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GİRİŞ 

Ülkemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyacak 2019-2023 
yıllarını kapsayan 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 paydaşlar, kadınlar ve gençler başta olmak üzere odak grupların ve 

vatandaşların doğrudan 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 ajansları etkin bir şekilde yer 

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

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

çeyreğinde başlanan ve 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 süreçleri 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. Düzce’de gerçekleştirilen toplantılara Vali Yardımcısı Adem 

KELEŞ, Vali Yardımcısı Cemal DEMİRYÜREK, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Fahri ÇAKIR,başta olmak üzere ilin protokol temsilcileri ile birlikte toplamda  70 kişi katılım 

sağlamıştır. 

13 Şubat 2018 tarihinde Düzce’de 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 gözönüne 

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 re kabet 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. 

 

 

 

Şekil 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. 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 
22. İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 

23. Fikri Haklar 

• Özel İhtisas Komisyonu43

• Çalışma Grubu32
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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 

21. Görsel Hizmetler Sektörünün Geliştirilmesi 
22. Gümrük Hizmetlerinin İyileştirilmesi 
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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 dâhil olması hedeflenmiştir. 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 sağlayabilmiştir. Anketin 

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

sağlanmıştır. 

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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Düzce 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: Düzce İli Geniş Katılımlı Yerel Paydaş Toplantısı 

 

Geniş Katılımlı Yerel Paydaş Toplantısı 
Düzce Valiliği işbirliğinde, MARKA koordinasyonunda, 15 Şubat 2018 tarihinde, Düzce 

Pelemir Otel’de geniş katılımlı yerel paydaş toplantısını gerçekleştirilmiştir. Süreçte, 

kapsayıcılık ve temsiliyet gözetilerek il genelinde davetler gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 

MARKA Genel Sekreteri Sn. Mustafa ÇÖPOĞLU’nun açış konuşması ile başlamıştır. 

Toplantı yöntemine ilişkin MARKA uzmanı eliyle teknik sunumun yapılmasının ardından 

süreç aşağıdaki şekilde ilerlemiştir:  
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Fotoğraf 2:  Tematik Önceliklerin Puanlandırılması 

 

 Her bir katılımcıya 5 

puan (etiket) verilmiştir. 
 Her bir katılımcı EK-2 
‘de verilen 17 öncelik 

arasından Türkiye’nin 

gelecek beş yılı için 

kalkınma önceliği olarak 

en önemli gördüğü 5 

tanesini seçmiştir (Bir 

önceliğe birden fazla 

puan verilebilmiştir). 
 

Şekil 4: Düzce Geniş 
Katılımlı Yerel Paydaş Toplantısı Afişi 

 

 

Düzce 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. Düzce Geniş Katılımlı Yerel 

Paydaş Toplantısı katılımcıları puanlamasında en yüksek oyu “Eğitim” (32)  başlığı 

almıştır.   
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Tablo 2: Kalkınmada Öncelikli İlk Beş Tema ve Puanları/ Düzce 

 

 

 

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 alıştır. 

1. Öncelik: “Eğitim” Masası  
Kocaeli İli Geniş Katılımlı Yerel Paydaş Toplantısı’nda katılımcıların yaptığı oylamalarla 

17 tema arasından en yüksek oyu alan (32 oy) “Eğitim” birinci öncelik olmuştur. 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 (4) 

b. Ailelerin, eğitimdeki rolleri konusunda bilinçlendirilmesi (6) 
c. Okul öncesi eğitim imkânlarının artırılması (1) 

d. Öğretmen ve eğitmen niteliklerinin artırılması (5) 
e. Müfredatın, öğrenci yeteneklerini geliştirecek ve ihtiyaçlarını 

karşılayacak şekilde geliştirilmesi (4) 
f. Eğitimin teknolojik ve mekânsal altyapısının geliştirilmesi (0) 

g. Üniversitelerin ulusal ve yerel önceliklere göre uzmanlaşması (2) 
 

 

 

 

32 • Eğitim

24 • Teknolojiye Dayalı Yenilikçi ve Rekabetçi Üretim

21 • Tarım

18 • Demokrasi, Adalet, Güvenlik

17 • İstihdam
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Eğitim temalı düzenlenen masa toplantısında, katılımcılar bu önceliğin destekleyici 

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

gereken 2 destekleyici politika önerisini belirtmiştir. Yukarıda parantez içerisinde her bir 
destekleyici politika önerisinin masa katılımcılarından aldığı toplam oy belirtilmiştir. Buna 

göre en yüksek oyu alan “b: Ailelerin, eğitimdeki rolleri konusunda bilinçlendirilmesi” 
ve “d: Öğretmen ve eğitmen niteliklerinin artırılması” destekleyici politikaları üzerinden 

fikir alış-verişinde bulunulmuştur.  

Fotoğraf 3: Eğitim Yuvarlak Masa Toplantısı 

 

 

Belirlenen destekleyici politika önerileri üzerinden aşağıdaki konu başlıkları öne çıkmıştır: 

 Masadaki eğitimciler tarafından davranışçı eğitime geçişin önemi vurgulanmıştır. 

Bu eğitim sisteminin çocuklara her şeyi kuru kuruya öğretmek yerine öğrenciyi 

düşünüp araştırmaya ittiği için önemli olduğu söylenmiştir. 
 Politika 1’deki 2.tedbir yakın zamanda meslek lisesinde öğrencinin öğretmene 

yaptığı saygısızlık üzerinden konuşularak oluşturulmuştur. Bu tedbire ek olarak 

ilkokul ve ortaöğretimde etik değerlerin müfredata ders olarak konulması gerektiği 

söylenmiştir. 
 Politika 1’deki 5. tedbirde mahalle okullarının yaygınlaştırılması, sorunlu 

öğrencilerin evlerini ziyaret edip velileriyle konuşarak sorunu çözmesi adına iyi 

olacaktır denilmiştir. 
 Mahalle okullarının avantajlarının çok olduğu ama bunun yanında dezavantajının 

da fakir mahalle ve zengin mahalle kavramlarını ortaya çıkaracağı ve okullarda 

ekonomik eşitsizliğin olabileceği yönünde olmuştur. 
 Veli toplantılarına katılımda usulsüz olarak para toplanması öğrenci velilerinin veli 

toplantısına gelmemesine neden olmaktadır, bu usulsüzlük için tedbir alınsa veli 

toplantıları daha verimli bir şekilde geçecektir denilmiştir. 
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 Öğretmenlerin uzun süre mesleklerini icra ettiğinde yeniçağa ve müfredata uyum 

sorunu çıkmasının üzerinde durulmuştur. Bu yüzden hizmet içi eğitiminin sık sık 

yapılmasının gerektiğinin önemi üzerinde çok durulmuştur. 

 

Bu çerçevede masa katılımcıları tarafından oylama usülü belirlenen destekleyici 

politikalara ilişkin aşağıdaki tedbir önerileri belirtilmiştir.  

Destekleyici Politika 1: Ailelerin, Eğitimdeki Rolleri Konusunda 

Bilinçlendirilmesi: 

 

Tedbir 1: Veli toplantılarının öğrencilerin notlarından ziyade yetenekleri üzerinden 

yapılması. Bu sayede öğrencilerin hangi mesleğe uygun olduğunun öğretmenler 

tarafından tespit edilip aileleriyle paylaşılması 

Tedbir 2: Okul - aile birliklerindeki rehberlik servislerinin gerek nitelikli öğretmenler 

gerek sayı bakımından arttırılarak daha etkin olması 

Tedbir 3: Velilerin ve öğretmenlerin karşılıklı sınırlarının çizilip iletişim kurallarının                                       
belirlenmesi (Hem velinin öğretmene saygısı hem de öğretmenin veliye saygısı 
açısından) 

Tedbir 4: Anne, babalar kendi istediği bölümü çocuklara dayatabiliyorlar, çocuk 

sevmediği ve istemediği halde o alana yönelik çalışmak zorunda ve o mesleği seçmek 

zorunda bırakılabiliyor. Bu yüzden çocuk psikolojisinden ve yeteneğinden anlayan 

nitelikli öğretmenler tarafından çocuğun meslek seçiminde kendi iradesinin de önemli 

olduğunun velilere aktarılması, 

Tedbir 5: Problemi çözebilmek adına sorunlu öğrencilerin evlerini ziyaret ya da bir 

şekilde veliyle iletişime geçilmesi (Evlere ziyareti kolaylaştırmak adına mahalle okulu 

kültürünün yaygınlaştırılması vb.)  

