;
Çeşitlilik Yönetimi

 Stratejik Tema Akıllı Büyüme Paylaşım;

- Değer
- Sınırlar Ötesi Güç
- Sektörler Arası
- Kültürler Arası
- Kaynak

Kalkınma Mozaiği;

- Kültür
- Ticaret
- Tarım
- Sanayi

7T; Tekstil, Tarım, Traverten, 
Turizm, Termal, Ticaret, Tarih

Stratejik Köprü Metropol Üçgen
Körfez Üçgeni
Kentsel Üçgen

Kent -  Kentli
Kent -  Bölge
Tarih - Turizm - Ticaret
Eski - Yeni
Proje - Finansman

Koridor
Odak
Omurga

Bilim - Kültür
Kültür - Turizm - Ticaret

Stratejik Yön 3 Gelişim Senaryosu;

- Kıyı odaklı dengeli 
büyüme; Dayanıklı Kent

- Tematik odak ve 
koridorlar;
Dinamik Kent

- Bölge odaklı kompakt 
büyüme;
HUB Kent

Bölgesel Gelişim ve 
Paylaşım

Kültürel ve Doğal 
Mozaikten, 
Kalkınma 
Mozaiğine Doğru

Sürdürülebilir Dinamik Kent

Stratejik Ürün Mekansal Gelişim 
Strateji Senaryoları

Öncü Proje Temaları;

- 3T; Tarih, Tarım, Turizm
- 3S; Su, Sokak, Sur
- 3M; Müzik, Mutfak, 
Mimari

Kentsel Ağ Sistematiği
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İlçe yerleşimleri düzeyinde hazırlanan Vizyon Planları ise 
yerleşmelerin yeni bir tema ile yakındaki yerleşim ve kentlerle 
işbirliği içine girerek ittifak kurmaları üzerine senaryo geliştirmeyi 
amaçlamaktadır.

Kalkınma Ajanslarının Bölge Planı hazırlama süreci içinde yeni 
kalkınma senaryosu ilkeleri çerçevesinde kentlere biçilecek 
yeni tematik rollerin ve gelişme yönlerinin yerel bakış açısı ile 
belirlenmesi vizyon planlarının önemini ortaya koymaktadır.

İLÇE VİZYON PLANLARI                                                  

Proje bazlı yol haritaları; projeden etkilenen tarafların bir araya gelerek, tartışma, 
empati ve uzlaşma temel ilkeleri çerçevesinde planlama ve tasarım ilkelerinin 
belirlenmesi ve işbirliği içinde proje geliştirme süreçlerini yeni bir yönetişim anlayışı 
ile ele alan örnek çalışmalardır.

PROJE STRATEJİK PLANLARI                                 
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Çayırova;
Sınırlar Ötesi
Bölgesel Güç

