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G:R:s

Giinirmtizde merkezi otorite tarafrndan yaptlan planlama anlaytgt yerine bolgesel

kalkrnmada daha etkili olacagr dUguntjlen yeni bir planlama anlaytgt dne gtkmaya

baglamrgtrr. Yerel yOnetim a$trltklt bu anlaytgtn planlama, organizasyon ve

koordinasyon a$rrlrklr ydnetim fonksiyonlarrnr yUrUtmesi ile bolgesel ihtiyaglartn ve

potansiyelin daha iyi de$erlendirilmig olaca$r ileri sUrirlmektedir. Bu teze g6re ydrede

yagayan insanlar bu ihtiyaglarr ve potansiyeli en iyi gekilde bilmekte ve kendileri

tarafrndan yaprlan galrgmalara sahip grkma ve bunlart devam ettirme konusunda

daha kararh olabilmektedirler. Buradan hareketle KarabUk Ticaret ve Sanayi

Odasr'ndan gelen talep do!rultusunda, Milli Prod0ktivite Merkezi (MPM) taraftndan

KarabUk'tin mevcut potansiyelini ortaya grkarabilmek, buna baglr olarak mevcut ve

gelecekteki amaqlanna ulagabilmesini sa$lamak igin stratejik yonelimleri

tanrmlayarak planlama altyaprsrna destek olugturmak amacryla 30 Haziran 2008

tarihinde bir SWOT (GZFI Analizi qalrsmasr gerQeklegtirilmigtir. Qahgma, il Valisi

bagta olmak Uzere ilin karar ahcr pozisyonlarrnda bulunan yoneticilerin ve sivil toplum

kuruluglarr temsilcilerinin katrlrmryla MPM Proje Grubunun moderat6rliigiinde "beyin

frrtrnasr" yonteminden yararlanrlarak yaptlmrgtrr. Toplantrda, KOSGEB ve Karabttk

Ticaret ve Sanayi Odasr tarafrndan Safranbolu Meslek YUksek Okulu'na yaptrrrlan ve

henUz yayrmlanmamrq olan "Karabirk ili kalkrnma Silrecinde Mevcut ve Alternatif

Yatrrrm Alanlarr" konulu aragtrrmanrn sonuglarr hakkrnda da aragtrrma grubundan

Dog Dr. Ahmet GUrbUz'den bilgi alrnmrgtrr. Elde edilmig veriler do$rultusunda

hazrrlanmrg olan ilk Rapor ilgili kigilere gdnderilmigtir. Merkezimizce g6nderilmi9 olan

rapor Vali Yardrmcrsr Sayrn Halil Canavar bagkanlrgrnda, Ticaret ve Sanayi Odasr

Bagkanr, Planlama il Muduru ile Ticaret ve Sanayi il Muduru'nden olugturulmug bir

kurul tarafrndan incelenerek; belirlenen dtizeltme 6nerileri Sayrn Vali Nurullah

Qakrr'rn onaylarr ile Merkezimize iletilmigtir.2 Bu do$rultuda; dU zeltmeleri igeren

rapor agagrda sunulmugtur.

KarabUk lli SWOT Analizi Raporu 7 boliimden olugmaktadrr. Birinci bolirmde yontem

ile ilgili genel bilgiler aktarrlrrken, ikinci bolUmde analizin strateji ve stratejik yonetim

ile iligkisine krsaca deginilmektedir. Ug,Dort ve Beginci boltimlerde; gergeklegtirilen

2 Karabuk Valilioi tarafrndan talep edilen duzeltme onerileri Ek1'de yer almaktadrr.
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Qalrsmanrn sonuqlafl ve dederlendirmesi, sorunlafln srnrflandrnlmasr, kuwet sahast

analizi yer almaktadrr. Altrncr bOlumde; ilin oncelikli alanlan ve 6rnek eylem planr

sunulurken, son bdliimde ise MPM Proje Grubunun gahgmaya iligkin gdrtig ve

onerilerine yer verilmektedir.

Qahsmanrn, Karabilk'lln bug[ink0 durumunun deoerlendirilmesi ve geleceoe yonelik

kararlafln verilebilmesine rgrk tutacaor ve de0igik kesimlerde gdrevli karar alrcrlannrn

birbirlerinin diigiincelerini net olarak bilmelerine ve mevcut iletigimin guglenmesine

katkr saglayacagr dusUnulmektedir.

1. YONTEM

Agrlrmr; "S (Strengths): Girglii Yanlar, W (Weaknesses): Zayi Yanlat, O

(Opportunities): Frrsatlar ve T (Threats): Tehditlei' olan SWOT (GZFT) Analizi; bir

organizasyonun (bu galgmada Karabiik ilinin) qevresi ile etkilegim iginde sistematik

olarak incelendigi bir yontemdir. Bu ydntem, planlama yaprlrrken ilin 9u9lu ve zayrf

yonleri ile kargr karglya olduou frrsat ve tehditleri analiz etmeyi ve gelecege dcinilk

stratejiler geligtirmeyi ifade eder. Amag; iq ve drg etkenleri dikkate alarak, var olan

giiglir yonler ve frrsatlardan en Ust duzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayrf yanlann

etkisini ise en aza indirecek plan ve stratejiler geligtirmesine yonelik altyapr

ga[gmalannrn gergeklegtirilmesidir. Bu noktada SWOT Analizi, stratejik y6netim

anlayrgrna hazrrlrk olugturmasr agrsrndan da 6nem tagrr. Karabuk SWOT Analizi

galrgmasrnda, katrlrmcr grubun farklr kesimlerden gelmesi, dolayrsryla beklentilerin ve

0nceliklerin ayflgmrg olmasr gergeoinden hareketle ydntemde bazr uyarlamalar

yaprlmrgtrr. Bu kapsamda gahgmada yer almasr gereken misyon olugturma a$amasr

atlanarak do0rudan beyin frrtrnasr oturumlanna geqilmigtir.

Qalrgmada dncelikle; gevresel faktorlerin Karabuk iqin ne gibi frrsatlar ve tehditlera

beraberinde getirebilecegi tartrgrlmrstrr. Bunu takiben; ilin gelecekte y0nelecegi

hedeflere rgrk tutacak gtiglil yanlan ile zayll yanla toplantrya katrlanlarca tespit

edilmiitir. Zayrf yanlar, Ekonomik Yapr (taflm, hayvancrlrk, sanayi, ticaret), Fiziksel

Altyapr, Egitim ve Sosyal Altyapr, Turizm alanlannr igerecek gekilde g rupland rfl larak,

bunlara ydnelik alrnabilecek tedbirler ortaya konulmugtur. Bu oturumlarda "beyin

frrtrnasr" teknigi kullanrlarak katrhmcrlafln serbest9e g6rri9lerini ifade etmelerine

imkan saolanmrstrr.



qaftsmanrn ikinci bdlumunde ise; Grigli ve Zayrf Yanlar belli baglrklar altrnda

gruplandrfllmrg ve her bir gruba 6nem derecelerine dayalr Kuwet Sahasr Analizi

yaprlmrstrr. Son agamada ise Eylem Planlan orne0i hazrrlanmrgtrr.

2. SWOT ANALiZi VE STRATEJiK Y6NETiM

Stratejik yonetimin en onemli dzelligi organizasyonun hem kendi durumunu, hem de

organizasyon drgrndaki gevrenin analizine imkan tanrmasrdrr. Aynr gekilde

organizasyon drgrndaki qevrenin de analiz edilmesr gerekmektedir. ig ve dr9 durum

analizi yaprldrktan sonra organizasyonun vizyon ve misyonu belirlenir; daha sonra

strateji ve aksiyon planlan olugturulur.

Stratejik yonetim, buglini] analiz edip, yaflnr tasarlamaya ve gergekleStirmeye yardrm

eden bir bakrg agrsr, bir diigilnme ydntemi olarak ifade edilebilir. Uzun vadeli planlar

yaprhrken sorulmasr gereken soru "Gelecekte ne yapmalr?" yerine, belirsizlik iginde

yanna hazrr olmak igin "Bu gunden ne yaprlmah?" sorusu ve bunun cevabrdrr.