 

Destekleyici Politika 2: Öğretmen Ve Eğitmen Niteliklerinin Artırılması: 

 

Tedbir 1: Öğretmenlerin çağın gerisinde kalmaları ve yeni bilgilere uyum 
sağlayamamaları dolayısıyla öğretmenlerin bilgilerinin güncellenmesine yönelik sık sık 

hizmet içi eğitimin yapılması 

Tedbir 2: Öğretmenin sürekli kendini geliştirmesi ve niteliklerini geliştirmesine teşvik 

amacıyla performansa dayalı ücret politikası uygulanması 
 
Tedbir 3: Öğrencileri mesleki anlamda yönlendirebilecek nitelikte öğretmen 

yetiştirilmesi 
 
Tedbir 4: Uzaktan eğitimden mezun olan öğretmenlerin niteliklerinin arttırılması 
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Tedbir 5: Eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarına hem alan bilgisi hem de Milli 

Eğitimin verdiği programı uygulayabilecek beceriler geliştirmelerine yönelik eğitim Milli 

Eğitim Bakanlığı ve YÖK’ün öğretmen yetiştirme sistemini etkin ve güncel tutması  

    

Tablo 3: Eğitim Masası Katılımcı Listesi 

No  Ad- Soyad Kurum Ünvan 
1 Necmettin KUZU İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı 

2 İlhan GENÇ Düzce Üniversitesi Prof. Dr. Rektör 
Yardımcısı 

3 Kudret KOZ KYK İl Müdürü 
4 Erdinç SARCAN DKMP Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Vekili 

5 Yunus KARAMAN İl Dernek Müdürlüğü İl Müdürü 

6 Seyhan AKYÜZ İl Göç İdaresi İl Müdürü 
7 Ahmet YAKUPOĞLU İl MEM Şube Müdürü 

8 Oğuzhan KENDİRLİ TEMA Vakfı İl Temsilcisi 

9 İlhan ÇETİN Halk Eğitim Müdürlüğü Müdür 

10 Hayriye SEZER MARKA Uzman 
11 Refik ÖZKORKMAZ MARKA Koordinatör V. 

 

2. Öncelik: “Teknolojiye Dayalı Yenilikçi ve Rekabetçi Üretim” Masası  
 

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

17 öncelik arasından Demokrasi, Adalet, Güvenlik önceliği ikinci en yüksek oyu (24 oy) 
alan öncelik olmuştur. Demokrasi, Adalet, Güvenlik önceliği altında aşağıdaki yedi 
destekleyici politika önerisi üzerinden tüm katılımcılar görüş ve değerlendirmelerini dile 

getirmiştir. 

 
Teknolojiye Dayalı Yenilikçi ve Rekabetçi Üretim 

 

a. İş kurma ve yatırım yapmak için koşulların iyileştirilmesi(1) 
b. Üretken yatırımların teşvik edilmesi(4) 

c. Girişimciliğin yaygınlaştırılması(0) 
d. Finansmana erişimin kolaylaştırılması(1) 

e. Yeni teknolojiye dayalı üretimin artırılması(6) 
f. Rekabetçiliğin kaliteye dayalı geliştirilmesi(0) 

g. Tasarım ve markalaşmanın geliştirilmesi(2) 
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Teknolojiye Dayalı Yenilikçi ve Rekabetçi Üretim temasıyla düzenlenen yuvarlak masa 

toplantısında, 10 katılımcı bu önceliğin yukarıda belirtilen destekleyici politikalarını 

oylamıştır. Her bir katılımcı 2 politika belirlemiştir. Altı (6) oy alan “e: Yeni teknolojiye 
dayalı üretimin artırılması” ve dört (4) oy alan “b: Üretken yatırımların teşvik edilmesi” 

destekleyici politikaları en yüksek oyu alan iki destekleyici politika olmuştur.  

 Fotoğraf 4:  Teknolojiye Dayalı Yenilikçi ve Rekabetçi Üretim Odak Grup Toplantısı  

 

 

 

Bu politikalar üzerinden fikir alış-verişinde bulunulmuş aşağıdaki konu başlıkları öne 

çıkmıştır: 

 Ticarileşmede eksikler olduğu ve bu eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar 

yapılması gerektiğinde üzerinde durulmuştur. 
 “Destek” ve “teşvik” kavramlarının farklı anlamlara geldiği ama ülkemizde bu farkı 

bilen az sayıda kişi olduğu belirtilmiştir. 
 Sektör yerine ürüne teşvik verilirse ihtiyaç duyulan alanlarda gereksiz üretimlerin 

önüne geçilip istenilen ürüne yönelik üretim arttırılarak daha verimli kapasite 
kullanmı elde edilmiş olur denilmiştir. 

 Girişimcilik desteğinin tematik olması ve birçok kişiye az miktarda hibe ya da kredi 

vermek yerine az sayıda girişimciye daha çok hibe-kredi verilmesi üzerinde 

durulmuştur. Böylelikle başarılı olacağı düşünülen girişimcilerin daha kısa sürede 

daha çok yol kat etmesi beklenmektedir denilmiştir. 
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 Kapasite fazlası ve açığının oluşmasının en büyük etkenlerinden biri teşvik ve 

destek mekanizmasının uyumlu çalışmaması olarak görülmektedir denilmiştir. 
 Girişimcilere verilen para miktarlarının projeye ve büyüklüğüne göre değişmesi 

gerektiği vurgulanmıştır. 
 KOBİ’den büyük firmalar için devletin bazı sektörler belirlediği ve stratejik ürün 

desteği sağladığı belirtilip bu tarz uygulamaların devam etmesi ve sayısının 

artması gerektiği dile getirilmiştir. 

 

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

Destekleyici Politika 1: Yeni teknolojiye dayalı üretimin arttırılması 
 

 

Tedbir 1: Özel sektördeki yenilikçi yöneticilerin tecrübelerinden kamu projelerinde 

faydalanılması 

Tedbir 2: Yeni teknolojilere yönelik eğitim modellerinin geliştirilmesi 

Tedbir 3: Devletin üreticiyle yatırımcının buluşmasına katkı vermesi 

Tedbir 4: Teknolojik proje okullarının kurulması - geliştirilmesi 

Tedbir 5: Girişimciliğin doğru kanallarla yaygınlaştırılması 

 

Destekleyici Politika 2: Üretken yatırımların teşvik edilmesi 

 

Tedbir 1: Üniversite ve özel sektörde AR-GE merkezlerinin ve yüksek teknoloji 

yatırımların teşvik edilmesi 

Tedbir 2: Sektörel ve ürün bazlı destek verilmesi 

Tedbir 3: Buluşların teşvik edilmesi, ödüllendirilmesi; markalaşmaya yönelik çalışmalar 

yapılması 

Tedbir 4: Sanayideki kabiliyetli ve yenilikçi insanların teşvik edilmesi 

Tedbir 5: Yeni girişimciliğin iş kolu bazlı uygulanması 

    

Tablo 4: Teknolojiye Dayalı Yenilikçi ve Rekabetçi Üretim Katılımcı Listesi 

No  Ad- Soyad Kurum Ünvan 

1 Arif Torun KOSGEB Müdür 
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2 Ali Keskinkılıç Bilim, Sanayi, Teknoloji 

Bakanlığı 

Danışman 

3 Fevzi Piroğlu Elmas Avize Sahibi 

4 Feyzullah Deveci Düzce Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürlüğü 

İl Müdürü 

5 Zeki Yıldırım ASPİM İl Müdür Vekili 

6 Gökhan Bakırcı GHSİM Spor eğitmeni 

7 İsa Şengüloğlu MÜSİAD Başkan 

8 Berfu Özge Çakırgöz MARKA Uzman 

9 Muhammet Bayrak MARKA Uzman 

 

3. Öncelik: “Tarım ve Kırsal Kalkınma” Masası  
 

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

yaptığı oylamalarla üçüncü en yüksek oyu (yirmi bir [21] oy) alan öncelik “Teknolojiye 

Dayalı Yenilikçi ve Rekabetçi Üretim” önceliği olmuştur.  

