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Vizyon, Amaçlar ve Senaryolar

Bu bölümde İstanbul SKHP Strateji Geliştirme aşaması anlatılmaktadır. Strateji
Geliştirme aşamasında, İstanbul ulaşımının mevcut durumunun analizi ve
belirlenen sorunlar esas alınmıştır. İlk olarak, İstanbul SKHP için Vizyon, Amaçlar
ve Hedefler geliştirilmiş ve daha sonra ulaşılması gereken hedefler için projeler
belirlenmiştir. Bu aşamanın her adımı katılımcı bir yaklaşımla yürütülmüştür.
STK’lar, özel sektör, meslek odaları ve İBB’nin çeşitli müdürlük ve daire
başkanlıkları ile çevrimiçi çalıştaylar, odak grup toplantıları ve birebir görüşmeler
üzerinden fikir alışverişi yapılmıştır.

2.1

Geleceğe Bakış

İstanbul için yeni bir ulaşım stratejisi geliştirilirken, İstanbul ulaşım sisteminin
işleyişini ve gelecekte vatandaşların yolculuk davranışlarını derinden
etkileyebilecek dış etmenleri ve güçleri dikkate almak önem taşımaktadır. Bu
etmenler, bir dizi uzman çalıştayıyla belirlenmiştir (Şekil 13).

Şekil 13: Dış Etkenler

Bu etmenlerin bazıları diğerlerine göre daha fazla ön plana çıkmaktadır. Örneğin,
nüfus dinamiklerindeki mevcut değişimler, nüfus artışının öngörülebilir bir gelecek
için en kesin eğilim olduğunu göstermektedir. Bunun yanısıra, iklim değişikliği
süreklilik gösteren bir etmendir. Pandemi, iki yıla yakın süredir her alanda ve
sektörde önemli değişikliklere yol açmıştır. İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen
deprem de mevcut araştırmalara göre kentin bir gerçeği olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bunların dışındateknoloji, birçok endüstriyel ve ticari alanda
gelişmekte ve bu eğilimin değişmesi pek olası görünmemektedir. Bu dış etmenlerin
aksine, ekonomik refah ve yönetişim sistemi, en az kesin olan ve tahmin edilmesi
en zor olanlardır. Bu etmenler İstanbul'un gelişimi için iki kritik belirsizliği temsil
etmektedirler.
2040 yılında Türkiye'nin ekonomik durumunu tahmin etmek kolay değildir. Bu
nedenle, İstanbul SKHP’de senaryo geliştirme sürecinde bir dizi gelecek ekonomik
gelişme senaryosu kabulü yapılmıştır. Ekonomik refahın düşük olması, tipik olarak,
zengin ve yoksul arasında önemli bir uçurum oluşturmaktadır ve dengesiz bölgesel
ekonomik kalkınmaya yol açabilmektedir. Aksine, ekonomik refahın yüksek
olması, zengin ve yoksul arasındaki farkın daralmasına ve hane gelirinin artmasıyla
ekonomik kalkınmanın bölgesel olarak daha dengeli dağılacağına işaret etmektedir.
Ekonomik yapıyla birlikte, Türkiye'de yönetişimin kalitesinin, etkinliğinin ve
yapısının nasıl gelişeceği oldukça belirsizdir. Yönetişime yönelik farklı
yaklaşımlar, İstanbul'daki hareketlilik modellerini derinden etkileyebilir. Bu
nedenle, karar verme yapısının yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya karar verme
arasında değiştiği düşünülmektedir. Yukarıdan aşağıya karar vermede merkezi
yönetim önemli rol oynamaktadır ve yerel belediyeler üzerinde güçlü bir güce ve
etkiye sahiptir. Bu, yerel yetkililerin daha fazla güce sahip olduğu ve vatandaşların
ve paydaşların kentin karar verme sürecine daha fazla dahil olduğu merkezi
olmayan bir yönetim yapısını temsil eden aşağıdan yukarıya karar alma
mekanizmasına ters düşmektedir.
İstanbul SKHP, senaryolar kullanarak belirsizliklerin üstesinden gelmeyi
öngörmektedir. Bu senaryolar, 'Eğer?' yaklaşımı için kullanılır. Örneğin,
“Ekonomik büyüme sınırlı olduğunda hangi politika ve projelere ihtiyaç duyulur ve
bunları uygulamak mümkün olur?” veya “Aşağıdan yukarı karar verme durumunda
hangi politika ve projelere ihtiyaç duyulur ve bunları uygulamak mümkün olur?”
gibi sorular sorulabilir. Böyle bir yaklaşım, çok yönlü çözümler geliştirmeyi
mümkün kılar ve farklı olaylara hazırlık yapılmasını sağlar. İki ana belirsizlik için
geliştirilen beş senaryo Şekil 14’te sunulmuştur.

