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 GİRİŞ 

Ülkemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyacak 2019-2023 
yıllarını kapsayacak olan On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları, T.C. Kalkınma Bakanlığı 

önderliğinde merkezi düzeyde geniş katılımlı Özel İhtisas Komisyonları ve İstişare 
Toplantıları ile başlatılmıştır.  

On Birinci Plan hazırlıkları kapsamında merkezi düzeyde gerçekleştirilen çalışmaların yanı 

sıra, yerel paydaşların, kadınlar, gençler başta olmak üzere odak grupların ve doğrudan 

vatandaşların kalkınma planı sürecine dâhil olması önem taşımaktadır. Etkileşimli veya 

aşağıdan yukarıya planlama olarak nitelenen anlayışa uygun biçimde, temel kalkınma 

önceliklerinin tespitinde yerel ve merkezi düzeyler arasında bilgi ve görüş alışverişi, gerek 

politikaların isabetli şekilde belirlenmesi gerekse planın sahiplenilmesi açısından 

önemlidir. Belirtilen önceliklerle hazırlıkları devam eden On Birinci Kalkınma Planı 

taslağının Nisan 2018 içerisinde tamamlanması ve Haziran 2018 içerisinde de TBMM 

gündemine getirilmesi planlanmıştır. 

On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları sürecinde kalkınma ajanslarının etkin bir şekilde yer 

almaktadır. Plan hazırlıkları kapsamında Ankara’da bir dizi paydaş toplantıları düzenlemiş 

olup Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan temsilciler, 2017 yılının son çeyreğinde 

başlamış olup halihazırda devam eden “Mesleki Eğitimin Niteliğinin Artırılması Çalışma 

Grubu”, “AB Projeleri Çalışma Grubu”, “Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi 

Özel ihtisas Komisyonu”, “Bölgesel Kalkınmada Özel Sektör Dinamikleri Özel İhtisas 
Komisyonu” ve “Girişimcilik, KOBİ'ler, Esnaf ve Sanatkarlar Özel İhtisas Komisyonu” 

çalışmalarına katılım sağlamaktadırlar. 

Plan hazırlıklarında merkezi düzeydeki koordinasyon çalışmalarına katılımın yanı sıra 

yerelden merkeze katılımcılığın sağlanması süreleri de kalkınma ajansları eliyle 

yürütülmüştür. İl geniş katılımlı yerel paydaş toplantıları ve kadın ve gençlere yönelik odak 

grup yerel paydaş toplantıları Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinde 

Valiliklerimiz işbirliğinde, Ajansımız koordinasyonunda yapılmış ve çıktıları Kalkınma 

Bakanlığı’na rapor edilmiştir. Bolu’da gerçekleştirilen toplantılara Bolu Valisi Sn. Aydın 

BARUŞ, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin YILMAZ, Gerede Kaymakamı Cengiz ÜNSAL, 

Mudurnu Kaymakamı Efecan ŞAHİN, Kıbrısçık Kaymakamı Mustafa KÖLEOĞLU, 
Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Nail AKGÜL, Mengen Kaymakamı Turhan BULUT, 

Dörtdivan Kaymakamı Uğur TUTKAN, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hasan KAPLAN başta 

olmak üzere ilin protokol temsilcileri ile birlikte toplamda 112 kişi katılım sağlamıştır. 

12 Şubat 2018 tarihinde Bolu’da gerçekleştirilen yerel paydaş toplantı sonuçları, katılımcı 

bilgileri ve toplantılarda dile getirilen önemli hususlar işbu rapor ile yayımlanmıştır. 
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KALKINMA PLANLARI 

Türkiye, 1963 yılı itibariyle ve 5 yıllık kalkınma planları hazırlanması ile ülke potansiyelinin 

değerlendirilmesi ve uzun vadeli bir perspektif optimal şekilde yönlendirilmesi sürecine 

girmiştir. Hazırlanan plan amaç ve eksenleri ekonomik, sosyal, çevresel olmak üzere her 
dönem ülkenin mevcut durumu tabanlı dünyada yaşanmakta olan değişimler göz önüne 

alınarak uzun vadeli perspektifte hazırlanmıştır. Günümüze değin on adet kalkınma planı 

hazırlanmış olup, bunların dönemleri ve ana eksen ve hedefleri aşağıdaki tabloda 

belirtilmiştir. 

 

Tablo 1: Ülkemiz Kalkınma Planları ve Ana Eksenleri 

 

 

• Temel altyapı yatırımlarına, istihdam sorununa ve
yeniden düzenleme konularına ağırlık verilmiştir.

1. Beş Yıllık Kalkınma Planı

(1963-1967)

• Sanayi sektörünün ekonomide sürükleyici sektör
niteliği kazanması ilkesini benimsemiştir.2. Beş Yıllık Kalkınma Planı

(1968-1972)

• Gelir seviyesinin arttırılmasını, sanayileşmenin
özellikle ara ve yatırım malı üreten sektörlerde
hızlandırılmasını ve dış kaynaklara bağımlılığın
azaltılmasını amaçlamıştır.

3. Beş Yıllık Kalkınma Planı

(1973-1977)

• Kamu kesimi ağırlıklı sanayileşme stratejisi
benimsemiş ödemeler dengesinin iyileştirilmesi ve
ekonominin kendine yeterli hale getirilmesini hedef
almıştır.

4. Beş Yıllık Kalkınma Planı

(1979-1983)

• Türkiye ekonomisinin dışa açılmasına ve ihracata
öncelik veren kalkınma politikalarının
uygulanmasına ağırlık vermiştir.

5. Beş Yıllık Kalkınma Planı

(1985-1989)
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Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Planları 
 

  

 

• Enflasyonu tedricen düşürmek, kaynakları artan 
oranda imalat sanayine yönlendirmek ve sosyal 
politikalara daha fazla ağırlık vermek üzere üç ana 
eksen hedeflenmiştir.

6. Beş Yılllık Kalkınma Planı
(1990-1994)

• 2000'li yıllara hazırlamanın gerekli alt yapısını 
oluşturmak amacıyla hazırlanmış, politikaları itibarıyla 
çağın değişen ekonomik ve sosyal gelişmelerini 
dikkate almıştır.

7. Beş Yıllık Kalkınma Planı
(1996-2000)

• Ekonomik istikrarın sağlanması, yapısal ve kurumsal 
düzenlemeler, rekabet gücünün artırılması, AB'ye 
uyum, bilgi çağına geçiş, teknoloji üretimi ve gelir 
dağılımındaki farklılıkların azaltılması amaçlanmıştır.

8. Beş Yıllık Kalkınma Planı
(2001-2005)

• İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, 
küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi 
toplumuna dönüşen, AB'ye üyelik için uyum sürecini 
tamamlamış bir Türkiye" vizyonu ve Uzun Vadeli 
Strateji (2001- 2023) çerçevesinde hazırlanmıştır.

9. Kalkınma Planı 

(2007-2013)

• Nitelikli İnsan-Güçlü Toplum, Yenilikçi Üretim İstikrarlı 
Yüksek Büyüme, Yaşanabilir Mekanlar Sürdürülebilir 
Çevre, Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği hedefleri ile 
hazırlanmış 25 "Öncelikli Dönüşüm Programı" 
belirlenmiştir.

10. Kalkınma Planı

(2014-2018)
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Halihazırda yürürlükte olan Onuncu Kalkınma Planı 

(2014-2018), 30/10/1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun 

gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 

(01/07/2013) onaylanmış olup, bu karar 06/07/2013 tarihli 

ve 28699 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

 

 

ŞEKİL 1: Onuncu Kalkınma Planı Eksenleri 

 

 

 

Onuncu Kalkınma Planı dört ana eksen 

üzerine oturtulmuştur. Planda milli gelir, kişi 

başı milli gelir, ihracat, işsizlik oranı gibi 

makro göstergeler için 2018 ve 2023 
yılları için hedef göstergeler 
belirlenmiştir. Bu temel hedefler 
çerçevesinde aşağıdaki temel amaçlar 

belirlenmiştir. 

 

 

Onuncu Kalkınma Planı Temel Amaçları 

 Milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini esas alan yapısal dönüşümler 
 Yüksek İstikrarlı ve Sürdürülebilir büyüme yapısı 

 Yüksek gelir grubu ülkeler arasına girilmesi 
 Toplumsal refahın yaygınlaştırılması 

 Daha erişebilir ve nitelikli kamu hizmetleri 
 Azalan bölgesel gelişmişlik farkları 

 Rekabet gücü ve yaşam kalitesi yüksek kentler 
 Daha mutlu, müreffeh ve onurlu bir yaşam 

 

 

 

 

Nitelikli İnsan, 
Güçlü Toplum

Yenilikçi 
üretim, 
İstikrarlı 
Yüksek 
Büyüme

Yaşanabilir 
Mekanlar, 

Sürdürülebilir 
Çevre

Kalkınma İçin 
Uluslararası 

İşbirliği
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Onuncu Kalkınma Planında daha önceki planlardan farklı olarak, planın uygulanabilirliği 

arttırmak ve daha somut ölçülebilir  “Öncelikli Dönüşüm Programları” olarak aşağıda listesi 

sunulan 25 adet özel uygulama programı oluşturulmuştur. Kalkınma Planında 

önceliklendirmenin de yapılabilmesine katkıda bulunan söz konusu programlar, Planın 

uygulanabilirliğini ve kalkınma çabalarının etkinliğini artırmak amacıyla yeni bir yaklaşım 

çerçevesinde hazırlanmıştır. 

 

Öncelikli Dönüşüm Programları 
1. Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı 

2. İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı 
3. Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı 

4. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı 
5. Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı 

6. Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı 
7. İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı 

8. İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı 
9. Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı 

10. İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme Programı 
11. Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı 

12. Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı 
13. Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı 

14. Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı 
15. Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı 
16. Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı 

17. Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı 
18. Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı 

19. Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı 
20. Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Programı 

21. Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı 
22. Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı 
23. Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Programı 

24. Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı 
25. Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Programı  
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On Birinci Kalkınma Planı Hazırlık Süreci  
 

2017 yılının son çeyreğinde On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları Kalkınma Bakanlığı 

koordinasyonunda başlatılmıştır.  Hazırlık çalışmalarında ülkemizin gelişme potansiyeline 

sahip olduğu alanlar ile bu alanların değerlendirilmesine yönelik öneriler,  kapsamlı ve 

ayrıntılı bir şekilde tartışmaya açılmıştır. Plan kapsamında, ülkemizin geleceğine dair 

amaç ve fikir birliğine ulaşılabilmesi,  Plan hedeflerinin toplumun tüm kesimlerince 

sahiplenilerek hayata geçirilebilmesi için On Birinci Kalkınma Planı hazırlıklarına mümkün 

olduğunca geniş bir katılım sağlanması hedeflenmiştir (On Birinci Kalkınma Planı Özel 

İhtisas Komisyonları ve Çalışma Grupları El Kitabı). Hazırlık çalışmaları kapsamında 

onbirinciplan.gov.tr internet sayfası Ocak 2018 itibariyle erişime açılmıştır. 

On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde 43 adet Özel İhtisas komisyonu 

kurulmuştur. 

 
 Özel İhtisas Komisyonları ve Çalışma Grupları 

 

 

 

On Birinci Kalkınma Planı ÖİK Listesi 
1. Büyüme Dinamikleri 

2. Tüketim-Tasarruf Eğilimleri 
3. Enflasyonla Mücadele 

4.  Finansal Hizmetlerin Geliştirilmesi 
5.  Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği 

6. Kamuda Kurumsal Yönetimde Yeni Yaklaşımlar 
7. Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

8. Adalet Hizmetlerinde Etkinlik 
9.  Güvenlik Hizmetlerinde Etkinlik 

10. Tarım ve Gıdada Rekabetçi Üretim 
11. Tarımda Toprak ve Suyun Sürdürülebilir Kullanımı 

12.  İmalat Sanayii Politikaları 
13. Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm 

14.  Enerji Arz Güvenliği ve Verimliliği 
15. Madencilik Politikaları 

16. İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri 
17. Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi 
18. Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi 

19. Ulaştırma 
20. Turizm 

21. Yatırım Politikaları ve Öncelikleri 

• Özel İhtisas Komisyonu43
• Çalışma Grubu32
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22.  İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 
23. Fikri Haklar 

24. Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi 
25. Girişimcilik, KOBİ’ler, Esnaf ve Sanatkârlar 

26. Sosyal Yardım Sisteminde Etkinlik 
27. Eğitim Sisteminde Kalitenin Artırılması 

28. Kültür ve Sanat 
29. Sağlıkta Hizmet Kalitesi ve Mali Sürdürülebilirlik 

30. Çocuk ve Gençlik 
31. Kadının Kalkınmadaki Rolü 

32. Yaşlanma 
33. Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 

34. İşgücü Piyasası ve Genç İstihdamı 
35. Dış Göç Politikaları 

36. Konut Politikaları 
37. Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları 

38. Su Yönetimi 
39. Yerel Yönetimler ve Hizmet Kalitesi 

40. Kamu-Özel İşbirliği Uygulamalarında Etkin Yönetim 
41. Bölgesel Kalkınmada Özel Sektör Dinamikleri 

42. Kentsel Yaşam Kalitesi 
43. Kırsal Kalkınma 

 

On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde oluşturulan 43 Özel İhtisas komisyonu 

ile beraber, stratejik önceliğe sahip ve tematik olarak odaklanılması gereken 32 ayrı 

çalışma grubu oluşturulmuştur.  

 

Çalışma Grup Listesi 
1. Yeni Hükümet Sisteminde Kamu Yönetimi 

2. Kalkınmanın Finansmanı 
3.  Büyüme Odaklı Vergilendirme 
4. Kamu Harcamalarında Etkinlik 

5. Teşvik Uygulamalarında Etkinlik 
6.  Üretim Dış Ticaret İlişkisi 

7. Dijital Ekonomide Meslekler ve Yetkinlikler 
8.  Enerji Teknolojilerinde Yerli Üretim 

9. Ana Metal Sanayii 
10. Kimya Sanayii 

11.  Makine Sanayii 
12. Otomotiv Sanayii 

13. Elektronik Sanayii 
14. Tekstil-Deri-Hazır Giyim 

15. Ormancılık ve Orman Ürünleri 
16.  Sanayide Dijitalleşme 

17.  Hava Araçları Üretim ve Bakım-Onarımı 
18. Raylı Sistem Araçlarında Yerli Üretim 

19. Karayolu Trafik Güvenliği 
20.  e-Devlet Hizmetlerinin Geliştirilmesi 
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21. Görsel Hizmetler Sektörünün Geliştirilmesi 
22. Gümrük Hizmetlerinin İyileştirilmesi 

23.  İnternet Girişimciliği 
24.  Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri 

25. Teknik İşbirliği ve Kalkınma Yardımları 
26. Engelli Hizmetlerinin Geliştirilmesi 

27. Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele 
28. İş Sağlığı ve Güvenliği 

29. Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi 
30. Mesleki Eğitimde Niteliğin Artırılması 

31. Temel ve Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi 
32. Çevre ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi 

 

 

81 İl Yerel Paydaş Toplantıları 

 

Planın güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal sahipliliğinin oluşturulması, yerel ve 
merkezi düzeyler arasında bilgi ve görüş alışverişinin alınması, politikaların isabetli şekilde 
belirlenmesi ve temel kalkınma önceliklerinin tespit edilmesi için kalkınma ajanslarının 
koordinasyonunda 81 ilde ilgili kurum ve kuruluşların, kadınların ve gençler ve katılımıyla 
yerel paydaş toplantısı düzenlenmiştir. 
 

