
  
 

4. STRATEJİK PLANLAMA 

Stratejik planlamanın ortaya çıkışı öncelikle askeri alanda olmuştur. 1960’larda özel 

sektör kuruluşları, kendi pazarlarındaki firmaların rekabet güçlerini artırmak için 

stratejik planlamayı kullanmaya başlamışlardır. 1970’lerin sonlarında da, yerleşim 

sistemlerindeki problemlerin farklı boyutlara taşınması, geleneksel planlama 

sistemlerinin çözüm bulmada yetersiz kalması ile birlikte Avrupa ve Amerika’nın 

bazı kentlerinde uygulanmaya başlamıştır.  

Küreselleşmenin ortaya çıkışı, teknolojideki gelişmeler, ekonomik sistemlerin 

farklılaşması, bütün dünyada rekabet kavramının gelişmesini beraberinde getirmiştir. 

Rekabet edebilirlik ekonomik, sosyal, kültürel, mekansal, vb. bir çok alanda 

gelişmenin temel gereği haline gelmiştir. Bu sebeple stratejik planlama her sektör ve 

kuruma uyarlanabilen, gelişmenin öncüsü yeni bir planlama anlayışı olarak varlığını 

sürdürmektedir. Stratejik planlama çeşitli araştırmacılar tarafından tanımlanmıştır. 

Albrechts (2006) içinde Faludi ve Van der Valk (1994) stratejik planlamayı genel bir 

planlama olarak tanımlamaktadırlar. Onlara göre, stratejik planlama operasyonel 

planlamadan önce gelir. Bununla birlikte, geniş bir araştırmayı kapsar, daha karmaşık 

sorunlar için geçici çözüm yolları üretir ve acil durumlarda uygulayabileceği birkaç 

planı hazır bekletir demektedirler. Buna ek olarak Albrechts (2006) içinde Granados-

Cabezas (1995)’a göre stratejik planlama, yeni eğilimleri, süreksizlikleri ve 

sürprizleri ön görmektedir; bununla birlikte daha çok açılmalara ve yeni fırsatların 

oluşturulmasına yönelik düşünce şekillerine odaklanmaktadır. Göksu, S. (2006) ise 

stratejik planlamada aktif katılım, açık diyalog, hesap verebilirlik, işbirliği ve 

uzmanlaşmanın anahtar kelimeler olduğunu belirtmektedir. Stratejik planlama, 

potansiyel kaynakları belirli bir vizyon çerçevesinde, fırsatlardan yararlanarak en 

uygun şekilde kullanarak, firmanın, kurumun ya da bir kentin vb. gelişmesinin 

sağlanması sürecidir. Stratejik planlama, bir süreçtir ve bu sebeple en 
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büyük özelliklerinden biri esnek bir yapıya sahip olmasıdır. Değişmeyen kararlardan 

söz edilmez, şeffaftır. Stratejik yönetim süreci Tablo 4.1.’deki gibidir.  

Tablo 4.1. Stratejik Yönetim Süreci 

 

• Plan ve Programlar 

• GZFT Analizi 

 

 
 

DURUM ANALİZİ 

 

 
 
NEREDEYİZ? 

• Paydaş Analizi 

 
 

• Kuruluşun varoluş 

gerekçesi 

 

MİSYON VE İLK

 

• Temel İlkeler 

ELER 

• Arzu edilen gelecek VİZYON 

 

NEREYE ULAŞMAK 

İSTİYORUZ? 

• Orta vadede ulaşılacak 

amaçlar 

• Spesifik, somut ve 

ölçülebilir hedefler 

 

 
AMAÇLAR VE 

HEDEFLER 

 

• Amaç ve hedeflere 

ulaşma yöntemleri 

STRATEJİLER 

 

 

 

• Detaylı iş planları 

• Maliyetlendirme 

• Performans Programı 

• Bütçelendirme 

FAALİYETLER VE 
PROJELER 

YERE NASIL 
ULAŞABİLİRİZ? 

 GİTMEK İSTEDİĞİMİZ 

• Raporlama 

• Karşılaştırma 

 

İZLEME 
 
 

 
 

• Geri besleme 

• Ölçme yöntemlerinin 

belirlenmesi 

• Performans göstergeleri 

• Uygulamaya yönelik 

ilerleme ve sonuçların 

değerlendirilmesi 

 
 

PERFORMANS ÖLÇME 
VE DEĞERLENDİRME 

 

 

 
BAŞARIMIZI NASIL TAKİP 
EDER VE 
DEĞERLENDİRİRİZ? 
 
 
 
 
 

Kaynak: DPT, 2006 
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Bütün bunlarla birlikte, stratejik planlamanın temel özellikleri kısaca aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

Stratejik planlama, sonuçların planlanması işidir; girdilerden çok sonuçlara odaklı bir 

yapıya sahiptir. Değişimin planlanmasıdır; değişimi desteklemektedir, dinamik bir 

yapıdadır ve geleceği yönlendirmektedir, esnek bir sistem olması düzenli olarak 

gözden geçirilmesini ve değişen şartlara uyarlanmasını gerektirmektedir. Bununla 

arttırır ve hesap verme sorumluluğuna temel 

oluşturmaktadır. En önemli özelliklerinden biri katılımcı bir yaklaşım olmasıdır. 

aya geçilmesi gerekmektedir. Asıl olan 

birlikte yönetimin kalitesini 

Planın başarıya ulaşması için ilgili tarafların, diğer yetkililerin, idarecilerin ve her 

düzeydeki kişilerin katkısı ve ortak çabası ve desteği son derece önemlidir. Stratejik 

planlama günü kurtarmaya yönelik olmayan uzun vadeli bir yaklaşımdır, ayrıca kesin 

şekilleri yoktur, farklı kuruluşların değişen yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek 

bir araçtır. Daha önce de bahsedildiği gibi stratejik planlama yalnızca bir belge 

değildir, planın sahiplenilmesi ve uygulam

doküman değil, stratejik planlama sürecidir.  

Stratejik planlama neredeyiz?, nereye gitmek istiyoruz?, gitmek istediğimiz yere 

nasıl ulaşırız? ve başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? sorularının cevabını 

verir ve bu sorulara verilen cevaplar stratejik planlama sürecini oluşturmaktadır 

(DPT, 2006). 

Stratejik plan yapım sürecinin en kritik aşaması, plan yapım kararının verilmesi, plan 

kararını veren yönetimin kararlılığı ve planı yönetme konusundaki kesinliği ortaya 

koyması ve planlama ekibinin oluşturulup çalışmaya başlanmasıdır (Kalkan ve diğ., 

2005). Planın başlangıç aşaması amaç ve buna bağlı vizyonun ortaya konmasıdır. 

Vizyonun belirlenmesi aşamasında mevcut durumun incelenmesi ve potansiyeller 

doğrultusunda bir vizyon belirlenmesi sürecin başarılı olabilmesinin temel 

koşullarındandır. Ardından belirlenen vizyon çerçevesinde hedefler ve buna bağlı 

olarak geleceğe yönelik stratejiler belirlenmektedir. Hedef ve amaçlara ulaşabilmek 

için ve buna bağlı konularda eylem stratejileri geliştirebilmek için güçlü ve zayıf 

yanlar, fırsatlar ve tehditler değerlendirilmektedir. Bu analize, GZFT8 analizi 

denmektedir. GZFT analizi, belirlenen vizyona yönelik güçlü yanların, zayıf 

yanların, fırsatların ve tehditlerin ortaya konması çalışmasıdır. Güçlü ve zayıf yanlar 

iç faktörler, fırsatlar ve tehditler ise dış faktörlerdir. Hedef ve stratejiler belirlenirken, 
                                                 
8 Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT analizi) 
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güçlü yanlarla tehditlerin üstesinden nasıl gelinebilir ve zayıf yönleri ortadan 

kaldırmak için fırsatlardan nasıl yararlanılabilir sorularına cevap aranmaktadır.  

), oluşturulan stratejilerin etkili olabilmesi için 

baz ısal unsurları barındırması gerektiğini önermektedir: 

defler: üm çabalar belirgin ve kesin bir şekilde anlaşılabilir 

 temel hedefle

• Teşviklerin sürdürülmesi: Strateji hareket serbestliğini korumakta ve bağlılığı 

i? 

• asyon: Strateji k yüksek olan yer ve zamanda 

akta mı? 

• Esneklik: Strateji belirgin bir amaç doğrultusu lmuş kaynak 

lik v  manevra kabiliyetini içer ekte mi? 

ş ve bağlı lid her bir temel hedefi için sorumlu 

ağlıyor mu? 

rakip ve muh e bekl nmedik saldırılarıyla başa 

teji işletme için aynak t ti faaliyet 

ta mı?  

Büt  lar çok aktörlü bir tartışma ortamında, uzun görüşmeler sonucu 

uzl  gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple daha önce de söylendiği gibi 

plan kararı veren yöneticinin liderlik yeteneği güçlü, bilgi sahibi, konusunda uzman 

ir yapıya sahip olması başarı ş tlarındand .  

Göksu, F. (2006)’ya göre doğru ılabilmesi için; 

• ona ve onun arkasında duracak lidere, 

ası için paydaşlar ve kurumun ortak değerlerinin doğru 

•  İletişim Yönetimine, 

gereksinim vardır.  

Albrechts (2006) içinde Quinn (1980

ı  kritik faktörleri ve yap

• Belirgin kesin he  T

ve erişilebilir ri içermekte mi? 

güçlendirmekte m

Konsantr ararlı olma olasılığı 

gücü toplam

nda oluşturu

tamponlarını, esnek e m

• Koordine edilmi

ve bağlı liderlik s

erlik: Strateji 

• Sürpriz: Strateji aliflerin açık v e

çıkabilmeye yetecek hız, gizlilik ve istihbarata sahip mi? 

abanları ve haya• Güvenlik: Stra  güvenli k

noktaları sağlamak

ün bu çalışma

aşmaya varılarak

b ar ır

bir stratejik planlamanın yap

Net bir vizy

• Vizyonun oluşturulm

belirlenmesine, 

Ayrıca, Stratejik
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Yukarıda stratejik planlamanın genel teorik çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır, ileriki 

bölümde ise kentlerin mekansal, ekonomik, sosyal gelişimlerinin başarıyla 

 stratejik planlama yaklaşımı 1970’li 

ok kolay olmamıştır. Ancak planlama yaklaşımlarına büyük bir yenilik 

planlanması için günümüz şartlarında önemi gittikçe artan mekansal stratejik 

planlama kavramı üzerinde durulmuştur. 

4.1. Mekansal Stratejik Planlama 

Mekansal stratejik planlama, stratejik planlama yönteminin kentler için 

uygulanmasıdır. Küreselleşmenin ortaya çıkışıyla birlikte ekonomik sistemlerdeki 

değişimler, teknolojik gelişmeler, bilgi, mal ve insan akımlarındaki yoğunluk artışı, 

fiziksel sınırların gün geçtikçe önemini yitirmesi, rekabet kavramının tüm alanlarda 

etkisini göstermeye başlaması, temsili demokrasiden çoğulcu ve katılımcı demokrasi 

anlayışına geçiş vb. bir çok etken kentsel sistemleri etkilemiş ve geleneksel planlama 

yaklaşımları yeni kentsel sistemlerde ortaya çıkan sorunların ve çözülmesi gereken 

problemlerin üstesinden gelememeye başlamıştır. Bununla birlikte planlama 

yaklaşımlarında yeni arayışlara girilmiş ve

yılların sonlarında bazı Avrupa ve Amerika kentlerinde uygulanmaya başlamıştır. 