Demirköy;
Yaşam Kenti

Enez; 
Uygarlık Kenti

Çorlu;
HUB Kent

Stratejik Tema Yaşama ve Çalışma
Bilgi Lojistiği
Karma Kullanım

Ekoloji
Kırsal Yaşam
Ahenk

Miras
Bereket
Sınır

Tematik Koridor
Sektörel Çeşitlilik
HUB Kent

Stratejik Köprü Metropol Üçgen
Bölgesel Üçgen
Alt Bölge

Sınır Ötesi
Bölgesel Koridorlar

Tarih - Doğa
Tarih - Turizm - Tarım
Sınır Ötesi

Odak - Koridor
Sanayi - Tarım
Sanayi - Üniversite

Stratejik Yön Yaşama ve Çalışma Alanı 
Birlikteliğinin Yeniden 
Kurgulanması

Renklerin Ahengi
Yaşamın Gizemi: Yaşam 
Kenti

Kültür ve Suyun 
Birleştirici Gücü

Ekonomik Gücünü İyi Yönetme

Stratejik Ürün Vizyon Planı
Mekansal Gelişim 
Strateji Şeması

Havza Kalkınma Planı
Bölgesel Koridor Şeması

Sınır Ötesi İşbirliği 
Programı
Kalkınma Yönetim 
Planı

Tematik Koridor Planı
HUB Kent Bölge Planı

Kartal;
Yeni Merkez Projesi

Kocaeli; 
Bölgesel Merkez Projesi

Cendere;
Kent İçinde Kent 
Projesi

Tarlabaşı;
Stratejik Sosyal Plan

Stratejik Tema Yaşayan Merkez;
Karma Kullanım

Kendine Yeten,
Kenti Destekleyen

EBT; Eğitim - Bilişim - 
Teknoloji

TKT; Ticaret - Konut - 
Turizm

Yoksulluk
Yoksunluk
Bütünleşme

Stratejik Köprü Küresel - Yerel
Planlama -  Tasarım
Plan - Piyasa

Metropol - Kent
Bölge - Bölge
Kent - Kıyı

Ekonomi - Ekoloji
Bilim - Kültür
Koridor - Kuşak

Mülk Sahibi - Belediye - Yatırımcı
Kiracı - Mülk Sahibi - Belediye
Beklenti - Paylaşım Oranı

Stratejik Yön Farklılaşan Yeni Merkez Bölgesel Merkez Ekonomik ve Ekolojik 
Gelecek

Bütünleşen ve Yaşayan Mekanlar

Stratejik Ürün Uzlaşma Yönetimi
Yapısal Plan
Stratejik Tasarım 
Rehberi

Katılımcı Planlama 
Çalıştayı
Stratejik Tasarım 
Çalıştayı
Fikir Projesi

Katılımcı Planlama 
Çalıştayı
Stratejik Tasarım 
Çalıştayı  
Kentsel Tasarım 
Rehberi

Yeniden Yerleştirme Programı
Kapasite Artırma Programı
Sosyal ve Ekonomik Doku 
Raporu
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06 SÖZLÜK
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Stratejik plan, kentin içinde bulunduğu durum ile ulaşılması arzu edilen 
durum arasındaki yolu tarif eden, bu gelişime yönelik amaçları, hedefleri 
ve yöntemleri ortaya koyan dokümanlardan meydana gelmektedir. 
Stratejik planlama yaklaşımı ise kentlerde bütüncül ve ortak hedeflere 
ulaşılmasını amaçlar. Bu nedenle, öncelikli alanlar ve sektörler 
belirlenerek, doğru zamanlama ile çözüme yönelik hareket edebilme 
kabiliyeti geliştirilmelidir. 

Belirli bir zaman aralığı içinde gerçekleştirilmesi hedeflenen amaç, temel 
değerler, ilkeler ve stratejik hedeflerin belirlenmesidir. Stratejik vizyon, 
tarafların kısa dönemli beklentilerini ve isteklerini dikkate alarak, bir 
taraftan da piyasa gerçeklerini yansıtır şekilde tanımlanmalıdır. Burada 
amaç, kentlerin mevcut dinamiklerine dayalı gelişimlerinin ötesine 
geçilmesidir. 

Yol Haritaları, stratejik planlama yaklaşımı ile hazırlanmakta ve 
‘Neredeyiz?’ , ‘Nerede Olmak İstiyoruz?’ ve ‘Belirlenen Yere Nasıl 
Ulaşırız?’ gibi temel sorulara yanıt verme amacını gütmektedir. Kentlerin 
geleceklerinin kurgulanmasında Yol Haritaları önemli yapıtaşlarıdır. 
Yol Haritası yöntemi, planlamanın karar süreçlerinde halk katılımını 
zorunlu kılmakta, yaşam alanlarının yeniden tasarlanmasında söz sahibi 
olunmasını desteklemektedir. Bu bağlamda, ortak değerlerin bir vizyon 
etrafında ele alınması ve ortaya konan stratejik hedeflerin taraflarca 
benimsenmesi yoluyla stratejik iletişim yönetiminin doğru yapılması 
gerekmektedir. 

Bu kapsamda;

- İnsan ve vizyon odaklı kentsel gelişme,
- Kentsel, kurumsal ve kültürel dönüşüm,
- Yerel ekonominin canlandırılması,
- Çevre ve kültür değerlerinin korunması,
- Planlama ve altyapı ilişki sistemi,
- Kamu ve yerel yönetimlerle, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği,
- Eşitlik fırsatlarının yaratılması,
- Disiplinler arası çalışma ortamlarının oluşturulması,
- Proje yönetimi

gibi konular, yol haritalarının hazırlanmasında önemli rol oynayacaktır. 