Stratejik planlama, ozetle, bir kurulugun agaordaki dort temel soruyu

cevaplandrrmasrna yardrmcr olur:

. Neredeyiz?

. Nereye gitmek istiyoruz?

. Gitmek istedigimiz yere nasrl ulagabiliriz?

. BaSaflmrzr nasrl takip eder ve degerlendiririz?"

Stratejik Planlama Saireci

Stratejik planlama galgmalan uzun ve yorucu gaba gerektiren bir suregtir. Bu siirecin

aQamalannrn neler olmasr gerekti0i hususunda literatiirde ortak bir model

bulunmamakta ise de DPT tarafrndan kamu kurumlan igin geligtirilen stratejik

planlama krlavuzunda bu sUreg aSaordaki gibi belirtilmektedir (Qizelge 1).

Stratejik Planlama ya da yeni versiyonu ile stratejik yonetimin ne olduou sorusuna

cevap vermeden once, bu yonetim yaklagrmr iginde gegen ve konunun daha iyi

anlagrlmasr igin gerekli olan kavramlafl n agrklanmasr gerekmektedir.
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Qizelge 1. Stratejik Planlama SUrecinin Adrmlarr

*Plan ve Programlar
.SWOT(GZFT) Analizi
*Piyasa Analizi
*Hedef Kitle/ilgili Taraflarrn Belirlenmesi

DURUM ANALIZI NEREDEYIZ?

=Kurulu§ un varolu§ gerek9esi

★Temel‖ keler

MISYON VEILKELER

NEREYE ULAsMAK
IS丁IYORUZ?*Arzu edilen gelecek VIZYON

*Orta vadede ulagrlacak amaglar

"Spesifik, somut ve 0lgUlebilir hedefler

SttRAttE」 IK AMAcLAR VE
HEDEFLER

*Amag ve hedeflere ulagma y0ntemleri
*Detaylr ig planlarr

*Maliyetlendirme

FAALIYEttLER VE
PRO」 ELER

GI丁MEK ISttEDIGIMiZ
YERE NAS:L
ULAsABILIRIZ?

*Raporlama

*Kargrlagtrrma

IZLEME BAsARIMIZI NASIL
丁AKIP EDER VE
DECERLENDIRIRIZ?

*Geri besleme
*Olgme yOntemlerin in belirlenmesi
*Performans gOstergeleri

*Performans Y0netimi

DEGERLENDIRME VE
PERFORMANS OLcOMO

Strateji:

Latince yol, gizgi veya yatak anlamrna geldili belirtilmekle beraber, "sevk etme,

y6neltme, gdnderme, gOtUrme, gUtme" anlamrna gelen bir kelime oldu$u da

belirtilmektedir. Strateji, bilimsel bir disiplin olarak geligmesini askeri anlamda tagrdr$r

6neme borgludur. Askeri anlamda strateji, bir savagta ordularrn girigecekleri

hareketlerin ve operasyonlann tasarlanmasr ve yonetilmesi sanatrdrr. Strateji

kavramr, yonetim bilimleri agrsrndan de$igik bigimlerde tanrmlanmrgtrr. Bu tanrmlarrn

baalan gunlardrr:

*Strateji, zaman iginde belirlenmig amaglara ulagabilmek igin bir igletmenin krt

kaynaklarrnr ayrrmaya y6nelik plan ya da eylem yontemidir.

*Strateji, bir igletmenin uzun sUreli temel amaglarrnrn belirlenmesi ve bu amaglara

ulagabilmek igin gerekli kaynaklarrn tahsis edilerek onlarrn kullanrlmasrnda kabul

edilen yollardrr.

*Strateji, yonetimin 6nceden belirlenen misyon, amag ve hedeflere nasrl

ulagrlaca$ rnrn planlanmasrdrr.



Straterik Planlama/Ydnetim:

Stratejik bakrg aQrsrnrn ydnetimlerde giindeme gelmesi oncelikle igletme planlanntn

stratejik bakrQ aqrlaflyla hazrrlanmasr yolu ile olmuqtur. Stratejik Planlama olarak

isimlendirilen bu planlama yaklagrmr ardrndan stratejik yOnetim olarak geligtirilmigtir.

Stratejik Planlama ile Stratejik Ydnetim arasrnda fark| tantmlar yaptlmakta ise de,

bunlar birbirlerinden net gizgilerle aynlamaz. Qtinkii, stratejik planlama, planlanan

hedeflere ulagrmrn yonetilmesini de gerektirmektedir.

Stratejik Planlama/yonetim kavramr ile ilgili baglrca tanrmlar gunlardrr:

-Stratejik Planlama, ama9 ve hedeflere ulagabilmek amacryla gerekli olan strateji ve

politikalann belirlenme siirecidir. Skatejik Yonetim ise, uzun vadede organizasyonel

performansr istenen olgude gelistirebilmek igin misyon, amag ve hedef belideme, bu

gergevede alternatif stratejiler olugturma, en uygun stratejiyi segme, uygulama ve

doorulama ile bu kapsamdaki ayarlamalan gerektioi zamanda yapma galtgmalannt

kapsayan bir yonetim yaklagrmrdrr.

"Stratejik planlama, org0tun ne oldugu, ne yaptrgr ve neyi yaptrorna gekil veren ve yol

gOsteren kararlafl ve eylemleri iiretmek igin disipline edilmig gabalar b[]t[inl]dirr.

-Stratejik Planlama, bir orgritirn misyonunun ve geleceoe yonelimli, uzun ve ktsa

ddnemli performans hedeflerinin ve stratejilerinin bir taslaotntn olugturulmastdtr.

-Stratejik Yonetim; drg gevreye yOnelik, duyarlr bir kurulug oluqturmayr ve stratejik

planlarla iglemsel kararlar arasrnda iligki kurmayr amaglayan yonetim felsefesidir.



3.KARABUKILiSWOT ANAL:Z:GENEL DEGERLENDIRMELER:

‐    3.1.F:RSATLAR
1. Demiryolu a$rnrn KarabUk'ten gegiyor olmasr,

2. ilin bir sanayi gehri olarak do$mug olmasr,

3. ilin enerji yatrrrmlarrna uygunlu$u,

4. Orman alanlarrnrn fazla olmasr,

5. Mermer yataklarrnrn varlr$r,

6.Kalitesi yじ ksek KARDEMIR urunlerinin piyasada tercih edlliyor olrnas:,

7. lnsanlarrn ilgisinin deniz turizminden do$a ve kUltUr turizmine do$ru

kayma e$ ilimi gdstermesi,

8. Qegitli kanallardan sunulan hibe programlarrnrn ve AB fonlarrnrn varhgr,

L Kalkrnmada Oncelikli ydreler arasrnda yer almasr,

10. Demir-gelik sekt6rUnUn dUnyadaki oneminin artmasr,

1 1 . lngaat sekt6rUnUn bUyUyor olmasr,

12.Yapt sekt6rUnde gelik konstrUksiyon kullantmtntn artmasr,

13. Krom yataklarrnrn zenginli$i ve demir gelik sekt6rUne katkrsr,

14. Safranbolu llgesi'nin DUnya KUltUr Miras listesinde yer almasr,

15.Yurt drgrndaki KarabUklUlerin ile iligkin yatrnma ydnelmeleri,

16. BUyUk illerde KarabUk'lU igadamlarrnrn varh$r,

17. Filyos Projesi'nin varh$r

18. ISDEMIR'in yassr UrUn Uretmesi

19. KARDEMiR'in kapasite artrrma ve gevre yatrnmlarrna devam etmesi,

8



3.2.丁EHD:TLER

Bazr illerde vergi ve sigorta primi tegvikleri uygulamak, enerji destegi

sa$lamak ve yatrnmlara bedelsiz arsa ve arazi temin etmek suretiyle

yatrrrmlarr ve istihdam imkdnlarrnr artlrmak amacryla grkarrlmrg olan

"5084 sayrlr yafinm ve istihdam tegvik kanunu" kapsamrnda

KarabUk ili'nin yer almryor olmasr.