Şekil 2: Yerel Paydaş Toplantıları 

 

 

 

 

 

 

 

81 İl Geniş Katılımlı Yerel Paydaş Toplantıları

81 İl Kadınlara Yönelik Yerel Paydaş Toplantıları

81 İl Gençlere Yönelik Yerel Paydaş Toplantıları
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On Birinci Kalkınma Planı Vatandaş Anketi  

On Birinci Kalkınma Planı sürecine tüm vatandaşların dahil olması hedeflenmektedir. Bu 

kapsamda toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana 

yansıtmak amacıyla bir anket çalışması düzenlenmiştir. Anket, vatandaşların rahatlıkla 

okuyup kısa sürede yanıtlayabileceği, böylece mutluluk ve refahları yönünden önemli 

gördükleri bireysel, sosyal ve çevresel koşullarla ilgili beklentilerini, sosyal ve ekonomik 

ihtiyaç ve taleplerini yansıtabilecekleri kısa bir içeriğe sahiptir. 

Vatandaşlar, kamu veya özel kesim kuruluşlarının sağladığı imkânlar, akıllı telefon 

cihazları veya kişisel bilgisayarları üzerinden anket linkine erişim sağlayabilecektir. 

Anketin değerlendirilmesi Kalkınma Bakanlığı birimlerince gerçekleştirilecektir. Ankete 
http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr  adresi üzerinden erişim 

sağlanmaktadır. 

Anketin Ajanslar ve yereldeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarca mümkün olan en yaygın 

şekilde vatandaşlara duyurulması hedeflenmiştir.  Anketin bulunacağı internet bağlantısı 

1-28 Şubat 2018 tarihleri arasında aktif olarak kalmış, bu süre zarfında vatandaşlarca 

internet üzerinden ankete katılım sağlanmıştır. 

Şekil 3: Vatandaş Anketi MARKA Afişi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr
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Bolu Yerel Paydaş Toplantıları 
 

11. Kalkınma Planında Türkiye’nin kalkınmasıyla ilgili yapılması öngörülen temel tercihler 

ve izlenecek stratejiler konusunda bölgelerdeki temel paydaşların katkısını almak amacı 

ile 81 İl için İl Yerel Paydaş Toplantıları Kalkınma Ajansları eliyle 1-18 Şubat 2018 tarihleri 

arasında tertip edilmiştir. Bu toplantılardan, geniş katılımlı il toplantılarının hedef kitlesi 

kamu kesimi, özel kesim, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile diğer yerel 

paydaşlardır. Diğer iki toplantı ise kadın ve genç temsilcilerden oluşan odak kesimlerdir. 

Fotoğraf 1: Bolu İli Geniş Katılımlı Yerel Paydaş Toplantısı 

 

Geniş Katılımlı Yerel Paydaş Toplantısı 
 

Bolu Valiliği işbirliğinde, MARKA koordinasyonunda, 12 Şubat 2018 tarihinde, Bolu 
Hampton By Hilton Otel’de geniş katılımlı yerel paydaş toplantısını gerçekleştirilmiştir. 

Süreçte, kapsayıcılık ve temsiliyet gözetilerek il genelinde davetler gerçekleştirilmiştir. 
Toplantı, Bolu Valisi Sn. Aydın BARUŞ’un açılış konuşması ile başlamıştır. Ardından 

sırasıyla Bolu Belediye Başkanı Sn. Alaaddin YILMAZ ve MARKA Genel Sekreteri Sn. Dr. 
Mustafa ÇÖPOĞLU konuşmalarını gerçekleştirmiştir. Toplantı yöntemine ilişkin MARKA 
Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi eliyle teknik sunumun yapılmasının 

ardından süreç aşağıdaki şekilde ilerlemiştir:  
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Şekil 4: Bolu Geniş Katılımlı Yerel Paydaş Toplantısı Afişi 

 

 Her bir katılımcıya 5 puan (etiketi) verilmiştir. 
 Her bir katılımcı EK-2 ‘de verilen 17 öncelik arasından Türkiye’nin kalkınma 

önceliği olarak en önemli gördüğü 5 tanesini seçmiştir. (Bir önceliğe birden fazla 
puan verilebilmiştir.) 

 

Bolu geniş katılımlı yerel paydaş toplantısında aşağıdaki 5 öncelik en çok oyu almıştır. 

Toplantının ikinci kısmında masa düzeninde aşağıdaki en çok oyu alan 5 öncelik 

üzerinden yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bolu Geniş Katılımlı Yerel Paydaş 
Toplantısı katılımcıları puanlamasında en yüksek oyu “Eğitim” (65)  başlığı almıştır.   

 

Tablo 2: Kalkınmada Öncelikli İlk Beş Tema ve Puanları/ Bolu 

 

 

 

 

65 • Eğitim

44 • Tarım ve Kırsal Kalkınma

40 • Demokrasi, Adalet ve Güvenlik

36 • Teknolojiye Dayalı Yenilikçi ve Rekabetçi Üretim

28 • Çevre
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2. Oturum: Oy kullanma süreci sonrasında, verilen arada MARKA personeli tarafından oy 

sayımı gerçekleştirilmiştir. 5 tema ilan edilmiş ve 5 temada yuvarlak masa düzenine 

geçilmiştir. Her bir katılımcı, ilk ara sonrası ilan edilen önceliklerden en çok ilgili olduğu 

veya katkı sunmayı düşündüğü masaya, dengeli dağılım kısıtı gözetilerek yönlendirilmiştir. 
Her bir masada MARKA uzmanları raportör/ kolaylaştırıcı olarak yer almıştır. 

1. Öncelik: “Eğitim” Masası  
 

Bolu İli Geniş Katılımlı Yerel Paydaş Toplantısı’nda katılımcıların yaptığı oylamalarla 17 

tema arasından en yüksek oyu alan (65 oy) “Eğitim” birinci öncelik olmuştur. Masa 
katılımcıları arasından moderatör belirlenmiş ve eğitim önceliği altında belirtilen aşağıdaki 

yedi destekleyici politika önerisi üzerinden tüm katılımcılar görüş ve değerlendirmelerini 

dile getirmiştir.  

 

Eğitim: 
a. Herkese eşit koşullarda iyi eğitim verilmesi  

b. Ailelerin, eğitimdeki rolleri konusunda bilinçlendirilmesi  
c. Okul öncesi eğitim imkânlarının artırılması  

d. Öğretmen ve eğitmen niteliklerinin artırılması  
e. Müfredatın, öğrenci yeteneklerini geliştirecek ve ihtiyaçlarını 

karşılayacak şekilde geliştirilmesi 
f. Eğitimin teknolojik ve mekânsal altyapısının geliştirilmesi  

g.       Üniversitelerin ulusal ve yerel önceliklere göre uzmanlaşması 
 

Fotoğraf 2: Bolu Yerel Paydaş Toplantısı Eğitim Masası 
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Eğitim temalı düzenlenen masa toplantısında, 16 katılımcı bu önceliğin destekleyici 

politikalarını oylamıştır. Her bir katılımcı 2 oy hakkı ile öncelikli olarak müdahale üretilmesi 

gereken 2 destekleyici politika önerisini belirtmiştir. Yapılan oylama sonucunda her bir 
destekleyici politika önerisinin masa katılımcılarından aldığı toplam oy hesaplanmıştır. 
Buna göre en yüksek oyu alan “b: Ailelerin, eğitimdeki rolleri konusunda 
bilinçlendirilmesi” ve “e: Müfredatın, öğrenci yeteneklerini geliştirecek ve 

ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmesi’’  destekleyici politikaları üzerinden fikir 

alış-verişinde bulunulmuştur.  

Belirlenen destekleyici politika önerileri üzerinden aşağıdaki konu başlıkları öne çıkmıştır: 

 Öğrencilerin okul döneminde çok başarılı olsalar bile sosyal becerileri zayıf 

kalmaktadır. Bu yüzden okullarda sunum, iletişim ve araştırma yeteneklerinin 
öğrenciye kazandırılmasının çok önemli olduğu vurgulanmıştır. 

 Veliler ve öğrencilerin hangi problemlere karşılaştığının tespiti yapılıp ailelerin 

ihtiyaç analizlerine göre bu problemlerle ilgili ailelere eğitim verilmesinin çok önemli 

bir husus olduğu vurgulanmıştır. 
 Aile ziyaretleri ve örnek velilerin diğer velilerle buluşması sıralamaya girmese de 

önemli bir tedbir olarak sunulmuştur. 
 Maddi durumu kötü olan ailelerin tespit edilip, çocuklarına eğitim ve ihtiyaç 

anlamında maddi destek yapılabilmesinin iyi olacağı üzerinde durulmuştur. 
 Devlet okullarında satranç ve halk oyunları eğitiminin yaygınlaştırılması 

konuşulmuştur. 
 Çocukların sosyal alanlarda daha etkin olabilmesi açısından müfredattaki ders 

yoğunluğunun azaltılması konuşulmuştur. 
 Firmaların lise çağındaki öğrencilerle şirket projeleri üzerinde çalışıp, çocuğun 

erken yaşta deneyim kazanması gerektiği konuşulmuştur. Böylece çocuk erken 

yaşta tecrübe kazanacak ve firma öğrenciye ücret vermediği için proje yapmaya 

teşvik edilebilecektir. 
 Özellikle devlet okullarında İngilizcenin gramer ağırlıklı olarak öğretildiği ve 

öğrencilerin İngilizce konuşamadığı söylenmiştir. Bu yüzden derslerin pratik 

İngilizce konuşma ve dinleme ağırlıklı yapılması gerektiği söylenmiştir. 
 Müfredata bölgedeki üretim potansiyelleri alanında dersler konulması, öğrencileri 

tarımsal üretime teşvik edecek ve köyden kente göçü azaltacaktır. 
 Öğretmenlerin veli toplantılarında velileri bilgilendirerek, her gün çocuklarıyla 

birlikte 1 saatlerini kitap okuyarak, film izleyerek, sohbet ederek geçirmeye teşvik 

etmesinin faydalı olacağı belirtilmiştir. 
 Öğrencilerin kadına, topluma saygısı ve toplumun refahı için küçük yaşta onlara 

etik eğitimi vermenin önemi vurgulanmıştır. Duyarlı ve vicdanlı bir neslin ancak 

böyle yetişebileceğinin altı çizilmiştir.  

Bu çerçevede masa katılımcıları tarafından oylama usulü belirlenen destekleyici 

politikalara ilişkin aşağıdaki tedbir önerileri geliştirilmiştir.  
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Destekleyici Politika 1: Ailelerin, Eğitimdeki Rolleri Konusunda 

Bilinçlendirilmesi 

 

Tedbir 1: Ailenin eğitim seviyesinin tespit edilip, bunlara göre eğitim programları yapılıp, 

her seviyenin kendi dilinde olacak biçimde uzmanlar tarafından tüm ailelerin 
bilinçlendirilmesi 

Tedbir 2: Velilere anket ve yüz yüze görüşme teknikleriyle saha analizi yapılıp ihtiyaç 

listesi belirlemek ve yapılan bu ihtiyaç analizi listesine göre okullarda velilere eğitimler 

verilerek, aile birliklerinin daha etkin bir hale getirilmesi 

Tedbir 3: Ailelere(anne ve babalara)okul öncesi evlilik eğitimi vererek onlara çocukların 

geleceğimiz olduğunun hissettirilmesi 

Tedbir 4: Öğretmenlerin veli toplantılarında sadece öğrencilerin notları hakkında değil 

öğrencilerin yetenekleri ve yeteneklerine göre seçebilecekleri meslekler hakkında bilgi 

vermesi 

Tedbir 5: Okullarda müdür ve müdür yardımcısı tarafından yapılması gereken 

işlerin(muhasebe vb.) öğretmenler tarafından yapılması dolayısıyla öğretmenin 

çocukların yeteneklerini keşfedecek zamanları kalmaması ve bu yüzden öğretmenlerin 

önündeki bürokratik engellerin kaldırılması ve öğretmenin eğitime odaklanması 

gerektiği (ek görevlerin olmaması) 

 

 

Destekleyici Politika 2: Müfredatın, öğrenci yeteneklerini geliştirecek ve 

ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmesi   

 

Tedbir 1: Öğrencilere okullarda yetenek ölçme testlerinin yapılması (bu hem kâğıt 

üzerinde hem de pratik şekilde; spora yatkınlık, çizime yatkınlık, dişçilik için vs. el 

işlerine yatkınlık şeklinde) 

Tedbir 2: Öğrencinin değer eğitimlerinin her okulda müfredata konulması (etik, ahlak, 
vicdan eğitimi) 

Tedbir 3: Okullarda sadece teorikten ziyade konuşma odaklı yabancı dil eğitiminin 

verilmesi 

Tedbir 4: Haftada 1 saat okuma saatleri yaparak öğrenciye okuma alışkanlığının 

kazandırılması  

Tedbir 5: Yaşadığımız yerin üretim potansiyeline göre müfredata ek dersler konulması 

(Gerede derisi ile ünlü ama bu bölgedeki meslek liselerinde dericilik bölümünün 

olmaması ya da Bolu’nun mantarıyla meşhur olup müfredata mantar üreticiliğiyle ilgili 

ders konulmaması gibi) 
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 Tablo 3: Eğitim Masası Katılımcı Listesi 

No  Ad- Soyad Kurum Unvan 

1 Ali SAĞLAM Bolu Valiliği İl Planlama ve 
Koordinasyon Müd. V. 

2 Azize YASA AİBÜ BAMER Müdür 

3 Emine DAVARCIOĞLU Bolu Belediyesi Bşk. Yrd. 

4 Erkan ÇETİN Gerede Milli Eğitim İlçe 
Müdürlüğü 

İlçe Müdürü 

5 Hande DAĞDEVİREN Bolu TSO AB Proje Uzmanı 

6 Hanifi ÜZÜM AİBÜ SÜYAM Yrd. Doç. Dr. 

7 Hayriye SEZER MARKA Uzman 

8 İbrahim ŞAHİN Gerede İlçe Sağlık 
Müdürlüğü 

İlçe Sağlık Müdürü 

9 İdil ÖZDEMİR Seben Kaymakamlığı Seben Kaymakam V. 