Stratejik Plan
(Strategic Plan)

Stratejik Vizyon
(Strategic Vision)

Yol Haritası
(Road Map)
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Kentsel uygulamalarda karar verme, durum belirleme, planlama, 
tasarlama, projelendirme, uygulama ve diğer çalışmaların ana 
çerçevesini ortaya koyar. Model bütüncül bir öngörü sunması nedeniyle 
planlamanın temelidir. Bütün bileşenlerin bir arada toplanarak 
irdelendiği ve bu bileşenlere göre çözüm önerilerinin hem kavramsal 
hem de mekânsal boyutlarda üretildiği çalışmadır. 

Mastır Plan, uzun vadeli ve geniş çaplı olarak kentin kontrollü bir 
biçimde ne yönde gelişeceğini/ büyüyeceğini ortaya koyan plandır. 
Mastır planlar yasal uygulama araçları olarak İmar Planlarının üretiminde 
kullanılır. Mastır Planlar farklı temalarda üretilebilir. Örn; Turizm Mastır 
Planı, Tarım Mastır Planı, Eğitim Mastır Planı, Ekonomi Mastır Planı, 
Yatırım Mastır Planı vb. olabilir. Mastır Plan, yol gösterici olma özelliği 
nedeniyle alt ölçek planlara üst bakış sunarak öncülük eder. Bütüncül 
bir strateji ortaya koyan plan, gelecek stratejilerinin bir çatı altında 
toplanmış halidir. 

Ülke ve bölge düzeyinde üst ölçek kararların şematik ve grafik bir dille 
aktarıldığı, sektörel ve tematik pafta ve rapordan oluşan bütüncül 
plandır. 

Temel özellikleri;

• Ülke kalkınma politikaları, bölgesel gelişme stratejileri ile bölge plan kararlarının 
mekânsal organizasyonunu sağlayan,
• Ülke ve bölge düzeyindeki politika ve kararları alt kademe planlara aktaran
• Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesine yönelik mekânsal 
stratejileri belirleyen
• Sektörel kararları ülke düzeyinde mekânsal boyutlarıyla bütünleştiren ve 
uyumlaştıran
• Kentsel ve kırsal yerleşmeler, ulaşım sistemi ile sosyal ve teknik altyapının 
yönlendirilmesine dair mekânsal stratejileri belirleyen
• Yatırım yerlerinin belirlenmesi konusunda 
yönlendirme sağlayan

bir doküman olmasıdır. 

Kent Modeli
(Urban Model)

Mastır Plan
(Master Plan)

Mekansal Strateji 
Planı 
(Spatial Strategy 
Plan)



246

Eylem Planı, belirlenen bir stratejinin başarılı olması ve hedefine ulaşması 
yolunda takip edilmesi gereken adımları veya etkinlikleri/çalışmaları 
içeren bir çerçeveyi ortaya koymaktadır . Eylem Planı genel olarak 3 ana 
basamaktan meydana gelmektedir. 

Bunlar;

• Öncelikli işlerin tanımı: ‘Ne yapılmalı? Kim tarafından yapılmalı?’; sorularına cevap 
veren iş ve görev dağılımının yapılması.
• Zaman çizelgesi: ‘Ne zaman yapılmalı?’; Sürecin detaylandırılması ve tarihlerin 
kesinleştirilmesi.
• Kaynakların dağıtımı: ‘ÖncelikleriBelirlenen İşler için Hangi Kaynaklar/Fonlar Daha 
Uygun?’; İş tanımlarına göre kaynak miktarının belirlenmesi ve işlere göre dağıtılması.

