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Özet

Abstract

Kalk›nman›n en önemli bileﬂenlerinden olan beﬂeri
sermayenin güçlendirilmesinin temelinde okulöncesinden baﬂlayarak yüksekö¤retime kadar ulaﬂan, hayat
boyu ö¤renim stratejilerini belirlemiﬂ güçlü bir e¤itim
sistemi yer almaktad›r. Bu çal›ﬂmada beﬂeri sermayenin önemli belirleyicilerinden olan yüksekö¤retim
konusu ve ‹stanbul’un bölgesel kalk›nma süreci ile
iliﬂkisi; 2023 Türkiye Vizyonu ile birlikte ‹stanbul’un
bölgesel geliﬂme sürecinde yol gösterici ana doküman
olarak haz›rlanan 2010-2013 ‹stanbul Bölge Plan›n›n
stratejileri ›ﬂ›¤›nda tart›ﬂ›lacak ve bu stratejilerin hayata geçirilmesinde yüksekö¤retim konusunda yap›lmas› gerekenler ele al›nacakt›r.

A sound education system, which is known to have
determined lifetime learning strategies, takes its part
as one of the most significant components of development on the enrichment of human capital starting
from pre-school to higher education. In this article,
the relationship between Istanbul’s regional development process and the subject of higher education,
which is one of the most important determinants of
human capital, will be discussed in the light of 2023
Turkey’s Vision and 2010-2013 Istanbul Regional
Plan, which is the major document addressing the
regional development process.

Anahtar sözcükler: Analitik hiyerarﬂi yöntemi,
bölgesel kalk›nma, yüksekö¤retim.
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*‹stanbul Bölge Plan› (2010-2013) Ajans personelinin 2010 y›l›ndaki özverili çal›ﬂmalar› sonucu ortaya ç›kt›. K›sa sürede bu önemli strateji belgesini haz›rlayan tüm Ajans personeline ve bu çal›ﬂmaya katk› sa¤layan Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi’ne teﬂekkür ederim.

G

eliﬂmenin bileﬂenleri aras›nda yer alan beﬂeri sermaye, ülkelerin nüfus yap›s›ndan önemli ölçüde etkilenmekte, nitelikli genç nüfusun varl›¤› ise beﬂeri
sermaye için büyük önem taﬂ›maktad›r. 2008 UNDP Türkiye'de Gençlik konulu Ulusal ‹nsani Geliﬂme Raporu’nda da
ortaya kondu¤u üzere; Türkiye kalk›nma sürecinde genç nüfusu ile önümüzdeki birkaç on y›ll›k dönem için önemli bir
demografik f›rsat penceresi yakalam›ﬂ bulunmaktad›r
(UNDP, 2008). Bu demografik f›rsat penceresinin do¤ru de¤erlendirilmesi, genç nüfusun nitelik ve becerilerinin art›r›lmas› ile birlikte Türkiye gerek iktisadi gerekse sosyal kalk›nma yolunda önemli ad›mlar atacakt›r.
‹stanbul h›zl› büyüyen ekonomisi, bilgi ve teknoloji altyap›s›, genç ve dinamik nüfus yap›s› ile gerek Türkiye gerekse
içinde bulundu¤u bölge için stratejik bir aktör konumundad›r.
E¤itime eriﬂim ve e¤itim kalitesinin art›r›lmas›, gerek yerel ge-

rekse ulusal kalk›nmaya hizmet etmede öncü hedefler olarak
ortaya ç›kmakta; bu ﬂekilde beﬂeri sermayenin güçlendirilmesi
ile hem ekonomik-sosyal kalk›nmaya hem de ülkelerin rekabet
edebilirli¤ine katk›da bulunulmas› öngörülmektedir. Nitekim
2010-2013 ‹stanbul Bölge Plan› haz›rl›k çal›ﬂmalar› kapsam›nda gerçekleﬂtirilen, Analitik Hiyerarﬂi Yönteminin (AHY) uyguland›¤› Karar Konferans›’nda ulaﬂ›lan ortak ak›l, vizyona etkisi bak›m›ndan en önemli stratejinin ‘e¤itimde nitelik ve niceli¤in art›r›lmas›” oldu¤una karar vermiﬂtir.