2. Qankrrr, Bartrn gibi komgu illerin 5084 sayllr tegvik kapsamlnda olmasr

3. llin co$rafi konumu

limanrnrn olmamasr

olugturmaktadrr.

itibariyle kryrdan igeride olmasr nedeniyle bir

sanayinin geligimi agrsrndan bir tehdit

4. llde kamu kurumlarrna

gerekli bilgi birikiminin

yetersizli$i,

ait birimlerinin bulunmamasl buna

sa$lanamamast kurumlarrn ite

dayah olarak

olan ilgisinin

5. KarabUk'Un co$rafi konumu, arazinin engebeli olmasr nedeniyle bazr

yattrtmlart engelleyici bir tehdit unsuru olarak de$erlendirilmektedir.

6. ilin 1. derecede deprem bdlgesinde olmasr,

7. llde hava kirlili$i dUzeyinin yUksek olmasr,

3.2.GUcLU YANLAR

EKONOMIK YAPI (Tarrm, Hayvancrlrk, Sanayi, Ticaret)

1. Demir gelik sanayinin varh$r, 5

2. Bagta demir gelik ve hazr giyim olmak Uzere sanayi

Uretimine ydnelik ig kUltUrUne sahip olunmasr,
5

3. Haztr giyim'de tanrnmrg firmalarrn Uretimlerini sUrdUrmesi, 3

4.Safranbolu'da“ bagclllk"kulturunun yerle,nli,olrnasi, 2

5. ilde sanayi ve hizmet sekt6rUnde galrgan saytstntn TUrkiye

ortalamasrnrn Uzerinde olmasr,
4

9



6. 14-65 yag arastndaki galrgabilir iggucu orantnrn yUksek

olmasr,
4

7. Orta yag grubunda kalifiye iggUcUnUn varhgr, 3

8. Mevcut mermer yataklarrnrn bUyUk olgUde igleniyor olmasr, 3

L KARDEMiR'in Uretim yelpazesinin destekledigi her tUrlU

gelik yapr sisteminin yaprlabiliyor olmasr,
3

10. Eskipazar ilgesinde, orman endUstrisinin varh$r, 3

1 1 . Yenice ilgesinde kUgUk igletmeler geklinde yUrUtUlen mobilya

Uretiminin varlr$r ve girigimcilerin bolgenin geligmesi ve

modernlegmesi y6nUndeki kararlr lrg l,

3

12. Eskipazar ilgesinin hububat agrsrndan zengin olmasr, 2

13. Proje y6netimi biriminin varhgr, 3

DOGAL YAPi

14. ilin bUyUk metropollere yakrn olmasr, 3

15.lhman bir iklime sahip olmasr, 2

16.llin yaklagrk yUzde yetmiginin ormanhk alan olmasr, 4

17. Eskipazar ilgesinde "termal kaynaklann" varlt$t, 2

18. KarabUk'ten gegen iki nehrin varlr$r ve bunlardan sulama ve

enerji elde etme amacryla yaralanrlryor olmasr,
4

19.Yenice ilgesindeki genig orman arazilerinin, flora ve fauna

gegitlili$i ile ilag sanayi igin dnemli hammadde potansiyeline

sahip olmasr,

3

20.Yenice ilgesinde igletilmeye uygun kaynak suyunun varllgr, 2

21.Yenice ilgesinde cam Uretiminde kullanrlabilecek, kuvartz

madeninin varlr$r,
3

22.Eskipazar ilgesinde traverten ve bentonit yataklarrnrn varlr$r, 2

23. Ovacrk ilgesinde kireg ve algrtagr yataklarrnrn varlr$r, 2

10



F:ZIKSEL ALttYAP!

24. Do$algazrn getirilmesi ile ilgili gahgmalarrn devam ediyor

olmasr,
2

25. Demiryolunun varlr$r, 3

26. Enerji altyaprsrnrn yeterli dUzeyde olmasr, 4

EG:T!M ve SAGL:K

27.1ldeki e$itim seviyesinin yUksek olmasr ve kalifiye iggUcU

istihdamr agrsrndan bu potansiyelden yararlanllryor olmasr,
4

28. Sa$hk hizmetlerinin yeterli ve gevre illerden talep getirecek

nitelikte olmasr ve bunun frrsata dOnUgtUrUlebilecek olmasr,
3

29.Y6resi ve yorenin ihtiyaglarr ile bUtUnlegmig Meslek YUksek

Okulu'nun varlr$r,
3

30.Yeni kurulmug, dinamik ve atrllmcr bir Universitenin varlr$r, 3

31. GUzel Sanatlar FakUltesi'nin varlrgr, 2

KULTUREL ve SOSYAL ALTYAP:

32.llde mUcadeleci bir yaprnrn geleneksel olarak varhglnln

geligme y6nUnde kullanrlabilme potansiyeli,
3

33.Toplumsal olaylar ve ig gUvenlik agrsrndan istikrarlr bir bolge

olmasr,
3

34. llde yeni ve modern spor komplekslerinin bulunmasr ve bu

agrdan sporun pek gok dalrna uygun bir alt yaprnrn mevcut

olmasr,

3

35. Kardemir KarabUkspor'un 1. Lige yUkselmesi. 3

36.Valilik ile Ticaret ve Sanayi Odasr'nrn projelendirme ve

hizmet gotUrme konusunda son derece etkili olmasr,
4

37. Kamu ydnetiminde istikrar ve igbirli$inin varlt$t, 4

38. ilde giderek artan aragtrrma ve aragtrrmacr potansiyeli, 2



39. Er e$itim alayrnrn varh$r, 2

丁URIZM

40.Tarihi olarak 6nem tegkil eden Safranbolu ilgesinin varlrgr, 5

41.llde kUltUr turizmi bagta olmak Uzere krg turizmi ve doga

turizmi gibi gegitli turizm olanaklannrn varhgr,
4

42. $ekerleme, lokum, helva alanrnda Ulke gaprnda tanrnmrg

olmasr,
3

43. ilin tarihi dokusunun turist gekme kapasitesini artrrmasr ve

bunun da tUketim miktarrnr belirgin OlgUde artrrmasr,
3

44.Eflani ilgesinde "Eflani bezinin " Uretilmesi ve bunun

geligtirilmesi igin alt yaprnln hazrr olmasr,
2

45. Eskipazar ilgesinde antik kentin varllgr, 3

3.2.ZAYIF YANLAR

EKONOMIK YAP! (Tarrm, Hayvanclhk, Sanayi, Ticaret)