10 Mahmut BUDAK Bolu KYK Yurt Yönetim 
Personeli 

11 Mustafa KÖLEOĞLU Kıbrısçık Kaymakamlığı Kaymakam 

12 Nurettin KARTALLIOĞLU AİBÜ/ TÖMER Müdür Yrd. 

13 Orhan Gazi KARAKAŞ Göynük Kaymakamlığı Kaymakam V. 

14 Serhat AYDIN İl Göç İdaresi  Müdür V. 

15 Şevket KIRICI MARKA Birim Bşk. 

16 Talip AYAR Akşemseddin İslami Bilimler 
Uyg. ve Araş. Mer. 

Yrd. Doç. Dr. 

17 Timuçin EREM Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü 

İl Müdür V. 

 

2. Öncelik: “Tarım ve Kırsal Kalkınma” Masası  
 

“Bolu İli Geniş Katılımlı Yerel Paydaş Toplantısı”nda katılımcıların yaptığı oylamalarla 17 

öncelik arasından Tarım ve Kırsal Kalkınma önceliği ikinci en yüksek oyu (44) alan öncelik 

olmuştur. Tarım ve Kırsal Kalkınma önceliği altında aşağıdaki beş destekleyici politika 
önerisi üzerinden tüm katılımcılar görüş ve değerlendirmelerini dile getirmiştir. 
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Fotoğraf 3: Bolu Yerel Paydaş Toplantısı Tarım ve Kırsal Kalkınma Masası 

 

Tarım ve Kırsal Kalkınma 
a. Tarımsal ürünlerde dışa bağımlı olmadan, yeterli ve sağlıklı gıda üretiminin 

gerçekleştirilmesi 
b. Tarım ve gıda ürünlerinin kalitesini artırarak pazara erişiminin kolaylaştırılması 

c. Üreticinin bilgiye erişim ve üretim imkânlarının geliştirilmesi 
d. Teknoloji kullanımı, sulama altyapısı ve arazi toplulaştırma hizmetlerinin 

yaygınlaştırılması 
e. Kırsal nüfusun muhafaza edilmesine yönelik aile işletmeciliğinin güçlendirilmesi 

f. Kırsal alanda alternatif gelir imkânlarının oluşturulması 
 

Tarım ve Kırsal Kalkınma temasıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, 17 katılımcı 

bu önceliğin yukarıda belirtilen destekleyici politikalarını oylamıştır. Her bir katılımcı 2 

politika belirlemiştir. Belirlenen bu başlıklar arasından e: Kırsal nüfusun muhafaza 

edilmesine yönelik aile işletmeciliğinin güçlendirilmesi” ve “ a: Tarımsal ürünlerde 

dışa bağımlı olmadan, yeterli ve sağlıklı gıda üretiminin gerçekleştirilmesi’’ 
destekleyici politikaları en yüksek oyu alan iki destekleyici politika olmuştur. Bu politikalar 
üzerinden fikir alış-verişinde bulunulmuş aşağıdaki konu başlıkları öne çıkmıştır: 

 Kırsal nüfus giderek azalmakta, şehirlerde yaşamaya başlayan yeni nüfus 

üretimden ziyade hizmet sektöründe yer alıyor. Buradaki temel sorun aile 

işletmeciliğinin zayıflıyor olmasıdır. Aile işletmeleri denilirken anne baba ve 

çocukların yer aldığı küçük çaplı üretici gruplarından bahsedilmektedir. Aile 
işletmeleri dışında sektöre yatırım yapan çoğu kurum temsilcisi masada yer aldığı 

için konuya ilişkin daha sağlıklı fikirler ortaya konulabilecektir. 
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 Hâlihazırda verilen destekler daha çok büyük işletmeleri öncelemekte. Genelde 
küçük aile işletmelerine devlet tarafından destek olunmuyor. Her aileye büyük ve 

küçükbaş olmak üzere ortalama bir canlı hayvan yardımı mutlaka yapılmalıdır. 15 
yıldır köyde oturmayan bir kişinin evi hayvanı zaten kalmamıştır. Bu sebeple küçük 

aile işletmelerine yönelik yapılacak olan desteklemelerde, bu işi mevcutta yapıyor 

olan, yapmaya devam edecek durumda olan ailelerin hedef alınması 

gerekmektedir. 
 Kırsaldaki ailelerin gelirlerinin artırılması mevcut göç rakamlarını çok fazla 

etkilemeyecektir. Mühim olan kırsaldaki ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmek, 

yaşam konforlarını artırmaktır. Kaloriferli ev olmadığı, eğitim ve sağlık hizmetine 

ulaşım güç olduğu sürece köylüler köyde kalmak istemeyeceklerdir. Bu sorunların 

başta sosyal ve ekonomik ihtiyaçların giderilmesi; fiziksel koşulların iyileştirilmesi 

gerekmektedir. Sadece kamelya ve çocuk parkı koyarak olmaz. Köyde geliri 

yüksek ailelerin çocukları bile şehirde maaşlı çalışacakları işlere gidiyorlar. Bunun 

nedeni evlenmeyi düşünüyor olmaları. Evlenmek istenen eş adayları kırsala 

gelmeyi kabul etmiyorlar. Köy merkezden uzaksa kışın dünya ile bağlantının 

kesildiği yerler var. Hala internet ve telefonun çekmediği köyler bulunmaktadır. 
 Büyükbaş hayvancılık alanında teşvik olmalı fakat çalıştırmak için adam bulmak 

zor olmaktadır. Ücretler yüksek olsa bile çalışacak kişi tarafından yeterli 

görülmemektedir. Kolay iş olmadığı söylenmektedir. İnsanlar 100 dekar ve üzeri 

arazilerini bırakıp büyük şehirlerde kapıcılık yapmayı tercih etmektedirler. 

Bedenen çalışmak istememekte, köyde para kazanılmadığını dile getirmektedirler. 

Çiftçilerin tarlalarından para kazanamadığı belirtilmiştir. Devlet de çiftçiye ‘’Yatırım 

yap destek vereyim’’ diyor oysa bu desteklerden ihtiyacı olan aileler yerine 

hâlihazırda maddi durumu iyi olanların yararlanmış olduğu belirtilmiştir. 

İstanbul’dan gelip bölgeden ucuza arazi alıp bu desteklere başvuranlar olmuş ve 

çoğu da olumlu sonuçlanmıştır. 
 Kümes yatırımı için ciddi sermaye lazım bunu aile işletmeleri kaldıramamaktadır. 

Devlet bu büyük çaplı desteklemeler yerine, köylü ailelere ikişer inek verseydi 

Türkiye’nin kırsal sorununun çözüleceği söylenmiştir. Madalyonun bir başka 

yüzünde ise devletten destek alıp kümes yaptıran yatırımcılar civciv alamadığı için 

kümesleri satılığa çıkardığı belirtilmiştir. 
 Seracılık düşünülebilir. Bartın’da bu konuda iyi örnekler veriliyor. Isıtma olmadan 

her mevsim, mevsime göre ürün yetiştirilmektedir. Sadece daha erken ürün almak 

için tasarlanmıştır. Fiyatları da daha iyidir. Aile işletmeciliği geliştirilirken bu ve 

benzeri stratejiler üzerinde durulabilir. Kırsal politika geliştirilmeden önce o 

bölgenin genel durumu nelere yatkın olduğu üzerinde durulmalıdır. Ülke genelinde 
değil de bölgeye göre, değişen şartlara göre kalkınma politikaları üretilmesi 

gerekmektedir. 
 Aile işletmeciliği içerisinde yer alan kişiler modernizasyonu sağlayamamaktadır. 

Tarımsal işler için alet makine gerekli fakat bunların maliyetleri yüksek düzeylerde 

seyretmektedir. Hayvan sayısı artınca iş yükü de artmakta, elli yaş üzeri insanların 

bunlarla uğraşması güçleşmektedir. Makineleşme pahalı olduğu için de kırsal 

bırakılmaktadır. Planlamalar, küçük üretimin satışı, pazarlanması boyutlarıyla 

yapılmalıdır. Özellikle genç nüfusu kırsalda tutmak önemli görülmektedir. Onun 
gelir seviyesini artırıcı projeler üzerinde durulması söylenmiştir. 
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 Tarımsal ve kırsal bölgelere yönelik planlamalarda oldukça çarpık hükümler 

mevcuttur. Örneğin, yaylalar yapılmış fakat bu yaylalarda çobana ev 

yapılmamıştır. İnsanlar bazı yerlerde kırsalda hala atalarından gördüklerini 
bilinçsizce uygulamaktadırlar. Örneğin, toprağa tuz atıyor belki toprağın azota 

ihtiyacı var fakat bunları bilmemekteler. Önceden tarım danışmanları çiftçileri 

bilinçli tercihlere yönlendirmekteydi. Akıllı ve verimli üretimin planlamasının 

yapılması için tekrar görev alabilirler. İlçe ve köyler hangi üründe iyi ise onun 

üzerine gidilmesi gerekmektedir, gerekirse coğrafi işaret alınmalıdır. Ayrıca 

üretilen malların muhafaza edilebilmesi için depolama alanları oluşturulması 

gerektiği belirtilmiştir. 
 Büyük destek miktarının birkaç kişiye aktarılmasından ziyade daha küçük 

destekler ile daha fazla kişi desteklenmelidir. Özellikle sağlıklı üretim 

yaptırılmasına destek olunmalıdır. Göynük’te sulama birliği ile enginar üretimi 

yapılmış ve bu uygulama oldukça ses getirmiştir. Tüm köy halkı üretince Pazar da 
oluşturulabilmiştir. Aracılar da çok ürün olduğu için köye kadar gelmiştir. Herkes 
ürettiği ve belli bir miktarın üzerinde olduğu için satılabilmiştir. Tarım planlaması ve 

örgütlenme önemlidir. Sulamanın toplulaştırılması gerekmektedir. Bolu’da 4 ilçede 

yapılmakta ayrıca tarım alanı toplulaştırılmış olursa üretim daha az maliyetli 
olmaktadır. Şu an zaten 20 dönüm altında bölünmesi yasak fakat yine de miras ile 
ilgili mevzuat gözden geçirilmesi gerektiği söylenmiştir. Çiftçi büyük ölçekli üretim 

yapamazsa, güçlü olmazsa birim maliyetler yükselir ve rekabet edemez hale gelir. 
Aile işletmeleri eğer yeterince desteklenirse, büyük profesyonel işletmelere o 

kadar çok gerek duyulmaz. Küçük işletmeler örgütlenir kooperatif kurar ve iyi 
planlama yaparlarsa ülkenin kırsal ürün ihtiyacı bu işletmeler eliyle yürütülebilir. 
Ürünü muhafaza etme, taşıma, pazarlama konularında öngörülü ve planlı hareket 

edilmesi gerekmektedir. 
 Sektör doğrudan emek yoğun bir sektör olduğu için genç nüfusun bu alanlara 

çekilmesi önemli görülmektedir. Sektörün imajı yükseltilmeli ve sektör için eğitime 

önem verilmelidir. Makineleşme olsa da işin aslını yine insan yapmaktadır. Aile 
işletmesinin yaşaması için yerelde sübvansiyon şart fakat sürekli değil de 

işletmenin sürdürülebilir olacağı kesinleşene kadar destekleme olmalıdır. 
 Aile işletmeciliğini desteklemek ile profesyonel işletmeciliği desteklemek birbiri ile 

çelişmektedir. Burada aile işletmelerine öncelik vermek göçü engellemek için bir 
çözüm olabilir. Kırsal nüfusun göçü engellenemezse şehirlerde çarpık kentleşme, 

gettolaşma ve vakıf desteği ile hayatını idame ettirme durumları baş gösterebilir. 

Bu konular belki dışa bağımlılıktan bile daha büyük bir tehdit oluşturacaktır. 
 Verilen desteklerin alanı artırıldı artık doğan buzağıya kadar destek verilmektedir. 

Yıllar önce her köye bir okul projesi vardı. Şimdi çoğu kullanılmadığı için kapandı 

ve yerleri hayvan barınağı olarak kullanılmakta. Devletin parası, vatandaşın 

vergileri plansız bir şekilde aktarılmamalı. Köyleri birleştirip 3- 4 köye birden ortak 

olarak hizmet edecek bir okul teması üzerinde durulabilir. Hiç olmadığında, çocuklu 

aileler göçü zorunlu olarak yapar hale de gelebiliyorlar. Öğretmen de sürekli olmalı 
yasalar buna göre düzenlenmeli. Sürekli tayin istemeleri ve eğitimcilerin değişmesi 

ile süreklilik sağlanamaz hale gelmektedir. Ailelerde köyden şehre hızla göç 
ediyorlar. Mevcut şartlar değişmedikçe kırsalın kırsalda tutulamayacağı dile 

getirilmiştir. Merkeze yakın olan köylerde köylü ürettiği ürün için daha kolay Pazar 

bulabilmektedir. Çocuğunu okula, hastaneye daha çabuk götürebilmektedir. 
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Kademeli olarak önce merkeze yakın köyler arasından pilot bölgeler seçilerek 

projeler buralarda hayata geçirilebilir. İlçe köylerindeki okulları MEB kapatmaya 

çalışıyor. Bu okulları kapatmak demek, senin çocuğun varsa şehre gitmek 

zorundasın demektir. Devletin kırsaldaki okulları kapatarak üstü örtülü şekilde 

kente göçün de önünü açtığı belirtilmiştir. Okulu olduğu halde çocuk kalmamış bazı 

köyler de var. Bunların hepsi toptan ve yeni baştan ele alınmalı. Köyler 

toplulaştırılarak en uygun konuma bir okul olacak şekilde düzenlemeler yapılmalı. 

Aileler, çocuğunun 15 km taşınmasını veya yatılı okumasını istememektedir. 
 Katma değer oluşturabilecek özel ürünler üretilebilmelidir. Seben elması, Kıbrısçık 

pirinci gibi ürünlerin coğrafi işaretleri alınarak tanıtımları artırılmalı. Tarımın 

sürekliliği açısından beş yıldan fazla bu işlerde çalışan ve kırsalda yaşayan kişilere 

destek verilmeli. Göynük Bombai fasulyesi var, eriği, bulguru vs. bunların yerel 
çeşitleri olan ve organik yapısı ile oynanmamış çok değerli ürünler olduğu 

belirtilmiştir. Bunların desteklenmesini istiyoruz. Desteklemeler dışında iş birliği 

geliştirici, araştırıcı ve eğitime yönelik faaliyetler de önerilebilir. 
 Kooperatifler programlı planlı hareket edilmediği için batıyor, bunların örneğini 

gören köylü de kooperatife ön yargı ile yaklaşıp güvenemiyor denmiştir. Bu açıdan 

profesyonel işletmecilik çoğu yerde daha avantajlılar. Markalaşma ve maliyetleri 

düşürme açısından olsun rakiplerle rekabet edebilirlik açısından olsun profesyonel 
şirketlerin avantajları da fazladır. Fındık satıyoruz dünyaya ama dünya çapında bir 

çikolata fabrikamız yok denmiştir. 

Bu çerçevede masa katılımcıları tarafından oylama usulü belirlenen destekleyici 
politikalara ilişkin aşağıdaki tedbir önerileri belirtilmiştir.  