Bölgesel Kalk›nmada Yüksekö¤retim
Bilgi odakl› ekonomiye geçiﬂ; yenilikçilik kapasitesinin geliﬂtirilmesini, bilgi üretimini ve bilginin ürüne dönüﬂtürülmesini
gerekli k›larken, bölgelerin devaml› ö¤renme süreci ile bu yeni
koﬂullara adapte olmas›, rekabetçili¤in art›r›lmas›nda önemlidir.
Uzun vadede küresel ölçekte kent rekabetçili¤ine en önemli kat-
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k›y› yapacak paydaﬂ gruplar›ndan birisi son y›llarda say›lar› h›zla artan yüksekö¤retim kurumlar›d›r. Yüksekö¤retim kurumlar›,
ulusal düzeyde yapt›klar› katk›lar›n yan› s›ra bulunduklar› bölgede yerel ekonomiye, kültürel hayat›n çeﬂitlenmesine katk›da bulunurken, mezunlar›yla nitelikli iﬂgücü sa¤lamada, mevcut iﬂgücünün profesyonel geliﬂiminde, bölgeye yeni fikirlerin aktar›lmas›nda, nitelikli insanlar›n ve yat›r›m›n bölgeye çekilmesinde
ve bölgede kurumsal kapasitenin art›r›lmas›nda etkilidirler. Bilgi kurumlar›n›n yaln›zca araﬂt›rma ve e¤itim alan›nda çal›ﬂma
yürütmeleri de¤il artan bir oranda bölgelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel kalk›nmas›nda aktif rol almalar› beklenmektedir.
Bu rolün ne kapsamda ve ne ﬂekilde olaca¤› ise; büyük ölçüde
kurumlar›n kendi karakterine, bulunduklar› bölgelerin çeﬂitlili¤ine ve ulusal politika çerçevelerine ba¤l› olacakt›r (OECD,
2007). Bu ba¤lamda, e¤itimin tüm kademeleri ile birlikte, içinde bulundu¤umuz bilgi ve teknoloji ça¤›nda; yüksekö¤retime
eriﬂim ve e¤itim kalitesinin art›r›lmas› ile kalk›nma stratejilerinin hayata geçirilmesinde ve kalk›nma sürecine ivme kazand›rmada yüksekö¤retim kurumlar› ayr› bir önem taﬂ›maktad›r.
Günümüzde genel kabul; yenilikçilik sürecinin birçok kurum ve organizasyonu içeren, bütün aktörlerin fayda sa¤layacaklar› interaktif bir ö¤renme süreci oldu¤udur. Bu ba¤lamda
üniversitelerin de yaln›zca yetiﬂmiﬂ insan gücü sa¤layan edilgen yap›lar de¤il, yenilikçilik sürecinde bilgi üreten, teknoloji transferi sa¤layan, bu anlamda bölge düzeyinde bilgi kullanan ve teknolojik de¤iﬂim talep eden sektör ile etkileﬂim ve iﬂbirli¤i içinde olmas› gereken etken yap›lar olarak anlaﬂ›lmas›
gerekmektedir (OECD, 2007).
Yüksekö¤retim kurumlar› araﬂt›rma ve bilgi üretimi, yenilikçilik ve giriﬂimcilik sürecinde temel aktörler olmakla birlikte ayn› zamanda bölgesel kalk›nman›n yönetiﬂiminde de
önemli roller üstelenmektedirler. Türkiye’de kalk›nma ajanslar›n›n dan›ﬂma organ› olan kalk›nma kurullar›nda üniversiteler de yer almaktad›r. Bu ba¤lamda üniversiteler yereldeki di¤er aktörlerle birlikte önemli paydaﬂlar olarak ortaya ç›kmakta bölgenin önceliklerinin, dar bo¤azlar›n›n, geliﬂme eksenlerinin ve stratejilerinin belirlenmesinde ve hedeflerin hayata
geçirilmesinde önemli roller üstlenmektedir. Goddard’›n bölgesel kalk›nma ajanslar›n› yüksekö¤retim ba¤lam›nda de¤erlendirdi¤i raporunda; kalk›nma ajanslar›n›n üniversiteler ve
di¤er temel paydaﬂlarla a¤lar ve ortakl›klar kurarak bölgesel
ekonomik kalk›nman›n h›z›n› art›raca¤› konusundaki de¤erlendirmesinde kalk›nma ajanslar›n›n bilgi ve deneyimi bir araya getiren stratejik kaynaklar olarak görev yapmalar› gerekti¤i vurgulanmaktad›r (Goddard, 1997).

Yüksekö¤retimin Mevcut Durum Analizi
Yüksekö¤retim, ortaö¤retime dayal›, en az iki y›ll›k yüksek
ö¤renim veren e¤itim kurumlar›n›n tümünü kapsamakta olup
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Üniversiteler, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Konservatuarlar, Meslek Yüksek Okullar›, Uygulama ve Araﬂt›rma Merkezleri gibi kurumlardan oluﬂmaktad›r. Ülkemizde yüksekö¤retimin amac› “ülkenin bilim politikas›na, toplumun yüksek
düzeyde ve çeﬂitli kademelerdeki insan gücü gereksinimine göre ö¤rencileri ilgi, yeti ve yetenekleri do¤rultusunda yetiﬂtirmek, bilimsel alanlarda araﬂt›rmalar yapmak, araﬂt›rma-inceleme sonuçlar›n› gösteren ve bilim-tekni¤in ilerlemesini sa¤layan
her türlü yay›n› yapmak, istenecek inceleme ve araﬂt›rmalar› sonuçland›rarak düﬂüncelerini bildirmek, toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu ayd›nlat›c› bilimsel verileri sözle ve yaz› ile halka yaymak ve yayg›n e¤itim hizmetinde bulunmak olarak” tan›mlanmaktad›r (MEB, 2002).
Ülkemiz, Cumhuriyetin ilk y›llar›ndan itibaren yüksekö¤retime yönelik yat›r›mlar›n› art›rarak devam ettirmektedir. Ülkemizde, 1923-1924 e¤itim-ö¤retim y›l›nda 1 üniversite, 307 ö¤retim eleman› ve 2914 ö¤renci bulunurken, bu say› 2010’da 102
devlet, 52 vak›f olmak üzere toplam 154 üniversite, 102,682 ö¤retim eleman› ve 3.493,819 ö¤renciye ulaﬂm›ﬂt›r. Üniversite say›m›z›n artmas› ile birlikte özellikle taﬂrada bulunan üniversitelerin ö¤retim elemanlar› gereksinimlerini karﬂ›lamak üzere geliﬂmiﬂ baz› üniversitelerimiz bünyesinde lisansüstü e¤itime a¤›rl›k verilmiﬂtir. Bu uygulama sözü edilen üniversitelerdeki gereksinimin karﬂ›lanmas›nda önemli etken olmuﬂtur. Ö¤retim
üyesi baﬂ›na düﬂen ö¤renci say›s›n›n geliﬂmiﬂ ülkeler düzeyine
ç›kar›labilmesi için gerek yurt içinde gerekse yurt d›ﬂ›nda ö¤retim eleman› yetiﬂtirme çal›ﬂmalar› devam etmektedir.
‹stanbul ili çok say›da yüksekö¤retim kurumunun kendi
bünyesinde faaliyette bulunmas›ndan dolay› ülkemizin en
avantajl› illeri aras›nda gösterilmektedir. Di¤er bir deyiﬂle,
hem kurum hem de ö¤renci say›s› bak›m›ndan ‹stanbul önde
gelmektedir. Ayr›ca, devlet üniversitelerinin yan› s›ra birçok
vak›f üniversitesi de faaliyet göstermektedir. ‹stanbul’da toplam 9 devlet üniversitesinde 196,757, 33 vak›f üniversitesinde
ise toplam 125,132 ö¤renci, 6 vak›f meslek yüksekokulunda
ise 2890 ö¤renci ö¤renimine devam ederken bu devlet üniversitelerinin ikisinin, vak›f üniversitelerinin ise 7 tanesinin 2010
y›l›nda kurulmuﬂ yeni üniversiteler oldu¤u görülmektedir.
Her geçen gün ‹stanbul’da yeni vak›f ve devlet üniversiteleri
kurulmas› için giriﬂimler olmaktad›r.
Di¤er taraftan, 2009-2010 dönemi verilerine göre ‹stanbul’daki yüksek ö¤retim kurumlar›nda toplam 20,545 ö¤retim
eleman›, 8956 ö¤retim üyesi ve 2656 ö¤retim görevlisi görev
yapmaktad›r. ‹stanbul devlet üniversitelerinde 6,271 ö¤retim
üyesi, 13,818 ö¤retim eleman›, 8929 tam zamanl› ö¤retim
üyesi ve 1006 ö¤retim görevlisi bulunmaktad›r. ‹stanbul vak›f
üniversitelerinde ise 2.675 ö¤retim üyesi, 6634 ö¤retim eleman›, 1584 ö¤retim görevlisi ile 4087 tam zamanl› ö¤retim
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üyesi bulunurken ‹stanbul’da vak›f meslek yüksekokullar›nda
10 ö¤retim üyesi, 93 ö¤retim eleman›, 66 ö¤retim görevlisi
bulunmaktad›r (TTT Tablo 1).