Şekil 14: İstanbul SKHP Senaryoları

Halihazırda İstanbul, mevcut ekonomik durumu ve karar alma yapısı nedeniyle,
Şekil 14’teki grafiğin sağ alt bölümünde yer almaktadır. Mevcut ekonomik
eğilimlerin ve yönetişim yapısının gelecekte değişmemesi durumu Eğilim
Senaryosu olarak tanımlanmıştır. Bu senaryoda, bugün yaşanan sorunların ve
zorlukların neredeyse tamamı gelecekte de var olacaktır.
Kuşkusuz, gelecekte ekonomi ve/veya yönetişimdeki değişiklikler kenti bu
grafikteki diğer bölümlere taşıyacaktır. İstanbul'un karşılaşabileceği dört potansiyel
gelecek senaryosu geliştirilmiştir. Bunlar:
•
•
•
•

Yaygın Kent Senaryosu

Verimli Kent Senaryosu
Dayanıklı-Yeşil Kent Senaryosu
Kapsayıcı Kent Senaryosu

Yaygın Kent Senaryosunda, mevcut eğilimlere göre ekonomi daha iyi durumdadır,
ancak yönetişim yapısı aynıdır. İyileştirilmiş ekonomi, teknoloji alımı veya
üretim/tüketim fırsatları gibi farklı alanlarda da çeşitli iyileştirmeler sağlayabilir.
Ancak plansız büyüme ve yayılma iki baskın eğilim olacak ve bu durum kent
merkezi ile kentin çeperleri arasındaki etkileşimi istihdam ve hizmet açısından
artıracaktır.
Verimli Kent, Dayanıklı-Yeşil Kent ve Kapsayıcı Kent Senaryolarında verimlilik,
dayanıklılık ve kapsayıcılıkta iyileştirmeler gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu
gelişmelerin artan erişilebilirlik fırsatları, toplumsal farkındalık, dengeli büyüme ve
mevcut kaynakların/fırsatların eşit dağılımı ile kentsel yaşamı kademeli olarak
değiştirmesi beklenmektedir. Bu senaryolar kapsamında elde edilmesi düşünülen

temel değişim, vatandaşların yolculuk davranışları üzerinde olacaktır. Kapsayıcı Kent
Senaryosuna yaklaştıkça, artan düzeyde, toplumun farklı sosyo-ekonomik ve demografik
gruplarının ihtiyaçlarını karşılayan bir ulaşım yapısı için olanaklar oluşacaktır. Artan
erişilebilirlik, daha az kişinin uzun mesafeli zorunlu yolculuklar yapmasını sağlayacaktır.
Genel olarak, yalnızca kentin merkezinde değil, tüm kentte yaşam kalitesi iyileşecektir.
Senaryoların özellikleri daha ayrıntılı bir şekilde aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bu senaryolar, belirsizliklerin alacağı şekle göre İstanbul'un karşılaşacağı olası
geleceklerdir. Bu açıdan bakıldığında, Kapsayıcı Kent Senaryosu İstanbul SKHP
kapsamında arzulanan gelecektir. Ancak, yönetişim yapısının ve ekonominin
ilerlemesine göre diğer geleceklerden biri (Eğilim veya Senaryo 1-4) gerçekleşebilir.
İstanbul SKHP’yi geliştirirken, temel belirsizliklerin ve tüm senaryoların olası tüm
etkileri/sonuçları dikkate alınmaya çalışılmıştır.