 

Destekleyici Politika 1: Kırsal nüfusun muhafaza edilmesine yönelik aile 

işletmeciliğinin güçlendirilmesi 

 

Tedbir 1: Kırsal yerleşimlerde altyapı, üstyapı ve telekomünikasyon, haberleşme gibi 

donatıların geliştirilmesi 

Tedbir 2: Kırsal yerleşimlerde eğitim, sağlık gibi olanaklara yerinde erişimin artırılması 

Tedbir 3: Yerelin ve merkezin verdiği desteklerin küçük aile işletmelerinin 

yararlanabileceği standartlarda olması 

Tedbir 4: Hayvancılıkla uğraşan ve kırsalda ikamet eden aile işletmelerinin, yaylalarda 
barınmasına yönelik bölge yapısına uygun yapılaşma imkânlarının standartlaştırılması  

Tedbir 5: Hukuki Tarım konusunda faaliyet gösteren üniversiteler, il müdürlükler, kamu 

kurumlar gibi tüm paydaşlarca üreticiye eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri 
düzenlenmesi 

 

 

 



       

 23  

Bolu Yerel Paydaş Toplantıları 

Raporu 

Destekleyici Politika 2: Tarımsal ürünlerde dışa bağımlı olmadan, yeterli 

ve sağlıklı gıda üretiminin gerçekleştirilmesi 

Tedbir 1: Nüfusu azalan kırsal yerleşmelerde özel sektör eliyle büyük üretim alanlarının 

oluşturulması ve bu işi yapabilecek işletmelerin desteklenmesi 

Tedbir 2: Yerel, bölgesel ve bölgeye uygun tarımsal ürünlerin tespiti, tohumlarının 

üretildiği merkezler kurulması, sürekliliğin sağlanması ve denetlenmesi 

Tedbir 3: Dışa bağımlı olunan ürünlerin tespiti ve üretim kapasitelerinin artırılması 

Tedbir 4: İnsan sağlığını önceleyen üretim modellerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi 

(örneğin: iyi tarım, organik tarım, doğal ve yöresel tarım gibi) 

Tablo 4: Tarım ve Kırsal Kalkınma Masası Katılımcı Listesi 

No  Ad- Soyad Kurum Unvan 

1 Abdullah ÖZÜPEK DSİ Şube Müdürü 

2 Cem BAYRAK MARKA Birim Başkan V. 

3 Dursun DEMİR Kıbrısçık Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü 

4 Efecan ŞAHİN Mudurnu Kaymakamlığı Kaymakam 

5 Erdoğan ÇETİNDAĞ Dörtdivan Belediyesi Ekonomist 

6 F. Lebibe ÖZÇAĞLAR Bolu TSO Yön. Kur. Bşk. Yrd. 

7 Faruk KAHRAMAN Göynük Ziraat Odası Öğretmen 

8 İdris ARMAĞAN Göynük Ziraat Odası Oda Bşk. 

9 İsmail ÜNSAL Göynük Gıda Tarım 
Müdürlüğü 

Ziraat Mühendisi 

10 İzzet MURAT Gıda Tarım Hayvancılık İl 
Müdürlüğü 

İl Müdürü 

11 Mustafa GÜRBÜZ Tarım İlçe Müdürlüğü Teknisyen 

12 Mutlu YILDIZ Gerede Gıda Tarım 
Hayvancılık İlçe Müdürlüğü 

İlçe Müdürü 

13 Sabri Arda ERATALAR AİBÜ Yrd.Doç. Dr. 

14 Sadık ÇUKUR AİBÜ Prof. Dr. 

15 Sibel BOZDAĞCI Göynük Belediyesi/ İpekyolu 
Bel. Bir. 

Müdür 

16 Yalçın YILMAZ Bolu Ziraat Odası Ziraat Mühendisi 

17 Yasemin DİLEK MARKA Uzman 
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3. Öncelik: “Demokrasi, Adalet ve Güvenlik” Masası  
 

“Bolu Geniş Katılımlı Yerel Paydaş Toplantısı”nda 17 öncelik arasından katılımcıların 

yaptığı oylamalarla üçüncü en yüksek oyu (40 oy) alan öncelik “Demokrasi, Adalet ve 

Güvenlik” önceliği olmuştur.  

 

Demokrasi, Adalet, Güvenlik: 
a. Karar alma mekanizmalarında katılımcılık imkânlarının artırılması 

b. Adalet sisteminin daha hızlı ve etkin çalışması 
c. Dış tehditler ve terörle etkin mücadele edilmesi  

d. Özgürlük- güvenlik dengesinin korunması 
e. Özel hayatın ve kişisel verilerin mahremiyetinin korunması  

 

Bu başlıkla düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, 11 katılımcı bu önceliğin yukarıdaki 

beş destekleyici politikalarını oylamıştır. Her bir katılımcı 2 oy hakkı ile öncelikli olarak 

müdahale üretilmesi gereken 2 destekleyici politika önerisini belirtmiştir. En yüksek oyu 

alan “b) Adalet sisteminin daha hızlı ve etkin çalışması” ve en yüksek ikinci oyu 
alan “d) Özgürlük- güvenlik dengesinin korunması ” destekleyici politikaları 

öncelenmiştir. Belirlenen destekleyici politika önerileri üzerinden aşağıdaki konu başlıkları 

öne çıkmıştır: 

Fotoğraf 4: Bolu Yerel Paydaş Toplantısı Demokrasi, Adalet, Güvenlik Masası 
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 Adalet sisteminin daha hızlı ve etkin çalışması gerektiği vurgulanmıştır. 
 Yerel mahkemelerin kararları arasında eşgüdüm olması gerektiği, Bölge İdare 

Mahkemesince haksız bulunan bir davanın farklı bir yerel mahkeme tarafından 

aksi yönde karar çıkarmasının hukuksal sisteme ve adalete olan güveni zedelediği 

belirtilmiştir. 
 Mahkemenin karar alma öncesi evrak ve gerekli kaynakları ilgili kurumlardan belirli 

bir süre (24 saat) içerisinde temin edebilmeli ve karar alma süreci öncesi kayıtlar 

dayanak teşkil edebilmelidir. 
 Kişi şüpheli sıfatı kazanmadan önce ilgili savcı ön inceleme ve araştırma 

yapmalıdır. Özellikle belirli bir makam, unvan sahibi kişiler masum olmaları halinde 

dahi şüpheli sıfatı kazanmaları kamuoyu nezdinde suçlu hükmü giyebilmekte ve 
itibarı zedelenmektedir. Bu durum mağduriyet oluşturabilmektedir. 

 Herhangi bir şikâyet olması ve iddia tarafı kişinin masum olması durumunda 

şikâyet sahibi kişiye de tazmin yükümlülüğü çıkmalıdır. 
 BİMER ve CİMER sistemleri vatandaşların rahat ulaşabileceği sistemlerdir. 
 Adalet sistemi daha titiz ve şeffaf olmalıdır. Maddi ve manevi tanzim yükümlülüğü 

olmalı ve hâkimlerde de tazmin yükümlülüğü olmalıdır. 
 Dava görülme süreçleri dava türlerine göre standartlaştırılmalıdır. 
 İstinaf mahkemelerinin ağırlığının arttırılarak, bu mahkemelerin insan kaynağı, 

diğer gereklilikler konusunda güçlendirilmesi gerekmektedir. 
 Vatandaşlarımızda hizmet duygusu ve sorumluluğunun geliştirilmesi 

gerekmektedir. 
 Hakim ve savcıların eğitim süreçlerinde daha ihtimam gösterilmesi gerekmektedir. 
 Mengen’de TOKİ ile ilgili süreç birçok kez bilirkişiye götürülmüştür. 
 Hakim ve Savcılar için stajyerlik uygulaması getirilmesi önerilmiştir. 
 Yargı mensuplarının yer değişikliğinin sık olması, dosya takiplerinde 

sürdürülebilirliğin sağlanmasını güçleştirmektedir. 
 Özgürlük-güvenlik dengesinde yasaların denge unsuru olduğu belirtilmiştir. 
 Özgürlük ve güvenliğin evrensel bir kavramlar olduğu ve birbirlerinin tamamlayıcı 

olduğu belirtilmiştir. 
 Ayrıca özgürlüğün, bulunulan yaşam alanına göre sınırlarının değişebileceği 

belirtilmiştir. 
  “Önce güvenlik, sonra özgürlük” ifadesi kullanılmıştır. 

Bu çerçevede masa katılımcıları tarafından oylama usulü belirlenen destekleyici 
politikalara ilişkin aşağıdaki tedbir önerileri belirtilmiştir.  
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Destekleyici Politika 1: Adalet sisteminin daha hızlı ve etkin çalışması 
 

Tedbir 1: Hakim ve savcılar başta olmak üzere adalet sisteminde idari ve teknik personel 

sayısının arttırılması 

Tedbir 2: Arabuluculuk ve uzlaşma sisteminin daha etkin kullanılması 

Tedbir 3: Yürütülen davalarda teknolojik imkanlardan azami düzeyde istifade edilmesi 

Tedbir 4: Hâkimlerin alanları ile ilgili ihtisaslaşması (bilirkişiye çok teknik konular dışında 

başvurulmaması) 

 

Destekleyici Politika 2: Özgürlük- güvenlik dengesinin korunması 
 

Tedbir 1: Özgürlük ve güvenlik kavramlarının çocuklarımıza tam manasıyla öğretilmesi, 

bilinçli bireylerin yetiştirilmesi 

Tedbir 2: Özgürlüğün kişiye bağlı değil, evrensel insan hakları beyannamesindeki 

niteliklere göre anlamlandırılması 

Tedbir 3: “İfade Özgürlüğü”nün mer’i kanun ve yönetmelikler çerçevesinde serbest olması 

Tedbir 4: Kişinin haklı özgürlük talebine göre (kadına şiddet, özel hayata müdahale vd.) 

gerekli güvenlik tedbirlerinin mağdurun lehinde azami düzeyde alınması 
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Tablo 5: Demokrasi, Adalet, Güvenlik Masası Katılımcı Listesi 

No  Ad- Soyad Kurum Unvan 

1 Ayşe ASLANTAŞ İl Gümrük Müdürlüğü İl Müdürü 

2 Cengiz ÜNSAL Gerede Kaymakamlığı Kaymakam 

3 Devrim ŞAVLI MARKA Birim Bşk. V. 

4 Fatma AVŞAR MARKA Uzman 

5 İsa CEFAKER İŞKUR Şube Müdürü 

6 Mehmet İNEGÖL Mudurnu Belediyesi Bel. Bşk.  

7 Mustafa ALLAR Gerede Belediyesi Belediye Bşk. 

8 Nursel CANDAN Türk Kızılayı Bolu Şubesi Genel Hizmet 
Yöneticisi 

9 Turhan BULUT Mengen Belediyesi Belediye Bşk. 

10 Uğur AYKUT İl Emniyet Müdürlüğü Müdür Yrd. 

11 Yetkin KARAKAŞOĞLU Mudurnu Belediyesi Restoratör 

 

4. Öncelik: “Teknolojiye Dayalı Yenilikçi ve Rekabetçi üretim” Masası  
 

“Bolu Geniş Katılımlı Yerel Paydaş Toplantısı”nda 17 öncelik arasından katılımcıların 

yaptığı oylamalarla dördüncü en yüksek oyu (36) alan öncelik “Teknolojiye Dayalı Yenilikçi 

ve Rekabetçi Üretim” önceliği olmuştur.  

Teknolojiye Dayalı Yenilikçi ve Rekabetçi Üretim: 
a. İş kurma ve yatırım yapma konusunda koşulların iyileştirilmesi 

b. Üretken yatırımların teşvik edilmesi 
c. Girişimciliğin yaygınlaştırılması 

d. Finansmana erişimin kolaylaştırılması 
e. Yeni teknolojiye dayalı üretimin artırılması 
f. Rekabetçiliğin kaliteye dayalı geliştirilmesi 

g. Tasarım ve markalaşmanın geliştirilmesi 
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Fotoğraf 5: Bolu Yerel Paydaş Toplantısı Teknolojiye Dayalı Yenilikçi ve Rekabetçi 
Üretim Masası 

Bu başlıkla düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, 14 katılımcı bu önceliğin yukarıdaki 

yedi destekleyici politikasını oylamıştır. Her bir katılımcı 2 oy hakkı ile öncelikli olarak 

müdahale üretilmesi gereken 2 destekleyici politika önerisini belirtmiştir. En yüksek oyu 

alan “e: Yeni teknolojiye dayalı üretimin artırılması” ve “b: Üretken yatırımların teşvik 

edilmesi” üzerinden fikir alışverişinde bulunulmuştur. 

Belirlenen destekleyici politika önerileri üzerinden aşağıdaki konu başlıkları öne çıkmıştır: 

 Limanlara ulaşım önemli bir faktör ulaşım bakımından yatırımcının transfer 
noktalarına yakın olması gerekir ki yatırımcıları çekilebilsin. 

 Az gelişmiş ilçelerdeki nüfusun göç etmemesi, yaşadıkları yerde kalmaya devam 

etmeleri için uygun yerlere OSB kurulabilir. 
 Düzenli workshop’larla sanayici ve akademisyen bir araya gelerek birbirlerinin ne 

yaptıklarından haberdar olmaları sağlanmalı. Teknoloji transfer ofisleri kurulmalı. 
 Üniversitelerde konuşulanlarla sahada yaşananlar çok farklı olabilmekte, 

akademisyenler Ar-ge’de sanayinin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını bilirse daha iyi işler 

çıkarabilir. 
 Endüstrinin kullandığı teknoloji geri durumdadır, yurt dışından geldiği için onlar 

eskitmeden bize teknoloji gelmiyor denmiştir. 
 Üretken olmayan yatırımların ayıklanması gibi bir çalışma olabilir. Üretken 

yatırımın belli kıstasları olabilir, belli bir mekanizma geliştirilebilir. 
 En önemli sorunlardan iki tanesi “mevcut sanayiyi mi geliştirmek istiyoruz yoksa 

yabancı yatırımcıyı mı getirmek istiyoruz” sorularına net cevap bulamamamızdır. 
 Yurtdışı fabrikaları gezilebilir, böylece firma sahipleri farklılıkları ve eksiklerini 

yakından görme fırsatı bulur denmiştir. 
 Yatırım isteniyorsa akademisyenlerle işbirliği teşvik edilmesi gerekmektedir. 
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 Üretim yazılımlarının geliştirilmeli, hatta yazılımla ilgili öğretilerin ilkokul 

seviyelerine inmesi gerekli görülmektedir. 
 Dışa bağımlılık azaltılmalıdır. Bunun için bu alanlar tespit edilerek (nanoteknoloji, 

vb.) bu alanlara yönelmek gerekmektedir. 
 Bölge üretiminin sektörleri göz önünde bulundurularak üretimler bölgelere uygun 

dağıtılabilir. (Örneğin Bolu’da kalıpçılık sektörünün iyi bir seviyede olduğu için yerli 

otomobil parçalarının bir kısmı bu bölgede üretilebilir.) 