Bölgesel Kalk›nmada Strateji Öncelikleri;
“E¤itimde Nitelik ve Niceli¤in Art›r›lmas›”
Türkiye’de 26 ‹statistikî Bölge Birimi S›n›fland›rmas› Düzey 2 bölgesinde kurulan kalk›nma ajanslar›n›n rollerinden
biri bölgedeki kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum
aktörlerinin etkin ve tam kat›l›m›n› temin ederek, bölgenin
önceliklerinin ortaya konaca¤›, geliﬂme eksenleri ile stratejik
hedeflerinin belirlenece¤i bölge planlar›n›n haz›rlanmas›n›
sa¤lamakt›r. Bu ba¤lamda kat›l›mc› bir platformda, bilimsel
analiz yöntemleri ile ulaﬂ›lan ortak akla dayan›larak tamamlanan 2010-2013 ‹stanbul Bölge Plan›, 2023 Türkiye Vizyonuna da hizmet edecek ﬂekilde Bölge önceliklerini ve stratejileri
ortaya koymaktad›r.
Mevcut durum analizi ve paydaﬂ analizi ile ‹stanbul Kalk›nma Ajans› koordinasyonunda baﬂlayan ‹stanbul Bölge Plan› haz›rl›k çal›ﬂmalar›, vizyon ve geliﬂme eksenlerinin belirlendi¤i çok kat›l›ml› Arama Konferans› (Temmuz 2010), tematik çal›ﬂtaylar (A¤ustos-Eylül 2008) ile devam etmiﬂ, Bölge
Plan›na girdi teﬂkil edecek stratejik önceliklerin netleﬂtirildi¤i
Karar Konferans› ile sonuçland›r›lm›ﬂt›r. Karar konferans›nda ortaya konan önceliklerin paydaﬂlar taraf›ndan sahiplenilerek kendi faaliyetlerine yans›t›lmas› ile yerelde ortak ak›la ulaﬂ›lmas› hesap sorabilirli¤in artt›r›lmas› hedeflenmiﬂtir.
Eylül 2010 tarihinde düzenlenen, 175 farkl› kurumdan
228 temsilcinin kat›ld›¤› Karar Konferans› Analitik Hiyerarﬂi
Yöntemi (AHY) kullan›larak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Karar Konferans›ndan beklenen; paydaﬂlar›n stratejileri tart›ﬂmas›, sahiplenmesi ve önceliklendirmesi olmuﬂtur. ‹ki ana bölümden
oluﬂan Konferans›n ilk bölümünde önceliklendirmede kullan›lacak kriterler de¤erlendirilirken, ikinci bölümde ise söz konusu kriterler kullan›larak ‹stanbul’un kalk›nmas›na yönelik
stratejik öncelikler de¤erlendirilmiﬂ ve s›ralanm›ﬂt›r. Kat›l›mc›lar moderatör taraf›ndan kendilerine verilen görevi, yaz›l›m
deste¤i ile küçük gruplarda çal›ﬂm›ﬂ, ortaya ç›kan sonuçlar ana
grupta de¤erlendirilmiﬂtir

Karar Konferans›nda Faydalan›lan Gereç ve Yöntem
Karar modeli
‹stanbul Bölge Plan› strateji öncelikleri de¤erlendirildi¤i
Karar Konferans›nda kullan›lan Karar Modeli (TTT ﬁekil 1) için
gerekli olan girdiler Bölge Plan› haz›rl›k sürecinde düzenlenen “Arama Konferans›” ve “Tematik Çal›ﬂtaylar”da ortaya
konmuﬂ olan vizyon, strateji ve önerilerden meydana gelmektedir. TTT ﬁekil 1’de Karar Modeli kapsam›nda ‹stanbul Bölge

TTT Tablo 1. ‹stanbul’daki üniversitelerde ö¤retim eleman›/üyesi
Ö¤retim
görevlisi