Daha sonraları ise farklı idari seviyelerde kapsamlı bir planlama sistemine 

dönüşmüştür (Albrects, 2006). Stratejik planlama yaklaşımının kentlerde 

uygulanması ç

getirmiştir. Bu bağlamda geleneksel planlama anlayışı ile stratejik planlama 

yaklaşımı arasındaki farklar Tablo 4.2.’deki gibi özetlenebilir. 

Tablo 4.2. Geleneksel Planlama ve Stratejik Planlama Yaklaşımı Arasındaki Farklar 

 
Geleneksel Planlama ve Stratejik Planlamanın 

Özellikleri 
Geleneksel Planlama                                    Stratejik Planlama 
Kısa vadeli                                                   Uzun Vadeli                         
Tek konu                                                      Çoklu konular 
Organizasyonel Konular                              Toplumsal konular    
Hiyerarşik                                                     Hiyerarşik değil 
Düşük ilgi                                                     Yüksek ilgi 
Direktif temelli                                             Anlaşma temelli 
Çalışan temelli                                              Vatandaş temelli 
Yönetim temelli                                            Politika temelli 
Çalışan farkındalığı                                      Kamu farkındalığı 
Operasyonel odak                                         Politik odak 
Kaynak: Kemp, 1992 
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Geleneksel planlama anlayışının sonucunda önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

Geleneksel planlamada, mekansal gelişim ile ekonomik ve toplumsal gelişim 

unla 

birlikte; kısa, orta ve uzun vadeli projeler arasında entegrasyon sağlanamamaktadır. 

Son  

entegra ksu, F., 2005). 

Me

anlayış pıya sahiptir ve geniş kapsamlıdır. Geleneksel planlarda 

old

ele alın zerine kurulmuştur. Planlamaya demokratik bir anlayış 

getirme

tarafınd ndendir ve bu 

şekilde plancının rolü de değişikliğe uğramıştır. Geleneksel planlama anlayışında 

tek  

arasınd r konumundadır. Tosics (2003) stratejik planın 

yal

metodu  stratejik planların 

yal

birebir maktadır. 

ıdır.  

iyi yol 

bulunmamaktadır. Bu bağlamda tek bir mekansal stratejik planlama tanımından söz 

edi 997), mekansal stratejik 

pla m

aldığı, i için planlama ve geliştirme süreçlerinin yer 

ald s ır. Albrechts (2006) içinde Kunzmann 

(2000) ise mekansal stratejik planlamadan, “bölgesel, milli ve Avrupa seviyelerinde 

arındıran, kamu sektörü için daha uzun vadeli bir planlama” 

olarak bahsetmektedir. Bütün bunlarla birlikte mekansal stratejik planlama; faydalı 

arasındaki ilişki sistemi yeterince sağlanamamaktadır. Bölgesel, kentsel ve yerel 

planlama çerçevesi ve ölçekleri arasında bağlantı kurulamamaktadır. Bun

uç olarak, geleneksel planlama anlayışında üst ölçekli planlar arasında 

syon ile katılım boyutu eksik kalmaktadır (Gö

kansal stratejik planlama uzun dönemli bir yaklaşımdır. Geleneksel planlama 

ına göre esnek bir ya

uğu gibi yalnızca arazi düzenlemesi değildir, planlama sosyo- ekonomik düzeyde 

ır. Rekabet kavramı ü

ktedir. geleneksel planlamada olduğu gibi yalnızca yerel yönetim birimleri 

an yapılmamaktadır. Çok aktörlülük en önemli özellikleri

nik bir eleman olarak görev alan plancı, mekansal stratejik planlarda aktörler 

aki uzlaşmayı sağlayan bir lide

nızca uzun dönemli ve geniş kapsamlı yapısıyla değil, aynı zamanda hazırlanma 

yla da geleneksel planlamadan ayrıldığının ve başarılı

nızca plancılar tarafından gerçekleştirilmediğinin, aktörlerin de planlama sürecine 

katıldıklarının üzerinde dur

Mekansal stratejik planlama yasal bir zorunluluk olarak gerçekleştirilmemektedir. 

Özden ve Turgut (2006)’a göre stratejik plan, planlama sürecinin kendi doğal işleyiş 

ve mantığı içinde kurgulanması gereken bir üst kademe çalışma olarak planlamanın 

önünde var olması gereken temel bir yol haritas

Mekansal stratejik planlamanın başarılı olabilmesi için tek bir en 

lmemektedir. Albrechts (2006) içinde Healey (1

nla ayı “farklı kurumsal ilişkiler ve pozisyonlarda bulunan bir dizi kişinin yer 

mekansal değişiklik yönetim

ığı osyal bir süreç” olarak tanımlamaktad

mekansal boyutu b
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olan tüm değişimlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan, özel sektör kurumları, 

kamu kurumları ve vatandaşlar arasındaki bir fikir birliği anlaşması olarak 

tanımlanabilir. Kentsel kültürün değişimi için uygulanan bir yöntemdir ve arzu edilen 

geleceğin tanımlanması için kentlerde mekansal stratejik planlama yöntemine 

başvurulmaktadır. Aynı zamanda bir eylem sözüdür, geleneksel planlamadan ayrılan 

in yapılmamasıdır. Mekansal stratejik planlama 

den kazanç sağlayan 

 

inden sorumlu politikacılar ve kentin ekonomik temsilcileri olan şirketler ön 

plana çıkm  edilmektedir. Buna göre, 

zyon kazandırmaktadır 

tan yönetim 

ılmasını sağlamakta 

sına olanak vermektedir. 

ıkan sorunlar için geçici 

tadır. Bununla birlikte, 

n, rekabet edebilirlik 

ır. Albrechts (2006)’e göre 

planlar; geleceği aydınlatırlar, gelecekteki sonuçları 

en büyük özelliği yapılmış olması iç

uygulama temelli bir yapıya sahiptir.  

Mekansal stratejik planlamanın amaçları arasında kente orta vadede, yaşam kalitesini 

yükseltmek ve rekabet edebilirliği sağlamak için stratejik hedefler belirlenmesi 

sayılabilir. Bir diğer amacı da, gelecekte olması istenen kentin gerçekçi bir projesini 

oluşturmak ve bu projeyi devam ettirme doğrultusunda, yerel temsilcilerin 

stratejilerini organizasyonel, insan ve finansal kapasite ve kaynaklarla bir noktada 

birleştirmeye teşvik etmektir. Spit (2006), bir stratejik planın temel fonksiyonunun 

“fiziksel çevreyi etkilemek değil; ilgili tarafların yenilenmiş karar alma süreçlerinin 

etkilenmesi için bir referans noktası oluşturabilmek”  olduğu üzerinde durmaktadır. 

Daha önceki bölümde de bahsedildiği gibi stratejik planlama bir süreçtir. Bu 

doğrultuda mekansal stratejik planlama sürecinde rol alan öncülere bakıldığında; 

karar verme ve fikir geliştirme kapasitesine sahip, politik, ekonomik ve sosyal 

liderler, vatandaşların yaşamlarında yankı uyandıran temsilciler (sivil toplum 

örgütleri, çeşitli dernek ve sosyal kuruluşlar vb.) ve vatandaşların kendileri 

görülmektedir. Böylece mekansal stratejik planlama sürecin

birimler olarak; kent sakini ve sonuç kullanıcı olarak vatandaşlar, kentin kamu

yönetim

aktadır. Ayrıca kent için faydalarından da söz

sürekli değişim geçiren bir m kentlere global bir viekan olarak 

ve kentler için genel bir hedef elde edilmektedir. Gittikçe ar

problemlerine karşın kısıtlı kaynakların en verimli şekilde kullan

ve yeni yönetim ve organizasyon modellerinin ortaya çıkma

Bütünsel bir planlama yaklaşımı getirerek kentlerde ortaya ç

olarak geliştirilen önlemlerin maliyetlerini ortadan kaldırmak

kent sakinlerinin ekonomik ve sosyal gelişimlerini sağlaya

faktörleriyle kentin geleceği garanti altına alınmaktad

mekansal stratejik 
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değerlendirerek günlük kararları alırlar, çevreye ilişkin değişikliklerin bir şekilde 

gerçekleşmesini sağlarlar ve çeşitli kurumların işlevlerini geliştirirler. 

Mekansal Stratejik Planlamanın Temel Özellikleri 

• Kentin sosyal ve ekonomik bir bütün olarak düşünülmesi: Şekillendirilen 

gelecek vizyonunda ekonomik ve sosyal boyutlar birbirinden ayrı 

düşünülmemektedir. Kent ekonomik ve sosyal yapısıyla bir bütün olarak ele 

• Fonksiyonel bir kalite modeli tasarımı: Kentsel sistemlerdeki sorunların 

ni organizasyonel oluşumlara 

alınmaktadır. Mekansal stratejik planlar, sadece ekonomik verimlilik değil, 

yaşam kalitesi, çevresel ve sosyal koruma konularını da içermekte, kent ve 

bölgesi için uzun dönemli, kapsamlı bir vizyon geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

• Kamu-özel etkileşimi: Dünyanın kentlere sunduğu yeni fırsatlar –ve 

tehlikeler- tek bir noktadan idare edilemez hale gelmiştir. Bu sebeple 

tanımlanan hedefler temelinde koordine edilen eylemlere ihtiyaç 

duyulmaktadır ve bu eylemler kamu sektörü ve özel sektör işbirlikleri ile 

gerçekleştirilmektedir. 

• Eylem temelli: Mekansal stratejik planlar rafta terk edilecek dokümanlar 

değildir. Kentlerin geleceği için istenilmeyen eğilimleri değiştirmek ve 

olayları önceden görebilmek için uğraşan planlardır. Bu bağlamda uygulama 

temelli yaklaşımlardır. 

çözümü için  bir çok kurumun birlikte çalışması gerekmektedir. Bu bağlamda 

planlama sürecinin en etkin ve verimli yöntemle ilerlemesi gerekli hale 

gelmektedir. Mekansal stratejik planlama yöntemi  bu aşamada, ortak karar 

birliği ve uzlaşma sağlanması yönünde ye

olanak vermektedir. 

• Daha küçük eylemlerin düşünülmesi:  Kentlerin değişimi ve gelişimi için özel 

büyük ölçekli eylemler kadar önemli görünmeyen fakat ayrı ayrı düşünülmüş 

ve bir araya geldiklerinde değişime önemli katkılarda bulunan küçük 

eylemler de önemlidir. Mekansal stratejik planlama sürecinde küçük ölçekli 

projeler de bütün içerisinde düşünülüp uygulamaya konularak gelişime ve 

değişime katkıda bulunmaktadır (Santacana, 2000). 
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Mekansal stratejik planlama sürecinin başarılı olabilmesi için; sürece katkıda 

bulunması kararlaştırılan bütün kişi ve kurumların istekli olması gerekmektedir. 

Kamu ve özel kurumların en yüksek temsilcilerinin plana liderlik etmesi ve planın 

taslağını oluşturmak için gerekli olan minimum teknik altyapının sağlanması da 

başarı koşullarındandır. Bunun yanı sıra finansal kaynakların yeterli olması ve insan 

kaynaklarının hem niceliksel hem de niteliksel olarak yeterli olması, toplumsal 

hislerin güçlü olması ve duyarlı olunması planın başarılı olabilmesi için gereklidir. 

n 

Eylem temelli olan planın bir diğer başarı şartı ise planın çıktılarını uygulayabilme 

kararlılığıdır.  

Mekansal stratejik planın yapısı şu şekildedir: 

• Konsept (Yerleşimin uzun dönemli gelişimiyle ilgili çok genel bir vizyon) 

• Strateji (Vizyonun nasıl gerçekleştirileceği) 

• Stratejik amaçlar (Uzun dönemli, genel ve ölçülemeyen amaçlar) 

• Programlar (Stratejik amacı gerçekleştirebilmek için uygulanan yolu

sektörel ve yapısal evresi) 

• Programın elemanları (Orta ve kısa dönemli ölçülebilir ifadeler: ne, ne 

zaman, ne kadar) 

• Projeler (Amaçları tamamlamak ve gerçekleştirmek için somut elemanlar) 

(Tosics, 2003). 

