
Düzce TSO Politika Geliştirme Prosedürü 

 

Amaç: odanın bölgesel ve sektörel sorunlarla ilgili olarak, öncelikle doğru tespitler 
yapmasını, daha sonra bu tespitlere yönelik bilimsel çözümlerin ortaya konması ve 
nihai aşamada bu çözüm önerilerinin kilit karar alıcılara sunularak takipçisi 
olunmasını sağlayacak bir mekanizmanın oluşturulmasıdır. 

 

Politika Geliştirme Prosedürünün temel prensibi;  

✓ Bölgesel ve Sektörel sorunların doğru biçimde tespit edilmesi,  
✓ belirlenmiş sorunlara bilimsel çözüm önerilerinin oluşturulması,  
✓ bu öneriler doğrultusunda makro politikaların geliştirilmesi  
✓ ve bu çözüm önerileri ile politikaların kilit karar alıcılara sunularak takip 

edilmesidir. 

 

Kaynaklar: 

Bölgesel ve Sektörel sorunların doğru biçimde tespit edilmesi için; 

Meslek Komiteleri, Sektörel Konseyler, Sektörel Sivil Toplum Örgütleri, Sektörel 
Meslek Komiteleri, Sektörün ilgili olduğu Kamu Kuruluşları, Üniversite olarak tüm 
taraflardan veriler, ziyaretler, şikayet, öneri, anket, toplantı, çalıştay vb. araçlarla 
toplanır. 

Toplanan veriler istatistiksel teknikler kullanılarak bilgiye dönüştürülür (Veri Analizi 
Talimatı). 

Elde edilen bilgiler konunun uzmanları tarafından sorunların ortaya konduğu sonuç 
raporu haline getirilir (Knowledge) (Bölgesel ve Sektörel Sorunlar Raporu). 

Bölgesel ve Sektörel Sorunlar Raporunda ortaya çıkan sorunlara çözüm önerileri 
geliştirmek üzere; ilgili taraflar bir araya gelip, uygun yöntemleri kullanarak 
(Çalıştay, vb.) her bir soruna ilişkin bilimsel Çözüm Önerileri Raporunu oluşturur. 

Çözüm Önerileri Raporundan;  

sorunun,  

✓ çözüm önerisinin,  
✓ sorumlu kuruluşun,  
✓ ilgili kuruluşların  
✓ başlangıç ile bitiş tarihlerinin  

✓ ve çözüme ilişkin performans hedeflerinin belirlendiği 

Eylem Planları hazırlanır. 

Hazırlanan Eylem Planları Yönetim Kurulunun onayına sunulur. 

Onaylanan Eylem Planları, Yönetim Kurulu ve ya Yönetim Kurulunun belirlediği 
ekipler tarafından ilgili Kilit Karar Alıcılara sunulur. 

 

 



Eylem Planlarının takip edilmesi; 

Hazırlanmış olan eylem planlarının takibi için Yönetim Kurulu görevlendirme yapar 
(her bir eylem planı için bir yönetim kurulu üyesi ve ilgili personel biçiminde). 

Eylem planları bu sorumlular tarafından, başlangıç ve bitiş tarihleri ile performans 
hedefleri dikkate alınarak izlenir ve belirlenmiş periyotlarda Yönetim Kuruluna 
Raporlar sunulur. 

 

Makro Politikaların Geliştirilmesi: 

Bölgesel ve Sektörel Sorunlar Raporu ve Çözüm Önerileri Raporu odanın organları 
ve ilgili kurul/komisyonlarında, konunun uzmanlarıyla tartışılarak Bölgesel 
Kalkınma ve Sektörel Gelişim Politikaları haline getirilir. 

Oda bu politikaları sahiplenerek her platformda gündeme getirir. 

 

 

 

 