Ö¤retim
üyesi

Tam zamanl›
ö¤retim üyesi

Ö¤retim
eleman›

Devlet üniversitesi

1006

6271

8929

13,818

Vak›f üniversitesi

1584

2675

4087

6634

66

10

-

93

2656

8956

-

20,545

Vak›f meslek yüksekokulu
Toplam

Kaynak: 2009-2010 Ö¤retim Y›l› Yüksekö¤retim ‹statistikleri Kitab›, ÖSYM

Plan› vizyonu do¤rultusunda belirlenen, 7 Karar Kriteri ve 30
Stratejik Öncelik görülmektedir. Karar modelinin de¤erlendirilmesinde, Analitik Hiyerarﬂik Yöntemi kullan›lm›ﬂt›r.
Model 1970’lerde Thomas Saaty taraf›ndan sistem düﬂünüﬂü
ve grup dinami¤i teorilerine dayand›r›larak geliﬂtirilmiﬂtir ve
çoklu kriter içeren karmaﬂ›k problemlerin çözümünde kullan›lan kat›l›ml› karar verme yöntemi olarak kullan›lmaktad›r
(Kuruüzüm ve Atsan, 2001).
Bulgular ve tart›ﬂma
Karar Konferans›, iki ana bölümde gerçekleﬂtirilmiﬂ olup ilk
bölümde karar kriterleri de¤erlendirilirken (TTT ﬁekil 2), ikinci
bölümde ise ‹stanbul’un kalk›nmas›na yönelik stratejiler önceliklendirilmiﬂtir. Her iki bölüm s›ras›nda da, Karar Konferans›
moderatörü taraf›ndan kat›l›mc›lar küçük çal›ﬂma gruplar›na
ay›r›larak görevler vermiﬂ, kat›l›mc›lar›n bu verilen görevi kendi gruplar› içerisinde yaz›l›m deste¤i ile çal›ﬂm›ﬂlar› istenmiﬂ ve
daha sonra bu çal›ﬂmalar ana grupta de¤erlendirilmiﬂtir.
Kar›ﬂ›k, anlaﬂ›lmas› güç veya yap›sallaﬂmam›ﬂ sorunlar için
kullan›lan genel bir “Çok Kriterli Karar Verme” (multi-criteria decision making) yöntemi olan Analitik Hiyerarﬂi Yöntemi
(AHY), gruplara ve bireylere, karar verme sürecindeki nitel ve
nicel faktörleri birleﬂtirme olana¤› vermektedir. Strateji a¤›rl›klar› ise aﬂa¤›daki gibi hesaplan›r:
Strateji puan› = Σ (stratejinin kritere katk›s› x
kriterin ana amaca göre önemi)
De¤erlendirme ölçe¤inde çok fazla etki ‘0.80-1.0’ ve fazla
etki ise ‘0.60-0.80’ puan aral›¤›nda oldu¤u düﬂünüldü¤ünde;
‘E¤itimde nicelik ve niteli¤in art›r›lmas›’ stratejisinin vizyona
0.906 puan ile çok fazla etkisinin oldu¤u ve stratejik öncelikler aras›nda ilk s›rada yer ald›¤› sonucuna ulaﬂ›l›r (TTT ﬁekil 3).
Ortak ak›l›n vizyona etkisi bak›m›ndan verdi¤i öncelik, öncelik puanlar›na bakarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Ortak ak›l, vizyona etkisi bak›m›ndan en önemli stratejinin ‘e¤itimde nitelik ve niceli¤in art›r›lmas› oldu¤una karar vermiﬂtir.’
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Temel Amaç

Kriterler

“‹stanbul; kültürel, tarihi ve
do¤al miras›n› koruyan;
yüksek katma de¤er üreten
ekonomik faaliyetleri tercih
eden; yaﬂanabilir ve yaﬂam
kalitesini sürekli yükselten bir
kent olacakt›r.”

Eriﬂilebilirlik

Küresel rekabet
edebilirlik

Çevresel
sürdürülebilirlik

Sosyal ve
kültürel yaﬂam kalitesi

‹çerme ve bütünleﬂme

Kentsel mekan ve
tasar›m kalitesi

Özgünlük

TTT ﬁekil 1.

Stratejiler

• ‹stanbul yaﬂam kültürünün ve kentlilik bilincinin geliﬂtirilmesi
• ‹stanbul’un küresel ekonomiye entegrasyonunun geliﬂtirilmesi
• Do¤al kaynaklar›n ve çevrenin korunmas›
• E¤itimde nicelik ve niteli¤in art›r›lmas›
• Ulaﬂ›m talebinin etkin yönetilmesi
• Toplum sa¤l›¤›n›n korunmas› ve sa¤l›k hizmeti sunumunun geliﬂtirilmesi
• Sosyal d›ﬂlanman›n önüne geçilmesi
• ‹stanbul’un turizmde küresel cazibe merkezi olmas›
• Farkl› ulaﬂ›m türleri aras›nda entegrasyonunun sa¤lanmas› ve dengeli bir ulaﬂ›m
altyap›s›n›n geliﬂtirilmesi
• Koruman›n, ekonomik ve sosyal kalk›nma
boyutlar›yla bütüncül bir ﬂekilde gerçekleﬂtirilmesi
• Sanayide yüksek katma de¤er üreten ve
ileri teknolojileri kullanan bir yap›n›n desteklenmesi
• Yerel a¤lar ve iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesi
• Kentsel risk alanlar›n›n (çöküntü bölgeleri,
düzensiz yap›laﬂma, güvenlik, afet, vb.)
yeniden yap›land›r›lmas› ve mevcut yaﬂam
çevresinin iyileﬂtirilmesi
• Kamu kurumlar› ve sivil toplum kuruluﬂlar›nda kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

• Tarihi ve kültürel miras›n varl›k de¤eri gözetilerek korunmas› ve geliﬂtirilmesi
• Hizmetler sektörünün geliﬂtirilmesi ve hizmet ekonomisine geçiﬂin sa¤lanmas›
• ‹stanbul’un bilim ve teknoloji üssü haline
getirilmesi
• Kentsel fonksiyonlar›n (kullan›mlar›n) da¤›t›l›m›nda mekan›n etkin kullan›lmas›
• Kent güvenli¤inin iyileﬂtirilmesi
• ‹ﬂsizli¤in azalt›lmas›
• Yenilebilir enerji kullan›m›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›
• Uluslararas› finans merkezi olmas›
• ‹ﬂgücü niteli¤inin yüksek katma de¤er üreten ekonomik faaliyetlerin ihtiyaçlar› do¤rultusunda geliﬂtirilmesi
• Afet yönetim sisteminin etkinleﬂtirilmesi
• Kültürel ve yarat›c› endüstrilerin potansiyelinin geliﬂtirilmesi
• Yaﬂam alanlar›n›n tasar›m›nda yüksek kalite ve özgünlü¤ün sa¤lanmas›
• Lojistik sektörünün rekabet gücünün art›r›lmas›
• Rayl› sistem a¤›rl›kl› bir toplu taﬂ›ma sisteminin geliﬂtirilmesi
• Etkin at›k yönetiminin geliﬂtirilmesi ve teﬂvik edilmesi
• Enerji verimlili¤inin sa¤lanmas›