 

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

üretiminin gerçekleştirilmesi(4) 
b. Tarım ve gıda ürünlerinin kalitesini artırarak pazara erişimin 

kolaylaştırılması(2) 
c. Üreticinin bilgiye erişim ve örgütlenme imkânlarının geliştirilmesi(1) 

d. Teknoloji kullanımı, sulama altyapısı ve arazi toplulaştırma hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması(2) 

e. Kırsal nüfusun muhafaza edilmesine yönelik aile işletmeciliğinin 

güçlendirilmesi(4) 
f. Kırsal alanda alternatif gelir imkânlarının oluşturulması(3) 
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Bu başlıkla düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, katılımcılar bu önceliğin yukarıdaki 

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

müdahale üretilmesi gereken 2 destekleyici politika önerisini belirtmiştir. Dört (4) oyla en 
yüksek oyu alan “a: Tarımsal ürünlerde dışa bağımlı olmadan, yeterli ve sağlıklı gıda 

üretiminin gerçekleştirilmesi” ve dört (4) oyla ikinci en yüksek oyu alan “e: Kırsal 

nüfusun muhafaza edilmesine yönelik aile işletmeciliğinin güçlendirilmesi” 
destekleyici politikaları öncelenmiştir. 

Fotoğraf 5: Tarım ve Kırsal Kalkınma Odak Grup Toplantısı 

 

Belirlenen destekleyici politika önerileri üzerinden aşağıdaki konu başlıkları öne 

çıkmıştır: 

 

 Üreticiler hangi ürünü yetiştirmeleri gerekliliği noktasında bilinçsiz 

kalmaktadır, bir önceki yıl değeri fazla olan ürünlere yönelme 

görülmektedir, merkezi yönetimce belirlenen ürünlerde il müdürlüklerinin 

yönlendirmelerine istinaden çiftçiye teknik destek sağlanmalıdır denilmiştir. 
 Tarımda pek çok ürünün ithal edilmesinde artış ve tarım topraklarında 

kentleşmeye dayalı azalma mevcuttur, bunun planlı yönetilmesi önemlidir, 

Büyük Ova konusunda yapılan çalışmalar yerindedir denilmiştir. 
 Organik tarım faaliyetlerine ilişkin üreticide yöntem ve sertifikasyon 

konularında bilgisizliğin bulunduğu ve üreticilerin pazar konularını 

bilmemekte oldukları vurgulanmıştır. 
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 Tarımsal üretim yapılan yörelerde kırsal turizmin geliştirilmesi fayda 

sağlamakta, hem tarım devam etmekte hem gelir artışı yaşanmakta 

denilmiştir. 
 Tarım arazilerinde parçalanma önemli bir sorundur, bu sorun 2014 yılında 

çıkan düzenleme ile kısmen giderilmiş olsa da en az yüzde ellilik bir 

orandaki arazi varlığını kapsamamaktadır denilmiştir. 
 Tarımsal üretim yapılan alanlarda yaşayan genç nüfus sürekli olarak kent 

merkezlerine ya da diğer büyükşehirlere göçmektedir, bu durum da önemli 

miktarda toprağın tarımda yeterli düzeyde kullanılamamasına yol 

açmaktadır denilmiştir. 
 Tarımda çalışan nüfusun yaşam koşulları ve altyapı yeterli kalitede değildir. 

Bu durum da insanların daha iyi koşullarda yaşayabilecekleri kentsel 

alanlara göç etmelerini arttırmaktadır. Buna yönelik olarak önlemlerin 

alınması, kırsal altyapının geliştirilmesi, internet olanakları, peyzaj 

düzenlemesi, sosyalleşme alanları gibi olanakların geliştirilmesi için kaynak 
ayrılmasının faydalı olacağı söylenmiştir. 

 Üreticiye katma değeri ürün arttırıcı yönlendirmenin yanı sıra 

kooperatifleşme konusunda da yönlendirme yapılmalı, kooperatifleşme 

özendirilmeli ve mevcutlar daha da profesyonel yönetilmeli denilmiştir. Bu 
konuda teknik desteklerin sağlanmasının faydalı olacağı vurgulanmıştır. 

 

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

 

Destekleyici Politika 1: Tarımsal ürünlerde dışa bağımlı olmadan, yeterli ve 
sağlıklı gıda üretiminin gerçekleştirilmesi 

 
Tedbir 1: Türkiye genelinde hangi bölgede hangi ürünün üretilmesi gerektiğini tespit 

etmek üzere ürün desteni çalışması yapılması ve yerelde yönlendirmelerde bunun hayata 

geçmesinin hızlandırılması 

Tedbir 2: İthal edilen ürünlerin tespiti, bu ürünlerin yurt içinde üretilmesi için gerekli 

tedbirlerin alınması 

Tedbir 3: Organik tarım, iyi tarım uygulamaları faaliyetlerinin yaygınlaştırılması 

Tedbir 4: Sanayi yatırımlarının tarım dışı alanlarda gelişecek şekilde yönlendi- rilmesi, 

ovaların sanayileşme baskısından arındırılması 
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Destekleyici Politika 2: Kırsal nüfusun muhafaza edilmesine 
yönelik aile işletmeciliğinin güçlendirilmesi 

  
 

Tedbir 1: Tarımsal alanları arasında 2014 tarihli kanun kapsamı dışında kalarak 

parçalanmaya devam edenlerine yönelik önlemler alınması 

Tedbir 2: Kırsal yerleşimlerde eko-turizm uygulamalarının yaygınlaştırılması ile tarımın 

yanı sıra turizm gelirlerinin de arttırılmasının sağlanması 

Tedbir 3: Turistik (kültürel, tarihi, doğal) değeri bulunan terk edilmiş kırsal yerleşimlerin 

turizme kazandırılmasıyla tekrar üretim faaliyetlerine geçmesinin sağlanması 

    

Tablo 5: Tarım ve Kırsal Kalkınma Katılımcı Listesi 

No  Ad- Soyad Kurum Ünvan 

1 İsmail Kurt Yöresel Kalkındırma Derneği Başkan 

2 Yusuf Taşhan Düzce Kalkınma ve Tanıtma 

Vakfı 

Dernek Başkanı 

3 Özcan Budak İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 

İl Müdürü 

4 Ali Kartal İl AFAD Müdürlüğü İl Müdürü 

5 Saffet Durmuş S.H. Geridönüşüm Müdür 

6 Erkan Dinçer Düzce Ekonomik ve Sosyal 

Araştırmalar 

Başkan 

7 Ali Direk Akçakoca Belediyesi Başkan Yardımcısı 

8 Harun Kabaoğlu İl Tarım Müdürü İl Müdürü 

9 Yavuz Erbaş Yöreselürümlerde Üye 

10 Ömer Öztürk Kaynaşlı Belediyesi Yapı İşleri Müdürü 

11 Cem Bayrak MARKA Birim Başkan v. 
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4. Öncelik: “Demokrasi, Adalet, Güvenlik” Masası  
 

“DüzceGeniş Katılımlı Yerel Paydaş Toplantısı”nda 17 öncelik arasından katılımcıların 

yaptığı oylamalarla dördüncü en yüksek oyu (18) alan öncelik “Demokrasi, Adalet, 

Güvenlik” önceliği olmuştur.  

 

Demokrasi, Adalet, Güvenlik: 
 

a. Karar alma mekanizmalarında katılımcılık imkânlarının arttırılması(2) 
b. Adalet sisteminin daha hızlı ve etkin çalışması(5) 

c. Dış tehditler ve terörle etkin mücadele edilmesi(4) 
d. Özgürlük-güvenlik dengesinin korunması(0) 

e. Özel hayatın ve kişisel verilerin mahremiyetinin korunması(3)  

 

Bu başlıkla düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, katılımcılar bu önceliğin yukarıdaki 

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

müdahale üretilmesi gereken 2 destekleyici politika önerisini belirtmiştir.  Beş (5) oyla en 
yüksek oyu alan “b:Adalet sisteminin daha hızlı ve etkin çalışması” ve dört (4) oyla 
ikinci en yüksek oyu alan “c: Dış tehditler ve terörle etkin mücadele edilmesi ” 
üzerinden fikir alışverişinde bulunulmuştur. 