Yukarıda mekansal stratejik planlama kavramı teorik olarak açıklanmış, geleneksel 

planlama yaklaşımıyla arasındaki farklara, mekansal planlamaya ne gibi değişiklikler 

getirdiği, başarılı olabilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiği kısaca anlatılmıştır. 

Mekansal stratejik planlamanın pratikte nasıl işlediğini görebilmek amacıyla bir 

sonraki bölümde mekansal stratejik planlamanın dünyanın çeşitli yerlerindeki 

kentlerde uygulama örnekleri üzerinde durulmuştur.  

4.2. Dünyadan Mekansal Stratejik Planlama Örnekleri 

Mekansal stratejik planlama kavramının açıklanmasından sonra ileriki bölümlerde, 

çeşitli kentlerde yapılmış olan mekansal stratejik planlama örneklerine yer 

verilmiştir. Ekonomik sistemin güç dengelerinin bulunduğu üç önemli kıta olan 

Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika kıtalarında yer alan kentlerinden örnekler 
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seçilmiştir. Bu bağlamda Avrupa kıtasında Barselona ve Helsinki kentleri, Asya 

kıtasından Seul kenti ve Kuzey Amerika’dan Oregon kenti mekansal stratejik 

planlama çalışmaları incelenmiştir. 

4.2 A

Barselo

açısınd

model 

örneği,

yansıtm

4.2.1.1. Barselona 

Barselo

Komite

kadar y ejik plandan söz edilmektedir. İlk stratejik planın adı, 

“Barselona İçin Ekonomik ve Sosyal Kalkınma: 2000 Yılı Perspektifli Stratejik 

Plan” d

çalışma

hazırlan

göre şekillenm iştir. Bununla birlikte Barselona Stratejik Plan 

çalı a

ve önc

modeli

Planlam

düşünülerek, planlam

1. Barselona Kentsel Bütünü  

2. 

3. 

4. 

5. 

 

.1. vrupa 

na mekansal stratejik planlama örneği, dünyada mekansal stratejik planlama 

an ilk örneklerden olması ve mekansal stratejik planlama yaklaşımına yeni bir 

önerisi getirmesi açısından önemli görülmüştür. Bunun yanında Helsinki 

 mekansal stratejik planlama anlamında güncel olarak devam eden çalışmaları 

ası sebebiyle seçilmiştir. 

na’da ilk stratejik planlama süreci yasal olarak 1988 yılında, Yürütücü 

 ( Executive Committee)’nin kurulmasıyla başlamıştır. Barselona’da bugüne 

ürütülmüş olan üç strat

ır. İlk programlı plan dokümanı 1998 yılında ortaya çıkmıştır. Planlama 

larının başladığı dönemlerde Barselona kentinin Yaz Olimpiyat Oyunları’na 

ıyor olması, kentsel stratejik planın Olimpiyatlar önceci kentin ihtiyaçlarına 

esini beraberinde getirm

şm sında kendine özgü karakteristikleri olan ve dünyadaki diğer kentlere örnek 

ü olan bir model geliştirilmiştir. İş-odaklı ABD modeline göre, Barselona 

 vatandaş-odaklıdır.  

a hedef ve ölçütlerini “merkez kent”le sınırlı tutmanın anlamsız olduğu 

a alanı olarak beş farklı yapı tanımlanmıştır: 

Metropoliten Kent 

Metropoliten Bölge 

Katalonya 

Avrupa Makro-bölgesi 
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Stratejik planlama, gerektiğinde başkaları tarafından desteklenebilecek dört temel 

yapı üzerinde organize olmuştur. Bunlar:  

• Planlama Genel Konseyi  

• Yürütücü Komite  

• Koordinasyon Ofisi ve 

• Teknik Komisyonlar’dır. 

Planın Genel Konseyi, kurumsal katılımın en üst birimidir. Kentin belediye başkanı 

tarafından liderlik yapılır ve planda olması gereken bütün kurumlardan üyeleri 

’ün üzerindedir. Genel Konsey’in 

yar ’in 

fon y tur. Konsey Plan’ı onaylar ya da 

reddeder. 

Organizasyon yapısının ilk parçası olan Yürütücü Komite’nin üyeleri, kentin 

ihti

Bunlar dır: 

• Barselona Ticaret, Sanayi ve Denizcilik Odası 

• ma Grubu 

• Barselona Üniversitesi 

Yürütücü Komite’nin fonksiyonu tüm planlama sürecini yönetmek, tartışmaları 

bulunur. Bu kurumların sayısı bugün 300

dımcıları Yürütücü Komite’nin kurumsal temsilcileridir. Genel Konsey

ksi onu tamamen karar verme üzerine kurulmuş

yaçlarını en iyi sunabilecek olan ekonomik ve sosyal kurumların temsilcileridir. 

, gerçekte, kentin paydaşları

• Barselona Kent Konseyi 

Ekonomik Tartış

• Ticaret Birliği 

• Barselona Ticaret Fuarı Kurumu 

• Yönetim Birliği 

• Barselona Metropoliten Alanı Belediyeler Birliği 

• Barselona Liman İdaresi 

gözlemlemek, teknik komisyonların işlerini analiz etmek, Stratejik Plan’ın önerilerini 

Genel Konsey’e sunmak olarak özetlenebilir.  
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Koordinasyon Ofisi, Planda tanımlanan işleri gerçekleştirmek ve Yürütücü 

Komite’nin direktiflerini yerine getirmek için çalışmaktadır. Esnek bir yapıya 

sahiptir (iki ekonomist ve bir sekreteryadan oluşan) ayrıca Planın geçekçi şekilde 

devam ettiğinden emin olma konusunda anahtar rol oynamaktadır.  

Teknik Komisyonlar, çeşitli fonksiyonları üstlenebilirler. En önemli Komisyonlar, 

r sürecin belirli aşamalarının gerektirdiği geçici 

• İletişim 

Barselona’nın 1. Stratejik Planı 2000 (1990): 

İlk plan 1990 yılında onaylanmıştır. Planın genel amacı, coğrafi olarak makro-

böl eniz kültürüne sahip, sosyal olarak dengeli, modern bir 

yaş elli, dinamik bir Avrupa metropolü yaratmaktır. İlk stratejik amaç, 

Bar idare merkezi olarak geliştirmektir. Bunun için 

oluşturulan hedefler; Barselona’yı dünya bütünündeki metropoliten yığınlaşmalar ve 

vrupa kentleri ağına sokmak ve metropoliten yapıyı kemikleştirmektir. İkinci 

planlardaki önerileri taslak haline getirme işini üstlenmektedir ve Takip 

Komisyonları, Planın uygulama sürecinin gözlemlenmesi için çalışmaktadır. Her iki 

durumda da Komisyonlar kentteki bazı önemli kişilerden oluşmaktadır ve Yürütücü 

Komite tarafından atanmaktadır. Ayrıca isteyen tüm Genel Konsey üyeleri bu 

Komisyonlara katılabilir. Bunla

komisyonlardır.  

Tüm bunlarla birlikte ilk planın taslağının oluşmasına önemli katkıda bulunan 

Tavsiye Komisyonu (Advisory Commission) planlama sürecinin düzgün işlemesi 

için gerekli metodolojik kılavuzlar geliştirmiştir.  

Mekansal stratejik planın hedefi genel olarak fikir birliği sağlanan, kent için bir 

gelecek vizyonu oluşturmak ve bu vizyonu gerçekleştirmek için bazı ölçütler 

geliştirmektir. Barselona modeli aşağıdaki prensiplere uymaktadır: 

• Katılım 

• Çalışma gruplarının profesyonelliği 

• Etkili method 

• Canlılık 

• Sentez oluşturma kapasitesi 

gede konumlanmış, Akd

am kalitesi tem

selona’yı makro-bölgenin 

A
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stratejik amaç, yaşam kalitesini arttırmak ve insanların ilerlemesini sağlamaktır. Bu 

amaç için geliştirilen hedefler; çevreyi geliştirmek, her seviyede eğitimi ve ilerleme 

ara ek, sosyal fırsatları arttırmak ve kültürel altyapıya 

öncelik vermektir. Üçüncü stratejik amaç, endüstriyi ve şirketler için gelişmiş 

hiz r. Bu amaç doğrultusunda, yollar ve telekomünikasyon 

kon u rin sağlanması için gerekli olan temel altyapıyı 

olu si için teknolojik yenilikleri teşvik etmek ve 

metropoliten alan içindeki potansiyel sektörleri geliştirmek doğrultusunda hedefler 

cı olan araştırmaları güçlendirm

metleri güçlendirmekti

us nda gelişmiş hizmetle

şturmak, endüstrinin gelişme

belirlenmiştir. 

Yeni kentsel rekabet modeli için üç temel özellik eğitim, gelişmiş hizmetler ve 

altyapı sistemleridir. 

 

Şek 4 nti, Avrupa Metropolü, Uluslararası Metropol – Barselona 
(www.bcn.es)

Barselona’n

İlk a inin başlamasından dört yıl sonra, planın sonuçlarının 

değ ın genel hedefinin başarılı 

olu ca göre; 1. Plan’da öngörülen ölçütlerin %70’den 

fazlası ileri ya da orta seviyede uygulamaya geçmiştir. 2. Plan’ın genel amacı; 

ekonom şam kalitesi konularındaki gelişmeyi garanti altına 

 

il .1. İspanya ke
 

ın 2. Stratejik Planı 2000 (1994) 

pl nın taslak sürec

erlendirmesi kararlaştırılmıştır. Temel soru ilk plan

p olmadığıdır. Ulaşılan sonu

ik ve sosyal gelişme ve ya

alarak, Barselona’nın uluslar arası ekonomiye entegrasyonuna önem vermektir. 2. 

Planda, ekonomik, sosyal ve alansal olarak üç tip senaryo geliştirilmiştir.  
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Temel olarak beş stratejik amaç belirlenmiştir: 

• Ekonomik sektörlerin adaptasyon süreçlerini kolaylaştırmak 

• Barselona’yı ekonomik ve sosyal bir bütün haline getirmek 

• Sosyal entegrasyonun yeni isteklerine olumlu karşılık vermek 

• Uluslar arası ölçekte modern bir ekonomik aktivite yayılımını garantilemek 

• Barselona’yı dünya pazarlarında konumlandırmak 

Ayrıca 2. Plan Kentsel Kalite ve Verimlilik Yönetimi Programı’nı içermektedir. Bir 

diğer adı, Barselona Kalite Ağı’dır ve altı sektörel ağ (Kamu Yönetimi, Toplum 

Sağlığı Merkezleri, Liman Topluluğu, Eğitim, Oteller, Restoranlar ve Turizm ve 

Toplu Ulaşım) çatışı altında, 39 şirket, kurum ve organizasyondan oluşmaktadır. 

n dört ana 

i bağlantı noktası 

politen sisteminin parçası olan Barselona 

3. Planla birlikte yedi Teknik Komisyon görev almıştır. Komisyonların çalıştıkları 

kon r ik aktiviteler, yenilik ve bilgi, 

hizmetleri ve altyapı sistemlerinin finansmanı için yeni formüller, vatandaşlık ve 

katı , sürdürülebilirlik ve sosyal ayrımcılığın önlenmesi, Avrupa’da 

şmesi ve Barselona metropoliten 

3. Stratejik Plan (1999) 

1998’de 3. Stratejik Plan şekillenmeye başlamıştır. Gelecek için yeni vizyo

senaryo üzerinde temellendirilmiştir: 

• Dünya ile birbirine bağlanmış bir Barselona (Küresel dünyaya bağlanan kent) 

• Barselona’nın Avrupa ve Latin Amerika ülkeleri arasındak

olması 

• Ekonomik hareketlilik 

• Kentlerin metro

ula ; küresel ekonomi çatısı altında yeni ekonom

lım  sosyal 

Barselona’nın konumunun ve değerinin geli

bölgesinin güçlenmesidir. 
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Şekil 4.2. Üçüncü Stratejik Plan’ın Metropoliten Modeli (www.bcn.es) 

rupa ve Amerika’da belirli özellikleriyle başarılı bulunan bir 

deneyimdir. Bu modelin üç aşamada etkisi vardır: 

• Ulusal, devletlerüstü (supranational) ve sınırlar arası organizasyonlar 

• Katalan ve İspanyol Kentleri ve 

• Üniversiteler, araştırma merkezleri ve yabancı kentler 

Barselona modeli, kentin sosyal ve ekonomik temsilcileri arasındaki katılım ve 

beklenti kültürünün geliştirilmesini kendine mal etmiştir.  