Karar konferans›nda kullan›lan karar modeli (Kaynak: 2010-2013 ‹stanbul Bölge Plan› Ekleri, ‹stanbul Kalk›nma Ajans›)

AHY algoritmas› kullan›larak elde edilen sonuçlar›n tutarl›l›¤›, karar modelinin amac›na ulaﬂ›p ulaﬂmamas› aç›s›nda belirleyicidir. Bunun için tutarl›l›k analizi yap›lm›ﬂt›r. Tutarl›l›k
analizi için ilk ad›m, kullan›lan AHY’de tutarl›l›k oran›n›n he-

saplanmas›d›r. Bu oran %10’dan küçük ise tutarl›d›r, büyük
ise tutars›zd›r ﬂeklinde yorumlan›r.
Yap›lan hesaplamalar sonucu tutarl›l›k oran› %1 olarak
bulunmuﬂtur. Hesaplanan oran teorik s›n›r olan %10’un al-

Çevresel sürdürülebilirlik

%18.40

Özgünlük

%16.70

Sosyal ve kültürel yaﬂam kalitesi

%14.60

Küresel rekabet edebilirlik

%13.60

‹çerme ve bütünleﬂme
Eriﬂilebilirlik
Kentsel mekan ve tasar›m kalitesi

TTT ﬁekil 2.
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%12.90
%12.20
%11.70

Kriter öncelikleri (Kaynak: 2010-2013 ‹stanbul Bölge Plan› Ekleri, ‹stanbul Kalk›nma Ajans›)
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Kriter a¤›rl›klar›

‹stanbul için Ortak Akl› Belirlerken Bölgesel Kalk›nman›n Yatay Keseni Olarak Yüksekö¤retim

E¤itimde nicelik ve niteli¤in art›r›lmas›

%0.906
%0.818

Yaﬂam alanlar›n›n tasar›m›nda yüksek kalite ve özgünlü¤ün...

%0.814

Rayl› sistem a¤›rl›kl› bir toplu taﬂ›ma sisteminin geliﬂtirilmesi

%0.81

Kentsel fonksiyonlar›n (kullan›mlar›n) da¤›l›m›nda mekan›n...
Farkl› ulaﬂ›m türleri aras›nda entegrasyonun sa¤lanmas› ve...

%0.798

Kentsel risk alanlar›n›n (çöküntü bölgeleri, düzensiz...

%0.792

‹stanbul’un turizmde küresel cazibe merkezi olmas›

%0.79

Tarihi ve kültürel miras›n varl›k de¤eri gözetilerek...

%0.779

Koruman›n, ekonomik ve sosyal kalk›nma boyutlar›yla...

%0.777

Enerji verimlili¤inin sa¤lanmas›

%0.766
%0.76

Kamu kurumlar› ve sivil toplum kuruluﬂlar›nda kurumsal...
‹stanbul yaﬂam kültürünün ve kentlilik bilincinin geliﬂtirilmesi

%0.756

Yerel a¤lar ve iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesi

%0.754

Ulaﬂ›m talebinin etkin yönetilmesi

%0.754

Kültürel ve yarat›c› endüstrilerin potansiyelinin geliﬂtirilmesi

%0.749
%0.732

Sanayide yüksek katma de¤er üreten ve ileri teknolojileri...
‹stanbul’un bilim ve teknoloji üssü haline getirilmesi

%0.729

Hizmetler sektörünün geliﬂtirilmesi ve hizmet ekonomisine...

%0.724

Kent güvenli¤inin iyileﬂtirilmesi

%0.72

Yenilebilir enerji kullan›m›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›

%0.71

Do¤al kaynaklar›n ve çevrenin korunmas›

%0.709

Etkin at›k yönteminin geliﬂtirilmesi ve teﬂvik edilmesi

%0.698

‹ﬂsizli¤in azalt›lmas›

%0.691

Lojistik sektörünün rekabet gücünün art›r›lmas›
Afet yönetim sisteminin etkinleﬂtirilmesi

%0.69
%0.683

‹ﬂgücü niteli¤inin yüksek katma de¤er üreten ekonomik...

%0.676

Uluslararas› finans merkezi olmas›

%0.675

‹stanbul’un küresel ekonomiye entegrasyonunun geliﬂtirilmesi

%0.667

Sosyal d›ﬂlanman›n önüne geçilmesi

%0.628

Toplum sa¤l›¤›n›n korunmas› ve sa¤l›k hizmeti sunumunun...

%0.622

TTT ﬁekil 3.

Strateji a¤›rl›k puanlar›

Ortak ak›l taraf›ndan belirlenen strateji öncelikleri (Kaynak: 2010-2013 ‹stanbul Bölge Plan› Ekleri, ‹stanbul Kalk›nma Ajans›)

t›ndad›r ve bu verilen yan›tlar›n tutarl› oldu¤unu gösterir.
Uygulamalarda tutarl›l›k oran›n›n %15-20’nin üzerinde olmas› tutars›zl›k gösterir: Bu durumda ya sorular kat›l›mc›lar
taraf›ndan net anlaﬂ›lmamaktad›r, ya baﬂtan savma yan›tlar verilmiﬂtir ya da makul bir tutars›zl›¤›n üzerinde bir tutars›zl›k
söz konusudur.
Sonuç olarak tutarl›l›k oran›n›n %1 olmas› sürecin oldukça tutarl› bir ﬂekilde geliﬂti¤ini; yöntemin ve sorular›n kat›l›mc›lar taraf›ndan iyice anlaﬂ›lm›ﬂ oldu¤unu ve kat›l›mc›lar›n büyük bir dikkat ve özenle yönteme kat›l›m›n›n sa¤land›¤› bir
sürecin yakalanm›ﬂ oldu¤unu ve bu ba¤lamda istenilen amaca ulaﬂ›ld›¤›n› gösterir.

