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PLAN 

 

• Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. 

 

• Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini 
gösterir. 

 
• Plan, bir düşünceyi, bir işi ve tasarıyı sonuçlandırmak için 

önceden belirtilen hususların gösterilmesidir.  

 

• Plan, belli sonuçlar elde etmek için hayatın hangi unsurlarına 
ne ölçüde müdahale etmek gerektiğini gösteren bir vasıtadır. 

 

• Plan, belirli gayeleri gerçekleştirmek için, bir karar merkezinin 
aldığı tedbirlerin bütünüdür. 
 



PLANLAMA 

• Planlama için “karar vericinin ileriye 
bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri 
bulmasına yardım eden bir süreçtir” denir. 

• Planlama, "şimdiki veriler ve gelecekteki olası 
gelişmelere dayanarak belli bir amaca 
ulaşmada izlenecek yolu gösteren bir süreçtir”. 

• Planlama, "neyin, ne zaman, nasıl, nerede ve 
kim tarafından (ve kiminle işbirliği içinde) 
yapılacağını önceden kararlaştırma 
sürecidir”.  



PLANLAR 

FİZİKSEL PLANLAR: 

 

• ÇEVRE DÜZENİ PLANI  

 

• NAZIM İMAR PLAN 

 

• UYGULAMA İMAR PLANI  

 

• (AYRICA KONUSUNA GÖRE … TURİZM, KÜLTÜR, 
KORUMA, ARAZİ KULLANIM PLANI…) 



PLANLAR 

YÖNETSEL PLANLAR: 

 

 
-KALKINMA PLANI 
-ORTA VADELİ PROGRAM 
-YILLIK PROGRAM 
 

-SEKTÖREL VE TEMATİK 
STRATEJİ BELGELERİ 
 
-EYLEM PLANLARI  

KURUMSAL: 
-STRATEJİK PLAN 
-PERFORMANS PROGRAMI  
- (OPERASYONEL PLAN) 

MEKAN REFERANSLI: 
-BÖLGE GELİŞME PLANI  
-İL STRATEJİSİ  



UYGULAMA  

FİZİKİ 
PLANLAR 

YÖNETSEL 
PLANLAR STRATEJİK 

PLAN 
İMAR PLANI 

SOKAK; 
YEŞİL ALAN;  
ATIK TOPLAMA 



UNDP – SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ 



Hedef 11: Kentleri Ve İnsan Yerleşimlerini 
Kapsayıcı, Güvenli, Dayanıklı Ve Sürdürülebilir 
Yapmak. 
   
11.1 2030’a kadar herkes için yeterli, güvenli ve 
düşük maliyetli konut ve temel hizmetlere 
erişim sağla, gecekondu alanlarını iyileştir 
  
11.2 2030’a kadar herkes için güvenli, düşük 
maliyetli, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım 
sistemleri sun. yol güvenliğini geliştir, toplu 
taşımayı yaygınlaştır, bunları yaparken zarar 
görebilecek olanlara, kadınlara, çocuklara, 
engellilere ve yaşlılara, özel dikkat göster. 
  
11.3 2030’a kadar kapsayıcı ve sürdürülebilir 
kentleşmeyi ve katılımcı, entegre ve 
sürdürülebilir yerleşim planlamasını ve 
yönetimini geliştir 
  
11.4 dünyanın kültürel ve doğal mirasını 
korumak ve kollamak için çabalarını güçlendir 
  

11.5 2030’a kadar afetlerden (suyla ilişkili 
afetler dahil olmak üzere) etkilenenlerin 
sayısını, ölümleri ve ekonomik kayıpları ciddi 
ölçüde düşür; yoksulları ve zarar görebilecek 
olanları özellikle gözet 
  
11.6 2030’a kadar kentlerin çevreye verdikleri 
kişi başı zararı düşür; hava kalitesine,  kentsel 
ve diğer atık yönetimine özel önem ver. 
  
11.7 2030’a kadar güvenli, kapsayıcı ve 
erişilebilir yeşil ve kamusal alanlara evrensel 
erişim sağla; özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar 
ve engelliler için.  
  
. 



KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİR GÖSTERGELERİ 

• Her kentin çevrenin öncelikleri doğrultusunda tanımlanmış ve 
üzerinde uzlaşı sağlanmış bir referans noktası ihtiyacı 

• Somut göstergelere dayalı bir değerlendirme yapılabilmesi, 
• Eylem planında yer alması gereken faaliyetlere ışık 

tutulabilmesi, 
• Eylem planında yer alan faaliyetlerin kentin sürdürülebilir 

gelişimine katkısının tanımlanabilmesi, 
• Eylem planının kentsel yaşamın sürdürülebilirliğine katkısının 

sınanıp, gösterilebilmesi, böylelikle kabul görür bir dayanak ve 
izleme aracının üretilmesi, 

• Hedeflere uygun, ölçülebilir ve şeffaf bir süreç tasarımının 
yapılması 



Kentsel Sürdürülebilirlik Kriterleri: 

1) Kentin Küresel İKLİM DEĞİŞİKLİĞİne Etkisi  

2) Kentte HAVA KİRLİLİĞİ  

3) Kentte çevreye duyarlı ULAŞIM olanakları  

4) Kentin ATIK YÖNETİMİ 

5a) Kentte ENERJİ TÜKETİMİnde tasarruf 

5b) Kentin YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIndan yararlanması  

6) Kentin SU TÜKETİMİ 

7) Kentte ATIKSU BERTARAFI 

8) Kentte RAHATSIZLIK yaratan unsurlar (kötü koku, görüntü kirliliği)  

9) Kentte GÜRÜLTÜ Yönetimi  

10) Kentte SOSYAL ADALETin sağlanması  

11) Kentteki konutların kalitesi: BARINMA KALİTESİ  

12) Kentte GÜVENLİK 

13) EKONOMİK Sürdürülebilirlik  

14) YEŞİL ALANLAR ve KÜLTÜREL MİRAS Alanları 

15) VATANDAŞ KATILIMI 

16) KENT KİMLİĞİ: Kentin özgün niteliklerinin korunması 
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YEREL ÇEVRE EYLEM PLANI  

 Yerel Çevre Eylem Planları (YEÇEP), bir yörenin ya da kentin 
halkının, çevre yönetimi politikalarına ve uygulamalarına 
katılımına olanak tanıyan bir planlama sürecidir.  

 

 Bu süreç: 

• Standartlara ve mevzuata uygun olarak; 

 

• Çevresel önceliklerin belirlenmesini; 

 

• Bu önceliklere en uygun eylem planının hazırlanmasını  

 içerir. 



 
YEÇEP YEREL YÖNETİMLERİN NE İŞİNE YARAR? 
 
YEÇEP’in asıl sahipleri yerelde uygulama sorumluluğu ve yetkisi 

olan kurumlardır. Yerel Yönetimlerdir.  

• KIT KAYNAKLARINI ÖNCELİKLENDİRİR 

• KURUMSAL KAPASİTENİN ARTMASINI KOLAYLAŞTIRIR 

• VATANDAŞLARA DAHA YAKIN BİR YÖNETİM SAĞLAR 

• BİLİNÇLENDİRME SAĞLAR  

• PERFORMANS KONTROLÜNE OLANAK VERİR  

• YASALARI – HİZMET YELPAZESİNİ - UYGULAMA KAPASİTESİNİ 
ARTIRIR 

YEÇEP’İ OLAN ŞEHİRLER KÜRESEL KENTLER AĞINDA DAHA 
KOLAY ADINI GÖSTERİP YER EDİNEBİLİR. 



TEŞEKKÜRLER 

M.SİNAN ÖZDEN 


