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Kalkınma Planı Sistemindeki Arayış-1  

 Küresel krizle birlikte devletin, kalkınma ve 
ekonomik sistemdeki yerine ilişkin değişen algı 

 Sonuç odaklı kalkınma anlayışının önem 
kazanması 
 İzleme-değerlendirme yönünde artan talep 

 Şeffaflık 

 Katılımcılık 

 Sahiplenme 

 Hesap verebilirlik 

 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması 



Kalkınma Planı Sistemindeki Arayış-2 

 Kamu mali yönetim reformlarının  planlama 
süreciyle uyumlaştırılması ihtiyacı 

◦Stratejik Planlar, Orta Vadeli Program 

 Bölgesel planlama alanındaki gelişmeler 

◦Kalkınma Ajansları ve Bölge Planları 

 Tematik ve sektörel stratejilerin makro planlama 
ile uyumlaştırma gereği 

 



Projenin Dayanağı 
 DPT Stratejik Planı (2009-2013) 

 

Stratejik Amaç 2: Ülkemizin gelişme sürecine ilişkin 
plan, program, strateji gibi temel politika belgelerini 
bütüncül bakış açısıyla ve stratejik bir yaklaşımla, 
dinamik ve katılımcı bir anlayışla hazırlamak 

 

Hedef 2.2: Onuncu Kalkınma Planının hazırlama, 
uygulama, izleme-değerlendirme, gözden geçirme şekli 
ve kapsamı ile iletişim boyutuna ilişkin yeni bir 
yaklaşım geliştirilerek toplumsal, siyasi ve bürokratik 
sahiplik artırılacaktır. 

 

 

 



Projenin Amacı 
 

 Projenin üst amacı, kalkınma planlarının ülke kalkınmasını 
etkin bir şekilde yönlendirmesinin sağlanmasıdır. 

 
 Projenin amacı, 10. Kalkınma Planının  

◦ Uygulanabilir (hedeflerin sorumlulukları tanımlanabilir) 

◦ İzlenebilir  

◦ Değerlendirilebilir 

◦ Katılımcı 

◦ Sonuç odaklı 

◦ Stratejik 

◦ Kalkınma ortaklarınca ve toplum tarafından benimsenebilir 

◦ Toplumu ortak amaca yönlendirebilen 

şekilde oluşturulmasına olanak sağlayan ve kalkınma plancılığına 
ilişkin süreçleri gözden geçirip öneriler geliştiren bir yaklaşım 
belgesi hazırlanması amaçlanmaktadır. 

 



 
Proje Faaliyetleri 
 

 

 

 

Türkiye’de ve dünyada Kalkınma Planına ilişkin 
model, trend ve yaklaşımların incelenmesi  

 Türkiye’de planlama deneyiminin incelenmesi 

 Dünyada ve seçilmiş ülkelerde planlama deneyimi ve 
trendlerinin incelenmesi 

 Uluslararası kuruluşların Kalkınma Planlamasına ilişkin 
yaklaşımlarının incelenmesi 

 Türkiye’de planlama sisteminin (Kalkınma Planı, Yıllık 
Program, Bütçe, OVP, sektör stratejileri, Kuruluş Stratejik 
Planları) incelenmesi (hukuki, mali ve yönetimsel 
boyutları dahil olmak üzere) 

 Kalkınma Planlarında katılımcılığın incelenmesi (ÖİK ve 
diğer yapılar) 



 
Proje Faaliyetleri 
 

 

 

 

Türkiye’de ve dünyada Kalkınma Planına ilişkin 
model, trend ve yaklaşımların incelenmesi  

 Deneyimli uzmanlarla mülakat 

 DPT kökenli bürokratlar ve akil adamlarla mülakat 

 Makro düzey atölye çalışmaları 

 Yöneticilerle atölye çalışması 

 Kalkınma Planının iletişim/tutundurma stratejisinin 
hazırlanması 

 Alternatif yaklaşımların değerlendirilmesi 

 Yaklaşım belgesinin hazırlanması 

 



Proje Hazırlık Faaliyetleri 



Proje Takvimi 

 Hazırlık çalışmaları (Şubat-Mart 2011) 

 Ara rapor (ÖİK Genelgesine Girdi) (Temmuz 
2011) 

 Sonuç raporu (Ekim 2011) 



 

 

Teşekkürler… 