4.2.1.2. Helsinki 

Helsinki Metropoliten Alanı, Helsinki, Vantaa, Espoo ve Kauniainen kentlerinin 

dır. Ancak planlama çalışmalarını, yarı resmi bir kurum olan ve dört 

n Alan Konseyi yürütmektedir.  

i kullanım 

lanlamasında işbirliğini güçlendirmek ve yerel yönetim karar vericileri ve 

plancılarının stratejik plan geliştirme senaryolarına girdi oluşturmaktır.  

Barselona modeli Av

oluşturduğu bir alanı kapsamaktadır. Metropoliten alanın tek bir yönetim merkezi 

bulunmamakta

belediyenin de üye olduğu Helsinki Metropolite

Helsinki Metropoliten Alan Konseyi, Kalkınma Planlaması Birimi, 2003 yılında 

Helsinki Metropoliten Alanı için 2025 Vizyonu’nu oluşturmuştur. Gerçekleştirilen 

çalışma kapsamında tarihsel yapı incelenmiş ve bölge için gelişme senaryoları ortaya 

konmuştur. Nüfus ve işgücü büyümesinin 2025 yılına kadar bölgenin arazi 

kullanımında ne gibi etkileri olabileceği gösterilmeye çalışılmıştır. Alanın dengeli bir 

şekilde gelişimini sürdürmesi ve bölgesel yapıda gerçekleşen değişimler temel 

tartışma konularıdır. Gerçekleştirilen çalışmanın bir diğer amacı genel araz

p
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Helsinki Bölgesi on iki yerel yönetim biriminden oluşmaktadır (Şekil 4.3.). 

 

Şekil 4.3. Helsinki Metropoliten Alanı ve Metropoliten Bölgesi (www.ytv.fi) 

Helsinki Bölgesi, Baltık Denizi Bölg

Metropoliten Alan 
Helsinki bölgesinin 
kalan kısmı 

esi’nde dengeli bir şekilde büyüyen, etkili ve 

rek t

başarılı şirketlere, düzgün altyapı sistemlerine, toplu ulaşım sistemine, taşımacılık 

hizm

2025 Vizyonu, bölgenin toplumsal yapısı için gelişme hedefleri formüle etmek için 

oluş esini garanti altına almak, 

toplum el ulaşım sistemi 

fusunun önümüzdeki yirmi yıl içerisinde 300 bin kişi 

artacağını göstermektedir. Metropoliten Alan nüfusu da 215 bin kişi artacaktır (Şekil 

4.4.). 

abe çi bir merkez konumundadır. Bu konumunu, yüksek eğitimli nüfusuna, 

etlerine, çok yönlü kent kültürüne ve güzel bir yaşam alanına borçludur.  

turulmuştur. Amaç; işgücü ve nüfusun dengeli büyüm

sal yapıyı tamamlamak ve sürdürülebilir bir kents

yaratmaktır. Temel hedef; fonksiyonel olarak karışık kullanımlı (mixed-use) kentsel 

ağ yapısını oluşturmak ve aynı zamanda kendine yeten bağımsız bölgeler 

oluşturularak toplu ulaşım sistemleri ile her noktaya ulaşılabilirliği sağlamaktır.  

Helsinki Bölgesi’nin nüfusu yapılan projeksiyonlara göre 2025 yılı sonunda 1,5 

milyon kişiye ulaşacak, Helsinki Metropoliten Alan nüfusu ise 1.17 milyon kişi 

olacaktır. Bu da bölge nü
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Şekil 4.4. Helsinki Metropoliten Bölgesi Nüfus Değişimleri (www.ytv.fi) 

Bun l ra göre 

Helsinki Metropoliten B  yoğunluğu 2000 yılı değerlerine göre 2025 

yılında %26’l

un a birlikte, aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi yapılan projeksiyonla

ölgesi’ndeki iş

ık bir artış göstermektedir. 

 

Şekil 4.5. Helsinki Metropoliten Bölgesi İş Yoğunluğu Değişimleri (www.ytv.fi) 

Gerçekleştirilen çalışmada, çok merkezli bir yapı oluşturulması hedefi doğrultusunda 

çalışanların işe gidiş geliş akımları incelenmiştir. Buna göre metropoliten merkeze 

dışarıdan günübirlik iş için gelen kişi sayısı 1980’lerden 2000’lere gelindiğinde iki 

katından fazla değere ulaşmıştır (Şekil 4.6.). 
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Şekil 4.6. 1980–2000 Y e Çalışmaya Gelen Kişi Sayısındaki 
Değişim (www.ytv.fi) 

ılları Arası Merkez

 

Şekil 4.7. Merkeze Çalışmaya Gelen Kişilerin 2025 Yılı Projeksiyonu (www.ytv.fi) 

Buna göre yapılan projeksiyonlar sonucu, 2025 yılında işe gidiş geliş akımlarının 

2000 yılına göre yaklaşık iki katına çıkacağı varsayılmaktadır.  

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucu elde edilen veriler ışığında oluşturulan Helsinki 

Metropoliten Alanı için İdeal 2025 Vizyonu aşağıdaki gibidir: 

• Küreselleşen dünyada bir öncü 

1980’de HMA’da 
47000 iş-konut arası 
gidiş geliş 

1990’da HMA’da 
88000 iş-konut arası 
gidiş geliş 

2000’de HMA’da 
102500 iş-konut arası 
gidiş geliş 

 

 
HMA’da çalışan ve yaşayan 
çalışanlar 

HMA’daki iş-
konut arası gidip 
gelen sayısı

 

2025 yılı tahmini 
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• Dengeli büyüme 

• Yüksek eğitimin desteklediği iş çevreleri 

• Yaratıcı ve çok yönlü kent kültürü 

• Yeşil kentsel çevre 

• Düzgün bir yaşam çevresi 

• Erişilebilir ve kaliteli hizmetler 

• Sürdürülebilir kent trafiği  

• Sağlam bölgesel yapı 

rdiler oluşturulmuştur. Çalışmalar sonucu 

oluşturulan Helsinki Metropoliten Alanı fonksiyonel bölge sınırları Şekil 4.8.’de 

görülmektedir. Yapılacak stratejik planlama çalışması çok merkezli ve dengeli bir 

kentsel sistem oluşturmayı hedeflemektedir. 

Yapılan çalışmalarla kentsel bölge sınırları belirlenmeye çalışılmış, metropoliten 

bölge stratejik planlama çalışmasına gi

 

Şekil 4.8. Helsinki Metropoliten Alanı Fonksiyonel Bölge Sınırları (www.ytv.fi) 

İş-konut arası gidiş 
geliş oranları 
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Helsinki Metropoliten Alan Konseyi, çalışmalarında “vizyon” terimini kullanmış 

olmalarına rağmen, kentsel nitelikleri “yapısal” olarak incelemişlerdir. (nüfus, trafik, 

konut, vb.) İncelemeler ve araştırma sonuçları doğrultusunda kentsel formun 

öng  bir taslak çalışması yapılmıştır (Vanolo, 2004) (Şekil 4.9.). örüldüğü fiziki

 

 

Ş kil 4.9. Helsinki Metropoliten Bölgesi Kentsel Form (www.ytv.fi) 

Helsinki Metropoliten Alanı Tavsiye Kurulu ve 14 Helsinki Bölgesi belediyesini 

kapsayan danışmanlar komitesi gönüllü olarak Helsinki Metropoliten Alan Konseyi 

ile işbirliği yapmaktadır. Bu bağlamda, Tavsiye Kurulu da Helsinki Metropoliten 

Alanı için genel bir vizyon belirlemiş ve buna yönelik stratejiler oluşturmuştur.  

Genel vizyon; Helsinki Metropoliten Alanı iş ve yenilikler açısından dünya 

ölçeğinde dinamik bir merkezdir. Metropoliten Alan’ın sahip olduğu yüksek kalitede 

hizmetler, sanat ve bilim, yaratıcılık ve adaptasyon yeteneği vatandaşlarının 

başarısını arttırmakta ve tüm Finlandiya için yararlar sağl opo ten 

l 

izmetleri konularında 

ını izleme stratejileri sayılabilir.  

e

amaktadır. Metr li

Alan doğa ile iç içe, yaşamanın, öğrenmenin, çalışmanın ve iş yapmanın güze

olduğu bütünsel bir bölge olarak geliştirilmelidir.  

Stratejik amaçlar ve buna yönelik geliştirilen stratejiler: 

1. Refah ortamını ve hizmetleri geliştirmek için ölçütler belirlemek: buna 

yönelik stratejiler olarak; sosyal hizmetler ve gelişim h

ortak strateji, ortak hizmet organizasyonlar
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2. Rekabet edebilirliği arttırmak: buna yönelik stratejiler; yenilik stratejisi, 

bölgesel ticaret gelişimi, uluslar arası ticaret pazarı, uzmanlaşmış işgücü ve 

tejilerdir. 

k amacına yönelik geliştirilen stratejiler; 

 geliştirme, etkin ulaşım sistemi ve konut politikalarının 

izlenebilirliği stratejileridir.  

Ana amaç ve buna yönelik oluşturulan stratejiler paydaşlar arası ortak karar birliği ile 

beli eler aşağıdaki gibidir: 

• Sürdürülebilir kalkınma 

• Çok kültürlülük 

4.2.2. Asya  

Küreselleşme ile birlikte iletişim, ulaşım ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, 

sermayenin sınır tanımaması, Asya kıtasındaki birçok kentin, ucuz iş gücü 

potansiyelleri ve yatırım teşvikleriyle hızlı bir ekonomik büyüme sürecine girmesine 

neden olmuştur. Seul de Asya kıtasında hızlı bir ekonomik büyüme gösteren ve 

bununla birlikte bir çok problemle karşı karşıya kalan metropol bir kenttir. Bu açıdan 

Seul’de stratejik planlama çalışmalarına yer verilmiştir. 

4.2.2.1. Seul 

Seul Metropoliten Bölgesi, küreselleşme süreci ile birlikte dünyanın en hızlı büyüyen 

syo-

ekonomik aktiviteler birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde, bölge içi problemlerin 

göç politikalarına erişilebilirlik üzerine stra

3. Kentsel yapı ve konutları geliştirme

ortak arazi kullanımı

rlenmiştir. Stratejileri destekleyen ilk

• Uluslar arası etkinlik 

• Dengeli ekonomi 

• Güvenlik 

• Kapsamlılık 

• İyi yönetim 

bölgelerinden biri haline gelmiştir. Seul Metropoliten Bölgesi’nde nüfus ve so
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varlığı ortaya çıkmaktadır. Bu problemler; konut stoğunun yetersizliği, kalabalık 

olması, yüksek arazi fiyatları ve spekülasyonlar, trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve 

çevresel bozulma, kentsel yayılma, kentsel kullanımlardaki kalitenin düşüklüğü ve 

yerel yönetimlerin mali durumlarının kötü olması olarak sıralanabilir.  