1. Devlet yatrrrmlarrnrn varlr$rnrn; galrgan

konumundan igveren konumuna gegme

konusunda alrgkanlrklarrn

de$igtirilmesinde yaganan zorluklarla

ilgili olarak girigimcilik kUltUrUnUn

olugmasr n r engellemesi,

-2 A1,81B.2,C2;D1,E

2. Universite ile igletmeler arasrnda

koord inasyon yetersizli$ i,
-2 A1,81 ,C2;D1

3. ildeki tarrm arazilerinin kUgUk ve pargalr

olmasr,
-3 A1,81B.2,C1C2,D1

4. KOBi'lerin bUyUk bdlUmUnUn

kurumsallagmamrg aile igletmeleri

olarak varlrklarrnr sUrdUrmeleri,
…3 A1, 81 ,C2,D1

つ
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5. KOBi'lerin geleneksel yaprlarrna dayalr

olarak, kUresellegme olgusunu

yeterince anlayamamrg olmast, rekabet

ve teknolojik geligim egilimlerinin

olmamasr,

-3 A1,8182,C2,D1,E

6. Mermer sanayinin geligmemig olmast

nedeniyle, mermer rezervlerinin

yeterince iglenememesi, katma de$eri

yUksek UrUnlere donUgtUrUlememesi,

-4 A1,8182,C2,D1

7. Kamu kurumlarr ve igletmelerde Ar-Ge

birimlerinin bulunmamasr,
-3 A1,81B.2,C2,D1,E

8. Hayvancrhk ve bitkisel Uretim igletme

kapasitelerinin dUgUk olmasr,
-4 42,81,C2,D1

9. Hayvancrlrk Organize Bolgesinin

olmamasr.
-2 42,81,C2,D1

1 0. iggUcUnUn talebe y6nelememesi, -4 41,B1 ,C2,D1

11. Mevcut sanayi igletmelerinin stratejik

bakrg agrsrnrn yeterli olmayrgr,
-3 41,8182,C2,D1,E

12.Tegvik sisteminin yeterli olmamasr

nedeniyle, ilde yatrrrm maliyetleri ve

iggUcU maliyetinin tegvik alan illere g6re

yUksek kalmasrna ba$lr olarak haksrz

rekabet kogullarrnrn olugmug olmasr,

-5 A1 , 81 82,C1C2,D1 ,E

13



13. Ekonomik yaprdaki verimsizlik ve

etkinsizlikler (ornegin, katma degeri

yUksek UrUnlere d6nUgtUrme

konusunda yeterli yatrrrmlarrn

yaprlmryor olmasl),

…3 A1,8182,C2,D1,E

14. Mikro ve makro alanda veri

yetersizlikleri,
-2 A1,8182,C2,D1,E

15.Geng yag grubunda kalifiye iggUcUnUn

yetersiz olmasr,
-2 A1,81 ,C2,D1

16. Sekt6rel entegrasyonun yetersiz

olmasr,
-4 A1,8182,C2,D1,E

17. ilde teknoloji geligtirme bolgesinin

olmayrgr
-2 41,8182,C2,D1,E

18. Mevcut co$rafi yapr nedeniyle, ilde imar

sorunu ve igletmelerin konumluk yer

sorununun varlr$r,

-4 41,B182,C1C2,D1

19. Tasarruf mevduatr birikimlerinin

yatrrrma d6nUgtUrUlememesi, genellikle

gayrimenku lle de$erlendirme egilimi,
4̈ 41,8182,C2,D1,E

20. Eskipazar ilgesinde sUt imalatr

fabrikasrnrn atrl durumda olmasl,
…2 A1,81 ,C2,D1

DOGAL YAP!

21. $ehir merkezinin ana baglantr

yollarrndan igeride olmasr,
―(3 41,82,C1,D2

FiZIKSEL ALTYAPi

22.Kendi limanlarrnrn olmamasr tehdidi

yanrnda, Zonguldak ve Bartrn

limanlarrnrn da yetersiz kalmasr,

-4 A1,82,C1C2,D1,E
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23.Arazilerin kayrt altrna alrnmamrg

olmasr,
-3 42,81B,2,C2,D1,E

24.Hava ulaglmrnrn olmamasr, kara ve

demir yolu ulagrmrnrn ve destek

hizmetlerinin sorunlu olmasr,

-4 41,82,C1C2,D1

EGl丁lM ve SAGL:K

KULTUREL ve SOSYAL ALTYAPi

25. Birlikte ig yapma kUltUrUnUn geligmemig

olmasr,
-3 A1,8182,C2,D1,E

26. Krrsal nUfusun giderek azalmasr, …3 A1,8182,C2,D1

27.llin gog veren bir il olmasr, -4 A1,8182,C2,D1,E

28. KUgUk yatrrrmcrlar arasrnda birbirlerine

gUven duygusunun geligmemiq olmasr

ve buna dayalr olarak, ortak hareket

etme konusundaki girigimlerinin

yetersizli$i,

-3 A1,8182,C2,D1,E

29. Sivil toplum kuruluglarrnrn yetersiz

olmasr,
-2 A1,B182,C2,D1

30. Girigimcilik cesaretinin yetersiz olmasr, -3 A1,8182,C2,D1,E

TUR!ZM

31.Krg kogullarrnda turizm olanaklarrndan

yeterince yararlan r lamamast,
-2 A1,8182,C2,D1,E

32. Mevcut turizm potansiyelinin

de$erlendirilmesi agrsrndan tanrtrm

faaliyetlerinin yetersiz olmasr,

-2 41,81 ,C2,D1
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33.Qok gegitli turizm otanattirrnr trayata

gegirebilecek potansiyele sahip olmakla

birlikte, buna d6nUk alt yapl

yatrnmlarrnrn yeterli olmamasr (orne$in

beg yrldrzh tek bir otelinin olmamasr)

nedeniyle, turizm gegifliliginden

yeterince yararlanrlamamast (doga

turizmi, kongre turizmi vb),

-3 41,B182,C2,D1,E

_ 
4. SORUNLARTN SINIFLANDIRILMASI

L Beyin ftrttnast oturumunda ilin geligimini olumsuz olarak etkiledigi dUgUnUlen

zayfhklar aga$rda agtklamast verilen A, B, C, D, E slnrflarr ile bunlarrn alt
v bilegenlerine ayrrlmtgttr. Bu iglemin temel amact zayfflklann sistematik olarak

analiz edilebilmesi ve matematiksel agrdan daha somut bilgilerin ortaya
konabilmesi olarak agrklanabilir. Srnrflandrrmada kullanrlan kriterler ve

_ 
srnrflandtrma sonucu aga$rda verilmektedir.

Ar: ilin tUmUnU ilgilendiren bir sorun

Az ilOet<i kamu ya da ozel sektor kurum / kuruluglarrnl ilgilendiren bir sorun

Br: Sorunun gOzUmU il iginde

Bz. Sorunun gozUmU il drgrnda

Cr: Teknik bir sorun

- Cz: Organizasyonel bir sorun

Dr: Yonetim teknikleri ile g6zUlebilir bir sorun

D2 Y6netim teknikleri ile gdzUlemezbir sorun

E: Qok yOnlU bir sorun

16



Sorun Stntflama

Kriterleri

Sorun Slnlftntn ASlrlt$l

(Yol

Agrklama

Al 87,9 Zayrt Vanlann 
o/o 87,9'st ilin

tUmUnU ilgilendirmektedir.

A2 12,1

-zayf 

yanlarn o/o 12,f i itoet<i

kamu ya da 6zel sekt6r

kurum ve kuruluglartntn bir

b6lUmUnU ilgilendirmektedir.

Bl 27,2 Zayi yanlartn o/o 27,2'sinin

geligtirilmesi itin kendi

olanaklarr igindedir.

B2 9,1 Zayfi yanlartn Yo 9,f inin

geligtirilmesi itin drgrndaki

(merkezi otorite)

mercilere ba$ltdtr.

Bl+B2 63,7 Zayfi yanlann % 63,7'sinin

gdzUmU hem ilin kendi iginde

hem de merkezi otoriteYe

ba$lrdrr.

Cr 3,0 Zayfi yanlartn % 3'U teknik

kokenlidir.

C2 81,8 Zayfi yanlartn % 81,8'i

organizasyonel kokenlid ir

Cr+ Cz 15,2 Zayfi yanlartn %15,2'si hem

teknik hem de teknik

kOkenlidir.

Dl 96,9 Zayfi yanlarrn o/o 96,9'u

yonetim teknikleri ile

iyilegtirilebilir ozelliktedir.

17
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D2 3,1 Ydnetim teknikleri ile

gOzUlemez nitelikte zaYfi

yanlartn oranl o/o3,1 olarak

belirlenmektedir.

E 48,5 Zayfi yanlartn o/o 48,5'ini gok

yonlU sorunlar

olugturmaktadtr.