Fotoğraf 6: Demokrasi, Adalet, Güvenlik Yuvarlak Masa Toplantısı  
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Belirlenen destekleyici politika önerileri üzerinden aşağıdaki konu başlıkları öne 

çıkmıştır: 

 Omdusmanlık sisteminin etkinliğine ve adalet sisteminde işyükünü azaltıcı etkisine 
vurgu yapılmıştır. 

 Adalet sisteminde fiziki şartların işyüküne ve sistemin etkin ve hızlı çalışmasına 

öncelikli olarak sorun teşkil etmediği belirtilmiştir. 
 İstinaf mahkemelerinin sistemin etkin işlemesinde önemli bir araç olduğu 

belirtilmiştir. 
 Öncelikli politikalara arasında seçilmemiş olsa da, “e: Özel hayatın ve kişisel 

verilerin mahremiyetinin korunması” seçeneğinin özellikle dış tehditler politikası ile 

birlikte değerlendirilebileceği ve önemli bir husus olduğu belirtilmiştir. 
 Düzce ili özelinde mahkemelerin Merkez ilçede toplanmasının erişilebilirlik ve 

süreçlerin yönetimi açısından zor olduğu belirtilmiştir. 
 Ülkemiz için jeopolotik konumu dolayısısyla dış politikada etkin girişimlerin 

önemine vurgu yapılmıştır.Ayrıca geniş bir sınır hattına sahip olması nedeniyle 

“Sınır Güvenliği” boyutunun dış tehdit boyutnda kritik öneme sahip olduğu 

vurgulanmıştır. 
 İç-dış güvenlik konusunda insan gücümüzün önemi ve de yerli savunma sanayinin 

gerekliliğinin altı özellikle çizilmiştir. 
 Halihazırda ülkemizde Suriye sınırımızda belirli büyüklükte (yaklaşık Kıbrıs kadar) 

mayınlı arazi varlığı ve temizlenmesi kritik edilmiştir. 
 Türkiye’nin halihazırdaki konumu ile Avrupa kıtasına yönelik güvenlik risklerine 

karşı tampon konumunda olduğu ancak yine Avrupa nezdince üyelik anlamında 

sürecin ilerlemediği belirtilmiştir. 
 Dış tehditleri besleyen iç tehditlerde olduğu, bu politikanın “iç-dış tehditler” olarak 

birlikte değerlendirilmesi gerekliliği belirtilmiştir. İç tehdit olarak 15 Temmuz süreci 

ve yaşanan olayların dış tehditleri besleyen iç tehditler olarak değerlendirilmesi 

gerekliliğ vurgulanmıştır. 
 Kamu Güvenliği Müsteşarlığı, İbn-I Haldun Üniversitesi ve TÜBİTAK ortaklığında 

güvenlik boyutunda ortak proje çalışması yapıldığına değinilmiştir. 
 TÜBİTAK’ta halihazırda Siber güvenlik Enstitüsü bulunduğu ve “Siber Güvenlik” 

hususununda kritik öneme sahip olduğu belirtilmiştir. 
 Ülkemizin stratejik ve güçlü konumunu sürdürülebilir kılacak en önemli 

araçlarından biri “İstihbarat” olarak belirtilmiştir. 
 

Destekleyici Politika 1: Adalet sisteminin daha hızlı ve etkin çalışması  
 

Tedbir 1: Arabuluculuk ve uzlaşma sisteminin etkinleştirilmesi 

Tedbir 2: Personel kapasitesinin (özellikle hâkim ve savcılar) arttırılması 

Tedbir 3: Hâkimlerin alanlarında ihtisaslaşması 

Tedbir 4: İhtisas Mahkemelerinin hızlıca aktifleştirilmesi 
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Tedbir 5: Adliye teşkilatlanmasının, erişilebilirlik kısıtı göz önüne alınarak yeniden 

planlanması 

 
Destekleyici Politika 2: Dış tehditler ve terörle etkin mücadele edilmesi  

 

Tedbir 1: Sınır Güvenliği” konusunda gerekli ve yeterli fiziki ve teknolojik tedbirlerin 
alınması  

Tedbir 2: En önemli güvenlik araçlarından biri olan “İstihbarat” konusunda dünyada lider 

konumda olacağımız gerekli ve yeterli teknolojik altyapı ve yetkin insan gücüne sahip 

olunması; bağlantılı olarak “Siber Güvenliğin savunma konusunda üst düzeyde 

önceliklendirilmesi 
Tedbir 3: Ülkemizde başta uyuşturucu, silah ticareti olmak üzere, terörü besleyen 

kaynakların yok edilmesi 

Tedbir 4: Ülkemizin dış tehditte temel stratejisinin, sınırımızın diğer tarafında güvenli 

bölge kurulması olmasI 

 

Tablo 6: Demokrasi, Adalet, Güvenlik Katılımcı Listesi 

No  Ad- Soyad Kurum Ünvan 

1 Dr. Bülent GÜLERKAYA Düzce Atatürk Devlet 

Hastanesi 

Başhekim 

2 İbrahim ÖZCAN Düzce İl Sağlık Md. İl Müdürü 

3 Mahmut TÜRK Bilim Sanayi Bakanlığı Bakan Danışmanı 

4 Şinasi TUZLUOĞLU Düzce Gümüşova OSB Bölge Müdürü 

5 Yaşar ÖZDEMİR Türk Kızılayı Düzce Şubesi Genel Sekreter 

6 Ahmet ZENGİN Düzce İl Sağlık Müdürlüğü 

Kamu Hastaneleri 

Kamu Hastaneleri 

Başkanı 

7 Dr. Ökkeş KEPEK Düzce İl Sağlık Müdürü Halk 

Sağlığı Hizmet Başkanı 

Halk Sağlığı Hizmet 

Başkanı 

8 Fatma AVŞAR MARKA Uzman 
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5. Öncelik: “İstihdam” Masası  
 
“Kocaeli Geniş Katılımlı Yerel Paydaş Toplantısı”nda 17 öncelik arasından katılımcıların 

yaptığı oylamalarla beşinci en yüksek oyu (17) alan öncelik “İstihdam” önceliği olmuştur.  

 

İstihdam: 

a. Mesleki eğitim kalitesinin artırılması(6) 
b. Çalışanlar ve iş arayanların yetenekleri ile iş dünyasının ihtiyaç 

duyduğu yetenekler arasındaki uyumsuzlukların azaltılması(1) 
c. Kadın istihdamının artırılması(0) 

d. Gençlerin istihdam imkânlarının artırılması(6) 
e. Sigortalı çalışanın yaygınlaştırılması(1) 

f. Ülkemizde geçici koruma altındaki diğer ülke vatandaşlarından 

çalışmakta olanların kayıt altına alınması(0) 
 

 

Bu başlıkla düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, katılımcılar bu önceliğin yukarıdaki 

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

müdahale üretilmesi gereken 2 destekleyici politika önerisini belirtmiştir. Yapılan oylama 

neticesinde “İstihdam” önceliği bağlamında “a: Mesleki eğitim kalitesinin artırılması” 
ve “d: Gençlerin istihdam imkânlarının artırılması”  politikaları üzerinden fikir 

alışverişinde bulunulmuştur 

Fotoğraf 7: İstihdam Yuvarlak Masa Toplantısı 
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Belirlenen destekleyici politika önerileri üzerinden aşağıdaki konu başlıkları öne çıkmıştır: 

 Mesleki eğitim veren okulların teknik altyapıları yeterli olmadığı ve okullardaki 
atölyelerin gelişen teknolojiyle uyumlu olmadığı söylenmiştir. 