Bu çerçevede masa katılımcıları tarafından oylama usulü belirlenen destekleyici 

politikalara ilişkin aşağıdaki tedbir önerileri belirtilmiştir.  

 

Destekleyici Politika 1: Yeni Teknolojiye Dayalı Üretimin Artırılması: 
 

Tedbir 1: Desteklerin nakdi olarak değil yatırım indirimi olarak verilmesi, teşvik yasasının 

haksız rekabeti önleyecek şekilde yeniden değerlendirilmesi 

Tedbir 2: Cari açığı artıran sektörlerin belirlenerek bu sektörlerin yerli üretiminin 

desteklenmesi; yerli otomobil üretiminde yerel imkânların değerlendirilmesi 

Tedbir 3: Eğitim sistemimizde yazılım derslerinin alt yaş grupları derslerine eklenmesi 

Tedbir 4: Fikri mülkiyet hakları kanununun proje sahibini koruyacak şekilde revize 

edilmesi 

Tedbir 5: Risk sermayesi hakkında yasal düzenleme yapılması; büyük şirketlere bu 

yatırımlara destek vermesinin sağlanması 

 
Destekleyici Politika 2: Üretken Yatırımların Teşvik Edilmesi: 

 

Tedbir 1: KÜSİ platformunun duyurulması/yaygınlaştırılması; öne çıkan sektörlerde 

kümelenme ve işbirliğinin geliştirilmesi ve desteklenmesi 

Tedbir 2: Üretken yatırımlar için kriterler belirlenip bu yatırımları tespit edecek 

mekanizmaların kurulması 

Tedbir 3: Güncel ihtiyaçlara göre teşviklerin revizyonunun yapılması 

Tedbir 4: Firmalar arasında ahilik kültürünün geliştirilmesi 

Tedbir 5: Yatırım yerlerine ulaşım imkânlarının arttırılması  
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Tablo 6: Teknolojiye Dayalı Yenilikçi ve Rekabetçi Üretim Masası Katılımcı Listesi 

No  Ad- Soyad Kurum Unvan 

1 Ahmet KÜÇÜKKARACA Bilim Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürlüğü 

İl Müdürü 

2 Ayhan ÇETİNKAYA AİBÜ Yrd.Doç. Dr. 

3 Berfu Özge ÇAKIRGÖZ MARKA Uzman 

4 Ercan YILMAZ AİBÜ Prof. Dr. 

5 Ersin KAŞKA Gerede TSO YK Bşk. 

6 Esra MUTLU AİBÜ Uzman Dr. 

7 Fırat KARABOĞA AİBÜ Yrd.Doç. Dr. 

8 Hamza KARAKUŞ AİBÜ Uzman 

9 Hüseyin YÜKSEL Gerede Ticaret Odası YK Üyesi 

10 İbrahim BELENLİ AİBÜ Öğretim Üyesi 

11 İbrahim PEHLİVAN MARKA Uzman 

12 Muhammet YILDIRIM AİBÜ TTMER Doç. Dr. 

13 Mustafa GÜLEN OSB Bölge Müdürü 

14 Nuh YAVUZALP AİBÜ Uzaktan Eğitim Yrd.Doç. Dr. 

 

5. Öncelik: “Çevre” Masası  
 
“Bolu Geniş Katılımlı Yerel Paydaş Toplantısı”nda 17 öncelik arasından katılımcıların 

yaptığı oylamalarla beşinci en yüksek oyu (28) alan öncelik “Çevre” önceliği olmuştur.  

 

Çevre: 

a. Yenilenebilir ve çevre dostu enerji üretiminin artırılması 
b. Çevre dostu kentsel dönüşümün sağlanması 

c. Atık yönetiminin etkinleştirilmesi 
d. Toprak ve su gibi doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması 

e. Ulaştırma sistemlerinin olumsuz çevresel etkilerinin azaltılması 
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Fotoğraf 6: Bolu Yerel Paydaş Toplantısı Çevre Masası 

 

Bu başlıkla düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, 8 katılımcı bu önceliğin yukarıdaki 

yedi destekleyici politikalarını oylamıştır. Her bir katılımcı 2 oy hakkı ile öncelikli olarak 

müdahale üretilmesi gereken 2 destekleyici politika önerisini belirtmiştir. Yapılan oylama 

neticesinde “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” önceliği bağlamında “a. Yenilenebilir ve 
çevre dostu enerji üretiminin artırılması ” ve “d. Toprak ve su gibi doğal 

kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması ” politikaları belirlenmiştir. 

Belirlenen destekleyici politika önerileri üzerinden aşağıdaki konu başlıkları öne çıkmıştır: 

 Elektrik ve doğal gaz yerine güneş enerjisinin kullanımının özendirilmesi 

gerekmektedir. Yurt dışında bunun örneği çok ancak Türkiye’de çok yaygın değil. 
 Fosil yakıtlarının kullanımının azaltılması gerekmektedir. 
 Sanayi kuruluşlarında çevresel tedbirlerin ve denetimlerin arttırılması 

gerekmektedir. Sanayiciler için ceza caydırıcı bir yöntem olmamaktadır. 
 Katılımcılar tarafından jeotermal enerji kaynaklarının araştırılarak kullanım 

alanlarının yaygınlaştırılması önerilmiştir. 
 Her il için yenilenebilir enerji kapasitelerinin/potansiyellerinin tespiti yapılırsa 

nerede hangi tür alternatif ve temiz enerji uygulamalarının gerçekleştirilebileceğine 

dair projelendirme işlemi kolaylaşır. 
 Yenilenebilir enerji kullanan yatırımlara devlet teşviklerinin arttırılması 

gerekmektedir. 
 Ülkemizde rüzgâr enerji santrallerinden yararlanma oranı arttırılmalıdır. 
 Tarımda kullanılan doğal su kaynaklarının daha verimli kullanılması için kapalı 

sistem sulamaya geçilmesi gerekmektedir. 
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 Fosil yakıt tüketen araçlar yerine elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması 

gereklidir. 
 Sanayiden çıkan ısının enerjiye dönüştürülmesi mümkün görülmektedir. 
 Ülke çapında atıkların tespiti ve değerlendirilmesi (geri dönüşümü) konusuna 

önem verilmelidir. Almanya’da atık sudan doğalgaz üretimi gibi örnekler mevcuttur. 
 Ülkemizde su kullanımının boşa gitmesinin önlenmesi için ne yapılabilir? Sorusu 

etrafında şekillenen tartışmada katılımcılar çeşitli önerilerde bulunmuştur. 
 Su kullanımının azaltılmasının ödüllendirilebilir olup olmadığı konuşulmuştur. 
 Su yönünden fakir ülkelerden biriyiz ama siyasiler bunun tam tersi olduğunu 

savunmakta. Bu yüzden vatandaş suyunu tasarruflu kullanması gerektiğinin 

farkında değil denmiştir. 
 Arıtılan sular tarımsal sulama için kullanılabilir ancak ülkemizde bunun uygulama 

örneği çok azdır. 
 Şehir şebeke borularının kayıpları önleyecek şekilde yenilenmesi gerekmektedir. 
 Ülkemizde suyun %35’i açık sulama sebebiyle heba edilmekte ve tarım arazilerinin 

%90’ında bu uygulama tercih edilmektedir. Bunu önlemek için kapalı sulama 

sistemine geçilmesi gerekmektedir. 
 Arazi sınıflandırılmasının yapılması ve yönetmeliklerin ve planların 

uygulanmaması sebebiyle arazi kullanımında problemler yaşanmaktadır. Yanlış 

alanlara yanlış uygulamalar yapılmaktadır. Mutlak tarım arazisinin marjinal araziye 

dönüştürülüp yerleşmeye açılması gibi yanlış uygulamalar bulunmaktadır. Özel 

ürün tarım arazileri ve mutlak tarım arazileri kesinlikle değiştirilmemelidir. 
 Ulusal tarım üretim planının hazırlanması gerekli. 
 Toprak kaybını önlemek amacıyla yapılan ağaçlandırmanın köylüler tarafından 

yapılan hayvancılık faaliyetleri sebebiyle boşa gitmesi ülkemizde sık görülen bir 

durumdur. 
 Tarımsal faaliyetler konusunda devletin işletmeciliği yetersiz kalmaktadır. 
 ÇSGB, GTHB, OSİB ve Kalkınma Bakanlığı ortaklığında toprak ve su 

politikalarının değerlendirilmeli, bakanlıklarda bilirkişilerden oluşan komisyonlar 

kurulması gerekmektedir. 

Bu çerçevede masa katılımcıları tarafından oylama usulü belirlenen destekleyici 
politikalara ilişkin aşağıdaki tedbir önerileri belirtilmiştir.  

 

Destekleyici Politika 1: Yenilenebilir ve çevre dostu enerji üretiminin 
artırılması: 

 

Tedbir 1: Her il için yenilenebilir enerji kaynaklarının tespit edilmesi 

Tedbir 2: Güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması 

Tedbir 3: Yenilenebilir enerji kullanmayı taahhüt eden yatırımların teşvik edilmesi ve bu 

tür yatırımlara desteklerin arttırılması 

Tedbir 4: Sanayi kuruluşlarında çevresel tedbirlerin ve denetimlerin arttırılması 

Tedbir 5: Ulusal düzeyde atık tespitinin ve geri dönüşümün yaygınlaştırılması 
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Destekleyici Politika 2: Toprak ve su gibi doğal kaynakların sürdürülebilir 
kullanımının sağlanması: 

 

Tedbir 1: Toplumun tasarruflu su kullanımına teşvik edilmesi ve bu konuda farkındalık 

sağlanması 

Tedbir 2: Ulusal tarım üretim planı hazırlanması ve tarımda kapalı sulama sisteminin 

kullanımına teşvik edilmesi 

Tedbir 3: Erozyon gibi sebeplerle yaşanan toprak kaybını önlemek için yöre halkı ile 

beraber önleyici çalışmalar yapılması 

Tedbir 4: Yağmur suyunun yeniden kullanımının ve arıtma tesislerinden gelen suların 

belediyeler tarafından park ve bahçelerin sulanmasında (şehir içi sulama) kullanımının 

sağlanması 

Tedbir 5: Toprak ve su yönteminde çok başlılığın kaldırılması, tek bir kurum tarafından 

yönetimin sağlanması 

      

Tablo 7: Çevre Masası Katılımcı Listesi 

No  Ad- Soyad Kurum Unvan 

1 Ahmet GÜDEN DKMP Bolu Şube Müdürlüğü Şef 

2 Fatih KAYA DKMP Bolu Şube Müdürlüğü Şef 

3 Hatice KARADEİZ AİBÜ/ BETUM Uzman Dr. 

4 Meriç KUMBAŞLI AİBÜ Doç. Dr. 

5 Merve ÇALHAN MARKA Uzman 

6 Meva Ecem ÇİFTCİ MARKA Uzman 

7 Mevlüt Şanlı ŞİMŞEK Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Şube Müd. 

Şube Müdürü V. 

8 Osman KAZGAN Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü 

İl Müdürü 
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Kadınlara Yönelik Yerel Paydaş Toplantısı  
 

12 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen Bolu Kadınlara Yönelik Yerel Paydaş 

Toplantısı’na kadınlara yönelik çalışmalarda bulunan kurum kuruluş, Üniversite ve STK 

temsilcileri davet edilmiştir. Toplantı “Kadının Kalkınmadaki Rolünü Arttırmak” teması 

üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu temada masa katılımcılarının “Kadın istihdamı ve 

girişimciliğinin artırılması” ve “Kadının sosyal hayata katılımı” destekleyici politika önerileri 

üzerinden görüş alışverişi gerçekleştirmiştir. Bu temada masa katılımcıları “Kadın 

istihdamı ve girişimciliğinin artırılması” ve “Kadının sosyal hayata katılımı” destekleyici 

politika önerileri üzerinden görüş alışverişi gerçekleştirmiştir.  

 

Fotoğraf 7: Kadınlara Yönelik Odak Grup Toplantısı 

 Türkiye’de kadınların istihdamının ve girişimciliğinin arttırılması için birçok çalışma 

mevcut. 
 Kadının kendini ifade edebilmesi için sosyal hayata katılımı gerekli. 
 Kadınların feminist yaklaşımlarla hayatın içerisinde bulunmaya çalıştığına dair bir 

algı var. 
 Özellikle iş yaşamında kadına yer verilmesi bu ülkenin önünü açacak bir olgu. 
 Sosyal girişimciliğin kadın girişimciliği ile birlikte düşünülmesi gerekli, ülkemizde 

çok yaygın değil. Kadınlar sosyal girişimci olarak toplumda yer almalıdır. 
 Kadınlar için eğitim seferberliği düzenlenmeli. Türkiye’de kadınların istihdam 

edilmeden önce eğitilmesi ve bu eğitimlerin sertifikalanması gerekmektedir. 
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 Bölgesel bazda profil çıkarılıp kısa orta ve uzun vadeli eğitimlerle kadınların 

yönlendirilebileceği alanlar belirlenmeli. Böylece kadınların hangi alanda nasıl 

istihdam edileceği sorusu için de çalışma yapılmış olur. 
 Türkiye’de kadına pozitif ayrımcılık yokken, Bolu Belediyesi istihdam ettiği birçok 

kadın çalışanla bu konuda istisnadır. 
 Kadınlar istihdamla birlikte sosyal olarak da bir yerlere getirilmelidir. 
 Kadınların eğitim alması ve iş dünyasında yer alması için Avrupa’da örnekleri 

bulunan verginin düşürülmesi gibi, çocuğu varsa ona öncelik verilmesi, 30-40 
yaşından sonra yükseköğretim eğitimi alanlara burs verilmesi gibi kolaylaştırıcı ve 

yardımcı hizmetler sunulmalıdır. 
 Kadınların istihdamı için örgütsel bir platform, sosyal ortama girebilmesi için ise 

bilgi ve kültür seviyesinin arttırılması gerekli. Bu şartlar sağlanırsa, fırsat eşitliği 

verilirse ve eğitimde süreklilik olursa kadınlar iş yaşamında yer alabilir. 
 Girişimcilik kadınların ruhunda olmalı, bu konuda kararlı olunmalı ve kadınların 

kendilerine güvenmesi gerekli. Kadının girişimci olabilmesi için konunun farkında 

olup araştırıp yönlendirmesi, yasal haklarının farkında olması gereklidir. 
 Kadınlar düşünen beyinlere sahip olup araştırmaya devam ederse iş hayatında yer 

alabilir. 
 Kadının çalışmasının aile için ne kadar faydalı olduğunu ailesinin ve eşinin 

öğrenmesi gerekmektedir. 
 Bolu Belediyesi’nde kadınların çocuklarını öğleden sonra okuldan almalarına izin 

veren, iş yerlerine daha kolay ulaşabilmelerini sağlayan otobüs duraklarını arttıran 

kadın çalışan dostu niteliğinde sayılabilecek uygulamalar var. Şehirde kadınların 

aktif bir şekilde katıldığı mahalle etkinlikleri var. 
 Masadaki tüm katılımcılar tarafından sosyo-kültürel seviyesi düşük ev hanımlarının 

iş hayatına katılması sırasında aile içerisindeki bireyler ve özellikle eşiyle 

yaşayabileceği problemlerin çözülmesi gerektiği, eşlerinin bu konuda eğitilmesi 

gerektiği, girişimci kadınlara sosyal yaşantıda kolaylık sağlanırken aile içerisinde 

problemlerine de parmak basılması gerektiği üzerine hemfikir olunmuştur. 
 Gönüllülük platformu ve bu platforma gönüllülük havuzu gereklidir. Bu platform 

üzerinden senelik programlarla her yaştan her meslekten hiçbir ayrım olmaksızın 

STK’larla işbirliği yapılarak kadınlara eğitim verilebilir. Bunun için somut örnek: 

Turizm alanında bölge çok müsait, yaylada yaşayan kadınların pansiyonerlik 
yapabilmesi için eğitim alması gerekmektedir. 