Yukandaki analizden de goruldu$u ozere, zayi yonlerin %88',i ilin tumunu

ilgilendirmektedir. Q6zUmU il iginde ve yonetim teknikleri ile iyilegtirilebilecek olan

zayrf y6nlerin oranr srrasryla % 27 ve oh 96'dtr. Buna ek olarak gozUmUnde 9ok y6nlU

faktorlerin (E) mevcut oldu$u zayfi yonlerin payr o/o 48,5 olarak ortaya grkmrgttr' Bu

analiz, itin idari yetkilileri ve toplum onderlerinin inisiyatif kullanarak 96zum

getirebilec egi zayfi y6nlerin itOet<i mevcudiyetini ortaya koymakla birlikte, dnemli bir

b6ltrmUnUn g6zUmUnde merkezi otoritenin deste$ine de ihtiyaq duyuldu$unu

g6stermektedir. Zayrf yonlerin gozumunde oncelikle ilin kendi dinamiklerini harekete

gegirecek 6nlemler dUgUnUlmeli, bunun yanr stra, merkezi karar mekanizmalartnt

harekete gegirebilmek igin yorenin yUksek geligme potansiyeline sahip sektdrlere

sahip oldugu argumanr iyi bir gekilde kullanrlmahdr. Zayfi ydnlerin igaret etti$i sorun

alanlarrnrn giderilmesi igin planlar hazrrlamasr ve zayfi yonlerin bir pilot proje geklinde

ele alrnmasr igin gerekli duzenlemelerin yaprlmast onerilmektedir. Bu zayfi yonlerin,

ilin gelece$e donuk kararlar alma surecinde dnceliklendirilerek gozulmeye galtgtlmasl

gerekti$inin altrnr tekrar gizmek gerekmektedir.

5. KUWET SAHASI ANAL|ZI

Kuvvet sahasr analizinde, katrlrmcrlar taraftndan "GUglU Yanlar" ile "Zayfi Yanlar" en

gUglU: +5 ve enzayfi: -5 Uzerinden a$rrltklandtrtlmtgttr.

GU9IU ve Zayfi Yanlar, Qizelge 2 ve 3'te ifade edilen gruplarda toplanmtq, gruplartn

aldr$r ortalama de$erler gizelgelerde gdsterilmigtir.
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Qizelge 2. GuglU Yanlartn A$rrllklandtrtlmast

Kuvveli ve zayfi yanlarrn srnrflandrrrlmasr ile elde edilen gruplarrn a$rrlrklr puanlart

aga$ rda bir diyag ram Uzeri nde gdsterilmektedir.

GtiglU Yan GruPlart Ortalama De$er

l. Ekonomik YaPt 3

ll. Do$al yapt 3

lll. Fiziksel AltYaPt 3

lV. E$itim ve Sa$ltk 3

@ltyapr 3

VI.丁uttzm 3

Grup Toplam De$eri 18

Qizelge 3. Zayfi Yanlartn A$ rrltkland t rt lmast

Zayfi Yan GruPlart Ortalama De$er

l. Ekonomik YaPt -3

ll. Do$al yapt -3

lll. FizikselAltyaPt
-3

lV. E$itim ve Sa$ltk 0

V. KUltUrel ve SosYalAltYaPt -3

Vl. Turizm -2

Grup Toplam DeSeri ‐
14
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Seki1 1・ Kuvvet Alanl Ana izi Diyagraml

l(-3)

11(-3)

‖|(-3)

IV(0))

V(-3)

Vi(2)

|(3)

11(3)

‖|(3)

lV(3)

V(3)

Vl(3)

(+)

Yukandaki guglu ve zayi yanlar ile Qizelge 2 ve 3',te gosterilen a!rrlrklandrrma birlikte

de$erlendirildi$inde, $ekil 1'deki diyagrama ulagrlmaktadtr. Diyagram incelendi$inde'

egitim ve sa$lrk (lV nolu grup) grubu drgrnda gerek gruplar araslnda gerekse deoer

toplamr olarak bakrldr$rnda KarabUk ilinin zayrf yanlarr ile gUgltj yanlart arastnda

gijqlu yanlarrn biraz daha alrr basmasrna kargrhk bir denge durumu ortaya gtktt$t

soylenebilir. Bu durumu goyle yorumlamak mtrmkundur: Karabiik ili, gelece$e

ydnelik olarak belirleyece$i amag ve hedeflerine ulagmak istiyorsa, oncelikle zaytf

yanlarrn etkisini ortadan kaldrracak eylem planlarr hazlrlamalt ve htzla uygulamaya

koyma|drr. Aksi takdirde yani eylemsizlik durumunda, zaytf yanlartn, htzlt bir gekilde

g Uglii yanlan n etkisini g ittikge azaltacagr s6ylenebilir.

Bu noktada, iyilegtirilecek zayrf yanlarrn onceliklendirilmesinde swoT Analizinde

yaprlan srnrflandrrma dikkate altnabilir. Sorun srnrflama kriterleri ile ortaya

koydu$umuz zayrf yonlerin analizine dayalr olarak; g6ztlm0 il iginde olan, y6netim

teknikleri ile qozUlmesi miimkLln ve 9ok yonlu olmayan zayi yanlann oncelikle ele

alrnmasr, goziimu gorece daha zor olan sorunlann gozmeye galtgrlmast ile zaman ve

kaynak kaybrnrn onune gegilebilecektir. Bu kriterleri igeren sorun alanlart a9a$tda

6nem sr rasr gozetilmeksizin stralanmaktadlr.
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1. Universite ile igletmeler araslnda koordinasyon yetersizli0i,

2. KOBi'lerin bUyiik bolumilntrn kurumsallagmamri aile igletmeleri olarak

varhklannt siirdiirmeleri,

3. Hayvancrlk ve bitkisel iiretim igletme kapasitelerinin diigirk olmasr,

4. Hayvancrhk Organize Bolgesinin olmamasl

5. iggllcuniin talebe yonelememesi,

6. Genq ya9 grubunda kalifiye iggiiciiniin yetersiz olmasr,

7. Eskipazar ilgesinde sut imalatl fabrikaslnln atll durumda olmasl,

8. Mevcut turizm potansiyelinin de0erlendirilmesi aqrslndan tanrtrm

faaliyetlerinin yetersiz olmasl,

Dider taraftan; Karabtik ilinin girqlir yanlarrnrn etkisinin artrrrlmasrna yonelik eytem

- 
planlan haztrlanmast ve uygulamaya konulmasl da gerekmektedir'

_ 
6. ONCEL|KLi KONULARVE EYLEM PLANI ORNEG|

- SWOT Analizi toplantrsrna katrlanlarca da ifade edildioi gekliyle il agrsrndan Stratejik

Konular agagrda ifade edilmektedir.

Qrkafllmasr olast Bolgesel ve Sektorel Tegviklerden ilin yararlanmasl igin

gerekenlerin YaPllmasl,

Organize Sanayilerin faaliyete gegirilmesi ve geli$tirilmesi,

- Oncelikli sektdrler ve gelimle dinamiklerinin ortaya konmasr,

Sanayi ile doomug ve buna baoll sanayi kirltiiril geligtirmis ilin bu ozelliginin

one grkanlarak, sanayinin geligmesi yonirnde degerlendirilmesi,

Turizmin Qegitlenmesi ve gelistirilmesi,

- Kiiltirrel yagamrn zenginlegtirilmesi ve desteklenmesi,

Tasarrufun yatrfl ma donLigtiirlllmesi yOntemlerinin belirlenmesi,

- Hava kirlilioi konusunda 0nlemler alnmasr,

Kurumlar arasr iSbirligi ve birlikte i9 yapma kUlturllnlin gliglendirilmesi,

- 1. derece deprem bolgesindeki ilde herhangi bir afet durumuna kar$t, sivil

savunma hizmetleri gilglendirilmesi.
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Bu stratejik oncelikler ile Karabuk ValiliOi taraflndan hazlrlanan "Sektdrel Te$vik

Raporu Taslagr"nda belirtilen oncelikler birlikte deOerlendirildiOinde' ilin gelisme

ydniin0n basta Sanayi olmak ilzere, Madencilik ve Turizm'de odaklandlgl tespit

edilmektedir. Bu alanlarrn giiglu yanlar ue zayf yanlat belirlenirken en fazla dile

getirilen alanlar olmasr da ilin dncelikli alanlarl oldu0u yoniindeki vurgumuzu

giiqlendirmektedir.