Eylem Planı, ortaya konan vizyonun ne derece uygulamaya 
geçirilebildiğinin ortaya konmasında bir araç görevi üstlenmektedir. 
Hedeflere ulaşmak için belirlenen stratejilerin ne derece gerçeğe uygun 
olduğu veya uygulamaya geçirilebileceği, hazırlanan Eylem Plan'ları ile 
somut hale gelmektedir. Her hedef için ;

• Ne tür eylemler veya değişimlerin öngörüldüğü,
• Kimlerin bu sürece katılacağı ve görev dağılımı,
• Sürecin hangi kısmında bu görev üstlenicilerin sürece dahil olması gerektiği ve ne 
kadar süreyle dahil olması gerektiği,
• Bu değişimleri gerçekleştirmek adına ne tür kaynaklara ihtiyaç duyulduğu (finansal 
destek, kişi desteği, vb.),
• İletişim,

basamakları ayrı ayrı belirlenmeli ve detaylı bir biçimde ortaya 
konmalıdır.

İyi bir Eylem Planı; 

• Kapsamlı; her türlü iş dağılımının basamaklarının ve yaratacağı değişimin 
detaylandırılması ve bu durumun her yönüyle irdelenmesi, toplumun her kesimine 
hitap edip etmediği veya toplumun her kesimini kapsayıcı bir hedefe ve stratejiye 
sahip olup olmadığı, farklı paydaşların sürece katılıp katılmadığı,
• Anlaşılabilir; görev dağılımının kimleri hedef aldığı ve kimlerin hangi işleri 
üstleneceğinin açık bir şekilde tanımlanıp tanımlanmadığı,
• Güncel; güncel konulara değinilip değinilmediği veya yeni ortaya çıkan fırsat veya 
engelleri göz önünde bulundurup bulundurmadığı

olmalıdır. 

Eylem Planı 
(Action Plan)
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Avrupa Birliği kapsamında yürütülen Urbact II Programının amacı 
sürdürülebilir kentsel gelişme ile ilgili tüm bilgilerin yayılmasını sağlamak 
ve Avrupa kentleri arasındaki deneyim transferini gerçekleştirmektir. 
URBACT II Programı 2007-2013 yılları arasında sürdürülmektedir. Bu 
doğrultuda gerçekleştirilen HerO(HerO: (Heritage as Opportunity- 
Fırsat olarak Kültürel Miras) Projesi URBACT kapsamında ‘Kentler & 
Entegre, Sürdürülebilir Gelişme’ konulu tematik kutup içerisinde yer 
alan kültürel miras ve kentsel gelişme ile ilgili bir projedir. 

URBACT Ağı olan HerO, Graz (Avusturya), Nepal (İtalya), Viknius 
(Litvanya), Sighişoara (Romanya), Liverpool (İngiltere),  Lublin (Polonya), 
Poitiers (Fransa), Valette (Malta), Regensburg (Almanya)  kentleri 
arasında bir işbirliğidir. İşbirliği içindeki kentler, değişim aktiviteleri 
olarak aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür;

- Kültürel Miras Bütünleşik Yönetim Planı hazırlamak,
- Tarihi kentsel alanların görsel bütünlüğünü sağlamak,
- Kentsel alanların çok-fonksiyonlu yapısını garantilemek, böylece yaşayanların, 
turistlerin ve yerel ekonominin beklentileri arasında bir denge kurmak.

HerO Projesi kapsamında ‘Kültürel Miras Bütünleşik Yönetim Planı’  
tanımı şu şekilde yapılmaktadır: 

 “Kültürel Miras Bütünleşik Yönetim Planı’ (KMBYP) kentsel tarihi alanların 
sürdürülebilir olarak korunması ve geliştirilmesi, bu alanların kültürel mirasının çekici, 
rekabetçi ve çok fonksiyonlu alanlar olarak etkili bir şekilde yönetilmesini sağlayan 
yenilikçi bir araçtır.  KMBYP, kültürel miras gereksinimlerini kentsel tarihi alanların 
‘kullanıcılarının’ ve sorumlu yönetim birimlerinin ihtiyaçlarına göre dengelemekte ve 
koordine etmektedir.” 

Kültürel Miras Bütünleşik Yönetim Planı, kültürel mirasın korunması 
için uygun stratejileri, hedefleri, eylemleri ve yönetim yapısını 
belirlemektedir. Aynı zamanda farklı ihtiyaçları dengelemekte,  
kentsel tarihi alanları ve onun kültürel mirasını gelişme değeri olarak 
kullanmaktadır. 