 Mesleki eğitimde eğitimci olarak yer alan katilimcilar, Türkiye’nin hala tarımdan 

sanayiye geçmeye çalışan bir ülke olduğunu, sanayiyi teknolojiye adapte ederken 

bilimi sürece dahil etmenin gerekliliğini belirtmiştir. Düzce’de tekstile yönelik eğitim 

verilen bir meslek yüksek okulunda 40 sene önce üretilen ve bugün herhangi bir 

yedek parçası ya da teknik servisi bulunmayan makinelerin kullanıldığı örneği 

verilmiştir. Okullardaki altyapının yenilenmesi için yatırımın gerektiğini ancak 

Yükseköğretim Kurulu’nun buna destek vermeyi kabul etmediği vurgulanmıştır. 
 Öğrencilerin ara eleman değil “aranan eleman” olarak yetiştirilmesi önemli bir 

husus olduğu vurgulanmıştır. 
 Eğitim kurumları ile sahadaki işveren arasındaki mesafenin kısaltılması gerekliliği 

konuşulmuştur. 
 Mesleki eğitimde tasarımın yeterli olmamasıyla birlikte kodlamaya geçilmesi 

gerekliliği vurgulanmıştır. Kodlanmadığı takdirde çalışmaların ticari bir şekil alması 

mümkün değildir denilmiştir. Bunların mesleki eğitim sırasında alınmaması 

durumunda öğrenci mezun olup sahaya çıktığında zorlanması kaçınılmazdır 

denilmiştir. 
 Mesleki eğitimin kalitesiz olmasının tek sebebi donanımın niteliksizliği değil aynı 

zamanda eğitimcinin yetersizliğidir denilmiştir. 
 Sanayide eleman ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi ve bu belirlenenlere göre 

okullarda eleman yetiştirilmesi gerekliliği tüm katılımcılar tarafından onaylanmıştır. 
 Mesleki eğitimdeki sorunlardan biri de uygulamanın eksikliğidir. Meslek liselerinde 

ilgili konuya vakıf olan öğretmen derse girmeyince diğer öğretmenler uygulamalı 

bir şekilde yürütülmesi gereken dersi öğrenciye yalnızca teorik olarak 

aktarmaktadır denilmiştir. Teorik bilgi sonrasında diplomasını alan mezun sahaya 

çıktığında elinde sadece diploması olduğunu iş bilgisi olmadığını fark etmektedir 

denilmiştir. 
 Meslek lisesi mezunları mühendislik bölümlerinde lisans eğitimi alıp iş hayatına 

atıldıklarında teknik bilgilerinin yetersiz olduğunu görmektedir denilmiştir. 
 Staj uygulamaları verimli bir şekilde yürütülmemekte, öğrencilerin işletmelerde staj 

süresince yeterli ve gerekli tecrübeye sahip olamamaktadır denilmiştir. 
 Staj yapan öğrencinin o işletmenin daimi çalışanı olmaması durumunda stajın bir 

anlam taşımadığı masadaki katılımcıların vurguladığı fikirlerdendir. 
 İş hayatında kullanılan programların mesleki eğitim içeriğine katılması için Milli 

Eğitim Bakanlığı’nın bu duruma el atması gerekmektedir denilmiştir. 
 Teknik anlamda yetkin bir şekilde donatılmayan meslek lisesi ya da meslek 

yüksekokulu mezunlarının çalışma hayatına uyum sağlayamadıkları görülmektedir 

denilmiştir. 
 Mevcut hayat boyu eğitim merkezi iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek 

nitelikte eğitimler veremediği için bu merkezlerden tam kapasitede 

yararlanılamamakta ve bu kurumlar kurulma amacını karşılayan bir duruş 

sergileyememektedir denilmiştir. 
 Mesleki eğitim veren okullarda görevli eğitimciler iş dünyasıyla temas halinde 

olmadıklarında Temsilciler, endüstri meslek lisesi öğrencilerinin üniversitede 
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mühendislik bölümlerini seçebilecek şekilde eğitilmelerine dair bir öneri sunmuştur. 

Bu liselerdeki öğrencilerin Anadolu ya da fen liselerinden mezun olanlara göre 

avantajı teknik bilgiye sahip olmaları. Meslek liselerinde müfredat özellikle yabancı 

dil bilgisinin geliştirilmesini sağlayacak şekilde revize edilmeli. öğrencilerine güncel 

bilgi aktarımı konusunda yetersiz kalmaktadır denilmiştir. 
 Gençlerin iş konusunda destek ve danışmanlık alabilecekleri kurumların yaygın 

olmaması istihdam edilme süreçlerinde sıkıntı yaratmaktadır. Gençler doğru iş 

arama kanallarını kullanamamakta ve okullarda iş dünyasına yönelik 

hazırlanamamaktadır denilmiştir. 
 Masadaki katılımcılar tarafından emek yoğun üretim ve teknolojinin birbiriyle 

durumu hakkında tartışılmıştır. Makinelerin verimli olabilmesi için insan emeğinin 

gerekli olduğu vurgulanmıştır. 

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

 

 

Destekleyici Politika 1: Mesleki eğitimin kalitesinin arttırılması 
 

Tedbir 1: Mesleki eğitim veren okulların altyapısının teknolojiyle uyumlu hale getirilerek 

mesleki eğitimin içeriğinin her meslek için belirlenen yetkinler çerçevesinde revize 

edilmesi, branş uzmanları ve meslek profesyonellerinin çağın gereklerine göre bilgilerini 

güncelleyebilecekleri hayat boyu öğrenme merkezlerinin kurulması 

Tedbir 2: Mesleki eğitimde tasarım, modelleme ve kodlama altyapısının geliştirilmesi ve 

meslek liselerinden mezun olanların ortaöğretimde aldıkları eğitim doğrultusunda 

üniversitede ilgili alanları seçmelerinin kolaylaştırılması 

Tedbir 3: Mesleki eğitimle iş dünyası içinde yer alan ilgili oda, meslek kuruluşları ve 

üniversite gibi kurumlarla işbirliğinin arttırılması ve aralarında entegrasyonun 

sağlanmasıyla stajların daha verimli hale getirilmesi, meslek odaları ve üst kuruluşların 

mesleki eğitim kurumlarında eğitim vermesi ile birlikte ihtiyaç duyulan alanların 

belirlenmesi ve bu alanlara yönelik eleman sağlanması 

Tedbir 4: Ortaokulda mesleki kariyer planlamasının yapılması ve ilgili meslek liselerine 

yönlendirilmesi  

Tedbir 5: Mesleki eğitimin yerli üretimi arttıracak şekilde programlanması 
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Destekleyici Politika 2: Gençlerin istihdam imkânlarının arttırılması 
 

Tedbir 1: Kamu alımlarında kişilerin mesleklerine göre ilgili kurumlarda istihdam edilmesi 

ve genç istihdamı özendirici teşviklerin oluşturulması 

Tedbir 2: Gençlere yönelik aktif işgücü programları geliştirilerek gençlere yönelik iş ve 

meslek danışmanlığı planlamasının ve uygulamasının yapılması 

Tedbir 3: Ortaöğretimde kodlama eğitiminin eklenmesi, yabancı dil eğitiminin 

geliştirilmesi, yabancı dil pratiğinin kullanılabileceği platformların oluşturulması, mesleki 

branşlarda uygulamalı eğitimin niteliğinin arttırılmasıyla gençlerin girişimcilik 

potansiyelinin geliştirilmesi 

Tedbir 4: Niteliği itibariyle emek yoğun çalışılan sektörlere destek verilmesi 

 

Tablo 7: Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Masası Katılımcı Listesi 

No Ad- Soyad Kurum Ünvan 
1 Tuncay YÜKSEL Düzce Ticaret Ve Sanayi 

Odası 
Proje Koordinatörü 

2 Ayten Nursel KOCADAĞ Düzce TSO Genel Sekreter 
3 Hasan Ali SUBAŞI İŞKUR Şube Müdürü 
4 Remzi GÜNAL Düzce SMMM Odası 

Başkanlığı 
Y.K. Başkanı 

5 Kutbeddin ÇİFTÇİ Düzce Sosyal Güvenlik 
Müdürlüğü 

Müdür Yardımcısı 

6 Adnan ERTEKİN Ticaret ve Sanayi Odası 
Meslek Grubu 

Komite Başkanı 

7 Hayati EĞİLMEZ Düzce TSO Y.K. 
8 Meva Ecem ÇİFTCİ MARKA Uzman 
9 İbrahim PEHLİVAN MARKA Koordinatör 
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Düzce Kadınlara Yönelik Yerel Paydaş Toplantısı 
 

15 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen Düzce 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. 