Yüksekö¤retim Ba¤lam›nda 2010-2013 ‹stanbul
Bölge Plan› Strateji ve Hedefleri
‹stanbul Kalk›nma Ajans› taraf›ndan ‘2010-2013 ‹stanbul
Bölge Plan›’nda ‹stanbul’da hizmet sektöründen biri olan e¤itim sektörü için ‘mevcut durum analizi’ yap›lm›ﬂ ve e¤itimin

önemi, bölgenin ‘rekabet düzeyi ve yaﬂam kalitesi’, ‘sosyal ve kültürel yaﬂam kalitesi’ ve ‘içerme ve bütünleﬂme’ kriterleri kapsam›nda ele al›nm›ﬂt›r.
Teknolojik geliﬂmelerle birlikte h›zlanan küreselleﬂme sürecinde, ﬂirketlerin oldu¤u kadar ülkeler ve bölgelerin de rekabet gücünü belirleyen unsurlar›n baﬂ›nda bilgi ve teknolojinin kullan›m› ve uzmanlaﬂma gelmektedir. Bölgenin rekabet
düzeyi ve yaﬂam kalitesi ba¤lam›nda bak›ld›¤›nda; bir yandan
Ar-Ge ve yenilikçilik ön plana ç›kar›larak üretim yap›s›n›n
güçlendirilmesi, di¤er yandan sosyal yap›n›n küreselleﬂmenin
olumsuz etkilerinden korunmas› ve rekabet gücüne katk›da
bulunacak ﬂekilde de¤iﬂiminin sa¤lanmas› önem kazanm›ﬂt›r.
Bu çerçevede en önemli unsur olarak ise e¤itim ön plana ç›kmaktad›r. 2010-2013 ‹stanbul Bölge Plan› vizyonunu etkileyen ‘Küresel Rekabet Edebilirlik’ kriteri kapsam›nda e¤itim büyük önem taﬂ›maktad›r.
Sosyal kalk›nma aç›s›ndan ele al›nd›¤›nda; çok boyutlu bir
olgu olan sosyal d›ﬂlanma ile mücadelenin bölge stratejilerini
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TTT Tablo 2. 2023 Vizyonu ve 2010-2013 ‹stanbul Bölge Plan› hedefleri (‹stanbul Kalk›nma Ajans› 2010-2013 ‹stanbul Bölge Plan› ve 2023 Türkiye Vizyo-

nu temel al›narak derlenmiﬂtir)
2023 Vizyonu

2010-2013 ‹stanbul Bölge Plan› hedefleri

1. ‹nsan sermayesine yat›r›m

• Yüksekö¤retim kurumlar› ve programlar›nda kalite güvencesi ve akreditasyonun teﬂvik edilmesi
• Bölgede yetiﬂtirilen bilim insan› say›s›n›n ve niteli¤inn art›r›lmas›, nitelikli yerli ve yabanc› bilim insanlar›n›n bölgeye çekilmesi
ve bilim insan› hareketlili¤inin art›r›lmas›
• Bölgenin küresel rekabet gücünün art›r›lmas› için ekonomik dönüﬂümünün gerektirdi¤i iﬂgücü ihtiyaçlar›n›n periyodik
olarak tespit edilmesi ve de¤erlendirilmesi
• Çal›ﬂanlar›n kapasitelerinin geliﬂtirilmesi ve ilgili insan kayna¤›n›n bölgeye çekilmesi
• ‹htiyaç duyulan bilgi, beceri ve niteliklere uygun bireylerin yeteﬂtirilmesi için e¤itim kurumlar› ve sektörler aras›nda
iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesi
• Fikri mülkiyet haklar›n›n korunmas›

2. Teknolojiye yat›r›m

• Düﬂük ve orta düzey teknoloji kullanan sanayi sektörlerinde AR-GE, yenilikçilik ve markalaﬂman›n teﬂvik edilmesi
• AR-GE ve yenilik çal›ﬂmalar› ile teknoloji uygulamalar›na yönelik olarak üniversiteler ve iﬂ dünyas› iﬂbirli¤inde kurulan
merkezlerin (teknoloji geliﬂtirme merkezleri, teknoloji geliﬂtirme bölgeleri, yenilik aktar›m merkezleri, mükemmeliyet merkezleri, kuluçka merkezleri, vb.) geliﬂtirilmesi
• Bölgenin biliﬂim altyap›s›n›n güçlendirilmesi
• AR-GE ve yenilikçili¤in desteklenmesi ve bilgi paylaﬂ›m a¤›n›n oluﬂturulmas›

3. Sürdürülebilir
kalk›nmaya yat›r›m

• Kamu kurum vekuruluﬂlar›, sanayi sektörü ve üniversitelir aras›nda iletiﬂim ve iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesi
• Bölgede yarat›lan bilim ve teknolojinin kullan›m›n›n yayg›n hale getirilerek ekonomik de¤er haline getirilmesi