Seul Metropoliten Bölgesi, metropoliten yönetim birimine sahiptir. Seul 

Metropoliten Bölgesi, doküman olarak bir stratejik plana sahip değildir; ancak Seul 

Metropoliten Yönetimi, Seul için 2006 yılı vizyonu oluşturmuştur. Buna göre, ana 

amaç Seul’u dünya ölçeğinde bir kent yapmaktır. Bu amaca yönelik üç temel vizyon 

belirlenmiştir: 

1. Sıcak kalpli Seul 

2. İnsan merkezli, uyumlu Seul 

3. Ekonomik olarak canlı Seul 

Vizyon hedefleri ise gelenekleriyle birlikte yaşayan modern kent, güvenli ve uyumlu 

kent ve dengeli kalkınmış bir kenttir. 

2006 vizyonu doğrultusunda ayrıca uluslar arası işbirlikleri için politik amaçlar ve 

    POLİTİK HEDEFLER                     PROJELER 

imleri desteklemek 

3. Yeni kardeş kent ilişkileri kurmak 

4. Uluslar arası organizasyonlar arası  

 

projeler geliştirilmiştir.  

Politik amaç, Seul’u dünya ölçeğinde bir kent yapmak için temel oluşturmaktır. Buna 

yönelik belirlenen politik hedefler ve projeler aşağıdaki gibidir:     

Tablo 4.3. Seul’un Politik Hedefleri ve Projeleri  

 Seul’un diplomatik yeterliliğini   1. Belediye başkanının kent içi gezilerini 

 geliştirmek         kolaylaştırmak 

      2. Etkili, pratik ve sürdürülebilir  

   değiş

    işbirliği seviyelerini yükseltmek 
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 Se

 arasınd

 gerçekleştirmek        programlar başlatmak 

 

           kurmak 

      3. Seul Yabancılara Yardım Merkezi’ni  

un verdiği  

         hizmetleri arttırmak 

      4. Seul Kardeşlik Fuarı’nı dünya  

          ölçeğinde bir festival yapmak 

 Deniza ra giriş için işbirliğini  1. Rekabetçi bir yatırım çevresi yaratmak 

 desteklem ı yatırımcıları   2. Pazar geliştirme ve küresel yatırımları 

 cezbetmek        geliştirme gruplarını harekete geçirmek 

      3. Denizaşırı sergilere katılmak 

      4. Çin pazarını geliştirme projeleri için  

          yoğun destek teklifi 

Orta ve küçük işletmelerin uluslararası 

          pazara girişini desteklemek 

Stratejik planlamanın kentlere uygulanmaya başlaması ilk olarak Kuzey Amerika 

rülmüştür. Oregon da bu kentlerden biridir ve tüm dünyada Oregon 

ul’un en üst uluslar arası kentler   1. Vatandaşların İngilizce konuşma  

a olmasını sağlayacak değişimleri     becerilerini arttırmaya yönelik  

     2. Yüksek kalitede, uluslar arası okullar  

         geliştirmek ve kurum

şırı pazarla

ek, yabanc

      5. 

      6. İleri teknoloji endüstri gelişimini ve 

          uluslar arası işbirliklerini desteklemek 

Kaynak: www.seoul.gov.kr 

4.2.3. Kuzey Amerika 

kentlerinde gö

Modeli olarak bilinen mekansal stratejik planlama modelinin ortaya konduğu kent 

olma özelliğini göstermektedir. Bu açıdan Oregon kentinde yapılmış olan mekansal 

stratejik planlama çalışmalarının incelenmesi büyük önem taşımaktadır.  
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4.2.3.1. Oregon 

Oregon modeli tüm dünyada, mekansal stratejik planlama yöntemi konusunda öncü 

sayılabilecek bir örnektir. Stratejik plan yapma fikri 1988’de yönetime gelen yeni 

belediye başkanının acil öncelik olarak Oregon’u içinde bulunduğu ekonomik 

i 1988 yılında iş, emek, eğitim ve yönetim liderlerinden oluşan on altı 

kom başlamıştır. Komitelerin amacı, Oregon’un ekonomik 

gel i konusunda araştırma yapıp, önerilerde 

bulunmaktır. Bir grup komite, ekonomik olarak Oregon’un rekabet edebilirliğini 

araş ite ise, tüm endüstriler bağlamında ekonomik 

ve yerel ortaklıklar, ekonomik şartlar ve genel 

raporları Ekonomik Kalkınma Departmanı ve belediye 

gelecek yirmi yılda başarılması hedeflenen bir vizyon belirlenmiştir. Bu vizyonu 

irlenmiştir. Çalışmanın ikinci 

ra jik ö eni enmiş ve her bir 

at ası

lendiği bölümdür.  

i 

vurgulanmıştır. Bu vizyonu gerçekleştirebilmek için öneriler sunulması ve daha 

sonra bu önerilerin takip edilmesi gerektiğinin de üzerinde durulm

Stratejik planlama mevcut kapasiteyi belirlem

şekillendirmektedir. 

Gelecek için öngörülen Oregon, yaşamak iç tlar 

çısından da zengin bir yer olarak tanımlanmaktadır.  
                                                

durgunluktan çıkarıp ekonomik açıdan canlandırmayı amaçlamasıyla ortaya 

çıkmıştır. Oregon için öngörülen gelecek son derece net ve açık olarak belirlenmiştir. 

Buna göre hedef,  Oregonlular için iyi ücret veren, verimli çalışan ve Oregon 

hayatının tüm yönlerini zenginleştiren bir ekonomik temel oluşturmaktır.  

Planlama sürec

itenin kurulmasıyla 

eceğinin nasıl şekillendirileceğ

tırmıştır. İkinci bir grup kom

performansı etkileyen politik konular hakkında çalışmıştır. Politik komiteler, eğitim 

ve işgücü, uluslar arası ticaret, ulusal 

strateji konularında çalışmıştır. Komitelerin toplam üye sayısı yaklaşık olarak 180 

kişidir. Stratejik plan 

başkanının kendisi tarafından şekillendirilmiştir.  

Plan çalışması (Oregon Shines)9 üç bölüme ayrılmıştır. İlk aşamada Oregon için 

gerçekleştirmek için üç stratejik öncelik lbe

aşamasında, belirlenen st te ncelikler g ş olarak incel

önceliğin gerçekleştirilmesi için ılm gereken adımlar belirlenmiştir. Üçüncü  

aşama da on çeşit endüstri alanı için vizyon ve stratejilerin özet

Oregon modelinde, bir vizyon tanımlamak için birlikte çalışılması gerektiğ

uştur.  

ekte ve ekonomik geleceği yönetip, 

in mükemmel, yaşam kalitesi ve fırsa

a
 

9 Oregon Parlıyor 
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Belirlenen stratejik öncelikler; 

1. Yüksek kaliteli bir işgücü: 2000 yılında Amerika ve 2010 yılında dünya

e re bet e bilen zelli ak. 

 

insanları etkileyen, yaşam kalitesinin ve Oregon’un doğal çevresinin iyi hale 

ödemeleri, enerji harcamaları vb. gibi) 

Oregon modelinin özelliği kapsamlı bir toplumsal vizyon oluşturmasıdır. Bunu 

                              

ğilim Bilgisi             Tercih Edilen Sernaryolar          Amaç,  Strateji, 

 

seviyesind ka de  ö lere sahip bir işgücü yaratmk

2. Etkileyici bir yaşam kalitesi: İleri düzeyde ekonomi sağlayacak olan firma ve

getirilmesi. 

3. Uluslar arası çerçevede bir düşünce yapısı: Oregon’un iş ve kültürel 

yaşamında uluslar arası bir etkileşim yaratmak. 

Stratejik öncelikleri destekleyici öncelikler; 

1. Kurumlar arası işbirlikleri oluşturmak 

2. Kamu kurum ve hizmetlerine yatırım yapmak (Örn. Ekonomik açıdan yol, 

liman vb., yaşam kalitesi açısından okul, polis ve itfaiye hizmetleri, parklar 

vb. gibi) 

3. Çalışma maliyetlerini sınırlandırmak (İşçilerin tazminat oranları, işsizlik 

yaparken aşağıdaki sorular doğrultusunda planlama süreci ilerlemektedir. 

 

                                                  

 

 

 

Neredeyiz? 
 

Nereye Nerede Oraya 
Gidiyoruz? 
 

Olmak 
İstiyoruz? 

Nas
Ulaşı

ıl 
rız? 

 

 

 Toplum Profili                Eğilim                          Vizyon                 Eylem Planı
 

Tanımlayıcı Bilgi                E

Toplum Değerleri               Olası Senaryo               Toplumun Vizyonu               Eylemler      

           Eylem Gündemi ve 

           Öncelikler 

Şekil 4.10. Oregon Modeli (Kaynak: Oregon Shines II, 1997) 
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Stratejik planlama süreci öncesinde Oregon’da ekonomik yapı kötüye gitmektedir. 

aptığı gibi 

Oregon da Asya ulusları ile ticaret yapmak için girişimlerde bulunmuştur. Bazı Japon 

ler 

ve Oregon’un kamu kurumları, Oregon’da yer seçmek isteyen iş çevrelerine 

hip olduğu kötü ün ( anti-iş alanı imajına sahip olması) 

ından 1996 yılında Oregon 

ı, 1989 yılından buna gelinen noktayı belirleyebilmek için Oregon 

ABD’de yıllık kazanç değerleri yükselirken Oregon’da giderek düşmektedir. 

Bununla birlikte Oregon’un sahip olduğu kötü ekonomik yapıya karşılık komşu 

olduğu kentlerdeki ekonomik sistemler büyüme göstermektedir. O dönemde, Pasifik 

Okyanusu boyunca uzanan ekonomiler dünyada en hızlı büyüyen ekonomiler 

olmuşlardır. 21. yüzyılın “Pasifik Yüzyılı” olacağı beklentisi oluşturulmuş ve 

nitekim bu beklentinin gerçekleştiği günümüzde ortaya çıkmaktadır. Bu Oregon’un 

sahip olduğu bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. Bütün komşu kentlerin y

şirketleri Oregon’da yer seçmiş ve Oregon şirketleri Asya pazarına girmiştir. Oregon 

limanlarındaki ticaret akışları artış göstermiştir.  

Oregon modelinde “Neredeyiz?” sorusunun cevabı olan mevcut durum analizlerinde 

belirlenen güçlü yanlar ve zayıf yanlar şu şekilde özetlenebilir: 

Güçlü Yanlar 

• Konum (uluslar arası ticaret açısından limanlar ve Pasifik kıyısında olmak) 

• Yenilenebilir doğal kaynaklar (ormanlar, su, balıkçılık bölgeleri vb.) 

• İnsan kaynakları (eğitimli işgücü) 

• Yeterli kamu olanak ve hizmetleri 

• Yaşam kalitesi (doğal kaynaklar, doğal güzellik, yüksek kaliteli kamu 

hizmetleri, sosyal ve kültürel kurumlar, fonksiyonel kentler ve düşük nüfus 

yoğunluğu) 

• Ekonomik kalkınma programlarına karşı isteklilik (devlet, yerel yönetim

yardımcı olacak esnek program ve kaynaklara sahiptir.) 