Kültürel Miras 
Bütünleşik Yönetim 
Planı
(Cultural Heritage 
Integrated 
Management Plan)

‘Kültürel Miras Bütünleşik 
Yönetim Planı’ içeriği;

1. Giriş: Kültürel miras bütünleşik 
yönetim planının amaç ve 
hedefleri tanımlanmaktadır.
2. Konuların Tanımlanması

2.1. Tarihi Kentsel Alanın 
Anlaşılması
2.2.  Paydaşlar, Yapılar, 
Süreçler

3.  Tarihi kültürel miras alanı ile 
ilgili Vizyon, temalar, hedefler, 
yaklaşımlar, eylemlerin 
tanımlanması

3.1. Genel vizyon ve hedefler
3.2.  Eylem Alanları, Hedefler 
ve Stratejiler
3.3. Kurumsal ve Operasyonel 
Yapılar ve Süreçler

4. Uygulama ve Takip
4.1. Eylem Planı/Uygulama 
Planı
4.2. Sürekli İzleme ve 
Değerlendirme
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Alan yönetimi planları, genellikle tarihi alanların korunmasını amaçlayan 
yönetim planlarıdır ve alana ilişkin bütüncül, proaktif bir yönetim 
çerçevesi sunar. Bu planlar, yerel halkla ve tüm proje tarafları ile birlikte 
hazırlanmalıdır. 

Alan Yönetimi Planlarının amacı; alandaki özel karakteristiklerin 
korunması ve gelecek nesillere aktarılması, uzun etapta ise alanın 
geleceği için kabul edilebilir bir ‘vizyon’ oluşturulmasıdır. 

Tarihi olmayan sanayi alanlarında tanımlanan vizyon ve stratejilere 
ulaşılması için uygulama aşamasında atılması gereken adımlar ve 
gerçekleştirilmesi gereken projeleri tanımlamayan planlar ise,‘Sanayi 
Alanı Eylem Planları (Brownfield Land Action Plans (BLAPs)’ 
olarak adlandırılmaktadır. Bu planlar, kent içindeki kullanılmayan 
sanayi alanlarının dönüşümü için oluşturulan bölgesel yaklaşımları 
içermektedir. 

Bölgesel düzeyde ortaklıklar kurulmasını amaçlayan planların amacı, 
sanayi alanlarının yeniden kullanılmaları sürecini hızlandıracak olan 
eylemleri tanımlamak ve ‘Stratejik Gelişim Fırsatları’ yaratmaktır.

Stratejik Sosyal Plan, belediye için, yerelin sosyal ihtiyaçlarına, hizmet 
ve sosyal donatıların eşit dağılımına ve erişilebilirliğinin iyileştirilmesine 
yönelik strateji ve eylemleri ortaya koyan bir çerçevedir. 

Hedeflenen grupların (Ör; evsizler, göçmenler) ihtiyaçlarına yönelik 
bütünleşik bir yaklaşım sunar.   Stratejik Sosyal Planda, sosyal ve 
ekonomik gelişme ilişkilendirilir, insanlara yatırım yolları araştırılır. 
Stratejik Sosyal Plan, kamuya danışma çalışmalarının sonuçlarına 
dayandırılarak oluşturulur. 

Mahallenin iyileştirilmesi için, mahallenin vizyonunu ve gerekli olan 
öncelikli eylemleri tanımlayan, sosyal dönüşüm eylemleri için zaman 
planını oluşturan çalışmadır. Öncelikli ihtiyaçlar, yerelle birlikte, yerel 
tarafından tanımlanır. Mahalle Eylem Planları genellikle belediye 
ile birlikte çalışan topluluk forumları veya yerel mahalle ortaklıkları 
tarafından takip edilir ve denetlenir. Eylem Planı, yerel mahallenin 
ihtiyaçlarına cevap verecek ve mahallede ölçülebilir değişim yaratacak 
bütünleşik topluluk, sosyal, ekonomik ve fiziki programları içerir.
 Kısaca, Eylem Planı, Mahalle Ortaklığı mahalleyi gelecekte nerede 
görmek istiyorsa, yani vizyonu ne ise ona ulaşacak eylemleri listeleyen 
dokümandır. 