 Akran eğitimi yoluyla somut konu elde edebilmek için STK’ların ve belediyelerin 

birlikte çalışması gerekmektedir. 
 Kadınlar geçmişe nazaran daha çok söz sahibi olduğunun farkındalar. Bu durum 

bir adım daha ileriye götürülmeli ve kadın erkek ayrımı yapılmamalıdır. 
 Toplantıda nitelikli, niteliksiz, nitelikli olup çalışmayan kadınlar, kadınların aile 

içinde yaşadığı sorunlar ve erken yaşta evlilikler vurgulanmıştır. Özellikle 

geleneksel ve muhafazakâr anlayış doğrultusunda kadının sosyal hayattaki 
aktivasyonu ve girişimciliği engellenmektedir. 

 Kadınlar, özellikle göçler nedeniyle okuma yazma oranı düşük olan bayanlar için 

kararlar alınıp, programlar yapılması gereklidir. 
 Kadının aktif vatandaş olması desteklenmelidir. 
 Türk kadınları üretken ve becerikli ama üretim yoluyla elde edilen gücün (özellikle 

kırsal alanda) maddi değere dönüşmesi zor görünüyor. 
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 Kadının emeğinin değerlendirilmesi ve bu konuyla ilgili önlemlerin alınması gerekli 

görülüyor. Bu hususta yerel projeler yapılabilir. 
 Kadınların güçlerinin farkında olmaması nedeniyle kırsal kesimden kente göç 

etmek istemelerindeki nedenlerin ortaya konması ve farkındalıkların arttırılması, 

kırsal kesimde yaşayan kadının ürettiğini satma isteğinin değerlendirilmesi 

masada hemfikir olunan konular arasındadır. Birlik ve kooperatiflerin aktif halde 
kullanılması, köyde kalmayı cezbedici hale getirebilir. 

Bu çerçevede masa katılımcıları tarafından belirli olan destekleyici politikalara ilişkin 

aşağıdaki tedbir önerileri belirtilmiştir.  

 

Destekleyici Politika 1: Kadın İstihdamı Ve Girişimciliğin Arttırılması 
 

Tedbir 1: Her toplumsal katmandaki kadının girişimciliğinin arttırılması için eğitim 

çeşitliliğinin sağlanması 

Tedbir 2: Kurumlar arası kadın girişimciliğinin arttırılması platformu kurulması ve 

gönüllülük esasına dayanan eğitim ve tecrübe paylaşımı faaliyetlerinin yürütülmesi, 

bunların gerçekleştirilmesi için teknoloji unsurunun etkin kullanılması 

Tedbir 3: Karar alma mekanizmalarında (kamuda ve özel sektörde iş hayatında üst düzey 

yönetici olma) kadının rolünün arttırılması 

Tedbir 4: Kadın emeğinin değerlendirilmesi ve ticarileşmesi süreçlerinin kolaylaştırılması 

Tedbir 5: Çalışan kadının aile hayatındaki yükümlülüklerinin (eş ve çocuğa karşı) 

kolaylaştırılmasına yönelik tedbirlerin alınması (kreş, bakıcı yardımı, eğitimli bakıcılık vb) 

 

Destekleyici Politika 2: Kadının Sosyal Hayata Katılımı 
 

Tedbir 1: Kadınların sosyal hayata girmesini teşvik edecek rol modellerin ön plana 

çıkarılması ve insan ilişkileri çalışmalarının arttırılması 

Tedbir 2: Kadınların sosyal hayata girmesiyle beraber cinsiyet ayrımcılığı sorunlarını 

bertaraf edecek tedbirlerin göz önüne alınması (güvenlik, yasal düzenlemeler), erkeklerin 

bu konuda eğitilmesi 

Tedbir 3: Kamusal alanda (havaalanı, müze, kamusal etkinlikler vb) özellikle ebeveyn-
çocuk için pozitif ayrımcılık sağlanması (öncelik, indirim vb) 

Tedbir 4: Kadınların kişisel gelişimine yönelik yerel yönetimler, STK’lar vb. eliyle yapılan 

etkinliklerin planlanması ve duyurulması 
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Tablo 8: Kadınlara Yönelik Yerel Paydaş Toplantısı Masası Katılımcı Listesi 1 

No  Ad- Soyad Kurum Unvan 

1 A. Hande DAĞDEVİREN Bolu TSO Proje Uzmanı 

2 Aylin AYDIN Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müd. V. 

3 Burcu ŞİMŞEK Bolu Belediyesi PYB Sorumlusu 

4 Devrim ŞAVLI MARKA Birim Bşk. V. 

5 Emine DAVARCIOĞLU Bolu Belediyesi Bşk. Yrd. 

6 Fatma AVŞAR MARKA Uzman 

7 Fatma SIRMATEL Türk Üniversiteli Kadınlar 
Derneği 

Başk. 

8 Güler MERT Bolu Belediyesi Kütür ve Sosyal İşler 
Müdürü 

9 Gülsün AKDEMİR 
EVRENDİREK 

AİBÜ Öğretim Üyesi 

10 Hatice ALBAYRAK Kent Konseyi Bolu Spor Temsilcisi 

11 Jale SONAR CANBOLAT Türkiye Güçsüzler ve 
Kimsesizlere Yardım Vakfı 

Bşk. 

12 Meva Ecem ÇİFTCİ MARKA Uzman 

13 Müberra ÇELEBİ Bolu TOBB AİBÜ Kadın Gir. İcra Üyesi/ 
Öğ. Üyesi 

14 Özlem TİTİZOĞLU Bolu Belediyesi Bel. Meclis Üyesi 

15 Tuba ERTONGA Tarım İl Müdürlüğü Ziraat Mühendisi 

16 Zerrin BİÇEN Bolu Belediyesi Bel. Bşk. Yrd. 

 

“Kadın istihdamı ve girişimciliğinin artırılması” ve “Kadının sosyal hayata katılımı” 

destekleyici politika önerileri üzerinden görüş alışverişi gerçekleştirilirken ikinci masada 

aşağıdaki konuşma başlıkları öne çıkmıştır:  
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Fotoğraf 8: Kadınlara Yönelik Odak Grup Toplantısı 2 

 

 Kadınların istihdam edilebilesinin önü kapalı değil yıllardır bu konuda girişimler var. 

Kadınların istihdam edildiği büyük ve küçük işletmeler aynı vergi mevzuatına tabii 

olmamalı. Kadın yatırımcı ve kadın istihdam eden işletmelere teşvik amaçlı vergi 

indirimi yapılmalı, imalat yapan yerlerde kira muafiyeti olmalı (devlete bağlı kurum 

ve kuruluşlar atıl duran alanları imalat için özele açabilir veya kira muafiyeti 

uygulayabilir). Bu ve benzeri teşvikler uygulandığında 15 kadın çalıştıran bir 

işletme 30 kadın çalıştırabilecek hale gelecektir. 
 Annelerin çalıştığı yerlerde işletmeler veya devlet eliyle kreş ortamı 

yaygınlaştırılmalı. Sigorta ücretleri ve benzer masraflar yüzünden kadın personel 

çalıştıranların masrafları artıyor. SGK işveren payı kadın personel çalıştırıldığında 

düşürülebilir veya tamamen kaldırılabilir. Bu sayılan teşviklerin bir kısmı yeni 

kurulan işletmeler için sağlanmakta ancak çok kısa süreli olduğu için işletme 

ayakta durmaya başlayana kadar iltimas dönemi sonlandırılıyor. 
 Çalışmak istediği halde mevcut şartlar sebebiyle çalışamayan kadınlar var. 

Örneğin engelli çocuğu olan kadınlar nasıl çalışma hayatında olabilir? Engelli olan 

çocuklar annelerinin mesai saatleri boyunca ilgili bir merkeze bırakılabilir. Zihinsel 

engelli çocuğu olan anne o çocuğu bırakıp dışarı çıkamıyor. Bu konu ile ilgili olarak 
anneler çevrelerine güven problemi de yaşıyorlar. Devlet rehabilitasyon için ayda 

sadece 8 saat uygun görüyor. Yaşam kalitelerini artırmak ve anneleri rahatlatmak 

için bu sürelerin fazlalaştırılması gerekli. Ayrıca engelli çocuğu olan anneye bakım 
ücreti verilirken kullanılan değerlendirme kriterleri oldukça ağır. Bu sorgulama ve 

ölçütlerin azaltılması gerekiyor. Zihinsel engelli çocuğu olan anne kaç kez kuaföre 

ya da alışverişe gidebiliyor. Hayatlarını stressiz ve rahat bir şekilde 

sürdüremiyorlar. Engelli çocuklar için eğlenip, öğrenip, kendilerini 
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geliştirebilecekleri merkezler yapılırsa anneler de burada bir araya gelip belki bir 

kafeterya ortamında sosyalleşebilir. Bu söylenenlere yönelik örnek olabilecek 

yaşam köyü projesi var. Projenin hayata geçirilmesinde bayağı bir ilerleme 

kaydedildi, yer tahsisleri yapıldı. Geniş bir alanda, hepsinin bir araya toplanıp 

iletişim kurabilmeleri için büyük bir rehabilitasyon merkezi kurulması planlanıyor. 

Seyitköy Engelli Köyü Projesi, sinema, tiyatro, spor faaliyetleri gerçekleştirilecek 

saat 17.00’da evlere gidilecek şekilde düzenlenecek. Bunun dışında ailesiz olanlar 

için yatılı kalmalarını sağlayacak konaklama sistemi olacak. Üzerinde düşünülmüş 

yüzeysel olmayan bir proje. 
 Ergen ve çocuk psikiyatrisi için hizmet alımında azami yaş 18 olmasına rağmen 

zihinsel engelli olan kişilerin bu yaşın üzerinde de ihtiyacı oluyor. Cinsel eğitim ve 

tacizin önlenmesine yönelik hem engelli kişiler hem de aileleri eğitilmeli. Ergen ve 

çocuk psikiyatrisi alanındaki hizmet alımlarında zihinsel engellilerin fiziksel yaşı 

göz önüne alınmaksızın eğitimler verilsin. Bu kadın istihdamından ziyade kadının 

sosyal hayata katılması için öneri olarak sunulabilir. 
 KOSGEB girişimci kadınlar için çok güzel destekler veriyor fakat prosedürler çok 

uzun. Toplantılarda her şey çok kolay ve halledilebilir gösteriliyor fakat uygulama 

aşamasında çok ayrıntılı prosedürler isteniyor. Kadınlar için bunlar yumuşatılabilir, 

başka türlü birçok kişi yarı yola kadar gelip bırakmak zorunda kalıyor 
 Yaşlı ve hasta bakımı da sosyal hayata katılmayı engelliyor. Engelli çocuklar için 

yapılması düşünülene benzer bir rehabilitasyon merkezi yaşlılar için de yapılabilir. 

Nazilli Belediyesi bir örneğini yapıyor. Bu merkezler çoğaltılırsa yaşlı bakan 

kadınlar sosyal hayata daha çok katılabilir. 
 Bolu son gülerde üniversite, turizm ve spor kenti olması durumu ile gündeme 

geliyor. Özellikle turizm çok ön plana çıkarılıyor. Boşaltılmış köylerimizin hem 

nostaljisini korumak hem de turizm ve gezi merkezi haline getirmek ile buralarda 
kadınlara bir istihdam alanı yaratılabilir. Büyük şehirler insanları gün geçtikçe 

bunaltıyor. Turistik özelliği olan illerde aslına sadık alınarak belli başlı köyler turistik 

merkezler haline getirilebilir. Örneğin, İzzet Baysal’ın doğduğu köyde bir çeşit 

armut önceleri yetiştiriliyormuş. Şimdi yeniden yetiştirilmeye başlandı. Unutulmaya 

yüz tutmuş bazı tatlar yeniden kazanılabilir. Hem bölge ekonomik olarak kurtulur 

hem de turizme ve istihdama katkı sağlanmış olur. Mudurnu’da yine bir köyün 

müze köy yapılması düşünülüyor. 3 tane yaşlı çiftin bile kalmadığı tamamen 

boşalan çok köy var. 
 Meslek okullarındaki kadınlar birer girişimci adayı aslında fakat mezun 

olduklarında belirsizlik başlıyor. Mezun olan gençler ve işveren arasında köprü 

kurulması gerekli. Öğrenciler bu sistem içindeki konumlarının öneminin farkında 

değiller. Sistem bu gençleri ara eleman olmaya yönlendirmeli. Mezun olunca 

hemen dükkân açmak değil de bir süre firmalarda tecrübe kazanmalarına 

firmaların da ihtiyacı var. Mezun olup alanlarında çalışmaları desteklenmeyince 

branşları dışında çalışmaya başlıyorlar. Sınavsız üniversiteye girip bunu da 

bitirince beklentileri çok yükseliyor. Meslek liselerine olan ilgi artırılmalı ve devlet 

onlardan ellerini çekmemeli. İşletmeler öğrenciyi en başta seçeli onu yanına almalı 

ve yetiştirmeli. İşveren ve öğrenci doğrudan tanışmalı. İşletme son sınıfta stajyeri 

almalı. Devlet 3 yıl destek vereceğine işveren de 3 yıl çalıştıracağına yönelik 

sözleşme yapmalı. İşveren stajyeri köleleştirmemeli ve özellikle kendi alanında 

çalıştırmalı. Sadece Bolu’da yaklaşık bin kız meslek lisesi öğrencisi var. Ülke 
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genelinde düşünülürse sayıları yüz bine yaklaşıyor. Bu kişiler geleceğin çalışan 

kadınları olacaklar. Meslek liselerinden üniversiteye geçmektense doğrudan kendi 
branşları ile ilgili çalışma alanlarına yönlendirilebilirler. Devlet ve sanayi işletmeleri 

işbirliği içerisinde olmalı. 
 Kadın işverenlerin sorunlarından biri ürettiği ürüne Pazar bulunmasıdır. Devlet bu 

konuda ekstra destek olmalı. Sermaye desteği veyahut üretilen ürünlerin bir 

kısmına devlet destekli alım garantisi verilebilir. 
 Sosyal ve toplumsal ilişkiler çoğunlukla kadınlar üzerinden kuruluyor. Çalışma 

hayatında kadınların üzerine ekstra yük binince bu iletişim konusunda tıkanmalar 

yaşanabiliyor. Anne olan kadınlar için çocuklarına yönelik verilen izin destekleri 

yeterli değil. İşveren de bu sebeplerden kadın çalıştırmak istemiyor. Fayda ve 

maliyetleri düşünen özel sektör çoğunlukla süt izinlerini bile vermiyor. Erkekler 

kadının rolü ve yeri konusunda bilinçlendirilmeli. Reklamlarda kadınlar hep ev işi 

yapıyorlar. Baskın olarak tek yönlü bir imaj yerleştiriliyor erkeğin kafasında. 