Zayıf Yanlar 

• Oregon’un pazarlardan uzak olması ve ekonomisinin küçük olması 

• Oregon’un sa

• Yüksek çalışma maliyetleri  

1989 yılında gerçekleştirilen ilk planlama çalışmasının ard

belediye başkan
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İlerleme Kurulu10 ile birlikte çalışan Oregon Parlıyor Çalışma Grubu11’nu 

olu

yürütm

198

Oregon

Plan Revizyonu, ekonomik gelişmenin boyutlarını ve diğer alanlarda yarattığı etkileri 

ölçebilmek için gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, Oregon için belirlenen “canlı, 

refah içinde, hayat

Bu vizyon doğrultusunda belirlenen amaçlar; 

1. Tüm Oregonlular için kaliteli iş imkanları 

1990’larda ekonominin gelişmeye başlamasıyla birlikte, şirketler yatırım için 

Oregon’u seçm

Oregonlular i

eleman ihtiy ını başka kaynaklardan sağlamışlardır. Bu problem için iki çözüm 

yol

ştirmek 

arttırmak 

0’larda ekonominin u sosyal hiz oları ve kar am meyen 

rganizasyon ı rında da art rü ikan 

plumlarında aileler üzerinde çok fazla baskı ve stres görüldüğünden söz 

dilmektedir. Bu problemin çözümü için iki öneri sunulmuştur: 

m

ik gelişmelerle birlikte Oregon’da gerçekle

ile ilgili sorunlara neden olduğu yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca 

                                                

şturmuştur. Çalışma Grubu, iş çevresi ve sivil liderlerle birlikte çalışmalar 

üştür.  

9’dan 1996’ya gelininceye kadar yeni teknolojiler ve küresel rekabetçilik ortamı 

 ekonomisinin yapısını değiştirmiştir. Oregon Parlıyor II, Oregon’un Stratejik 

ın bütün alanlarında başarılı Oregon” vizyonu devam etmektedir. 

eye başlamışlar ve on binlerce iş imkanı yaratmışlardır. Ancak 

ş imkanlarına karşılık yeterli niteliklere sahip olmadıkları için şirketler 

açlar

u geliştirilmiştir: 

• Eğitim ve öğretim sistemini geli

• Küresel ekonomide Oregon iş çevrelerinin rekabet edebilirliğini 

2. Güvenli, birbirine bağlı bir toplum 

199 yanı sıra kam met bür

müştür. A

acı güt

de Amero la lların say ış gö ncak yine 

to

e

• Önlenebilir sosyal maliyetleri minimize et ek 

• Umutlu ve aileleri destekleyen, güçlü toplumlar yaratmak 

3. Sağlıklı, sürdürülebilir çevre 

Ekonom şen nüfus artışının yaşam kalitesi 

 
10 Oregon Progress Board 
11 Oregon Shines Task Force 
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doğal kaynakların geleneksel kullanımlarının dışında değişime uğradıkları 

gözlenmiştir (Oregon Shines II, 1997). 

Oregon Parlıyor çalışmasının vizyon, amaçlar ve değerlendirme başlıkları Şekil 

4.11.’de görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.11. Oregon Vizyonu, Amaçları ve Değerlendirme Başlıkları (Kaynak: 

Ore n

Ore n 12 uçlarına 

göre Oregon’da yaşamanın en değerli yanının doğal güzellikleri ve rekreasyon 

fırsatlar la birlikte, açık alanların azalmasının ve 

büyüm ı olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır. 

Ore n

oranlar

Şek  1997) 

go  Shines II, 1997) 

go  halkına, Değerler ve İnançlar Anketi  düzenlenmiş ve anket son

ı olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun

enin yarattığı negatif etkilerin halk

go lular gelecek kuşaklar için endişe duyduklarını belirtmişler, vergi 

ındaki artışlardan rahatsız olduklarını dile getirmişlerdir.  

 

il 4.12. Oregon’un Birbirine Bağlı Üç Hedefi (Kaynak: Oregon Shines II,

                                                 
12 The Values and Beliefs Survey 

ÇEVRE 

TOPL

EKONOMİ 

Hayatın Tüm 
Alanlarında Başarılı, 
Refah İçinde Oregon

Tüm Oregonlular için 
Kaliteli İş İmkanları 

Güvenli, Birbirine 
Bağlı Bir Toplum 

Sağlıklı, 
Sürdürülebilir Çevre 

Ekonomik 
Performans 

Eğitim Sivil 
Bağlılık 

Sosyal 
Destek 

Kamu 
Güvenliği 

Çevre Toplumsal 
Gelişme 

UM 
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Oregon Parlıyor II çalışmasında ayrıca Oregon için Karşılaştırmalı 

Değerlendirmeler13 yapılmıştır. Değerlendirmelerde 1980, 1990, 1991, 1992, 1993, 

1994, 1995, 1996 yılları karşılaştırmaları yapılmış ve 2000 ve 2010 yılları için 

tahmini değerler belirlenmiştir. Değerlendirme konuları Tablo 4.4.’de 

gösterilmektedir: 

Tablo 4.4. Oregon için Karşılaştırmalı Değerlendirmeler Konuları 

1. İş canlılığı 
2. Ekonomik kapasite 
3. Çalışma maliyetleri 
4. Gelir  

• Ekonomik Performans Değerlendirmesi  

5. Uluslar arası olma 
1. 12 yaş altı-anaokulu 

2. İlkokul sonrası 
 
• Eğitim 
 3. Başarı gelişimi 

1. Katılım 
2. Vergiler 
3. Kamu sektörü performansı 

• Sivil Yükümlülükler 

4. Kültür 
1. Sağlık 
2. Koruma 
3. Yoksulluk 

• Sosyal D eest k 

4. Yetersiz (sakat) insanlar 
1. Suç 

• Kamu Güven
2. Acil Yardım 

liği 

1. Büyüme Yönetimi 
2. Altyapı • Toplumsal Gelişim 
3. Konut 
1. Hava 
2. Su 
3. Toprak 
4. Bitki Örtüsü ve Vahşi Yaşam 

• Çevre 

5. Rekreasyon 
Kaynak: O

Değerlendirme ar yukarıda 

bel e değişim gösterdiği incelenmektedir. Bu şekilde 

gerçekleştirilmektedir. 

            

regon Shines II, 1997 

lerle birlikte Oregon’un 1980 yılından 2010 yılına kad

irtil n konular dahilinde nasıl bir 

yapılan planlama çalışmalarının hedeflerinin gerçekleşme oranları ve eksik kalınan 

noktalar görülmekte ve problemli konular üzerinde ekstra çalışmalar 

                                     
13 Oregon Benchmarks 
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4.3. Türkiye’de Stratejik Planlama Çalışmaları 

Küreselleşme ve uluslar arası ilişkilerde ortaya çıkan “yeniden yapılanma” anlayışı 

l olarak stratejik plan yapmak birkaç yıl öncesine kadar bir 

orunluluk değilken, kurumsal stratejik plan hazırlamak, Yerel Yönetim Reform 

ı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 

Sayılı Belediye Kanunu, 5018 ali Yönetimi Kontrol Kanunu ve 5302 

ılı İ ştir (Altaban ve 

. Bununla jik planlama ya ın sunulan 

içimiyle bir kalıp olarak değil, acelecilikten uzak bir içerikle ülkemizin özgün 

ş rına uyarlanarak kam  yönetim ın planlanması alanına dahil 

gerekmektedir. ut si  es ve lden kaynaklanan 

orulara yanıt vermeyen duyarsız yapısının stratejik planlamanın sunduğu olanaklarla 

(Çamur, 2005) Çıracı ve Yıldız (2006)’a göre Türkiye’de 

 yönetimlere yeni 

yükümlülükler tanımlamış, yalnızca yerel yönetimleri değil, merkezi yönetimi de 

sürecin içine sokan aktif rol biçen bu yasalar, kent yöneticilerini harekete geçirmiştir 

(Özden ve Turgut, 2006). Stratejik planlama ile kamu kuruluşlarının, stratejik 

p zırlamaları ve gelecek dönemlerde kuruluş bütçelerini bu planda 

öngörülen kuruluş misyonu, vizyonu, amaç ve hedefleri ile uyumlu olacak biçimde 

performans programlarına dayalı aları gerekmektedir. 

 Bu çerçevede, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda14 Büyükşehir 

belediyelerine stratejik plan yapma zorunluluğu 7. Madde ile getirilmiştir: 

MADDE 7.- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 
a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak Büyükşehir belediyesinin stratejik 

                                                

kapsamında Türkiye’de pek çok alanda önemli değişimler gerçekleşmiştir. Bununla 

birlikte, Türkiye’de yasa

z

Programı kapsamında yer alan 5216 Sayıl

 Sayılı Kamu M

Say l Özel İdaresi Kanunu ile yasal olarak zorunlu hale getirilmi

Duyguluer, 2004) birlikte strate klaşımın

b

ko ulla u i ve mekan

edilmesi Mevc stemin nekliğe günce

s

geliştirilebilir kılınması ve esnekliğin sınırlarının denetlenebildiği bir yapının 

oluşturulması önemlidir. 

metropoliten bölge ölçeğinde stratejik mekansal planlama süreci, Avrupa 

ülkelerindeki yeni planlama yaklaşımları göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, 

ülke mekansal planlama bütünlüğü içinde sağlıklı bir planlama sistematiğinin 

kurulamamasından dolayı, metropoliten bölgelerin gelişme stratejilerinin 

belirlenmesinde önemli sorunların yaşandığı görülmektedir. 

2004 yılından itibaren yürürlüğe giren yeni yasalar, yerel

lanlarını ha

olarak oluşturm

 
14 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda yer alan stratejik planlama ile ilgili maddeler EK-
A’da verilmiştir. 
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plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini 
hazırlamak. 

Bununla birlikte, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun15 41. Maddesi’nde; 

MADDE 41.- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; 
kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili 
olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. 

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin 
ikten sonra yürürlüğe 

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. 

denmektedir. Bu madde ile birlikte nüfusu 50.000’den fazla olan belediyeler stratejik 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun16 31. Maddesi ile de valiye stratejik plan 

a zorunluluğu getirilmiştir:

MADDE 31.- Vali, mahallî idareler genel  altı ay içinde; kalkınma 
plân ve programları ile varsa bölge plânına ejik plân ve ilgili olduğu yıl 
başından önce de yıllık performans p ıp il genel meclisine sunar. 
Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek o yla ilgili sivil toplum örgütlerinin 

 hazırlanır ve il genel me ürürlüğe girer. 
Stratejik plân ve performans plânı bütçeni eder ve il genel 
meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu’nun17 3. Maddesi’nde yer alan 

tejik plan, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel 

ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, bunlara ulaşmak 

ler ile kaynak ı içeren plan olarak 

tanımlanmaktadır. Bununla birlikte aynı kanunun 9. Maddesinde; 

ratejik plan hazırlamakla y lacak kamu idarelerinin ve stratejik 
planlama sürecine ilişkin takvimin tesp tejik planların kalkınma planı ve 
programlarla ilişkilendirilmesine yönelik us sların belirlenmesine Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. 

er almaktadır. 2003/14 ve 2004/37 s sek Planlama Kurulu Kararları 

uyarınca 8 kamu idaresinde DPT Müsteşar çevesinde 

aları yürütülmekte ve DPT Müsteşarlığı, sekiz 

kuruluşta yürütülen pilot çalışmalarda yönlendirme, izleme ve değerlendirme işlevini 

görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edild
girer. 

plan yapmakla görevlendirilmişlerdir.  

yapm

seçimlerinden itibaren
 uygun olarak strat
lânı hazırlay
daları ile konu

görüşleri alınarak clisinde kabul edildikten sonra y
n hazırlanmasına esas teşkil 
edilir. 

tanıma göre, stra

performans ölçütlerini, 

için izlenecek yöntem dağılımların

MADDE 9.- St ükümlü o
itine, stra
ul ve esa

hükmü y ayılı Yük

lığı’nın belirlediği esaslar çer

stratejik planlama pilot çalışm

üstlenmektedir. Bununla birlikte uygulamanın tüm kamu kuruluşlarında 
                                                 
15 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda yer alan stratejik planlama ile ilgili maddeler EK-A’da 
verilmiştir. 
16 5302 Sayılı İl Özel İdares
EK-A’da verilmiştir. 

i Kanunu’nda Kanunu’nda yer alan stratejik planlama ile ilgili maddeler 

17 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu’nda yer alan stratejik planlama ile ilgili maddeler 
EK-A’da verilmiştir. 
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gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Belirlenen 8 pilot kamu idaresi 

aşağıdaki gibidir:  

rumlarına stratejik plan 

açlar, 

stratejik hedefler ve her bir stratejik hedefin içinde öncelik verilecek proje ve 

faaliye

 

• Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 

• Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 

• Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

• Karayolları Genel Müdürlüğü 

• Hacettepe Üniversitesi 

• Denizli Valiliği İl Özel İdaresi 

• İller Bankası Genel Müdürlüğü 

• Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

Yukarıda bahsedilen 8 pilot kamu kurumu dışında diğer kamu kurumlarında da 

stratejik planlama çalışmaları devam etmektedir. Bu bağlamda bir sonraki bölümde, 

Türkiye’de Kurumsal Stratejik Planlama başlığı altında İstanbul İl Özel İdaresi’nin 

hazırlamış olduğu Beş Yıllık Stratejik Plan ve Pendik Belediyesi Stratejik Plan 

çalışmaları incelenmiştir. 