Fotoğraf 8: Kadınlara Yönelik Odak Grup Toplantısı 

 

 

Bu konuda aşağıdaki konuşma başlıkları öne çıkmıştır:  

 Masada bulunan kadın temsilcileri, kadın girişimciliğinin özgüven eksikliğiyle ilgili 

bir durum olduğunu belirtmiştir. Bu özgüveni törpüleyen en önemli unsurun 

erkekler olduğu konusunda hemfikir olan katılımcılar sadece kadını eğitmenin 

yeterli olmadığını, kadının başarısını takdir etmeyen ve başarısızlığından mutlu 

olan bir erkek zihniyeti bulunduğunu, öncelikle bunun kırılması gerektiğini 

vurgulamıştır. 
 Kadınlar, eğitime ve öğrenmeye çok açık olmalarına, kolay uyum 

sağlayabilmelerine rağmen aileleri ve çevrelerindeki erkeklerden herhangi bir 

destek göremediklerinde ya da kadınların iş sahibi olma konusunda başarılı 

olabileceklerine dair inancı olmayan erkeklerle karşılaştıklarında girişimci olmaya 

dair çekinceleri ortaya çıkmakta ve geri adım atmaktadır denilmiştir. 
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 Düzce’de kadın esnafın, kadın girişimcinin sayıca çok olduğu ve bu açıdan şanslı 

bir il olduğu belirtilmiştir. 
 Kadın girişimcilere daha fazla maddi destek sağlanması gereklidir. Kadınların 

girişimciliği için kredi yeterli değil, hibe usulü dahi yeterli değil iken bunun öncelikli 

sebeplerinden biri gayrimenkul kiralarının çok yüksek olmasıdır denilmiştir. 
 Eşi çalışmayan erkeklere maddi yardım yapıldığı için bu durum kadınların 

çalışması konusunda engel teşkil etmektedir denilmiştir. 
 Kadınların aile içi yükümlülüklerine erkeklerin yardımcı olmamasının erkek 

çocukların aile içinde yetiştirilme biçimlerinden kaynaklandığına dair bir tespitte 

bulunulmuştur. 
 Kreşler çalışan kadınların hayatını kolaylaştırmakta ancak hizmet verme 

sürelerinin uzatılması gerektiğine dair bir öneride bulunulmuştur. Böylece çalışan 

kadınların mesai sonrasında günlük işleri için daha fazla vakitleri olabileceği 

düşünülmüştür. 
 Kadınlar için performans odaklı bir program geliştirilebilirse esnek çalışma 

saatlerinin uygulanabilirliği hakkında konuşulmuştur. “Esnek çalışma saatleri 

uygulaması”nın kamuda daha olası olduğu öngörülmüş ancak özel sektörde 

mümkün olup olmadığı hakkında tartışılmıştır. 
 Sendika üyeliğinin bir devlet politikası olması gerektiği bunun da kadınların ve 

toplumun siyasal bilince sahip olmasıyla mümkün olabileceği belirtilmiştir. 
 İşletmelerde kadın istihdam etme oranları %30-%40’a çıkarılmalı ve bu bir 

zorunluluk haline getirilmelidir denilmiştir. 
 Hamilelik, doğum izni gibi sebeplerle kısa süre için çalışamayan kadınların yerine 

geçici kadın istihdamları olmalıdır denilmiştir. 
 Sezonluk işlerde kadınlara öncelik verilmesinin bir proje haline getirilmesi 

gerekmektedir denilmiştir. 
 Çalışmayan kadınlar için hiç çalışmamak yerine işletmelerde saat ya da gün 

bazında çalışma programları oluşturulması gerekmektedir. Bunun için taşeron 

firmaların işin içinde yer alması kadınlar için önem arz etmektedir denilmiştir. 
 Erkek çalışanlar için askerlik yapma durumunda emeklilik yaşlarının geri çekilmesi 

durumu mevcut ve uygulanabilir ise kadınlar için de çocuk sahibi olma durumunda 

emeklilik yaşını geri çekme uygulaması getirilmelidir denilmiştir. 
 Evde kendi imkanları ve becerisini kullanarak bir şeyler üreten kadınların bundan 

maddi kazanç sağlayabilmeleri için gerekli destek ve teşvikler arttırılmalıdır 

denilmiştir. 
 Kadınların okul aile birlikleri dışında çocukalrının okudukları ya da eğitim veren 

diğer kurumlarla ilişkilerinin güçlendirilmesi gerekmektedir denilmiştir. 
 Masadaki katılımcılar çalışan kadınların sosyal hayata çok fazla katılamadıkları 

konusunda hemfikir olduklarına dair fikir beyan etmişlerdir. 
 Kırsal alanda yaşayan kadınlar için sosyal hayata katılımın daha kolay olduğu 

daha fazla kurs, eğitim gibi fırsatların sunulduğu vurgulanmış, sosyal hayat 

anlamında çalışan kadınların daha şanssız ve daha az imkana sahip olduğu 

belirtilmiştir. 
 Özellikle küçük şehirlerdeki sosyal ortamların çalışan/çalışmayan tüm kadınlar için 

yeterli olmadığı savunulmuştur. 
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 Kadınlar haftaiçi akşamları ya da haftasonu spor yapmak istemekte ama küçük 

çocuklarını güvenle bırakabilecekleri kişi ya da yerler bulamadıkları için bu 

isteklerini gerçekleştirme fırsatı bulamamaktadır denilmiştir. 
 Kadınların çocuklarını güvenerek bırakabilecekleri kreş, çocuk oyun alanı gibi 

bölümlerin bulunduğu, kendilerinin de ilgilendikleri alanlarda sosyalleşebilecekleri 

karma işlevli işletmelerin yaygınlaştırılması gerekmektedir denilmiştir. 
 Katılımcılar, kadınlara yönelik düzenlenecek kültür turları vasıtasıyla kadınların 

farklı yörelere ait ürünleri tanıma imkanı bulabileceklerini belirtmiş ve bu turların 

mevcut iyi örnekler üzerinden geliştirilerek yurt içine yaygınlaştırılabileceği 

önerisinde bulunmuştur. Bu turlarda kendi ilçe/il/bölgelerinden yeni insanlarla 

tanışarak, tecrübelerini paylaşarak ve iyi vakit geçirerek kadınların sosyal hayata 

katılımına katkı sağlanabileceği öngörülmüştür. 

 

Bu çerçevede masa katılımcıları tarafından belirli olan destekleyici politikalara ilişkin 

aşağıdaki tedbir önerileri belirtilmiştir.  

Destekleyici Politika 1: Kadın İstihdamı Ve Girişimciliğin Arttırılması: 
 

1. Tedbir: Çalışma hayatında yer almayan kadınların el emeklerini değerlendirebileceği 

ve ticarileştirebileceği alanların arttırılması, kadınların kendi yaşam alanlarında sahip 

oldukları yetkinlikler bazında ekonomik getiri elde edebilecekleri “Ev Atölyeleri” 

oluşturulması ve buna yönelik gerekli ekipman konusunda teşvik sağlanması 

2. Tedbir: Esnek çalışma, evden çalışma (home office) gibi alternatif uygulamaların 

kamu ve özel sektör dâhil kadınların lehine yaygınlaştırılması, kadının iş hayatına 

girmesine yönelik teşviklerin doğrudan kendilerine verilebilecek şekilde arttırılması (kreş 

yardımı, çocuk yardımı) ve kadınların çocuk başına yıpranma payını emeklilik yaşının 

geriye çekilmesi yöntemiyle almasının sağlanması 

3. Tedbir: Sezonluk işlerde kadın çalışanlara öncelik verilmesinin yanında bu iş 

ortamlarının kadın çalışanlara uygun nitelikte (sosyal güvence, güvenlik vb.) olması ve 

bu iş süreçlerinde kurumsallaşmanın yaygınlaştırılması 

4. Tedbir: Kadın istihdamının arttırılmasında erkeğin engelleyici rolüne karşı tedbirler 

alınması, faaliyetler üretilmesi (eğitim vb.). 
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Destekleyici Politika 2: Kadının Sosyal Hayata Katılımı: 
 

