IV. KALKINMA KURULU TOPLANTISI SONUÇLARI
(İstanbul WOW Kongre Merkezi, 21.09.2010)




İstanbul Bölge Planı hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen durum ve SWOT
analizlerinin, Arama Konferansının ve Tematik Çalıştayların sonuçları doğrultusunda ortaya
çıkan kriter ve stratejilerin önceliklendirilmesi amacıyla aşağıdaki karar modeli çerçevesinde
düzenlenen Karar Konferansında, ham veriler ışığında elde edilen sonuçlar üzerinde yapılacak
detaylı duyarlılık analizlerinin hizmet alınan firma tarafından tamamlanmasını müteakip,
ortak akla yönelik analiz ve değerlendirme sonuçlarının İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından
paydaşlar ile paylaşılacağı belirtilmiştir.
İstanbul Bölge Planı’nın stratejik önceliklerinin tespit edilmesi gündemiyle gerçekleştirilen IV.
Kalkınma Kurulu Toplantısı’nda; İstanbul Bölge Planı hazırlıkları kapsamında gelinen nokta ve
bundan sonraki taslak takvim Kalkınma Kurulu üyeleriyle paylaşılmıştır. Ekim ayında Bölge
Planının taslağının oluşturulacağı ve taslağın Kalkınma Kurulu üyeleri ile paylaşılacağı,
Yönetim Kurulu’nun kararından sonra taslağın onaylanmak üzere DPT Müsteşarlığı’na
gönderileceği; çalışmaların her aşamasının katılımcı bir süreç içerisinde gerçekleştirileceği
belirtilmiştir.

KARAR MODELİ
TEMEL AMAÇ
“Kültürel, tarihi ve doğal mirasını koruyan; yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetleri tercih
eden; yaşanabilir ve yaşam kalitesini sürekli yükselten kent: İstanbul”
KARAR KRİTERLERİ








ERİŞİLEBİLİRLİK
KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK
ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM KALİTESİ
İÇERE VE BÜTÜNLEŞME
KENTSEL MEKAN VE TASARIM KALİTESİ
ÖZGÜNLÜK

STRATEJİLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

İstanbul yaşam kültürünün ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi
İstanbul’un küresel ekonomiye entegrasyonunun geliştirilmesi
Doğal kaynakların ve çevrenin korunması
Eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması
Ulaşım talebinin etkin yönetilmesi
Toplum sağlığının korunması ve sağlık hizmeti sunumunun geliştirilmesi
Sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi
İstanbul’un turizmde küresel cazibe merkezi olması

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

