
KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARAŞTIRMA DERNEĞİ 
The Research Association of Rural Environment and Forestry 

 

“UYGULANABİLİR BİR KAMUSAL BELGE OLARAK  
BÖLGESEL PLAN NASIL YAPILABİLİR?”  

SORUSU ÜZERİNE 
 

Bilindiği gibi, “plan”, özellikle son zamanlarda yaşanan doğal yıkımlardan sonra tartışma gündeminin 
öne çıkan ya da çıkarılan yahu ta çıkarılmaya çalışılan boyutlarından birisi oldu. Özellikle, kamu yara-
rının gözetilmesinden yana kişi, kurum ve kuruluşlar  gündemdeki sorunları, ancak planlama gereğinin 
yerine getirilmesiyle aşılabileceğini her fırsatta öne sürdü. Ancak, siyasal iktidar böyle bir çabaya gir-
medi; çadırkentlerin kurulması sırasında bile yanlış yer seçimlerinden kaçınamadı; neden? Yakın
geçmişte, GAP kapsamında, Türkiye  ve hatta kimi yönlerden Dünya ölçeğinde gerçekten de büyük 
yatırımlar yapıldı, ama, bu yatırımlar, bir Japon kuruluşuna hazırlattırılan “master plan” dışında, bir  
“bölge kalkınma planı” temel alınarak tasarlanmadı ve yürütülmedi; neden? Yedinci Beş Yıllık Kalkın-
ma Planı’nın kapsadığı dönem 2000 yılında bitiyor ve sekizincinin hazırlık çalışmaları başlatıldı. Ancak 
sanayileşmenin; ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmenin hem dikey (sınıfsal) ve hem de yatay 
(yersel) olarak dengeli olması sağlanamadı; neden? Kimi iller için çevre düzeni planları hazırlandı,
ama, hemen hemen hiçbirinin hedeflerine ulaşılamadı; neden? Trakya için “Uygulanabilir Bir Kamusal 
Belge Olarak Bölgesel Plan Nasıl Yapılabilir?”  sorusunun doğru biçimde yanıtlanabilmesi için, öncelik-
le bu türden soruların sorulması, yanıtlanması ve yanıtlar üzerinde ilgili taraflarca uzlaşma sağlanması
gerekmektedir. 
 
Öte yandan; Türkiye’de, özellikle kamu yönetimine ilişkin hukuksal düzenlemelerin “bölgesel plan” ni-
teliğinde bir belgenin gerektiği gibi hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesi için ne denli yeterli olduğunun 
sorgulanması gerekmektedir. 
 
Son olarak; “bölgesel plan” niteliğinde bir belgenin gerektiği gibi hazırlanabilmesi için gereksinme du-
yulacak verinin yeterince olup olmadığını sorgulanması da, göz ardı edilmemesi gereken bir zorunlu-
luktur.  
 
Bu noktada, aşağıdaki tezler öne sürülebilir: 
 

• Planlama, öncelikle, bir siyasal çabadır ve dolayısıyla plan da bir siyasal belgedir; ancak, Tür-
kiye’de daha çok teknik boyutu öne çıkarılmaktadır..  

 
• Türkiye’de siyasal iktidarlar “planlamacı” bir yaklaşım içinde değildir. 

 
• Demokratikleşme düzeyi,  yaşamın her alanında düşüktür; demokratik düzlemler yeterince 

yaygın değildir ve henüz gerektiğince kurumsallaşamamıştır. 
 

• Yurttaşlarımızın kültürel yapısı planlama olgusunu doğru kavrayabilme ve plan gereklerini ye-
rine getirmesi yerleşik bir davranış olamamıştır. 

 
• Türkiye’de, planlama çalışmalarına işlevsel olarak katılması gereken tarafların (emekçi sınıf

ve katmanlar; meslek örgütleri, kamu ve özel yatırımcı kurum ve kuruluşları. bilim ve araştırma 
kuruluşları,, kitle iletişim araçları vb) ”planlama” hazırlama ve uygulama kültürü ve daha çok 
da becerisi yeterince gelişmemiştir. 

 
• Kimi alanlarda planlama yapılması hukuksal bir zorunluluk olmakla birlikte, hazırlanan planla-

rın uygulanmasını güvenceye alabilecek hukuksal düzenlemeler yetersizdir. 
 

• Gerçekçi ve uygulanabilir bir planlama yapabilmek için gerektiğince ayrıntılı ve güncel veri ta-
banı oluşturulmamıştır. 

 
• Çeşitli amaçlarla hazırlanan planlar arasında dikey ve yatay olarak tümleşmeyi ve eşgüdümü 

sağlamakla yükümlü; gerektiğince yetkilendirilmiş ve donatılmış üst örgütler bulunmamaktadır. 
 