4.3.1. Türkiye’de Kurumsal Stratejik Planlama  

Gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle Türkiye’de kamu ku

yapma zorunluluğu getirildiğinden önceki bölümlerde bahsedilmiştir. Yeni yasal 

düzenlemelerle birlikte kamu kurumları stratejik plan çalışmalarına başlamışlardır. 

Çeşitli merkezi yönetim ve yerel yönetim birimleri ve üniversiteler, kurumsal 

stratejik planlarını hazırlamaktadır. Kurumsal stratejik planlarını hazırlayan kamu 

kurumlarından ikisi İstanbul İl Özel İdaresi ve Pendik Belediyesi’dir.  

4.3.1.1. İstanbul İl Özel İdaresi –Beş Yıllık Stratejik Plan (2007–2011) 

İstanbul İl Özel İdaresi Stratejik Planı’nda İstanbul İl Özel İdaresi’nin 2007–2011 

yılları arasında iç ve dış hizmet birimlerinin öncelik vereceği stratejik am

tler belirlenmiştir. 
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Strateji

1. 

2. 

3. 

4. 

6. Çevre planı öngörüleri  

8. 

9. 

10.

Öncelik metler olarak belirlemiştir. İkinci 

ası için, sınırlı 

kaynaklarıyla hizmet vererek maksimum faydayı üretmek ve bu açıdan ülkenin bir 

numara

Kurum faaliyetler kapsamında; liderlik ve öncülük etme, 

sektörleri belirlemek için bir ön çalışma yapmış ve idarenin sahip olduğu bütçe, yasal 

kler ve hükümet beklentileri, ülkenin öteden beri süre gelen makro 

 kitleleri ilgilendiren konuları, gelecekle ilgili kent tasarıları ve 

k hedeflerde öncelik verilecek alanlar belirlenirken aşağıdaki konulara dikkat 

edilmiştir: 

Kıtasal, uluslararası, bölgesel ve ülkesel trendler 

Kalkınma planlarındaki öncelikler 

Ön Ulusal Kalkınma Planı öngörüleri 

Bölgesel plan öngörüleri 

5. Orta Vadeli Mali Plan (2006–2008) 

7. Nazım imar planı öngörüleri 

İmar uygulama planlarının öngörüleri 

İlçelerin ihtiyaç derecesi 

 Acil müdahale gereği 

li ilk üç alan eğitim, sağlık ve sosyal hiz

grupta gelen öncelikli alanlar ise kültür, spor ve tarım sektörlerini kapsamaktadır. 

İstanbul İl Özel İdaresi’nin stratejik planlama çalışmasıyla belirlediği kurumsal 

vizyonu; medeniyetlerin buluşma noktasında yer alan İstanbul’un doğal, tarihi ve 

kültürel yapısıyla yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Dünya Kenti olm

lı il özel idare kurumu olmaktır. 

 gelecekte gerçekleştireceği 

dürüstlük ve güvenilirlik, şeffaflık, iş ve çalışma ahlakı, kalite bilincine sahip olma 

ve kalite duyarlılığı, titizlik ve özen, zamanındalık ve sürelere uyum, kaynakların 

tahsisinde önceliklere göre hareket etme, her bakımdan eşitlik ve adalet, verimlilik ve 

etkililik ilkelerini benimsemektedir.  

İl genel meclisi, İstanbul İl Özel İdaresinin Stratejik Planı hazırlanırken öncelikli 

yükümlülü

ölçekteki sorunları, İstanbul halkının geniş bir alana yayılan istek ve beklentileri, 

uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler ve ilişki gereklilikleri, İstanbul’un acil çözüm 

bekleyen ve geniş
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planları ve global ülke ve bölge planları faktörlerinin öncelikleri etkilediğini veya 

etkileyeceğini tespit etmiştir. Bununla birlikte, yukarıda açıklanan faktörler 

çerçeve  ve komisyon çalışmalarının sonucunda 2007–

2011 dönemi için altı öncelikli sektör belirlenmiştir. Bunlar: 

1. Eğitim 

2. Sağlık 

3. Sosyal hizmetler 

4. Gençlik ve spor 

5. Kültür ve T

6. Tar

Belir i sektörler; çevre ve orman, sanayi ve ticaret, 

in azaltılması, suç oranlarının düşürülmesi veya suç işleme 

tajlı kişi ve grupların korunması, 

esi, gıda 

iştir. 

yönetişim, 

 hizmetlerini geliştirme konularında stratejik amaç ve 

edefler belirlenmiştir. 

sinde yapılan değerlendirmeler

 

 urizm 

 ımdır. 

lenen öncelikli sektörler haricindek

sivil savunma ve acil durum planlaması ve genel idare hizmetleri olarak 

sıralanmaktadır. 

Eğitim sektöründe derslik açığının kapatılması, sağlık sektöründe sağlık ocağı ve 

hastane sayısının arttırılması, sosyal hizmetler alanında şehirdeki yoksulluk, 

eşitsizlik ve adaletsizlikler

eğilimlerinin ortaya çıkmasının önlenmesi, dezavan

evinde yardıma muhtaç kişilere sahip çıkılması, sağlık giderlerini karşılayamayanlara 

destek olunması, gençlik ve spor konularında spor tesislerinin sayılarının arttırılması, 

kültür ve turizm sektöründe tarihi ve kültürel varlıkların bakımı ve  korunması, tarım 

sektöründe ise bitki koruma, hayvan sağlığı, çiftçilerin eğitilmesi, çiftçilerin 

desteklenmesi, gıda kontrolü, tohum kontrolü, yem kontrolü, su ürünleri kontrolü, et 

ve et ürünlerinin kontrolü, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinin denetlenm

üretim yerlerinin denetlenmesi konularında stratejik hedefler belirlenm

Bunun yanı sıra stratejik planda kurumsal yapı, liderlik ve üst yönetim, 

insan kaynakları, mali yapı, satın alma ve tedarik, emlak yönetimi, basın, halkla 

ilişkiler ve bilgilendirme, bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgi ve belge yönetimi, 

denetim ve kontrol, sermaye ortaklıkları, afet, acil durum planlama ve sivil savunma 

hizmetleri ve gönüllülük

h
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Planlama süreci, geniş bir katılımla gerçekleştirilmiştir, öncelikle katılım konusuna 

büyük önem verilmiştir. Plana katılımı sağlanan paydaşlar; 

leri 

ği 

•

ırılması gerektiği üzerinde durulmuştur. 

şü alınarak ve ortak çalışmalar yürütülerek 

• Valilik 

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

• İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri 

• Bakanlıkların İl Müdürlük

• Sivil Toplum Örgütleri 

• Kaymakamlık 

• Mahalle Muhtarları 

• Orman Köyü Muhtarları 

• Vilayetler Hizmetler Birli

• Mahalli İdare Birlikleri 

• Gönüllüler 

 Organize Sanayi Bölgeleri 

• Şirketler  

• Birliklerdir. (İstanbul İl Özel İdaresi Beş Yıllık Stratejik Plan Raporu, 2006) 

Planlama süreci genel olarak başarılı olarak değerlendirilmiş, ancak sivil toplum 

örgütleriyle ve gönüllülerle ilişkilerin artt

Stratejik planlama çalışmasının 2009 yılında revizyonunun yapılması ve değişen 

dinamiklere göre gelecek hedeflerinin belirlenmesi kararlaştırılmıştır.  

Plan yapılırken karşılaşılan sorunlardan biri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi görev 

alanlarıyla İl Özel İdaresi görev alanlarının çakışması olarak belirtilmiştir. Ancak bu 

sorun İBB’nin gerekli birimlerinin görü

aşılmaya çalışılmıştır.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de kurum olarak kendi stratejik planını 

hazırlamaktadır. Büyükşehir Belediyesinin yapacağı plan İstanbul kentinin stratejik 

gelişimini etkileyecektir, bununla birlikte İl Özel İdaresi Stratejik Planı, İBB 

Stratejik Planını “tamamlayıcı” nitelikte bir planlama çalışmasıdır.  
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4.3.1.2. Pendik Belediyesi Stratejik Planı 2006–2010 

Pendik Belediyesi’nin stratejik plan misyonu, Pendik’in kentsel gelişim seviyesini ve 

Pendik halkının yaşam kalitesini sürekli artırmaktır. Bununla birlikte stratejik plan 

vizyonu; belediyecilikte öncü ve örnek olmak olarak belirlenmiştir. Stratejik 

Pla inin paydaşları;  

ları 

tleri 

illeri 

ri 

 

ılar, telefon mesajları, elektronik posta, belediye 

dergisi ve yapılan anket çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir. 

uşları ile 

arkasının oluşturulması, kültürel faaliyetler, havza alanı, 

Pendiklilerin denizle buluşturulması, bilişim teknolojileri, eğitim, kentlilik bilinci, 

nlama sürec

• Kamu kurum

• Sivil toplum örgü

• Bölge milletvek

• Meslek teşekkülle

• Üniversite

• Meclis üyeleri ve birim müdürleridir. 

Plana katılım; düzenlenen toplant

Pendik Belediyesi Stratejik Planı çalışması gerçekleştirilirken mevcut durum analizi 

yapılmış ve buna yönelik GZFT Analizleri yapılmıştır.  

Planlama çalışması; karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık ve açıklık, 

hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden 

hareketle etkinlik, nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle verimlilik, temel insan 

hak ve özgürlükleri çerçevesinde sosyal belediyecilik, yerel demokrasiyi güçlendiren 

vatandaş – belediye – çalışanlar işbirliği ile katılımcılık, karar alma, uygulama ve 

hizmette tarafsızlık ve hukuka uygunluk, hizmetlerde kalite ve vatandaş 

memnuniyeti, kent ve kentli için sürdürülebilir kalkınma, ARGE ve eğitim 

çalışmalarına öncelik vermek, diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kurul

koordinasyon, hizmette adalet, vatandaşa yaklaşımda eşitlik ilkeleri çerçevesinde 

gerçekleştirilmiştir. 

Katılımcı yönetim, kent ekonomisinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası fonlar, 

belediye mali yapısı, insan kaynaklarının geliştirilmesi, altyapı çalışmaları, kentsel 

dönüşüm, sosyal belediyecilik, kurumsal yönetiminin geliştirilmesi, kurumsal 

iletişim, ulaşım, kent m
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vizyon projeleri ve çevre yönetimi stratejik odak alanlarıdır ve bu konularda  stratejik 

amaç ve politikalar belirlenmiştir. 