1. Tedbir: Sosyal hayata dâhil olamayan risk gruplarındaki ev hanımları öncelikli olarak, 

kadınların kolay erişim sağlayacağı meslek, hobi vb. tematik eğitimlerin düzenlenmesi 

2. Tedbir: Zaman yetersizliği ve aileye karşı yükümlülük kısıtları nedeniyle sosyal hayata 

yeterince dâhil olamayan çalışan kadınlara yönelik bu kısıtlarını bertaraf edecek teşvikler 

sağlanması 

3. Tedbir: Kadınları ortak sosyal alanda buluşturacak spor, sanat vb. temalı platformların 

yaygınlaştırılması ve aile bireylerinin eş zamanlı olarak farklı mekânlarda farklı faaliyetler 

gerçekleştirebileceği sosyal donatı alanlarının yaygınlaştırılması (büyükşehir dışındaki 

iller öncelikli olarak) 

4. Tedbir: Kadınlara yönelik kültür turlarının, iyi uygulama örneklerini görebilecekleri 

tematik turların ve kendi alanlarında rol model olabilecek kadınlarla buluşturacak 

etkinliklerin yaygınlaştırılması 

5. Tedbir: Kadınların hastane, kreş, okul vb. kurum / kuruluşlarda gönüllülük esasına 

dayalı olarak sivil inisiyatif geliştirmelerine yönelik farkındalık oluşturulması 

Tablo 8: Kadınlara Yönelik Yerel Paydaş Toplantısı Masası Katılımcı Listesi 

No Ad- Soyad Kurum Ünvan 
1 Tuncay YÜKSEL Düzce Ticaret ve Sanayi 

Odası 
Proje Koordinatörü 

2 Emrah YILMAZ Düzce Teknopark İşletme Koordinatörü 
3 Arif TORUN KOSGEB Müdür 
4 Canan ÇAĞATAY CYDD Başkan 
5 Aslı ASTARCI Düzce Üni TTO Uzman 
6 Mesut ÖNDER Çevre Mühendislik Odası İl 

Tem. 
Yönetim Kurulu Üyesi, 
Çevre Mühendisi 

7 Dinçer ÖZALİ Düzce Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğü 

İş ve Meslek 
Danışmanı 

8 Hayriye SEZER MARKA Uzman 
9 İbrahim PEHLİVAN MARKA Koordinatör 

 

 
 
 
 
 
 



       

 36  

Düzce Yerel Paydaş Toplantıları 

Raporu 

Düzce Gençlere Yönelik Yerel Paydaş Toplantısı 
 

15 Şubat 2018 tarihinde Kocaeli 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.  

Fotoğraf 9: Gençlere Yönelik Odak Grup Toplantısı 

            

       Bu konuda aşağıdaki konuşma başlıkları öne çıkmıştır: 

 

 Ülkemizde genelde ailelerin çocukları masa başı veya memur olarak yetiştirmek 

istediği, girişimcilik için destek vermediği vurgulanmıştır. Bu zihniyetin değişmesi 

için ailelere seminerlerle girişimciliği anlatma ve bu sayede ailelerde, gençleri 

teşvik için bilinçlendirme ve farkındalık oluşturulması üzerinde durulmuştur. 
 Gençlerin kendine güvenlerini arttırmak için belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve 

TSO’lar tarafından gençlere sosyal beceriler kazandırılması üzerinde durulmuştur. 

Bunlar sunum yapma, sunum hazırlama, akıcı konuşma gibi girişimcilikte pozitif 
etki yaratan unsurlardır denilmiştir. 

 Ankara’da iyi bir teknoloji firmasının yöneticisinin yanına yeni bir mezunu alıp onu 

her konuda(hem saha hem yönetim) alanında yetiştirmesinden ve bunu ülke 
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genelinde yaygınlaştırdığımızda girişimciliğin arttırılması yönünde olumlu katkı 

sağlayacağından bahsedilmiştir. Burada bahsedilen yönetici genç kişiyi düşük bir 

ücretle çalıştırıp karşılığında tüm yöneticilik bilgilerini öğretip ona girişimcilik 

alanında deneyim kazandırmaktadır denilmiştir.  
 Mesleki yönlendirmenin erken yaşlarda aile ve iyi rehber öğretmenler tarafından 

yapılmasının girişimciliğe katkı sunacağına değinilmiştir. 
 Ted Talks’ta girişimciler ve sektördeki başarılı insanlar konuşmacı olarak internet 

üzerinden ingilizce seminerler vermektedir. Türkiye’nin bu tarz bir internet sitesi 
yapmasının, genç girişimcilere umut vermesi ve rol model alınması açısından 

önemli olduğu vurgulanmıştır. 
 Özellikle gençlerin sivil toplum kuruluşlarından bihaber olduğu ve insanlara 

yardımın ve sivil toplum kuruluşlarının seminerleri ilkokullar, ortaokullar ve 
üniversiteler aracılığıyla öğretilerek bilinçli, şefkatli, topluma faydalı ve 

yardımsever bir gençliğin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. 

  

Destekleyici Politika 1: Genç İstihdamı ve Girişimciliğinin Desteklenmesi: 
 

1. Tedbir: TÜBİTAK’ta ve KOSGEB’de genç girişimciler için gençlere koçluk yapacak 

danışma kurulu kurulması, projeler için baraj puan konulması ve puanlama sistemiyle 

teşvik verilmesi 

2. Tedbir: TÜBİTAK’ta ve KOSGEB’de her bölgenin öncelikli alanlarının tespit edilmesi 

ve teşviklerin bu önceliklere göre verilmesi 

3. Tedbir: Girişimin sürdürülebilirliği için gençlere girişim yapmadan önce sektörde 2-3 

sene deneyim kazandırılması 

4. Tedbir: Genç istihdamı için sanayi kuruluşlarının çalışmasını teşvik edecek 

organizasyonların düzenlenmesi. Aynı zamanda sektörlerin hangi alanlarda girişim 

ihtiyacına ihtiyaç duyduklarını dile getirebileceği istihdam, girişimcilik vb. konulu 

platformlar düzenlenmesi ve girişimcilerin bu alanlara göre yetişebilecekleri bir sistem 

kurulması 

5. Tedbir: İş yeri sahibinin çocuklarının yani ikinci neslin şirketler tarafından bir araya 

getirilerek girişimci ve yönetici pozisyonunda gelişmesi için sahada eğitilmesi 
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Destekleyici Politika 2: Gençliğin Toplumsal Hayata Katılımı: 
 

1. Tedbir: Gençler içinde yer alabileceği ve insanlarla iletişim ve projeyi öğrenebilecekleri, 

ilgili kuruluşlar aracılığıyla tematik projelerin (yenilenebilir enerji, sosyal projeler, spor vb.) 

yürütülmesi ve bu proje bazlı gençlik programı için devletin bütçe oluşturması 

2. Tedbir: Gençliğe yönelik sosyal faaliyet derneklerinin bilinirliğinin toplumda az olması 

dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşları, okul ve üniversitelerin aracılığıyla bu dernekleri ve 

faaliyetleri öğrencilere seminer ve çeşitli iletişim araçlarıyla tanıtmak ve gençlerin 

katılımının sağlanması 

3. Tedbir: Ülkemizde spor salonları ve kütüphanelerin doluluk oranının fazla olduğu ve 

kapasite bakımından yetersiz olduğuna değinilmiştir. Bu yüzden sanayi kuruluşlarının 

gençler için sosyal tesisleri (kütüphane, spor salonları, sahalar vb.) arttırması ve alt 

yapılarını geliştirmesi önemli bir husustur. Sanayi kuruluşlarının bu alanlarda istekli 

çalışabilmesi için de yapacağı yatırımlarda vergiden muaf tutulması bir çözüm önerisi 

olarak sunulmuştur. 