Alan Yönetimi
(Site Management 

Plan)

Stratejik Sosyal Plan
(Strategic Social 

Plan)

Mahalle Eylem Planı
(Neighbourhood 

Action Plan)
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Mahalle Tasarım Rehberi, yapı tipolojisi, cadde, sokak, mahalle 
ölçeklerinde tasarım kriterlerini, standartlarını ortaya koyan dokümandır. 
Rehber, hazırlanacak alana özgü kimliğin çıkarılması ve bu kimliğin 
yeniden ele alınarak, geleceğe yönelik yaklaşımlarla harmanlanmasını 
sistematik hale getirir. Tanımlanan kriterler, hazırlanacak program ve 
projelere girdi sunar ve bağlayıcılığı vardır.

Buna rağmen, rehberin esnek uygulamaya izin verecek şekilde, çeşitlilik 
ve farklılaşmalara elverişli bir çerçeve çizmesi önemlidir. Mahalle 
Tasarım Rehberi, mahalle ölçeğinde tanımlanan sorun ve fırsatlara 
yönelik yerel çözümlemeler getirerek, yaşam kalitesinin artırılmasını 
sağlar. Nitelikli kentsel çevre ve altyapı sunumları ile mahalle ölçeğinde 
yenileme ve gelişme sağlanacaktır.
 
Kentin sosyal, ekonomik ve mekânsal gelişim hedefleri ve eylem 
alanlarını barındıran, mekânsal strateji ve eylem planının temel 
ürünüdür.

Kentsel Gelişim Strateji Çerçevesi’nin amacı; 

- Etkili bir kentsel yapılanma ve gelişme için tutarlı bir kentsel gelişim politikası 
yaklaşımı geliştirmek,
- Gelişim politikalarını yönlendirmek, 
- Ortak vizyon doğrultusunda kentteki tüm paydaşların bir araya gelerek 

stratejik hedefleri ve eylem alanlarını belirlemektir.

Kentsel Gelişim Strateji Çerçevesi, kentte var olan mekânsal, ekonomik, 
sosyal ve ilişkisel sistemleri üst üste koyarak, kent için yeni bir senaryo 
oluşturulması için bir araçtır. Kentsel Gelişim Strateji Çerçevesi’ne 
işlerlik kazandırmak için aşağıda aşamaların yerine getirilmesi şarttır. 

Bunlar;
- Kentteki paydaşların oluşturduğu ortak vizyonu ortaya koymak
- Hâlihazır durumdaki sosyal, ekonomik ve mekânsal sorun, potansiyel, tehdit ve 
olanakları ortaya koymak
- Stratejik hedeflerin nasıl uygulanabileceğine ve sürecin nasıl yönetilebileceğine dair 
çerçeveyi çizmek
- Gelişim sürecinin izlenmesi ve kontrol altında devam etmesi için bir program 
sunmaktır.

Mahalle Tasarım 
Rehberi
(Neighbourhood 
Design Guide)

Kentsel Gelişim 
Strateji Çerçevesi
(Urban Development 
Strategy Framework)
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Kentsel Gelişim Strateji Çerçevesi’ne şeklini veren temel öğeler;

- Vizyon
- Stratejik Hedefler
- Eylem Alanlarıdır.

Mekânsal gelişim çerçevesi uzun dönem mekânsal gelişimin temel 
ilkelerini ve bu istenilen mekânsal forma ulaşmak için gerekli stratejileri 
ve politikaları, program ve projeleri içerir. Mekânsal Gelişim Çerçevesi,  
uygun arazi kullanımı rehberi sistemi ile arazi kullanım yönetim sistemini 
birbirine bağlamayı formüle etmenin stratejik çerçevesidir.

Aynı zamanda, belediyenin bütçesi çerçevesinde,  projelerle yakından 
ilgili olan kısa dönem sermaye yatırımlarını ortaya koyan stratejik 
dokümandır. Güncel gelişme potansiyelleri ile trendlerine uyumlu ve 
dinamik olması için yıllık olarak güncellenir. 