SWOT analizi toplantlsrnda, ilin geligmesini engelleyen 6nemli bir tehdit olarak "5084

say , yattrtm ve istihdamt tegvik kanunu" kapsamlnda Karabirk lli'nin yer almlyor

olmasr ifade edilmis; llin hayata geqirilmesi diigiinulen "sektorel te9vik

uygulamasr"ndan yararlanmasr yoniinde sektorel onceliklerin belirlendi0i belirtilmigtir'

8619esel ve sektdrel proje bazh te$Vik uygulamasrna geqilmesi ve bu baolamda ileri

teknoloji, yiiksek katma deoer ve yuksek rekabet gircunUn te9vik uygulamalannda

dikkate ahnmasrnln beklendiOi dile getirilerek; ilin altyaptsr, kalifiye iggiicu' dogal

kaynaklan ve bunlara iligkin potansiyeli deOerlendirilerek dn plana grkan sektorler

olarak;

- Demir Selik ve Yan Sanayi

- Orman Urlinleri sanayi

- Tekstil sanayi

- Madencilik

- Turizm

belirlenmiStir.

Bu alanlarda ilin geligme perspektiflne uyumlu olacak ve stratejik dnceliklerine baglr

hedeflerinin gergeklegtirilmesine katkl saolayacak 6neriler aqagrdaki noktalarda

toplanmaktadtr:

A) SANAY|

Karabuk, 1937 yrlrndan Once 13 haneli bir koyaltl yerlegim birimi iken, 1937 yllnda

Karablik Demir Qelik Fabrikasl'nln kurulmasr ile onemli bir yerleqim merkezi haline

gelmistir. Bu agtdan baktldlolnda sanayilegme ile olu$an tek ilimiz olarak

degerlendirilmesi yanhg olmayacaktlr' Karabuk'lin buglinkil konumuna gelig

nedeninin de sanayi oldugu ozellikle vurgulanmaktadrr' Karabuk igin Gayri Safi Yurtigi

Hasrlanrn sektorel daorlrmlna bakrldrglnda 2000 ylll verilerine gore Sanayii'nin payr

%68 (Tirrkiye igin GSY|H iginde sanayinin PaY 
o/o28), toplam istihdam iginde sanayi
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istihdamrnrn payr %'18,75'di(Ttirkiye genelinde toplam istihdam iginde sanayi

istihdamrnrn payr %13,35 ). Karabilk valiligi tarafrndan ifade edilen bu veriler

dogrultusunda, cine grkan sektdrlerin ba9rnda sanayinin geldigi belirtilmektedir.

Gerek tarihsel getigim sureci gerekse il ile ilgili ekonomik gostergelere bakrldr0tnda,

Karabuk ili iQin sanayi sektorunUn birinci derecede 6neme haiz oldu0u gor[]lmektedir.

Bu dzelligi ile toplantrya katrlanlarca da vurgulandr0r gibi il geligiminin merkezinde

sanayi sektOru gorirlmekte ve Oncelikli alanlar agrrhkla bu sektdr iginden

belirlenmektedir. Sanayi sektOrU iginde one grkan alt sektdrler aQa0rda ifade

edilmektedir:

1. Demir Qelik ve Yan Sanayi: Sanayi sektorir igerisinde lokomotif sektor demir-

Qelik sanayi olarak belirlenmektedar. KARDEMiR'in yaptr0r yeni yahrrmlar

(Ozellikle tren rayr iiretimi) ve gevreye duyarh irretim bigimi ile Karabllk ve

Turkiye iqin onemini artrrarak korumakta oldugu ifade edilmektedir. Bu onem

do0rultusunda sekt6re yonelik olarak ;

- Yeni yatrnmlarrn yaprlmasr gereklilidi,

- Uretimde nitelik ve niceligin artlrllmasr,

- SektOrlintegviklerdenyararlanma gereklilidi

vurgulanmaktad rr.

Demir gelik sektcirii ile ilgili bir yan sanayinin ilde belirli olQulerde olmakla

birlikte olugmus oldu0u belirtilmektedir. Qelik sanayinin geliQimi aQrsrndan

bilyilk onemi olan srcak hadde tesislerinin, ozel sermaye ile kurulmus olmalarl

dolayrsryla, tehditler bolumunde ifade edilen, llin, 5084 sayrlr teqvik yasasr

kapsamrnda olmamasrndan en fazla etkilenen sektorlerden biri olduou ifade

edilmektedir. Bu tesislerle birlikte demir gelik sektorl]nun yan sanayisi

konumunda olan, soouk hadde tesisleri, gelik konstruksiiyon atolyeleri, ddkilm

atdlyeleri ve makine imalat tesislerinin sektorel te9viklerden yararlanma

gerekliligi vurgulanmaktadrr.

2. Orman iirunleri Sanayi: llde, ormana dayalt bir sanayi uretiminin varlr$r ilin

gLlglll yanlafl arasrnda belirtilmekle birlikte; toplam alanlnrn yaklagrk %70'inin

ormanlarla kaplr olmasrna kar$tltk, orman tjrunleri sanayinin katma deoeri

ytlksek trri.inler iiretecek gekilde gelismemig olmasr ilin zaylf ydnleri arasrnda

ifade edilmektedir. Sektorun orman varlt0t flrsatlna raomen, mevcut durumda

zayrf yan olarak degerlendirilmesinin gerekqeleri olarak;
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- Var olan hammaddeden gerekti$i gibi yararlanrlmamasr,

- Uretimin nitelik ve nicelik olarak tatmin edici dijzeyde olmamasr,

- Katma de$eri y0ksek nihai tirUn trreten tesisler yerine, yarr mamUl

0reten atolyelerin varh$ r,

- ORUS ile olugmug kalifiye iggUcUnden yeterince yararlantlamamast

hususlarr belirlenmektedir.

Bunlara ek olarak yrllar iginde olugmug olan a$ag i99ili$ine dayah geleneksel el

sanatlarrnrn da tUkenmeye bagladr$r ifade edilmektedir.

Belirlenen bu sorunlarrn giderilmesi ydnUnde alrnacak 0nlemler arasrnda;

- Tesislerin katma degeri yUksek iirUnler Uretebilecek gekilde

geligtirilmesi,

- Ahgap kUltiiriine sahip yore insanrnrn bu kapasitesinden en yUksek

dtizeyde yararlanacak projelerin geligtirilmesi ve istihdamlannrn

sa$ lanmas r,

- Orman UrUnleri sektdrUnun sektorel tegvik kapsamtnda

degerlend irilmesi

6nerilmekted ir.

3. Tekstil Sekttirii: Demir gelik sekt6rt.inLin 1990'lr yrllarda yagadr$r darbogaza

baglr olarak, ilin sanayi gelenegini degerlendirmesi gergevesinde alternatif bir

sanayi arayrgr iginde tekstil sektorUne yatrrrmlar yaprlmrg, 2004 yrlrnda bu

sektorde faaliyet gdsteren 38 firmaya ulagrlmrg, 6nemli bir istihdam

yaratrlmrgtrr. 2007 yrlrnda firma sayrsr 18'e kadar gerilemig, istihdamr da %30

dolayrnda azalmrgtrr. ilde bu konumda faaliyetini silrduren sektorUn geligme

potansiyeli oldugu ifade edilmekte bunun gerekgeleri olarak;

- Uygun yattrtm alanlart,

- Ydrede mevcut durumda atrl durumda olan kalifiye iggUciJn[in varlr$r,

- iggucU maliyetlerinin goreli olarak dUgOk olmasr,

- Tekstil ktrlttirtrnUn olugmug olmasr,

- Hazr giyimde tanrnmrg firmalarrn varh$r,

- ihracat kapasitesi
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belirtilmekte , bu gerekgeler dogrultusunda;

- Hazrr giyim bdlgesi olabilmek

- Hazrr giyim []retiminde markalagarak buyiimek

hedefl er arasrnda srralanmaktadtr.