Stratejik odak alanları ve amaçları şu şekildedir: 

Pendiklilerin, Pendik’le ilgili karar ve 

ekanizmaların oluşturulması ve 

etkin biçimde işletilmesidir. 

2. Kent ekonomisinin geliştirilmesi konusunda amaç; kent ekonomisinin 

ah seviyesinin yükseltilmesidir. 

slararası fonlar ile ilgili, ulusal ve uluslararası fonlardan 

rarlanmak amaçlanmaktadır. 

onusunda, kent ve kentlinin yerel ihtiyaçlarının 

karşılanması için gerekli mali büyüklüğe ulaşmak amacı benimsenmiştir. 

5. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili, belediyeyi amaç ve hedeflere 

e sahip personel yapısının oluşturulması 

ır. 

nda amaç, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin 

ıdır. 

 

yaşanabilir bir yapılaşma ve donatı uygulamalarıyla dönüştürülmesi ve 

 için kurum içinde her düzeyde ve kurum dışında hedef 

1. Katılımcı yönetimde amaç; 

uygulamalara etkin katılımı için gerekli m

geliştirilmesi yolu ile ref

3. Ulusal ve ulu

optimum düzeyde ya

4. Belediye mali yapısı k

taşıyabilecek yetkinlikler

amaçlanmaktad

6. Altyapı çalışmaları konusu

sağlanmas

7. Kentsel dönüşüm alanında kentin fiziki yapısının sağlıklı, kaliteli ve

geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

8. Sosyal belediyecilik odak alanında sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

9. Kurumsal yönetiminin geliştirilmesi için etkin, verimli, kaliteli, şeffaf bir 

yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

10. Kurumsal iletişim

kitlelerle etkin ve sağlıklı iletişimin sağlanması amaçlanmaktadır. 

11. Ulaşım konusunda, kara, deniz, hava, raylı ulaşım sistemlerinin sağlıklı 

entegrasyonunun sağlanmasıyla, kolay – ekonomik – konforlu – güvenli 

ulaşımın temini amaçlanmaktadır.  
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12. Kent markasının oluşturulması için ilçenin ulusal ve uluslararası cazibe 

.  ilgili havzanın korunarak kullanımının sağlanması 

 şturulmasında kent ile denizin bütünleştirilmesi ve 

Pendiklilerin denizden daha fazla yararlanmalarının temin edilmesi 

. knolojileri konusunda belediye hizmet ve faaliyetlerinde 

a amacı benimsenmiştir. 

ekleştirilmiş mekansal stratejik plan örneği bulunmamaktadır. 

merkezi haline gelmesi amacı belirlenmiştir. 

13. Kültürel faaliyetler konusunda amaç, yerel ve küresel değerlerin sağlıklı 

entegrasyonunu sağlamış, kültür – sanat zenginliğine sahip kent 

oluşturmaktır. 

14  Havza alanı ile

amaçlanmaktadır.  

15. Pendiklilerin denizle bulu

amaçlanmaktadır.  

16  Bilişim te

teknolojiden etkin ve verimli yararlanm

17. Eğitim konusunda amaç eğitim seviye ve kalitesinin yükseltilmesi ile fırsat 

eşitliğinin sağlanmasıdır.  

18. Kentlilik bilinci Pendikli olma bilincinin geliştirilmesi, kentlilik kültürünün 

yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilecektir. 

19. Vizyon projelerinin amacı Pendik’in cazibe merkezi haline dönüştürülecek 

projelerin gerçekleştirilmesidir. 

20. Çevre yönetimi için sağlıklı bir kent için etkin çevre yönetiminin 

gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. (Pendik Belediyesi Stratejik Plan 

Raporu, 2006) 

4.3.2. Türkiye’de Mekansal Stratejik Planlama 

Türkiye’de bugüne kadar yapılmış olan mekansal stratejik planlama örneği olarak 

Bursa 2020 yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Strateji Planı’ndan söz edilebilir. 

Bunun dışında gerç

Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2005 yılında İstanbul 1/100000 Ölçekli Çevre 

Düzeni Planı ve Stratejik Plan çalışmalarına başlamıştır. Bu bölümde Bursa 2020 

Çevre Düzeni Strateji Planı incelenmiştir.  
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4.3.2.1. Bursa 2020 Çevre Düzeni Strateji Planı–1997 

Bursa 2020 Çevre Düzeni Strateji Planı’nın iki ana ilkesi bulunmaktadır. Bu 

aş yerel demokrasinin ilkesi olan, 

hal

diğeri i

Çevre Düzeni Strateji Plan Raporu, 1997) Plan Türkiye’de gerçekleştirilen mekansal 

stratejik planlama anlamında bir ilk çalışma özelliğindedir. Bayındırlık ve İskan 

Bakanlı

bir ortakl şim alanına, 

hat

yapım  Üniversitesi ve Uludağ 

Ün

yönetic

Pla

tarihsel

içinde l gelişme hedeflerini, planlama ilkelerini belirleyerek bu 

ilke

Planlam  sektörel bazda analizler yapılmıştır ve sektörler arası 

eşgüdüm

tutarlılı

Bursa İ

Bursa 2020 Çevre Düzeni Strateji Plan

dikkate al a, plan, program, proje ve para biçiminde 

tanımlanan 5P ilkesi ile belirlenen kararlar doğrultusunda yapılan planlama 

çalı

sıra, pl

zamand  yer alan tüm resmi ve sivil örgütlerin her aşamada 

çalı

başlanm işimlerinin 

ve 

Başkan

fiziki p mik yapısı, sektörel gelişmeleri dikkate 

ilkelerden birincisi, planın şeffaf olması, çağd

kın katılımı sağlanarak yerel yönetimlerin ortaklıklarıyla beraber hazırlanması ve 

se sürdürülebilir gelişmeyi sağlama hedefidir. (1/100000 Ölçekli Bursa 2020 

ğı, Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılan 

ık anlaşması ile belediye sınırları yok kabul edilerek, tüm etkile

ta il alanına kadar yayılarak planlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Planın 

ve tartışma aşamalarında Orta Doğu Teknik

iversitesi’ne bağlı bilim adamları, meslek odaları, iş dünyası, merkezi ve yerel 

iler yer almışlardır.  

nın amacı, 2020 yılında sürdürülebilir, yaşanabilir bir çevre yaratılması, Bursa’nın 

 kimliğinin korunması doğrultusunda ve Türkiye’nin kalkınma politikası 

Bursa ilinin sektöre

ler doğrultusunda sağlıklı gelişmesini ve büyümesini sağlamaktır.  

a çalışmasında

 konularında ve değişik ölçeklerdeki plan kararlarının kendi iç 

klarını sağlamak için üç aşamada incelenmiştir. Bunlar Marmara Bölgesi, 

li ve Bursa Metropoliten Alanı ölçekleridir. 

ı’nda planlama yaklaşımı olarak “5P ilkesi” 

ınmıştır. Buna göre; politik

şmalarında amacın plan değil planlama yapmak olduğu belirtilmiştir. Bunun yanı 

anlama sürecine sadece planı uygulayacak kurum ve kuruluşların değil aynı 

a günlük yaşamda

şmalara katıldığı, kararların oluşmasında etken olduğu, şeffaf bir çalışma olarak 

ıştır. Planın güncelliğinin sağlanması için sürekli olarak dünya gel

değişimlerinin izlenmesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Nazım Plan Büro 

lığı’nın devamlı ve sürekli olması hedeflenmiştir. Planlama çalışmasında 

lanlamanın üstünde ülkenin ekono
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alın

amacı v rlar üretilmiştir. 

Do

üzerind

sınırlar lı kanunla belirlenen sınırlar) yakın çevresinde bulunan ve 

303

genişle tropoliten kent yönetimi felsefesine uygun yeni yasal 

kavramların geliştirilmesi gereğinden bahsedilmiştir. 

Bursa 

içerisin faflık ilkelerini benimsemesi, yasal belediye sınırlarını 

aşarak etkileşim içinde bulunulan alanları kapsaması, geleceğe yönelik geniş 

kapsam

özelliği gösterm

4.4. Bö

Stra

çözümü in geniş katılımlı yapılarla 

çöz

koşulla mlı planlara katkı sağlamak amacıyla, gün 

geçtikçe artan oranlarda, kentlerde uygulanm

olarak stratejik planlam

dünya üzerinde gerçekleştirilen mekansal stratejik planlama örneklerine değinilmiş 

ve Türkiye’deki yasal düzenlemelerle stratejik planlama süreci açıklanmaya 

nsal planlama örneklerine yer 

stratejik planlama yaklaşımlarının temel 

elirleyicisi olarak rekabet kavramı ön plana çıkmaktadır. Tüm örnekler 

incelendiğinde mekansal stratejik planlama sürecinin başarı şartları, devam eden ve 

arak, sorunlar ortaya konmuş, planlama amacı ve genel ilkeler belirlenmiş ve bu 

e genel ilkeleri gerçekleştirecek stratejik kara

ğal veriler, sanayi, ticaret ve hizmetler, nüfus, teknik altyapı ve ulaşım sektörleri 

e yoğunlaşılmıştır. Planlama sınırları belirlenirken, Büyükşehir belediye 

ının (3030 sayı

0 kapsamı dışında kalan belediyeleri de içine alacak şekilde hareket edilmiş ve 

tilen bu alanda me

2020 Çevre Düzeni Strateji Planı, Türkiye’deki planlama yaklaşımları 

de katılımcılık, şef

lı hedef ve stratejiler belirlemesi açısından ilk mekansal stratejik plan olma 

ektedir. 

lüm Sonucu 

tejik planlama, kentsel yapılardaki değişimler sonucu artan kentsel problemlerin 

ne farklı bakış açıları getirmesi ve problemler

ülebileceği gerçeğini yansıtması sebepleriyle günümüz küresel dünya 

rında kentlerde uygulanan kapsa

aya başlamıştır. Bu bölümde genel 

a kavramı ve mekansal planlama kavramları açıklanmış, 

çalışılarak, gerçekleştirilen kurumsal ve meka

verilmiştir. 

Türkiye’de mekansal ölçekte stratejik planlama kavramı çok yeni bir kavramdır ve 

tek bir örneğinden söz edilmektedir. Türkiye dışından örneklere bakıldığında sürecin 

tematik öncelikler bağlamında ilerlediği görülmekte, ancak Bursa örneğine 

bakıldığında sektörel araştırmaların planı şekillendirdiği görülmektedir. Bununla 

birlikte yurt dışı örneklerinde mekansal 

b
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sürekli kendini yenileyen bir süreç olması, katılım konusunda başarılı girişimlerde 

a süreci olarak İstanbul Çevre Düzeni Planı 

çalışması ve İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi’nin 

bulunulması, günümüz dünya koşullarında rekabet edebilirlik özelliğinin kentlere 

kazandırılması olarak özetlenebilir. 

Türkiye’deki planlama yaklaşımlarına bakıldığında “stratejik plan” kavramının 

yasalarda yerini almış olması önemli bir adım olarak görülmektedir. Ancak stratejik 

planın kalkınma planları ve çevre düzeni planlarıyla ve mevcut imar planları ile nasıl 

bir ilişki içerisinde olacağı konusunda belirsizlikler söz konusudur. 

Bununla birlikte stratejik planlama yaklaşımının Türkiye koşullarına ve planlama 

anlayışına zaman içerisinde uyarlanması ve kamu yönetimi ve mekanın planlanması 

alanına dahil edilmesi gerekmektedir.  

Beşinci bölümde İstanbul ili kapsamında geçmişte gerçekleştirilen planlama 

çalışmaları incelenmiş ve güncel planlam

çalışmalarına başladığı stratejik planlama süreci irdelenmiştir. 
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