Kadının sosyal hayata daha çok katılabilmesi için erkeğin bilinçlendirilmesi şart. 

Doğum izni babalar için 5-10 gün oysa Almanya’da çalışan anne babalar için eşit 

izin düzenlemeleri var. İmaj konusunda mesela Bolu’nun ilk avukat kadını 

tanıtılabilir. Medyanın bu konuda yardımı gerekmektedir. 
 Tema vakfının mevcut bir çalışması kapsamında; yöresel, doğal, geçmişte gıda 

maddesi olarak kullanılmış fakat unutulmaya yüz tutmuş ürünlerin üniversite 

desteği ile araştırılması ve ekonomiye yeniden kazandırılması. Örneğin bir coğrafi 

işaretleme projesi kapsamında yöresel ürünleri üretenler çoğunlukla kadın 

girişimciler. Meşe palamudu, unu, şekeri, reçeli, çedene, yemiş bu ürünlere örnek 

olarak verilebilir. Üretilen bu ürünlerin satılabilmesi için markalaşması gerekiyor. 

Türkiye markası ile dünya pazarına çıkabilmesi gerekiyor. Bu konularda kadınların 

oluşturduğu kooperatifler desteklenebilir. 
 Endüstri 4.0 gündemde, önümüzdeki yıllarda tüm üretim robotlarca yapılmaya 

başlandığında kadınlar nerede istihdam edilecekler. Eğer maliyet düşsün verim 

artsın diye robotik üretim artarsa kadınları istihdam alanı daralmış olacaktır. 

2023’te meslek liselerinden mezun olacak çocuklar için ne öngörülüyor. Ülke 

kalkınmasına fayda sağlayacak şekilde kadınları nasıl işin içine katabiliriz. 
 

Destekleyici Politika 1: Kadın İstihdamı Ve Girişimciliğin Arttırılması: 
 

Tedbir 1: Kadın girişimci ve işverenler için vergi muafiyeti, indirimler, sigorta prim desteği); 

yerel yönetimlerin kadın girişimcilere kira, bina, makine teçhizat gibi altyapı desteğinin 

sağlanması 

Tedbir 2: KOSGEB ve benzeri kuruluşların kadın girişimciler için gerekli olan prosedürleri 

kolaylaştırması ve hızlandırması, mentörlük desteği sağlaması 

Tedbir 3: Tarihi dokusu olup boşalan, göç veren, terk edilmiş köylerin turizme 

kazandırılmasında kadın istihdamı yaratılması ve yerel ürünlerin kadın girişimciler 

tarafından üretilmesinde kooperatif, Pazar bulma.. vb desteklerinin sağlanması 

Tedbir 4: Kız meslek lisesi mezunu kız öğrencilerin mezun olduktan sonra devlet ve 

işletmelerin desteği ile mesleki yeterlilik kazanana kadar alanlarında istihdam edilmesi 
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Tedbir 5: Engelli çocuğu olan kadınların istihdama katılabilmesi için çeşitli rehabilitasyon 

merkezi ve evde bakım hizmetlerinin devlet tarafından sağlanması ve çalışan kadınların 

çalışma hayatına devam edebilmeleri için süt izni, kreş desteği ve yaşlı bakım hizmeti 

olanaklarının iyileştirilmesi 

 

Destekleyici Politika 2: Kadının Sosyal Hayata Katılımı: 
 

Tedbir 1: Engelsiz yaşam köyü ve yaşlı rehabilitasyon merkezlerinin oluşturulması 

Tedbir 2: 2019 ve 2023 yılları arasında mezun olacak kız öğrencilerin dünya koşullarına 

ayak uydurabilecek şekilde eğitilmeleri (robotik, kod yazılımı…) 

Tedbir 3: Kadınların sosyal hayata katılabilmeleri için uzaktan eğitim gibi teknolojik destek 

ile yaşam boyu öğrenme koşullarının artırılması ( örneğin: satı nasıl yapılır, yeni bir dil 

öğrenme…) bunun yanında erkek eşlerin çocuk bakımı ve ev işleri konularında kadınları 

desteklemeye teşvik edilmesi 

Tedbir 4: Evlerinde hasta ve yaşlı bakıma muhtaç kişi bulunan kadınların sosyal hayata 

katılabilmeleri için gerekli koşulların oluşturulması ( örneğin: rehabilitasyon merkezi, yaşlı 

bakım hizmeti) 

Tedbir 5: Zihinsel engelli çocukların zekâ gelişim evrelerinin geriden gelmesi durumu 

temel alınarak sosyal hayata daha güvenli katılabilmeleri amacıyla ergen ve çocuk 

psikiyatristlerinden hizmet alabilmeleri için yaş sınırının ortadan kaldırılması ve eğitimlerin 

18 yaşında sonlandırılmaması 
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Tablo 9: Kadınlara Yönelik Yerel Paydaş Toplantısı Masası Katılımcı Listesi 2 

No  Ad- Soyad Kurum Unvan 

1 A. Betül SAĞLIK BEH-DER Bel. Meclis Üyesi 

2 Arzu GÜLER TEMA Vakfı Öğretmen 

3 Büşra GÜNKAYA Bolu Belediyesi Proje Uzmanı 

4 Cem BAYRAK Birim Bşk V. MARKA 

5 Dilek DEMİRSES TSO Kadın Gir. Kur. Bşk. 
Yrd. 

6 Güler BURKUCU Beh- Der Bşk. 

7 Hacer AŞIK Kent Konseyi Kadın Meclisi Bşk. 

8 Hikmet MANAZ Dağkent Spor Kulübü Bşk. 

9 Narin Orkide İKA Bolu TSO TSO KAGİK Bşk. 

10 Oya ERU AİBÜ Yrd.Doç. Dr. 

11 Selma DEMİREL TEMA Vakfı İl Temsilcisi 

12 Sevgi KARABULUT Bolu Belediyesi Proje Uzmanı 

13 Şeyda AY Köroğlu Engelliler Derneği Bşk. 

14 Yasemin DİLEK MARKA Uzman 

 

Gençlere Yönelik Yerel Paydaş Toplantısı 
 

12 Şubat 2018 tarihinde Bolu Kadınlara Yönelik Yerel Paydaş Toplantısı ile eşzamanlı 

olarak gerçekleştirilen “Gençlere Yönelik Yerel Paydaş Toplantısı” gençlere yönelik 

çalışmalarda bulunan kurum kuruluş, Üniversite ve STK temsilcileri ile üniversitelerin 

gençlik temsilcileri davet edilmiştir. Toplantı “Gençliğin Toplumsal ve Ekonomik Hayata 

Katılımı” teması üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu temada masa katılımcılarının “Genç 

İstihdamı Ve Girişimciliğin Desteklenmesi” ve “Gençliğin Toplumsal Hayata 

Katılımı” destekleyici politika önerileri üzerinden görüş alışverişi gerçekleştirmiştir. Bu 

konuda aşağıdaki konuşma başlıkları öne çıkmıştır: 
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Fotoğraf 9: Gençlere Yönelik Odak Grup Toplantısı 

 Gençlerin yeni bir projeyi hayata geçirmeye çalıştığında nereye başvuracaklarını, 

nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini bilmemeleri dolayısıyla girişimcilik danışma 

merkezlerinin açılması gerektiği vurgulandı. 
 Endüstri meslek liselerinin güncellenmesi ve çağa uygun müfredat yenilemeleri 

yapmalarının istihdam açısından önemi vurgulandı. Bu yüzden yeni yapılan AR-
GE çalışmalarıyla okulların koordineli bir biçimde yapılması gerektiği söylendi. 

 Küçük yaşlarda çocuklar tarafından alınan girişimcilik eğitimlerinin, çocukların bu 

konuda daha istekli olmalarını sağlayacağı ve parlak girişim fikirleri ortaya 

çıkaracağı konuşuldu. 
 Girişimin sadece çiğ köftecilik pastane işletmeleri değil aynı zamanda katma değeri 

yüksek sektörlerde verilmesinin ülke için iyi olacağı söylendi. 
 Yaparak- yaşayarak, saha gezilerek yapılan girişim atölyelerinin ilkokul çağından 

itibaren yapılması gerektiği söylendi. 
 

Destekleyici Politika 1: Genç İstihdamı ve Girişimciliğinin Desteklenmesi: 
 

Tedbir 1: Girişimcilik eğitiminin ilkokul ortaokuldan başlaması, bunun için teorik ve pratik 
olarak bu alanda öğrencilere ders verilip müfredata konulması 

Tedbir 2: Ticaret ve Sanayi Odalarının bünyesinde gençlere özel bir bütçe oluşturulması 

Tedbir 3: Katma değeri yüksek sektörlerde meslek eğitiminin yaygınlaştırılması ve 

güncelleştirilmesi 
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Tedbir 4: KOSGEB, Gençlik Merkezleri, KYK, Sanayi ve Ticaret Odaları ve kamusal 

alanın birbirleriyle iletişimi az olduğu için birbirlerinden haberdar olmaları ve girişimcilik 

alanında birbirleriyle koordinasyon halinde olmasının sağlaması 

Tedbir 5: Girişimcilere bazı üniversitelerde var olan gençlik girişim merkezlerinin tüm 

üniversiteler bazında arttırılması 

 

Destekleyici Politika 2: Gençliğin Toplumsal Hayata Katılımı: 
 

Tedbir 1: Ebeveynlere çocuklar üzerindeki sınav baskısı yapılmamasına yönelik eğitimler 

vermek ve bu sayede çocuklarına sosyal hayata teşvik konusunda yardımcı olmalarının 

sağlanması. Aynı zamanda bu eğitimlerde aile bireylerinin günde 1 saat de olsa birlikte 

kitap okuyarak veya herhangi bir sosyal faaliyet yaparak geçirmesi gerektiğinin öneminin 

eğitimciler tarafından anlatılması 

Tedbir 2: Firmaların kendi bünyelerinde kadınlar ve engelli kotaları koyması gibi genç 

kotası konulması 

Tedbir 3: Gençlerin fikirlerinin toplanıp değerlendirebileceği bir proje havuz sistemi 

uygulanması 

Tedbir 4: Gençlere yönelik spor kulüp ve liglerin desteklenip geliştirilmesi 

Tedbir 5: Öğrencilere yönelik sınav kaygısı eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve bu eğitimde 

kaygıyı düşürmek için sosyal faaliyetlerle(spor, müzik, kitap okuma) koordineli olarak 

çalışmalarının sağlanması 
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Tablo 10: Gençlere Yönelik Yerel Paydaş Toplantısı Masası Katılımcı Listesi  

No  Ad- Soyad Kurum Unvan 

1 Ayhan CEYHAN Bolu ASKF Genel Sekreter 

2 Cihan SARAÇ Bolu TSO G. G. Bşk. Yrd. 

3 Fatma Lebibe ÖZÇAĞLAR Bolu TSO  Bşk. Yrd.  

4 Hayriye SEZER MARKA Uzman 

5 İbrahim Pehlivan MARKA Uzman 

6 Koray ALPASLAN Türkiye Gençlik Vakfı İdari İşler 
Koordinatörü 

7 Mahmut BUDAK Bolu KYK Yurt Yönetim 
Personeli 

8 Merve ÇALHAN MARKA Uzman 

9 Muvafık KILIÇ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü 

10 Osman ÇETİL OSB Gençlik Merkezi Müdür 

11 Sadık KURU Türkiye Gençlik Vakfı  Bolu İl 
Temsilciliği 

Bşk. 

12 Sebahattin PINARCI Anadolu Gençlik Derneği Bşk. 

13 Ufuk ESKİOĞLU Bolu Spor Kulübü Medya Sorumlusu 
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Sonuç Değerlendirme 

On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde 12 Şubat 2018’de Bolu’da 
gerçekleştirilen yerel paydaş toplantılarına kurum/kuruluş, üniversite, STK vb. 

temsilcilerinden olmak üzere 122 kişi katılım sağlamıştır. Geniş Katılımlı, Kadınlara ve 
Gençlere yönelik olmak üzere aynı günde üç farklı temada gerçekleştirilen yerel paydaş 

toplantıları ile ilin plan hazırlık sürecine kurumsal/ örgütsel açıdan azami temsiliyet ile etkin 

katkı sunması amaçlanmıştır. Ayrıca toplantılarda Plan çerçevesinde hazırlanan Vatandaş 

Anketi de duyurulmuştur.  

Bolu ilinde katılım sağlayan hazirun eliyle Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenmiş 17 

öncelik üzerinden ülkemizin gelecek beş yılında en önemli görülen beş tema sırasıyla; 

“Eğitim”, “Tarım ve Kırsal Kalkınma”, ‘’Demokrasi, Adalet, Güvenlik’’, “Teknolojiye Dayalı 

Yenilikçi ve Rekabetçi Üretim”, “Çevre” olarak belirlenmiştir. Beş tema bazında oluşturulan 

masa toplantılarında, her birinin hayata geçirilmesi için gerekli ve öncelikli iki destekleyici 

politika masa katılımcılarının oyları ile belirlenmiştir. Seçilen destekleyici politikaların 

hayata geçirilmesi için gerekli tedbir önerileri geliştirilmiş ve görüş birliği ile 

önceliklendirilmiştir. Bolu ilinde beş tema özelinde 47 adet tedbir önerisi geliştirilmiş ve 
bunlar Ajansımız eliyle Plana katkı sunmak üzere Kalkınma Bakanlığı’nda raporlanmıştır. 

Kadınlara ve gençlere yönelik gerçekleştirilen odak grup toplantılarında önceden belirli 

Politika önerilerine ilişkin alınması gereken tedbirler geliştirilmiştir. 

Kalkınma Bakanı tarafından yapılan açıklamada 18 Mart itibariyle, 81 il yerel paydaş 

toplantıları ve Vatandaş Anketleri aracılığı ile 12 bin kişi plana katkı sağlamış olup, 20 bin 

vatandaşımız plana yönelik önerilerde bulunmuştur. Yedi coğrafi bölgemizdeki illerin 
valileri, büyükşehir belediye ve belediye başkanları, rektörleri, oda borsa ve birlik 

başkanları gibi üst düzey yöneticilerinin iştirak ederek katkı sunduğu “İstişare Toplantıları” 

ile On Birinci Kalkınma Planı yerel katılımcılık süreçleri devam etmektedir. Eşzamanlı 

olarak Özel İhtisas Komisyonları ve çalışma grupları rapor hazırlık süreçleri ve de merkezi 

kurumlarla birebir istişare toplantıları sürdürülmektedir. 