Bu iki yönden gereklidir;

- Yatırımcı ve geliştiricileri bilgilendirmek
- Kamu ve özel sektör yatırımları için yatırım güveni ortamı yaratmak

Mekânsal Gelişim Çerçevesi planı;

- Geçmişteki mekânsal dengesizliklerin düzeltilmesi ve entegrasyonu
- Büyüme yönü
- Ana dolaşım rotalarını
- Doğal ve yapılı çevresin korunması
- Özel gelişme alanlarını
- Korumaya değer alanları
- Belli arazi kullanımlarının teşvik veya sakınımını gerektiren alanların tanımlanması
- Yoğunluğu artırılması veya azaltılması gereken alanların tanımlanması

konularını içeren mekânsal yeniden inşayı içermektedir. 

Mekânsal Gelişim Çerçevesi;

- Stratejik, yönlendirici ve esnek olmalı
- Özel sektör yatırımlarını yönlendiren mekânsalmantık  geliştirmeli
- Alanın sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğinin garantisini sağlamalı
- Kamu sektörü yatırım ve geliştirme önceliklerini ortaya koymalı
- Mekânsal öncelikleri tanımlamalı 

Mekansal Gelişim 
Çerçevesi

(Spatial Development
Framework)
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Mekânsal Gelişim Çerçevesi dört bileşenden oluşur:

- Arazi kullanımı ve gelişimi politikaları
- Arazi kullanımı yönetimi rehberi
- Sermaye harcamaları çerçevesi
- Stratejik çevresel değerlendirme

Mekânsal planlama politikası, geleneksel arazi kullanımı planlamasının 
ötesine geçerek, arazi gelişimi ve kullanımı politikaları ile mekanların 
işleyişini ve doğasını etkileyen diğer politika ve programlar ile entegre 
eden bir yapıya dönüşmektedir.

Bölgesel Mekânsal Stratejiler, bölge için genel mekânsalvizyon sağlar,  
gelişme alanlarını temel altyapı ihtiyaçları ve alt ölçek yerel gelişme 
dokümanlarında sağlanması gereken konut sayısını tanımlar.

Bölgesel Mekânsal Stratejiler İngiltere’de 2004 yılında, ortaya çıkmıştır. 
Londra hariç 8 bölgesinde hazırlanmaktadır. Londra’da mekânsal 
planlama doğrudan başkanın sorumluluğundadır. Londra’nın planı 
‘Mekânsal Gelişim Şeması’ olarak tanımlanmaktadır. 

Bölgesel Mekânsal Stratejilerin Hedefleri;

- Bölgeye özgü mekânsalvizyon ve stratejileri kurmak
- Sürdürülebilir gelişmenin başarılmasını desteklemek 
- Ulusal politikaları kopyalayan değil onlara eklemlenen bölgesel özel politikalar 
geliştirmek 
- İlçe (yerel) sınırlarını aşan bölgesel ve alt bölgesel sorunları işaret etmek
- İlçeler için Yerel Gelişme Çerçevesinin hazırlanmasına yol gösterici olmak üzere 
konut figürlerinin çerçevesini çizmek
- Çevre koruma için öncelikleri belirlemek ve yeşil kuşak alanlarının genel sınırlarını 
tanımlamak
- Daha geniş mekânsal stratejinin bir parçası olarak bölgesel ulaşım stratejisini 
belirlemek
- Özellikle altyapı yatırımları için kilit öncelikleri belirlemek, dağıtım mekanizmalarını 
tanımlamak
- Bölgelerin atıklarla nasıl başedeceğini ortaya koymak
- Diğer bölgesel çerçeveler ve stratejiler ile tutarlı ve destekleyici olmak

Bölgesel Mekansal 
Strateji
(Regional Spatial 
Strategy)
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Yerel Gelişim Çerçevesi, İngiltere’de 2004 yılında getirilen yeni mekânsal 
planlama yaklaşımıdır. Çerçevenin hazırlanmasında sorumlu belediye 
meclisleridir (District Councils). Yerel Gelişim Çerçevesi,  eski sistem 
Yapısal Planlar (StructurePlans), Yerel Planlar (Local Plans) ile Birleşik 
Gelişim Planların (Unitary Development Plans) yerine geçmektedir. 

