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BÖLGE PLANI ÇALIŞTAY GÜNDEMİ 

 

3194 Sayılı İmar Kanunu’na göre; “sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme 

potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere 

hazırlanacak bölge planlarını Devlet Planlama Teşkilatı yapar veya yaptırır”. Karacadağ Kalkınma 

Ajansı Bölge Planı çalışmalarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın 08.07.2010 tarih ve 

89370/2622 sayılı, 2011-2013 bölge planı çalışmalarının başlatılması konulu yazısı üzerine 

yürütmektedir. 

Bölge planı; bölgesel dengesizlikleri (gelişmişlik farklılıkları) gidermeye yönelik olarak 

uygulanan en önemli uygulama aracıdır. Bölge planı ve stratejileri, ulusal plan çerçevesinde 

belirlenmiş soyut ve genel düzeydeki önceliklerin ve politikaların yerel ölçekteki gereksinimlere yanıt 

verecek biçimde somut olarak kurgulanmasını sağlayan önemli bir etkendir. Bölge planı birçok kurum 

veya kuruluşun yetki ve görev alanına ilişkin hedefler belirlemektedir. Bu yönüyle bölge planlamanın 

özü bölge aktörlerinin bir araya gelerek ortak akıl ve uzlaşı sonucu bölgesel hedefleri ve 

stratejileri belirlemesi ve buna yönelik olarak gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin 

belirlenmesidir.   

2011-2013 Bölge Planı Çalıştaylarının amacı bölgenin ve konu/sektörlerin sorunlarının tespit 

edilmesi, sorunların çözümüne yönelik olarak stratejilerinin oluşturulması ve stratejilerin 

gerçekleştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum/kuruluşlarca yürütülecek faaliyetlerin belirlenmesidir.  

ÇALIŞTAY GÜNDEMİ 

 

09.30-09.45 Kayıt ve Tanışma  

09.45-10.00 Ajans Tanıtım Filmi 

10.00-10.45 Bölge Planı ve TRC2 Bölgesi Genel Mevcut Durumu Sunumu  

10.45-11.00 Ara  

11.00-12.15 Sektör Mevcut Durumu Sunumu ve Sorunların Tespiti * 

12.15-13.30 Öğle Yemeği 

13.30-14.30 Çözüm Önerilerinin Tartışılması ** 

14.30-14.45 Ara 

14.45-16.00 Çözüm Önerilerine Yönelik Faaliyetlerin Belirlenmesi *** 

16.00 Genel Değerlendirme ve Kapanış 
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Çalıştay gündemi 3 bölümden oluşmaktadır; 

1. Konu/Sektörlerin Sorunlarının Belirlenmesi: Konu/Sektör mevcut durumu sunuşlarının 

ardından katılımcıları tarafından öncelikli Konu/Sektör sorunları belirlenecektir. (Bkz. 

Tablo-1, 1’inci sütun) 

2. Mevcut sorunlardan hareketle bölge planı öncelikli stratejilerinin geliştirilmesi: 

Öncelikli Konu/Sektör sorunlarının tespitinin ardından katılımcılar belirlenen sorunların 

çözümüne yönelik olarak stratejiler geliştireceklerdir. Strateji önerilerinin olabilirliğinin 

tartışılması, (Bkz. Tablo-1, 2’inci sütun) 

 

Tablo-1: Sorunlar ve Çözüm Önerileri/Stratejiler 

No: Öncelikli Sorunlar Çözüm Önerisi/Stratejiler 

1   
  
 

2   
  
 

3   
  
 

4   
  
 

5   
  
 

 

3. Stratejilerin gerçekleşmesine yönelik olarak kurum-kuruluşlar tarafından 

gerçekleştirilecek faaliyetlerin belirlenmesi: Katılımcılar (Kurum/kuruluş temsilcileri) 

belirlenen stratejinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak belirlenen faaliyetleri, 

uygulanacak faaliyetin yerini, faaliyeti hangi kurum veya kuruluşların yürüteceğini ve 

faaliyetin gerçekleşmesine yönelik risklere dair değerlendirmelerini faaliyet tablosuna yazılı 

olarak verirler. Önerilerin yazılı olduğu faaliyet tabloları katılımcılardan toplanacak ve 

çalıştay katılımcılarının değerlendirilmesine sunularak ortak akıl ve uzlaşı çerçevesinde 

oluşturulmuş bölge planı faaliyetleri belirlenecektir.  

 

 


