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Planın hedefleri ve ilkeleri çerçevesinde uygulanabilmesi, Plan Alanında
yetki sahibi olan merkezi ve yerel yönetim kuruluşları, mesleki kurumlar ve
ilgi grubu sivil toplum kuruluşlarının etkili ve etkin işbirliğine bağlıdır. Ancak
bu işbirliğinin gerçekleşmesi için mevcut fiziki ve yönetsel farklılıkların
bilinmesi ve bir girdi olarak kabul edilmesi ve buna uygun, çalışabilecek
yöntemler geliştirilmesi gerekir. Özellikle altı tane farklı yönetsel kimliğin
bulunması, mesleki kuruluşlar ile belirli ilgi gruplarının beklentileri, işbirliği
için öngörülen yeni örgütlenme ve izleyeceği çalışma yöntemi açısından
dikkate alınmalıdır.
Bu yeni oluşum yürütmeden çok teknik danışma ekibi olacaktır. Bu
bağlamda bu oluşumun çalışmalarında merkezi yönetim, yerel yönetimler
ile özellikle mesleki kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının rölünün ve
bunlar arasındaki ilişkilerinin iyice tanımlanıp belirlenmesi gerekmektedir.
Planlama Makamı ve Plan Alanındaki yerel yönetimler ile mesleki kuruluşların ve ilgili sivil toplum kuruluşların temsilcileri arasında oluşturulacak
ve "İzleme ve Gözden Geçirme Komitesi", “Danışma Komitesi“ gibi çalışacak bu komitelerin alacağı şekli kesin çizgileri bu konuda yapılacak
çalışmalar sonucunda belirlenecek. Her komitenin temsilcilerinin sayısı
12’yi aşmamalıdır. Bu komitelerin oluşum amacı, çok yönlü görüş alışverişi sağlamak, planın uygulamasını izlemek, gözden geçirme sürecinde
planın aksayan yönlerini işaret etmek, bilgi akışı ve uygun olan yerde güç
birliği yapılmaktır. Bu komitelerde oylama yapmamalı, görüş birliği temel
olmalıdır.
Kentsel koruma alanlarındaki örgütlenme ile ilgili bakınız(6.12.3.6B(4))

8.4.2 Planlama Ve Uygulama Sürecinde Rölü Olan Kurum Ve Kuruluşlar
8.4.2.1

Planlama Makamı – Şehir Planlama Dairesi
Şehir Planlama Dairesi İmar Yasası uyarınca Planlama
Makamı’dır. Özel sektör tarafından gerçekleştirilen gelişmelerle
ilgili ilke ve politikaları belirlemeyen ve bunların sürekli denetimini, yürüten Planlama Makamı’nın amacı gelişmelerin Planın
amaç ilke ve politikalarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak için yol göstermektir. Gelişmelerin ve uygulamaların öncelikle gerçekleşmesi hedeflenen seçilmiş alanlarda ayrıntılı planların hazırlanması, bu alanlarda hazırlanan bu ayrıntılı planların
uygulamalarının yönlendirilmesi, İmar Planının etkili bir şekilde
uygulamasında önemli rol oynacaktır.
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8.4.2.2

Yerel Yönetimler
Yerel yönetimler, Planlama Alanında, gelişmelerin Planın hedefleri doğrultusunda geliştirilen projelerin sağlıklı olarak uygulanabilmesi için gerekli denetimleri Fasıl 96 Yollar ve Binaları
Düzenleme Yasası altında yetkili makam olarak yürütmeyi, sürdürecektir.
Yerel Yönetimlerin, Planda öngörülen hedeflere ulaşılabilmesi ve
yaşam alanlarının iyileştirilmesini sağlayacak röle sahiptirler.
Plan kararlarına uygun olarak plan dönemi içerisinde öncelikler
çerçevesinde hazırlanacak beşer yıllık uygulama programlarına
göre yıllık proramlarında belileyecekleri alanlarda yapacakları
yatırımlar ile planın hedefine ulaşmasında önemli röl üstlenecekler.

8.4.2.3

Özel girişimciler
Özel sektörle kamu sektörünün, özellikle Planlama Makamı’nın
amaçları çoğu zaman çatışma içinde görülebilir. Maksimum kar,
herzaman kamu çıkarları ile uyumlu olmadığı doğrudur. Fakat
planın başlıca hedeflerinin tamamen anlaşılması, girişimcilerin
özel problemlerinin düzenlenmesi, esnekliğin araştırılması, ve
dostluk ve karşılıklı yardımlaşmanın sürdürülmesi her iki sektörün de çıkarınadır. Bu amaca ulaşmak için girişimciler ile
Planlama Makamı arasında sürekli diyalog olması sağlanacaktır.

8.4.2.4 Sivil toplum kuruluşları
Planın hazırlanması, olgunlaştırılması ve uygulanması süreçlerinde aktif ve sürdürülebilir bir katılım sağlanmasında sivil toplum
kuruluşları çok önemli role sahiptirler. Plan Kararlarından etkilenecek toplumun çeşitli kesimlerini örgütleyen sivil toplum kuruluşları, karar süreclerinde giderek etkisini daha çok artırmaktadır.
Planlama sürecinin tüm aşamalarında olduğu gibi, uygulamada
da giderek kurumsallaşacak biçimde sivil toplum örgütkerinin rolü
olması sağlanacaktır.
8.4.3 Kamu Harcamaları Kurumları
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de, kamu sektörü harcamaları kurumları işlevsel bir çizgide örgütlenmiştir. Herbirisi belirli bir hizmet veya bir
dizi hizmetle ilgilidir. Göreceli olarak küçük bir ülke olmakla birlikte sağlanan hizmetler hem ulusal bir karakter hem de yerel bir karakter taşımaktadır. Ancak plan alanında sağlanan kamu hizmetlerinin eşgüdüm ve
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bütünleşmesi için planlama alanı özeline yönelik olarak birçok mesleki
elemandan oluşan bir ekip çalışmasının yapılması gerekmektedir. Bu
çalışmalarda eşgüdüm ve bütünleşmeye yönelik farklı düşüncelerin olacağı inkar edilemez. Fakat bu çalışmanın temel mantığını geçersiz kılmaz. Böylece ekip başIıca harcama yapan örgütlerle planlama alanındaki
harcama programlarını daha ileri götürmek görüşü ile toplantılara katılmalıdır. Açıkçası, başlangıçta bu gibi tartışmalar göreceli olarak gayri
resmi temelde olması gerekecektir. Bu gibi tartışmalar ilgili örgütün ilerideki bütçesini ve çalışmalarını kapsayan önerilerle veya diğer kişiler veya
kurumlarca düzenlenmiş önerilerin yorumlanması üzerinde başlayabilir.
Devlet Planlama Örgütü ile olan resmi ilişkiler sayesinde, kalkınma planları, sosyo-mali yönler, standartlar ve gözden geçirme verileri rapor ve
önerilerinin sağlanacağı öngörülmüştür.
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