hayata geçirmede ve yaﬂam kalitesini yükseltmekte hayati
önem taﬂ›d›¤› görülmektedir. Sosyal d›ﬂlanma; ekonomik,
sosyal ve kültürel hayata kat›lamama ﬂekilde tan›mlanmakta,
iﬂsizlik, gelir yoksullu¤u, hizmetlere eriﬂememe (e¤itim, sa¤l›k, sosyal hizmetler vb.), ﬂiddet, korunmaya muhtaçl›k gibi
birçok konuyu kapsamaktad›r. E¤itimsizler veya yeterli e¤itim alamayanlar da sosyal d›ﬂlanmaya maruz kalan sosyal risk
gruplar› ve dezavantajl› gruplar içerisinde yer almaktad›r.
2010-2013 ‹stanbul Bölge Plan›’n›n vizyonunu etkileyen ‘sosyal ve kültürel yaﬂam kalitesi’ ve ‘içerme ve bütünleﬂme’ kriterleri ba¤lam›nda e¤itimin önemli oldu¤u sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
Ayr›ca e¤itim konusu; ‘AB Sosyal D›ﬂlanmayla Mücadele Stratejisi’nin alt baﬂl›klar› aras›nda, istihdam, gelir da¤›l›m› ve parasal yoksulluk, konut, sa¤l›k ve ulaﬂ›m politikalar›, sosyal güvenlik sistemi, sosyal hizmet ve sosyal yard›m politikalar› ile
birlikte yer almaktad›r.
E¤itimin tüm kademeleri ile birlikte yüksekö¤retime eriﬂimin ve e¤itim kalitesinin art›r›lmas› ‹stanbul bölgesi için önceliklendirilmiﬂ, bu ba¤lamda yüksekö¤retimde nicelik ve niteli¤in
art›r›lmas›, yüksekö¤retime eriﬂimin art›r›lmas›, yüksek ö¤retim
kurumlar›n›n bölgesel yenilikçilik sisteminde ve bölgesel kalk›nman›n yönetiﬂiminde etkin aktörler olarak yer almas›, hayat boyu ö¤renme stratejilerinin geliﬂtirilerek yayg›nlaﬂt›r›lmas›n›n
TTT Tablo 2’de yer alan 2010-2013 ‹stanbul Bölge Plan› stratejilerinin hayata geçirilmesine katk›da bulunaca¤›, daha uzun vadede ise 2023 Türkiye Vizyonu’na hizmet edece¤i öngörülmüﬂtür.
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‹stanbul’un küresel ekonomiye
entegrasyonunun geliﬂtirilmesi
‹stanbul; küresel bir marka olmak için çaba sarf ederken,
di¤er yandan da dünya ekonomisinden daha fazla pay almak
için ad›mlar atmaktad›r. Yat›r›m olanaklar›n›n yurt içinde ve
d›ﬂ›nda tan›t›lmas›, do¤rudan yabanc› yat›r›m›n desteklenmesi, yerel potansiyellerin ortaya ç›kar›lmas›, yerli ve yabanc›
ﬂirket evliliklerinin desteklenmesiyle uluslararas› platformda
rekabetçili¤in art›r›lmas› hedeflenmektedir. Böylece ticaret
hacminin art›r›lmas› ve yüksek katma de¤er üreten küresel
üretim/ticaret zincirine adapte olabilme f›rsat› yakalanacakt›r.
Nitelikli çal›ﬂan profilinin yüksekö¤retim aya¤› kullan›larak iﬂgücü piyasas›na kazand›r›lmas›, do¤rudan yabanc› yat›r›m›n bölgeye çekilmesinde de öne ç›kan hususlar aras›nda gelmektedir. Do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n bölgeye çekilmesi
konusuyla ilgili yap›lan anket ve çal›ﬂmalar göstermektedir ki
nitelikli iﬂgücünün mevcudiyeti yat›r›mc› için olmazsa olmaz
kaidelerden biridir. ‹ngiliz Oxford Intelligence dan›ﬂmanl›k
ﬂirketi taraf›ndan 2010 y›l›nda yap›lan ankette küresel yat›r›mc›lara çeﬂitli sorular yöneltilmiﬂ ve yat›r›m yapacaklar› ülkelerin de¤erlendirilmesi aç›s›ndan kendileri için en önemli
faktörün ne oldu¤u sorulmuﬂtur. Anket sonucunda kat›l›mc›lar›n %50’den fazlas› yüksek nitelikli iﬂgücü havuzunun yat›r›m için en tetikleyici faktör oldu¤u konusunda fikir birli¤i
sa¤lam›ﬂlard›r (Oxford Intelligence, 2010).

‹stanbul için Ortak Akl› Belirlerken Bölgesel Kalk›nman›n Yatay Keseni Olarak Yüksekö¤retim

Deloitte taraf›ndan yap›lan araﬂt›rmaya göre ise Dünya
Bankas›’n›n 2010 y›l› Küresel Rekabetçilik Raporu ›ﬂ›¤›nda
Türkiye’de ticari iﬂ yapabilmenin önündeki en önemli sorunlardan birisinin %10.3 ile yeterince e¤itim görememiﬂ iﬂgücü
oldu¤u belirtilmiﬂtir (Deloitte Consulting, 2010).
Sanayide yüksek katma de¤er üreten ve
ileri teknolojileri kullanan bir yap›n›n desteklenmesi
Düﬂük katma de¤er üreten, kente yük getiren ve/veya kirleten sektörlerin yönetim, organizasyon, Ar-Ge, tasar›m ve pazarlama d›ﬂ›ndaki birimlerinin desantralize edilmesi ve teknoloji yo¤un ve/veya hizmetler sektörünü besleyen sektörlerin Organize Sanayi Bölgelerinde kümelenmeleri teﬂvik edilecektir.
‹stanbul’un bilim ve teknoloji üssü haline getirilmesi
Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin art›r›lmas›, üniversite-iﬂ
dünyas› iﬂbirliklerinin (teknokent/teknopark) geliﬂtirilmesi,
teknolojik bilinç düzeyinin art›r›lmas› yoluyla tüm kurumlar›n teknolojiden azami faydalanmalar›, bilim insan› say›s›n›n
ve kalitesinin art›r›lmas› hedeflenmektedir.
Uluslararas› finans merkezi olmas›
K›sa ve orta vadede “Bölgesel”; uzun vadede ise “Uluslararas›” (küresel) bir perspektif çizilen “‹stanbul Uluslararas›
Finans Merkezi” projesinin hayata geçirilmesi için; Türkiye’de ekonomi-finans alan›nda görev üstlenen tüm kurum ve
kuruluﬂlar›n iﬂbirli¤i içinde ve kat›l›mc› yöntemlerle koordinasyonunun sa¤lanmas› ve tan›t›mlar›n yap›lmas› hedeflenmektedir.
‹ﬂgücü niteli¤inin yüksek katma de¤er
üreten ekonomik faaliyetlerin ihtiyaçlar›
do¤rultusunda geliﬂtirilmesi
‹ﬂgücü piyasas› ihtiyaç analizlerinin periyodik olarak yap›lmas›, meslek tan›mlar›n›n ve mesleki yeterlilik kriterlerinin
geliﬂtirilerek standardizasyon ve sertifikasyonun sa¤lanmas›
ve e¤itim kurumlar› ile iﬂ dünyas› aras›nda iﬂbirli¤inin güçlendirilmesi teﬂvik edilecektir.
Türkiye’nin 2023 Vizyonu ile 2010-2013 ‹stanbul Bölge
Plan› hedefleri aras›nda yer alan yüksekö¤retim ba¤lam›ndaki
iliﬂkiler TTT Tablo 2’de yans›t›lm›ﬂt›r.