Uzun vadeli bir perspektifle ve ülkemizin 2023 vizyon hedefleri doğrultusunda daha 

müreffeh bir konuma taşınması ilkesi doğrultusunda Planın hazırlık çalışmaları devam 

etmektedir. On Birinci Kalkınma Planı’nın en ideal biçimde tasarlanması ve etkin bir 

şekilde uygulanması için ana kriterlerden biri tüm yurt sathında benimsenmesidir ki 

katılımcılık ilkesi Plan hazırlık süresince azami ölçüde gerçekleştirilmiştir. 
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EK 1: 17 Tematik Öncelik ve Destekleyici Politikalar  
Türkiye İçin Kalkınma Öncelikleri Ve Stratejileri  

1. Demokrasi, Adalet, Güvenlik 
a. Karar alma mekanizmalarında katılımcılık imkânlarının arttırılması 
b. Adalet sisteminin daha hızlı ve etkin çalışması 
c. Dış tehditler ve terörle etkin mücadele edilmesi 
d. Özgürlük-güvenlik dengesinin korunması 
e. Özel hayatın ve kişisel verilerin mahremiyetinin korunması 

2. Kamu Hizmet Sunumu ve Yönetişim 
a. Kamu kurumlarında hizmet kalitesinin geliştirilmesi 
b. Temel hizmetlerin vatandaşa daha yakın yerden sunulması 
c. Kamu hizmetlerinde öngörülebilirliğin artırılması 
d. Kamu kurumlarının özel kesim ve sivil toplumla işbirliğinin artırılması 

3. Eğitim 
a. Herkese eşit koşullarda iyi eğitim verilmesi 
b. Ailelerin, eğitimdeki rolleri konusunda bilinçlendirilmesi 
c. Okul öncesi eğitim imkânlarının artırılması 
d. Öğretmen ve eğitmen niteliklerinin artırılması 
e. Müfredatın, öğrenci yeteneklerini geliştirecek ve ihtiyaçlarını karşılayacak 

şekilde geliştirilmesi 
f. Eğitimin teknolojik ve mekânsal altyapısının geliştirilmesi 
g. Üniversitelerin ulusal ve yerel önceliklere göre uzmanlaşması 

4. Sağlık 

a. Sağlık hizmetlerinin kademelendirilerek, hizmetlere erişimin 

kolaylaştırılması 
b. Sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması 
c. Vatandaşa yansıyan ilaç ve bakım maliyetlerinin azaltılması 
d. Sağlık sigortalarının geliştirilmesi 
e. Özel sağlık hizmetlerinde kalite ve maliyete yönelik denetimlerin artırılması 

5. Gelir Dağılımı 

a. Çalışabilecek herkese iş imkânı sunulması 
b. Sosyal yardımların, yardım alanın çalışma isteğini azaltmayacak şekilde 

düzenlenmesi 
c. Herkese gelecekte adil iş ve gelir imkânı sağlamak için eğitim çağında eşit 

koşullarda iyi eğitim verilmesi 
d. Yüksek kazanç sahipleri ile düşük kazanç sahipleri arasında daha adil bir 

vergileme sistemi oluşturulması 
e. Çalışanlara asgari düzeyde geçimlerini sağlayacak bir gelir sunulması 
f. Çocuk, kadın, genç, yaşlı ve engelliler gibi toplum kesimlerine yönelik özel 

politikalar geliştirilmesi 
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6. İstihdam 

a. Mesleki eğitim kalitesinin artırılması 
b. Çalışanlar ve iş arayanların yetenekleri ile iş dünyasının ihtiyaç duyduğu 

yetenekler arasındaki uyumsuzlukların azaltılması 
c. Kadın istihdamının artırılması 
d. Gençlerin istihdam imkânlarının artırılması 
e. Sigortalı çalışanın yaygınlaştırılması 
f. Ülkemizde geçici koruma altındaki diğer ülke vatandaşlarından çalışmakta 

olanların kayıt altına alınması 

7. Ekonomik İstikrar 

a. Tasarrufların artırılması 
b. Bankacılık ve finans sisteminin güçlendirilmesi 
c. İhracatın artırılması 
d. Hayat pahalılığının azaltılması 
e. Bütçe açıklarının azaltılması 
f. TL’nin değerinin korunması 

8. Teknolojiye Dayalı Yenilikçi ve Rekabetçi Üretim 

a. İş kurma ve yatırım yapmak için koşulların iyileştirilmesi 
b. Üretken yatırımların teşvik edilmesi 
c. Girişimciliğin yaygınlaştırılması 
d. Finansmana erişimin kolaylaştırılması 
e. Yeni teknolojiye dayalı üretimin artırılması 
f. Rekabetçiliğin kaliteye dayalı geliştirilmesi 
g. Tasarım ve markalaşmanın geliştirilmesi 

9. Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

a. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim, sağlık, kentsel yaşam gibi alanlarda 
kullanımının yaygınlaştırılması 

b. İnternet erişim maliyetinin düşürülmesi 
c. Kamu kurumlarında kayıtlı verinin kullanıma açılarak ticarileşmesinin teşvik 

edilmesi 
d. Yerli yazılım programlarının geliştirilerek yaygınlaştırılması 
e. İnternet kaynaklı risklere karşı güvenlik önlemlerinin artırılması 

10. Tarım ve Kırsal Kalkınma 

a. Tarımsal ürünlerde dışa bağımlı olmadan, yeterli ve sağlıklı gıda üretiminin 

gerçekleştirilmesi 
b. Tarım ve gıda ürünlerinin kalitesini artırarak pazara erişimin 

kolaylaştırılması 
c. Üreticinin bilgiye erişim ve örgütlenme imkânlarının geliştirilmesi 
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d. Teknoloji kullanımı, sulama altyapısı ve arazi toplulaştırma hizmetlerinin 

yaygınlaştırılması 
e. Kırsal nüfusun muhafaza edilmesine yönelik aile işletmeciliğinin 

güçlendirilmesi 
f. Kırsal alanda alternatif gelir imkânlarının oluşturulması 

11. Ulaştırma 

a. Ulaştırma ve lojistik altyapısının üretimi destekleyecek şekilde geliştirilmesi 
b. Haberleşme altyapısının güçlendirilmesi 
c. Kara, hava, deniz ve demiryollarının birbirleriyle bağlantısının 

güçlendirilmesi 
d. Trafik güvenliğinin artırılması 
e. Uluslararası ve şehirlerarası ulaştırma altyapısının süre ve maliyet azaltıcı 

biçimde geliştirilmesi 

12. Enerji 

a. Enerji üretiminde yerli kaynakların daha fazla kullanılması 
b. Enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların arttırılması 
c. Enerji verimliliğinin ve tasarrufun artırılması 
d. Daha çevreci teknolojilerle enerji üretilmesi 
e. Enerji üretiminin vatandaşa ve firmalara kesintisiz hizmet sağlayacak 

şekilde iyileştirilmesi 
f. Enerji yatırımlarının dışa bağımlılığı azaltacak şekilde hızlandırılması 

13. Çevre 

a. Yenilenebilir ve çevre dostu enerji üretiminin arttırılması 
b. Çevre dostu kentsel dönüşümün sağlanması 
c. Atık yönetiminin etkinleştirilmesi 
d. Toprak ve su gibi doğal kaynakların sürdürebilir kullanımının sağlanması 
e. Ulaştırma sistemlerinin olumsuz çevresel etkilerinin azaltılması 

14. Turizm 

a. Güneş turizminde potansiyelin daha iyi kullanılması 
b. Alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesi 
c. Nitelikli turizm çeşitleri ve hizmetlerle turizm gelirlerinin artırılması 
d. Kişiye özel turizm altyapısının geliştirilmesi 
e. Tanıtım ve pazarlama düzeyinin artırılması 
f. Turizm faaliyetlerinin yerel ve bölgesel destinasyonların özellik ve 

ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi ve tanıtılması 
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15. Bölgesel Gelişme 

a. Gelişmişlik farklarını azaltmak için az gelişmiş yörelere yönelik yatırım ve 

programların hızlandırılması 
b. Yerel ekonomilerin rekabet gücünün artırılması 
c. Temel hizmetlere ülke genelinde erişilebilirliğin artırılması 
d. Göçle gelen nüfusun ve dezavantajlı grupların sosyal yaşamla 

entegrasyonunun sağlanması 
e. Yatırım önceliklerinin yerel ihtiyaçlara göre belirlenmesi 

16. Kentsel yaşam 

a. Tüm gelir gruplarına göre sağlıklı konut olanaklarının geliştirilmesi 
b. Kentte yaşayan tüm kesimlerin güvenli bir şekilde toplumsal yaşama 

entegrasyonunun sağlanması 
c. Kentsel ulaşımın ucuz, güvenli ve hızlı bir biçimde sağlanması 
d. Geniş ve ulaşılabilir park ve dinlence alanlarının sağlanması 
e. Kültürel ve sanatsal olanakların artırılması 
f. Sağlıklı ve çevre dostu kentsel yaşam standartlarının sağlanması 

17. Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesi 

a. Uluslararası ticari ve politik ilişkilerin güçlendirilmesi 
b. Sınır komşularımızla sosyal ve ekonomik faaliyetlerimizin artırılması 
c. Mazlum ve mağdur ülkelere ülkemizce sağlanan yardımların artırılması 
d. AB’ye üyelik perspektifinin sürdürülme
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EK 3: Bolu Geniş Katılımlı Yerel Paydaş Toplantısı Katılımcı Listesi 
  

No Ad- Soyad Kurum 
1 Ali SAĞLAM Bolu Valiliği 
2 Abdullah ÖZÜPEK DSİ 
3 Ahmet GÜDEN DKMP Bolu Şube Müdürlüğü 
4 Ahmet KÜÇÜKKARACA Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 
5 Alaaddin YILMAZ Bolu Belediyesi 
6 Ayhan ÇETİNKAYA AİBÜ 
7 Ayşe ASLANTAŞ İl Gümrük Müdürlüğü 
8 Azize YASA AİBÜ BAMER 
9 Berfu Özge ÇAKIRGÖZ MARKA 
10 Cem BAYRAK MARKA 
11 Cengiz ÜNSAL Gerede Kaymakamlığı 
12 D. Erdem ÖNCEBE Ulaştırma 13. Bölge Müdürlüğü 
13 Devrim ŞAVLI MARKA 
14 Dursun DEMİR Kıbrısçık Belediyesi 
15 Efecan ŞAHİN Mudurnu Kaymakamlığı 
16 Emin ÖZKAN İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
17 Emine DAVARCIOĞLU Bolu Belediyesi 
18 Ercan YILMAZ AİBÜ 
19 Erdoğan ÇETİNDAĞ Dörtdivan Belediyesi 
20 Erkan ÇETİN Gerede Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü 
21 Ersin KAŞKA Gerede TSO 
22 Esra MUTLU AİBÜ 
23 F. Lebibe ÖZÇAĞLAR Bolu TSO 
24 Faruk KAHRAMAN Göynük Ziraat Odası 
25 Fatih KAYA DKMP Bolu Şube Müdürlüğü 
26 Fatma AVŞAR MARKA 
27 Fazıl KARADUMAN İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
28 Fırat KARABOĞA AİBÜ 
29 Hamza KARAKUŞ AİBÜ 
30 Hande DAĞDEVİREN Bolu TSO 
31 Hanifi ÜZÜM AİBÜ SÜYAM 
32 Hasan GÜNAYDIN Mengen Kaymakamlığı 
33 Hasan KAPLAN İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
34 Hatice KARADEİZ AİBÜ/ BETUM 
35 Hayriye SEZER MARKA 
36 Hüseyin YÜKSEL Gerede Ticaret Odası 
37 İbrahim BELENLİ AİBÜ 
38 İbrahim Pehlivan MARKA 
39 İbrahim ŞAHİN Gerede İlçe Sağlık Müdürlüğü 
40 İdil ÖZDEMİR Seben Kaymakamlığı 
41 İdris ARMAĞAN Göynük Ziraat Odası 
42 İsa CEFAKER İŞKUR 
43 İsmail GÖREN Bolu TSO 
44 İsmail ÜNSAL Göynük Gıda Tarım Müdürlüğü 
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45 İzzet MURAT Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü 
46 Mahmut BUDAK Bolu KYK 
47 Mehmet Ali KARA Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 
48 Mehmet İNEGÖL Mudurnu Belediyesi 
49 Mehmet Naim AKGÜL Yeniçağa Kaymakamlığı 
50 Melike B. BAYRAMOĞLU KARŞI AİBÜ 
51 Meriç KUMBAŞLI AİBÜ 
52 Merve ÇALHAN MARKA 
53 Meva Ecem ÇİFTCİ MARKA 
54 Mevlüt Şanlı ŞİMŞEK Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müd. 
55 Muhammet YILDIRIM AİBÜ TTMER 
56 Mustafa ALLAR Gerede Belediyesi 
57 Mustafa GÜLEN OSB 
58 Mustafa GÜRBÜZ Tarım İlçe Müdürlüğü 
59 Mustafa KÖLEOĞLU Kıbrısçık Kaymakamlığı 
60 Mutlu YILDIZ Gerede Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müd. 
61 Mücahit BEYDEMİR Bolu Denetimli Serbestlik Müd. 
62 Nuh YAVUZALP AİBÜ Uzaktan Eğitim 
63 Nurettin KARTALLIOĞLU AİBÜ/ TÖMER 
64 Nursel CANDAN Türk Kızılayı Bolu Şubesi 
65 Orhan Gazi KARAKAŞ Göynük Kaymakamlığı 
66 Osman KAZGAN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
67 Sabahattin ALTUNEL Bolu Ovası Sulama Birliği 
68 Sabri Arda ERATALAR AİBÜ 
69 Sadık ÇUKUR AİBÜ 
70 Samettin ÖZÜPEK AİBÜ 
71 Serhat AYDIN İl Göç İdaresi  
72 Sibel BOZDAĞCI Göynük Belediyesi/ İpekyolu Bel. Bir. 
73 Şevket KIRICI MARKA 
74 Talip AYAR Akşemseddin İslami Bilimler Uyg. ve Arş. 
75 Timuçin EREM Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 
76 Turhan BULUT Mengen Belediyesi 
77 Uğur AYKUT İl Emniyet Müdürlüğü 
78 Uğur TUTKAN Dörtdivan Kaymakamlığı 
79 Yalçın YILMAZ Bolu Ziraat Odası 
80 Yasemin DİLEK MARKA 
81 Yaşar YÜCEER İl Özel İdaresi 
82 Yetkin KARAKAŞOĞLU Mudurnu Belediyesi 
83 Yusuf CENGİZ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
84 Zafer GÖDER Anadolu Ajansı 
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