4. Tedbir: Okullar ve kurumlar aracılığıyla gençlere sivil toplum derneklerinde nelerin 

yapıldığı, insanların hayatına nasıl dokunulduğuna dair seminerler verilerek bilinçli, 

topluma faydalı, yardımsever bir nesil yetiştirmek. Bu sayede gençlerin sivil toplum 

kuruluşlarına katılımlarını arttırmak ve örgütlenmelerinin sağlanması 

5. Tedbir: Gençler için kültürel, sosyal, sanatsal faaliyetlerin iller bazında sayılarının 

arttırılması ve bu alanlara kamu tarafından ulaşım araçları sağlanması 

 

 

Tablo 9: Gençlere Yönelik Yerel Paydaş Toplantısı Masası Katılımcı Listesi 

No  Ad- Soyad Kurum Ünvan 
1 Vahide AKSAN Denizatı KDD Başkan 
2 Mücella ULCAY Kadın D.D Başkan Yardımcısı 
3 Sibel HAS ASPİM Kadın Hizmet Bir. Hemşire 
4 Hülya ARIKBOĞA Düzce Aile ve Sosyal 

Politikalar İl Müdürlüğü 
Müdür Vekili 

5 Necla ERDOĞAN Denizatı KDD Üye 
6 Ayten Nursel KOCADAĞ Düzce TSO Genel Sekreter 
7 Şule CİRİTOĞLU Düzce Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji İl Müdürlüğü 
İl Müdür V. 

8 Fatma AVŞAR MARKA Uzman 
9 Meva Ecem ÇİFTCİ MARKA Uzman 

10 Havva Fırkan ROMİT Düzce Ticaret Borsası Genel Sekreter 
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Sonuç Değerlendirme 

On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde 13 Şubat 2018’de Düzce’de 

gerçekleştirilen yerel paydaş toplantılarına kurum/kuruluş, üniversite, STK vb. temsilcileri 

başta olmak üzere 70 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. 

Düzce ilinde katılım sağlayan hazırun eliyle Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenmiş 17 

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

“Eğitim”, “Teknolojiye Dayalı Yenilikçi ve Rekabetçi Üretim”, “Tarım”, “Demokrasi, Adalet 

ve Güvenlik” ve “İstihdam” olarak belirlenmiştir. Beş tema bazında oluşturulan masa 

toplantılarında herbirinin hayata geçirilmesi için gerekli ve öncelikli iki destekleyici politika, 

masa katılımcılarının oyları ile belirlenmiştir. Seçilen bu politikaların hayata geçirilmesi için 

gerekli tedbir önerileri geliştirilmiş ve görüş birliği ile önceliklendirilmiştir. Düzce ilinde beş 

tema özelinde 64 adet tedbir önerisi geliştirilmiş ve bunlar Ajansımız eliyle Plan’a katkı 

sunmak üzere Kalkınma Bakanlığı’na raporlanmıştır. 

Kadınlara ve gençlere yönelik gerçekleştirilen odak grup toplantılarında önceden belirli 

politika önerilerine ilişkin alınması gereken tedbirler geliştirilmiştir. 

Kalkınma Bakanı tarafından yapılan açıklamada Mart’18 itibariyle, 81 İl Yerel Paydaş 

Toplantıları ve Vatandaş Anketi 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. Eş zamanlı 

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 Plan’ın hazırlık çalışmaları devam 

etmektedir. On Birinci Kalkınma Planı’nın en ideal biçimde tasarlanması ve etkin bir 
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şekilde uygulanması için ana kriterlerden biri tüm yurt sathında benimsenmesidir ki 

katılımcılık ilkesi Plan hazırlık süresince Bakanlık tarafından azami ölçüde gerçekleşmiştir.  

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 
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f. Çocuk, kadın, genç, yaşlı ve engelliler gibi toplum kesimlerine yönelik özel 

politikalar geliştirilmesi 
 

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 
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b. Tarım ve gıda ürünlerinin kalitesini artırarak pazara erişimin 

kolaylaştırılması 
c. Üreticinin bilgiye erişim ve örgütlenme 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 

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. Uluslar arası 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 erkinleştirilmesi 
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



EK 2: Öncelik Puanlama Afişi



EK 3: Kocaeli Geniş Katılımlı Yerel Paydaş Toplantısı Katılımcı 
Listesi 
 

No Ad- Soyad Kurum  
1 Adem KÖSE DSİ 55. Şube Müdürlüğü 
2 Adnan ERTEKİN Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Grubu 
3 Ahmet YAKUPOĞLU İl MEM 
4 Ahmet ZENGİN Düzce İl sağlık Müdürlüğü Kamu Hizmetleri 
5 Ali DİREK Akçakoca Belediyesi 
6 Ali KARTAL İl AFAD Müdürlüğü 
7 Ali KESKİNKILIÇ Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
8 Anıl TORUN KOSGEB 
9 Arif TORUN KOSGEB 
10 Aslı ASTARCI Düzce Üniversitesi TTO/Düsimer 
11 Ayten Nursel KOCADAĞ Düzce TSO 
12 Berfu Özge ÇAKIRGÖZ MARKA 
13 Canan ÇAĞATAY Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 
14 Cem BAYRAK MARKA 
15 Dinçer ÖZALP Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  
16 Dr. Bülent GÜLERKAYA Düzce Atatürk Devlet Hastanesi 
17 Emrah YILMAZ Düzce Teknopark AŞ  
18 Enes BEKTAŞ Genç Eller Derneği 
19 Engin KARADUMAN 2. OSB 
20 Erdinç SARCAN DKMP Şube Müdürlüğü 
21 Erkan DİNÇER Düzce Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar 
22 Fahri ÇAKIR Ticaret ve Sanayi Odası 
23 Fatma AVŞAR MARKA 
24 Fevzi PİROĞLU Elmas Avize 
25 Fevzullah DEMİRCİ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
26 Feyzullah DERECİ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
27 Gökhan BAKIRCI GHSİM 
28 H. Fırkan KOMİT Düzce Ticaret Borsası 
29 Harun KABAOĞLU İl Tarım Müdürlüğü 
30 Hasan Ali SUBAŞI İŞKUR 
31 Hayati EĞİLMEZ Düzce TSO 
32 Hayriye SEZER MARKA 
33 Hülya ARIKBOĞA Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 
34 İbrahim ÖZCAN Düzce İl Sağlık Müdürlüğü 
35 İbrahim PEHLİVAN MARKA 
36 İkbal YELEK Yığılca Kaymakamı 
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37 İlhan ÇETİN Halkeğitim Müdürlüğü 
38 İlhan GENÇ Düzce Üniversitesi  
39 İsa ŞENGÜLOĞLU MÜSİAD 
40 İsmail KURT Verem Savaş Derneği 
41 Kudret KOZ KYK 
42 Kutbeddin ÇİFTÇİ Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 
43 Mahmut TURK Bilim Sanayi Bakanlığı 
44 Mesut ÖNDER Çevre Mühendisleri İl Temsilcisi 
45 Meva Ecem ÇİFTCİ MARKA 
46 Muhammet BAYRAK MARKA 
47 Mücella ULCAY Kadın D.D. 
48 Necla ERDOĞAN Denizatı KDD 
49 Necmettin KUZU  İl Müftülüğü 
50 Oğuzhan KENDİRLİ TEMA Vakfı 
51 Ökkeş KEPEK Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri 
52 Ömer ÖZTÜRK Kaynaşlı Belediyesi 
53 Özcan BUDAK İl Kültür vr Turizm Müdürlüğü 
54 Refik ÖZKORKMAZ MARKA 
55 Remzi GÜNAL Düzce SMMM Odası Başkanlığı 
56 Saffet DURMUŞ S.H. Geridönüşüm 
57 Seyhan AKYÜZ İl Göç İdaresi 
58 Sibel HAS Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Birimi 
59 Şinasi TUZLUOĞLU Düzce Gümüşova OSB 
60 Şule CİRİTÇİOĞLU Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 
61 Tuncay YÜKSEL Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 
62 Vahide AKSAN Denizatı KDD 
63 Yakup TEMİZ Çilimli OSB 
64 Yaşar ÖZDEMİR Türk Kızılayı Düzce Şubesi 
65 Yenal ERBAŞ Yöresel Ürünlerde Üye 
66 Yunus KARAMAN İl Dernek Müdürlüğü 
67 Yusuf TAŞHAN Düzce Kalkınma ve Tanıtma Vakfı 
68 Adem KELEŞ Vali Yardımcısı 
69 Cemal DEMİRYÜREK Vali Yardımcısı 
70 Zeki YILDIRIM ASPİM 
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