Bu nedenlerle Türkiye’de, içinde bulunulan aşamada, “uygulanabilir bölgesel plan” yapabilme ve daha 
da önemlisi uygulayabilme olanağı yoktur. Ancak ulusal, bölgesel ve sektörel planların yapılması ve 



uygulanması ve bu doğrultuda çaba gösterilmesi; yukarıda başlıcaları sıralanan yoksunlukların gide-
rilmesi zorunludur. Dolayısıyla, “Uygulanabilir Bir Kamusal Belge Olarak Bölgesel Plan Nasıl Yapılabi-
lir?” sorusu da bu gerçekler göz önünden bulundurularak yanıtlanmalıdır. 

 
“Uygulanabilir Bir Kamusal Belge Olarak Bölgesel Plan Nasıl Yapılabilir?” 

 
Bu amaçla sekiz adımlı bir çalışma düzeni izlenebilir: İlk adımda aşağıdaki soruların yanıtlanmasına 
yönelik çalışmaların etkin biçimde yönetilmesi işlevi görebilecek bir örgütlenme gerçekleştirilmelidir. 
İkinci adımda bu örgütlenme aracılığıyla çalışma ilkeleri belirlenmelidir. “Çalışma ilkelerinin belirlen-
mesi” hazırlık sürecinin  en fazla özen gösterilmesi gereken bir aşaması olarak görülmelidir. Bu ilkeler; 
 

• Demokratiklik,  
• Açıklık, 
• Katılımcılık,  
• İşbirliği, 
• Gönüllülük, 
• Tümleşme, 
• Kapsayıcılık, 
• Çok boyutluluk, 
• Dinamiklik, 
• Dengelilik, 
• Bilimsellik, 
• Verimlilik ve etkenlik, 
• Uzlaşmacılık, 
• Tutarlılık

başlıkları altında ve olabildiğince somut bir içerikte geliştirilmeli ve yine olabildiğince kolay anlaşılabilir 
bir söylem ve dille yazılı belgeye dönüştürülmelidir. Ek olarak, ilgili tarafların bu ilkeleri gözetmesini 
sağlayacak “taahhütler” oluşturulmalıdır. 
 
Üçüncü adımda aşağıdaki sorular; sıra düzenli olarak yanıtlanmalıdır: 
 

• Hazırlanacak planın amacı (ya da amaçları), hedefleri ve öncelikleri ne olacaktır ve bunlar                   
kimler tarafından, nasıl bir düzen içinde belirlenecektir? 

• Planın tarihsel ve yersel kapsamı ne olacak ve hangi sektörler kapsama alınacaktır? 
• Planın ölçeği ne olacaktır? 
• Hazırlık sürecine hangi kurum ve kuruluşlar katılacaktır? 
• Hazırlık çalışmaları nasıl bir yönetsel düzen içinde yürütülecektir? 
• Planın “sahibi” kim, hangi kurum ya da kuruluş olacaktır? 
• Planın yaptırım gücü ne olacak ve hangi hukuksal temele dayanacaktır? 
• Planda yer verilen etkinliklerin finansmanı nasıl karşılanabilecek ve sağlanan finansman 

nasıl kullanılabilecektir? 
• Uygulamalar nasıl izlenecek; revizyon ya da güncelleştirme nasıl yapılacaktır? 

 
Dördüncü adımda “iş programı” hazırlanmalıdır. Kesinlikle katılımcı ve demokratik bir düzen içinde 
hazırlanacak olan  ”iş programında” kamuoyunun oluşturulmasına yönelik çalışmalara öncelik ve ağır-
lık verilmelidir: Bu doğrultuda ilgili tarafların her kesimine yönelik seminerler ve tartışmalı toplantılar 
düzenlenmeli; açıklayıcı kitapçıklar, posterler, vb yayınlar hazırlanmalı; yerel kitle iletişim araçlarından 
yararlanılmalı; bu amaçla eğiticilerin eğitilmesine yönelik programlar hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. 
 
Beşinci adım planın hazırlanma sürecidir. Bu süreç, tümüyle teknik iş ve işlemlerden oluşacaktır: 
Hangi planlama yöntem ve tekniklerinden, hangi veri olanaklarından yararlanılabileceği, bu olanakların
nerelerden ve nasıl sağlanabileceği, sürecin öncelikle bir boyutudur. Bu amaçla bir büro oluşturulmalı,
gerekli araç-gereç ve personelle donatılmalıdır. 
 
Altıncı adım, hazırlanan taslak planın tartışmaya açılma aşamasıdır. Bu amaçla, eşanlı ve tümleşik 
tartışma düzlemleri oluşturulmalıdır. 
 
Yedinci adımda, taslak plan, getirilen görüş ve öneriler doğrultusunda düzenlenerek kesinleştirilmeli; 
herkesin kolaylıkla erişebileceği bir düzen içinde dağıtımı sağlanmalıdır. 
 
Sekizinci adımda ise uygulama ve izleme etkinlikler yürütülmelidir. 



TMMOB Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi, yukarıda sıralanan tüm gereklerin “taslak” belge-
ler olarak hazırlanmasına öncülük edebilir ve “sekreterya” işlevlerini üstlenebilir. Ancak bu işlevini   
süreç içinde oluşacak organlara devretmelidir. 
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