Bu hedeflerin gergekle$tirilebilmesi, yorenin sahip olduOu mevcut kurulu kapasiteden

ve igsiz kalan kalifiye iggilcunden yararlanabilinmesi igin sektorun tegvik edilmesi

gereklili0i vurgulanmaktadrr.

B) MADENCiLiK

ilde, Demir gelik sanayinde yitksek frnnlarda kullanrlan kalkerli (kiregtaSr) araziler

biiyilk yer kaplamaktadtr. Bunun yant stra mermer, gakmak tagt, dooal ta$, kuvartis

ve dolamit traverten gibi 0nemli yer altr kaynaklannrn varlrgrndan da sOz edilmektedar.

il igin Onemli bir frrsal olarak ifade edilen bu madenlerin varlr!rnrn iglenme

a9amasrnda zayrf ydne ddniigtilgU vurgulanmaktadtr. Bunun gerekgeleri olarak;

- Eflani, Eskipazar ve yenice ilgelerinde dnemli mermer yataklan

olmasrna raomen, mermer igleme tesis olmadtotndan blok olarak

satrqrnrn yaprlmakta oldu0u,

- Yorede bulunan pek go0unun maden ruhsatlanntn bulunmasrna kargrlrk

igletilmedikleri,

One sirrillerek, KarabUk'te lvlermer ve algt iiretim tesisleri kurulmast halinde attl

zenginliklerin il ekonomisine dnemli bir katma deoer ve istihdam saglayacak ydnde

kullan rlabileceoi ifade edilmektedir. Bu hedeflerini yerine getirebilmek igin madencilik

sektdrUnUn teSVik kapsamrnda deoerlendirilmesinin dnemi vurgulanmaktadrr.

c)TURiZM

ilin tarihi ve do0al girzelliklerinin varft0r, turizme geligme potansiyeli olusturma

yOniinde giigli.l bir yan olarak deoerlendirilirken, Qok gesitli turizm olanaklannr hayata

gegirebilecek potansiyele sahip olmakla birlikte, bunu saolayacak alt yapr

yatrnmlannrn yeterli olmamasr zayfi yanlat arasrnda deoerlendirilmektedir. Sahip

olduou dogal yaprnrn drgrnda turizmin hedef sektorlerden biri olarak segilmesinin

gerekgeleri olarak;
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- Alternatif turizm tUrleri igin potansiyelin yirksek olmasr,

- Dooa, tarih ve kriltitr turizmine ilginin artmasr,

- Karabiik'iin brjylk illere yakrnlror

ileri s0rUlmektedir. Hedefl er arasrnda,

- Alt yapt olanaklaflntn gLiglendirilmesi igin yattrrmlann htzlandtrllmast.
- Kongre turizm merkezi olma yOn[]nde yatrnmlara onem verilmesi,

ifade edilmektedir

Bu hedeflere ulagma yolunda ozellikle yalnmlann tegvik edilmesi anlamtnda turizm
sektdril sektdrel te$vik kapsamrnda olmasr istenen bir diger sektor olarak
vurgulanmaktadtr.

Geli$me yolunda attlacak adrmlardan biri olarak; belirlenmi$ olan zayrf yanlann
gUglendirilmesi igin mUlki idare amirinin koordinatorlUgirnde ilgili kesimlerin bir araya
gelmesiyle olugturulacak ekiplerin, yukandaki sorun srnrflama kriterlerinden de
yatarlanatak sorunlafl dnceliklendirmeleri ve bunlar igin eylem planlan hazrrlamalarr
yararlt gdrulmektedir. il igi yonetsel mekanizmalann harekete gegirilmesl yanrnda,

merkezi karar mekanizmalaflntn sektdrel tegvik desteoini harekete gegirebilmek

amactyla geligme potansiyeli olan sektOrel 6nceliklerin belirlenmig olmasr jlin

geligmesi yolunda atrlmtg dnemli bir diOer adrm olarak deOerlendirilmektedir.

A$agrda, yaprlan analiz sonrastnda ortaya qtkan "zayi yanlaf'dan bir tanesi igin

taslak eylem plant haztrlanmrgttr.

Zayrf Y0nlerin Giderilmesine iliskin 0rnek Eylem planr

Konu: Turizme ydnelik tesis kapasitesinin yetersizliOi

Koordinatair: ll Kriltur ve Turizm l\.4UdUrlUgu

Proje ekibi: Belediye imar lgleri MUdUrti,

NliidUrU, il Ozel idare Miidairu,

ve Sanayr Odasr'nrn dnereceoi

izlenecek Yol:

. Tesis ihtiyacrnrn belirlenmesi

Bayrndrrhk ve isk6ndan sorumlu $ube
Turizmle ilgili bir akademisyen, Ticaret

bir sivil igletmeci.

. Mevcutdrgrndaki kamu vedzel sekt6re ait tesis kapasitesinin tespiti
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. Tagtma kapasitelerinin hesaplanmasr

. Turizm yattnm igletme belgelerinin grkarrlmasr

o Finansalkaynaklannbelirlenmesi

' Sektore uzun ve orta vadeli kredi bulunmast igin tegviklerin ve desteklerin
ara$ttn lmas I

. Kamu sosyal tesislerinin dzellegtirme imkAnlarrnrn aragtrnlmasr

. Anket galtgmast yaprlarak mLigteri beklentilerinin belirlenmesi

o Farklrlagtrrma stratejisi kullanrlarak planlama yaprlmasr

. Aile igletmesi olgegine oncelik verilmesi

. E0er yeni bina yaprlacaksa geleneksel mimarinin kullanrlmasr

Takvim: Baglangrgtan itibaren 12 ay

3. ayrn sonunda sunug

Projenin Qrktlsr: Donemsel Faaliyet Raporlan ve proje sonug raporu
Denetim ve Kontrol: il Valisi

T.SONUQ ve 6rueRireR

MPM uzmanlarr moderatorltigtinde gergeklegtirilen Karabiik ili SWOT Analizi, yUksek

dtlzeyde katkr sa$lanarak yUrUtUlen bir gahgma olmugtur. Katrlrmcrlar, ilin gUglU ve
zayrf yonleri ile frrsat ve tehditlerini samimi bir gekilde tartrgarak analiz etmigtir.

SUrecin bundan sonraki agamalannrn gereQi gibi yerine getirilmesi ilin gelecege
yonelik amag ve hedeflerine ulagmastnt kolaylagtrracaktrr. Bu konuda birincil dUzeyde

il Valili$inin (en yetkili idari otorite olmasr nedeniyle) koordinasyonuna ihtiyag vardrr.

SWOT Analizi galtgmastntn ardtndan agagrdakilerin yaprlmasr onerilmektedir:

1. En yetkili idari otorite (Valilik) taraftndan eylem planlarrnrn izlenmesi amacryla bir
"Koordinasyon Kurulu"3 olugturulmast.

2. SWOI Analizinde ortaya grkan konulann "Koordinasyon Kurulu" tarafrndan toplu

olarak onceliklendirilmesi ve degerlendirilmesi.

3 Koordinasyon Kurulu'nun ll Valiliginin balkanhdrnda, ilgili kamu kurum ve kuruluslannrn, uygun gdrulecek dzel sektor ve sivil

toplum kuruluslaflnrn ydneticilerinin katrhmryla olugturulmasr dnerilmektedir.
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3. SWOT Analizi galtgmastna kattlan grubun Koordinasyon Kurulu tarafrndan

_ Onceliklendirilen konularda ,,Eylem planlan,,hazrrlamasr (taslak eylem planla, bu
galrgma kapsamtnda haztrlanmr$trr).

- 4. Eylem planlanntn uygulamaya altnmasr.