Sonuç
‹stanbul’da yüksekö¤retim düzeyinde çok say›da üniversite,
ö¤retim üyesi ve ö¤retim eleman› mevcuttur ve bu yo¤unlu¤un
‹stanbul’a ekonomik ve sosyal yönden çeﬂitli avantajlar sa¤lad›¤› görülmektedir. Bölgede yo¤un bir biçimde ö¤retim üyesi ve
ö¤retim eleman›n›n varl›¤› Ar-Ge boyutu dikkate al›nd›¤›nda;
bölgenin Ar-Ge ve yenilik alan›nda rekabet gücünü art›ran

önemli bir kapasite olarak de¤erlendirilebilir. Di¤er yandan, ‹stanbul’da vak›f üniversitesi say›s› fazla olmakla birlikte vak›f
üniversitelerindeki e¤itimin kalitesinin art›r›lmas› gerekmektedir (‹stanbul Kalk›nma Ajans›, 2010, s. 271).
Bireylerin, bilim ve teknolojideki geliﬂmelerin getirdi¤i
de¤iﬂimlere uyum sa¤layabilmesi ve bu de¤iﬂimlerin yaratt›¤›
ihtiyaçlara cevap verebilmesi için örgün ö¤retim süresince
ö¤renilen bilgilerin yan› s›ra kendini geliﬂtirmesi ve bilgilerini sürekli yenilemesi, hayat boyu ö¤renme sürecine dahil olmas› gerekmektedir. Hayat boyu ö¤renme, Hayat Boyu Ö¤renme Strateji Belgesi’nde; “kiﬂisel, toplumsal, sosyal ve istihdam ile iliﬂkili bir yaklaﬂ›mla bireyin; bilgi, beceri, ilgi ve yeterliliklerini geliﬂtirmek amac›yla hayat› boyunca kat›ld›¤› her
türlü ö¤renme etkinlikleri” olarak tan›mlanmaktad›r. Hayat
boyu ö¤renme ile hedeflenen, bireylere ve dolay›s›yla topluma mesleki ve sosyal baﬂar›y› art›racak bilgi, anlay›ﬂ ve becerileri, ekonomik ve sosyal hayata aktif kat›l›mlar›n› art›rmak
suretiyle bilgi toplumuna dönüﬂümü sa¤lamakt›r. ‹stanbul’daki e¤itim faaliyetleri hayat boyu ö¤renme perspektifinden de¤erlendirildi¤inde, hem örgün hem de yayg›n e¤itim faaliyetlerinin geliﬂtirilmesine ihtiyaç duyuldu¤u aç›kça görülmektedir. E¤itime eriﬂim ve e¤itimin kalitesi her seviyedeki e¤itim
sisteminin temel sorun alanlar› olup tutarl› politikalarla orta
ve uzun vadede çözümlenmesi gerekmektedir. Yayg›n e¤itim
faaliyetleri kapsam›nda kurum say›s› ve belge alan kursiyer say›s› ise ‹stanbul nüfusu ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda oldukça düﬂük
seviyede kalmaktad›r (‹stanbul Kalk›nma Ajans›, 2010, s. 271).
Bununla birlikte, mevcut iﬂgücünün niteliklerinin yükseltilmesi ve ekonomi piyasas›n›n beklentilerini karﬂ›layacak kalifiye iﬂgücünün yetiﬂtirilebilmesi için hâlihaz›rda muhtelif
kurumlarca verilen e¤itimlerin, daha planl› bir ﬂekilde ele
al›nmas› gerekti¤i düﬂünülmektedir. Bu ba¤lamda, e¤itim hizmeti veren kurumlar aras›nda iﬂbirli¤inin sa¤lanmas› ve örgün
ve yayg›n e¤itim faaliyetlerinin kapsaml› ve bütüncül bir ﬂekilde hayat boyu ö¤renme yaklaﬂ›m›yla ele al›nmas› büyük
önem arz etmektedir (‹stanbul Kalk›nma Ajans›, 2010, s. 271).
Farkl› sektörlerden yerel paydaﬂlar›n bir araya geldi¤i, ‹stanbul’un vizyonunu, bölgesel geliﬂme sürecinde izlenecek
strateji ve öncelikleri belirledikleri çok kat›l›ml› konferans ve
tematik çal›ﬂtaylar ve ortak akla ulaﬂmay› hedefleyen Karar
Konferans›’nda ortaya ç›kt›¤› üzere; ‹stanbul için birinci öncelik “e¤itimde nicelik ve niteli¤in art›r›lmas›” olmuﬂtur. Bu çal›ﬂman›n kapsam›nda; 2010-2013 ‹stanbul Bölge Plan›’nda
belirlenen stratejiler yüksekö¤retim ba¤lam›nda ele al›nm›ﬂ,
‹stanbul’un küresel rekabetteki yerinin belirlenmesinde ve yaﬂam kalitesini sürekli yükselten bir kent olma sürecinde yüksekö¤retimin ve bölgedeki etkin aktörler olan yüksekö¤retim
kurumlar›n›n önemine de¤inilmiﬂtir.
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