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TR83 BÖLGESEL GELİŞME PLANI

Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi (YHGP) Amasya, Çorum, Tokat ve 
Samsun illerinden oluşan TR83 Düzey 2 Bölgesi için hazırlanmıştır.

YHGP kapsamında bölgesel gelişme stratejilerinin geliştirilmesinde beş 
basamaklı stratejik planlama dizgesi doğrultusunda vizyon, temel stratejik 
amaç, stratejik amaçlar, öncelikler, tedbirler ve projeler belirlenmiştir. 

•Teknik ve bilimsel verileri dikkate alan,

•Katılımcı,

•Yerel girişimin gücünü ve karşılaştırmalı üstünlüğünü önemseyen,

•Esnek, olasılıklar üzerine kurulu,

•Küreselleşen bir dünya içinde olma bilincinde ve mekana dayalı

bir yaklaşım izlenmiştir.

YHGP çalışmalarında, planlama çalışmalarının ilk aşamasından 
itibaren;

TR83 Bölgesi için;
Vizyon: “Türkiye’nin Karadeniz’e açılan kapısı olmuş, yaşam kalitesini 
yükseltmiş, çevreye duyarlı, rekabetçi, hızla gelişen bölge”dir.

Temel Stratejik Amaç:
“Mekansal, sosyal ve ekonomik yapının dönüştürülmesi ve geliştirilmesi” dir.
Bölge gelişimi, temel amaca göre üç ana başlıkta tanımlanmaktadır:

•Mekansal yapı dönüşümleri

•Toplumsal yapı dönüşümleri

•Ekonomik yapı dönüşümleri

Planın uygulanması ile,
•Kentleşme hızlanacak ve kentsel merkezler güçlenerek sunduğu 
hizmet çeşitliliği ve kalitesi gelişecek, bölgenin dışarıya vermekte 
olduğu göç, plan dönemi sonuna doğru bölgenin kentsel merkezlerine 
doğru çekilebilecek

•Merkezi kırsal yerleşimlerin sağlayacağı hizmetlerle, kırda yaşam 
kalitesi gelişebilecek

•Kır ve kentte, daha verimli üretim altyapısı ve daha yüksek kişi başına 
gelir elde edilebilecek

•Bu gelişmelere daha hızlı ve daha az kamu ve özel yatırım maliyetiyle 
ulaşılması sağlanacaktır.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı program ve faaliyetlerini 
Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi Ana Planı’nda belirtilen 
stratejik amaç ve öncelikler doğrultusunda planlamakta ve 
Proje Teklif Çağrıları, Güdümlü Proje Desteği, Doğrudan 
Faaliyet Desteği, Faizli ve Faizsiz Kredi Desteği ve Teknik 
Destek Programlarında bu amaç ve öncelikleri göz önünde 
bulundurmaktadır.

TÜRKİYE’NİN KARADENİZ’E AÇILAN KAPISI OLMUŞ, YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMİŞ, ÇEVREYE DUYARLI, REKABETÇİ, HIZLA GELİŞEN BÖLGE

MEKANSAL, SOSYAL VE EKONOMİK YAPININ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

1. ETKİN BİR MEKANSAL
ORGANİZASYONUN OLUŞTURULMASI

• Bölgesel altyapının etkin bir mekansal 
organizasyon anlayışına uygun olarak geliştirilmesi

• Kentlerin güvenli ve planlı biçimde geleceğe 
hazırlanması

• Kırsal yerleşim deseninin rasyonel bir yapıya 
dönüştürülmesi

2. İNSAN KAYNAKLARININ VE
TOPLUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ

• Her düzeyde eğitimin bölgenin üretim ve hizmet 
ihtiyaçlarına göre örgütlenmesi

• Yoksullaşmaya, işsizliğe ve güvencesizliğe karşı 
kurumsal mekanizmaların geliştirilmesi

• Bölgede kentsel toplumsal yaşam kalitesinin 
iyileştirilmesi

• Kırdaki yoksul ve dezavantajlı gruplara hizmet 
götürülmesi

• Bölge ve kent ölçeğinde yığılma ekonomilerinden 
ve dışsallıklarından yararlanılması

• Araştırmaların karar süreçlerinde etkili olması 
ve politikaya yol göstermesi için bilgi ve üretim 
arasındaki bağın güçlendirilmesi

• Dışa açılma

• Bölge turizminin çeşitlendirilerek geliştirilmesi ve 
tanıtımı

• Tarımda sulamanın geliştirilmesi ve yüksek 
gelir getiren bitkisel üretimin artırılması, tarımsal 
araştırmaların yapılması

• Hayvancılık sektöründe rekabet gücünün 
artırılması

• Bölgede, tarım, sanayi ve hizmet

sektörlerinde yer alan KOBİ’lerin mali yapılarının 
güçlendirilmesi

• İnşaat ve ulaştırma hizmetlerinin geliştirilmesi ve 
çeşitlendirilmesi 

3. İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNÜN
ARTIRILMASI VE DIŞA AÇILMA 

• Hava, toprak, su ve orman ekosistemlerinin 
korunması kontrolü, kentsel tarımsal kirleticilerin 
ektilerinin azalması 

• Biyolojik çeşitliliğin korunması ve 
sürdürülebilirliğin sağlanması

4. EKOLOJİK DENGELERİN, ÇEVRENİN 
KORUNMASI VE DURUMUNUN İYİLEŞTİRİLMESİ

• Yerel yönetimin ve kalkınma ajansının 
güçlendirilmesi 

• Sivil toplumun ve özel kesiminin güçlendirilmesi

• Bölgedeki merkezi kamu yönetim kurumlarının 
geliştirilmesi

5. KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
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