5. Ug ayda bir olmak uzere ,,Durum Deoerlendirme Toplantrlafl,, yaprlarak- geligmelerin analiz edilmesi.

_ 6. Ytlda bir kez "Genel Deoerlendirme Toplanttst,,yaptlarak ulagtlan durumun daha
dnceden belirlenmjg olan amag ve hedeflerle kargrlagttfllmast ve gerekli

_ dnlemlerin altnmast.

7. Ulagrlan amag ve hedeflerin uygulamadaki etkililiginin izlenmesi.
* 

Bu galtgmalardan tatmin edici sonuglar allnabilmesi igin idari otoritenin ve sivil

* inisiyatifin bir araya gererek stratejik pranrama teknioinden de yararranmak suretiyre
galt gmalannt araltksrz sUrdllrmesi gerekmektedir.

０
０２^



EKl:

Karabi,ik valiligi'nin 2319t2008 tarih ve B.os.4.vLK.4.tB.o2.oo-
602(151113724 Sayrh yazrsr ile 25.8.2000 tarihti Karabiik iti SWOT
Analizi Raporuna iligkin Di.izeltme 6neriteri

ilgi Yazrda llin cugtu yanlarr arasrnda sayllan "Atrk plastiklerin yuksek flnnlarda
de$erlendirilmesi" ve "Eskipazar ilgesinde tath su balrkgrl$r" maddelerinin
gtkarttlmaslnln, bunun yantnda "Eskipazar ilgesinin hububat rg'r'nOIn zengin otmast,,
maddesinin kuvvet derecesinin ise 3 yerine 2 puan ile deglrlendirilmeslnin uygun
olaca$r belirtilmigtir.

Zayf Yanlarda ise aga$rdaki Zayfi Yanlar tabtosunda koyu olarak igarelenmig
duzeltmelerin yaprlmasr istenmigtir.

TUm bu dUzeltmeler ba$lamtnda "sorunlarrn Srnrflandrnlmast" ve "Kuvvet Sahasr
Analizi" bolumlerin in yeniden degerlendiritmesi talep edilmigtir.

ZAY:F YANLAR

EKONOMiK YAP:(Tanm,Hayvanclllk,Sanay:,Ticaret)

Devlet yattrrmlarrnrn varlr$rnrn; gallgan

konumundan igveren konumuna gegme

konusunda alrgkanlrklarrn

de$igtirilmesinde yaganan zorluklarla

ilgili olarak girigimcilik kUltUrUnUn

olugmasr n r engellemesi,

-2 41,8182,C2;D1,E

Universite ile igtetmeter arasrnOa

koord i nasyon yetersizlig i,
-2 41,B1 ,C2;D1

lldeki tarrm arazilerinin kUgUk ve pargaL

olmasr,
-3 A1,B182,C1C2,D1

KOBi'lerin buyUk bolUmUnUn

kurumsallagmamtg aile igletmeleri olarak

varlr klarr n r sUrdUrmeleri,
…3 A'1, 81 ,C2,D1

29



KOBi'lerin geleneksel yaptlartna dayalt

olarak, kUresellegme olgusunu yeterince

anlayamamrg olmasr, rekabet ve

teknolojik geligim egilimlerinin

olmamasr,

…3 41 ,B182,C2,D1,E

Mermer sanayinin geligmemig olmas

nedeniyle, mermer rezervlerinin

yeterince iglenememesi, katma de$eri

yUksek UrUnlere d6nUgtUrUlememesi,

-4 41,8182,C2,D1

Kamu kurumlarr ve igletmelerde Ar{,e
birimlerinin bulunmamasr,

-3 A1,B182,C2,D1,E

Hayvancrhk ve bitkisel Uretim igletme

kapasitelerinin dUgUk olmasr,
-4 42,81,C2,D1

Hayvancrhk Organize Bolgesinh

olmamasr.
-2 42,81,C2,D1

iggUcUnUn talebe yOnelemenresi, 4̈ 41,B1 ,C2,D1

Mevcut sanayi igletmelerinin stratelik

bakrg agtstntn yeterli olmaytgr,
(̈3 41,B182,C2,D1,E

Tegvik sisteminin yeterli olmamasr

nedeniyle, itOe yatrrrm maliyefleri ve

iggUcU maliyetinin tegvik alan illere g6re

yUksek kalmasrna baglr olarak haksrz

rekabet kogullarrnrn olugmug olmasr,

…5 A1 ,8182,C1C2,D1,E

Ekonomik yaprdaki verimsizlik ve

etkinsizlikler (6rnegin, katma degeri

yUksek UrUnlere donUgtUrme konusunda

yeterli yatrrrmlarrn yaprlmryor olmasr),

-3 41 ,8182,C2,D1,E

Mikro ve makro alanda veri

yetersizlikleri,
-2 A1,B182,C2,D1,E
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Geng yag grubunda kalifiye iggUcUnun

yetersiz olmasr,
…2 A1,81 ,C2,D1

Sektorel entegrasyonun yetersiz olmasr, -4 41,8182,C2,D1,E

llde teknoloji geligtirme bolgesinin

olmayrgr
-2 A1,8182,C2,D1,E

Mevcut co$rafi yapr nedeniyle, ilde

sorunu ve igletmelerin konumluk

sorununun varlr$r,

ａ

　

ｅ

ｍ
　

ｙ -4 A1,81B.2,C1C2,D1

Tasarruf mevduatr birikimlerinin yatrrrma

ddnUgtUrUlememesi, genellikle

gayrimenkulle de$erlend irme e$ilimi,
-4 A1,8182,C2,D1,E

Eskipazar ilgesinde sUt imalatr

fabrikasrnrn atrl durumda olmasr,
2̈ A1,B1 ,C2,D1

DOGAL YAP:

$ehir merkezinin ana ba$lantr

yollarrndan igeride olmasr,
…3 41,B,2,C1,D2

F:Z:KSEL ALTYAPl

Kendi limanlarrnrn olmamasr tehdidi

yanrnda, Zonguldak ve Baftrn

limanlarrnrn da yetersiz kalmasr,

-4 A1 ,82,C1C2,D1,E

Arazile百n kay:t akina alinmaml,olmaS:, -3 42,81B.2,C2,D1,E

Hava ulagrmrnrn olmamast, kara ve

demir yolu ulagrmrnrn ve destek

hizmetlerinin sorunlu olmasr,

-4 A1,82,C1C2,D1

EG:T:M ve SAGLiK
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KULTUREL ve SOSYAL ALTYAP:

trtntKre tg yapma kUttUrUnUn geligmemig

olmasr,
-3 41 ,8182,C2,D1 ,E

Krrsal nUfusun giderek azalmasr, -3 A1,8182,C2,D1

llin gog veren Oir it otmasr, 4̈ 41,8182,C2,D1,E

KU9Uk yatrrrmctlar arasrnda OirOirterlne

guven duygusunun geligmemig olmast ve

buna dayah olarak, ortak hareket etme

konusundaki girigimlerinin yetersizligi,

-3

41,8182,C2,D1,E

Sivil toplum kuruluglarrnrn yetersiz olmasr, Ⅲ2 41,8182,C2,D1

Girigimcilik cesaretinin yetersiz olmasr, -3 A1,8182,C2,D1,E

TURIZM

yeterince yararlanrlamamasr, I -2 I o1 ' B1B2'?2'D1'E

Mevcut turizm potansiyelinin

de$erlendirilmesi agrsrndan tanltrm

faaliyetlerin in yetersiz olmasl,

‐2 A1,81 ,C2,D1,

Qok gegitli turizm olanaklarrnr hayata

gegirebilecek potansiyele sahip olmakla

birlikte, buna ddnUk alt yapr yatrrrmlarrnrn

yeterli olmamasr (6rnegin be9 yrldrzh tek

bir otelinin olmamasr) nedeniyle, turizm

gegitlili$inden yeterince yararlanrlamamasr

(do$a turizmi, kongre turizmi vb),

‐3 A1,8182,C2,D1,E
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