Eski sistem, esnek olmadığı ve değişen koşullara göre değiştirilmesi 
zor olduğu için yeni sistem yerel gelişme dokümanları yoluyla yerel 
koşullara ve ihtiyaçlara cevap veren ve kolay güncellenebilen bir yapı 
içermektedir. İngiltere’deki her yerel yönetim, hükümet reformunun bir 
parçası olarak yeni tür planlama dokümanını – Yerel Gelişim Çerçevesi- 
üretme sürecindedir.

Yerel Gelişim Çerçeveleri, her bölge için hazırlanan Bölgesel Mekânsal 
Stratejilerine (Regional Spatial Strategy) uygun olmalıdır. Yerel Gelişme 
Çerçeveleri gelişme alanlarını, koruma alanlarını ve gelişimi yönetmek 
için yerel politikaları içerir ve geniş çapta yerel paydaşlara danışılarak 
hazırlanır. Bu paydaşlar; yerel halk, belediye meclisi, üçüncü sektör, özel 
yatırımcılar ve geliştiricilerdir. Yerel Gelişim Çerçevesi, Gelişme Planı 
Dokümanlarından oluşur.

Yerel düzeyde iyi bir kent yönetimi için gerekli bir dizi ilkeyi tek bir 
metinde bir araya getiren bu şartın amacı:

• Yerel yönetimler için pratik bir kent yönetimi el kitabı oluşturmak,
• Gelecekteki olası bir Kentli Hakları Kongresi için temel ilkeleri 
oluşturmak,
• Şartın ilkelerini yerine getiren kentler için verilecek uluslar arası 
ödüllere temel oluşturmak,
• Fiziksel çevre ve yasalarıyla ilgili yaptırımlar için Avrupa Konseyi’nin 
bu konulara ilişkin katılımına bir vize oluşturmak; aynı zamanda 
Avrupa Konseyi’nin ve özellikle AYBİK (Avrupa Yerel ve Bölgesel 
İdareler Daimi Konferansı) için kent sorunlarına ilişkin tüm çalışma 
sonuçlarının bir çözümlemesini yapmaktadır. 

Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa Konseyi’nin kentsel politikalarından 
yola çıkılarak oluşturulmuştur. Bu politikalar 1980-1982 yılları arasında 
konseyce düzenlenen “Kentsel Rönesans için Avrupa Kampanyası” 
kapsamında geliştirilmiştir. 

Yerel Gelişim 
Çerçevesi 
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Avrupa’yı kapsayan; halka ve yerel yönetimlere yönelik olan bu 
kampanya, yerleşimlerdeki yaşamın daha da iyileştirilmesini amaçlamış 
ve dört temel konuya ağırlık vermiştir:

• Fiziki kentsel çevrenin iyileştirilmesi,
• Mevcut konut stokunun iyileştirilmesi,
•Yerleşmelerde sosyal ve kültürel olanaklar yaratılması,
• Toplumsal kalkınmanın ve halk katılımının özendirilmesi.

Şart’ın kentsel gelişmenin yönetiminden sorumlu, tanımlı yükümlülükleri 
olan bir Yerel Yönetim boyutu vardır. 

Şart’ın önemle benimsediği temel iki ilke “işbirliği” ve “dayanışma”dır.
 
Şart:

• Her bir üye ülkenin yerel yönetimleri arasında; kentsel yerleşimlerdeki 
yaşam kalitesini yükseltebilmek için,
• Merkezi ve yerel yönetimler arasında; oluşturulacak politikalar 
ve para kaynaklarının aktarımıyla, karar verme mekanizmalarını 
merkezden çevreye yerleşimlere yaymak amacıyla,
• Yerel yönetimler ve kent sakinleri arasında; kentlerin çeşitli 
sorunlarını yakından anlamak ve yerel halkı karar verme süreçlerine 
katmak için,
• Özellikle ülke sınırlarını aşacak şekilde Avrupa’daki tüm kentler 
arasında

işbirliği ve dayanışmayı gerekli görür. 
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