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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. Sakarya’da gerçekleştirilen toplantılara Sakarya Valisi İrfan 

Balkanlıoğlu ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU başta olmak üzere 

ilin protokol temsilcileri ile birlikte toplamda 210 kişi katılım sağlamıştır. 

14 Şubat 2018 tarihinde Sakarya’da gerçekleştirilen yerel paydaş toplantı sonuçları, 

katılımcı bilgileri ve toplantılarda dile getirilen önemli hususlar işbu rapor ile 

yayımlanmıştır. 

 

Kalkınma Planları 

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 
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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 artırıl-
ması, 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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Hâlihazırda 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 

 

Onuncu Kalkınma Planı’nda 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. 

Nitelikli 
İnsan, Güçlü 

Toplum

Yenilikçi 
üretim, 

İstikrarlı 
Yüksek 
Büyüme

Yaşanabilir 
Mekanlar, 

Sürdürülebilir 
Çevre

Kalkınma İçin 
Uluslararası 

İşbirliği
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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  

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. 
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 Özel İhtisas Komisyonları ve Çalışma Grupları 

 

 

On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde 43 adet Özel İhtisas komisyonu 

kurulmuştur. 

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 
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 

• Özel İhtisas Komisyonu43

• Çalışma Grubu32
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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 

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 
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koordinasyonunda 81 ilde ilgili kurum ve kuruluşların, kadınların ve gençler ve katılımıyla 
yerel paydaş toplantısı düzenlenmiştir. 
 

Şekil 2: Yerel Paydaş Toplantıları 

 

 

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. 

81 İl Geniş Katılımlı Yerel Paydaş Toplantıları

81 İl Kadınlara Yönelik Yerel Paydaş Toplantıları

81 İl Gençlere Yönelik Yerel Paydaş Toplantıları

http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr
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Şekil 3: Vatandaş Anketi MARKA İlan Görseli

 

Sakarya Yerel Paydaş Toplantıları 
On Birinci Kalkınma Planında Türkiye’nin kalkınmasıyla ilgili yapılması öngörülen temel 

tercihler ve izlenecek stratejiler konusunda bölgelerdeki temel paydaşların katkısını almak 

amacı ile 81 il 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. Odak grup toplantılarında ise kadın ve gençlere yönelik temsilcilerden 

oluşan kişiler katılım sağlamıştır. 

Fotoğraf 1: Sakarya İli Geniş Katılımlı Yerel Paydaş Toplantısı 
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Geniş Katılımlı Yerel Paydaş Toplantısı 

Sakarya Valiliği işbirliğinde, MARKA koordinasyonunda, 14 Şubat 2018 tarihinde Best 

Western Premier Sakarya Oteli’nde geniş katılımlı yerel paydaş toplantısını 

gerçekleştirilmiştir. Süreçte, kapsayıcılık ve temsiliyet gözetilerek il genelinde davetler 
gerçekleştirilmiştir. Toplantı, MARKA Genel Sekreteri Sayın Mustafa ÇÖPOĞLU’nun açış 

konuşması ile başlamıştır. Toplantı yöntemine ilişkin MARKA uzmanı eliyle teknik 
sunumun yapılmasının ardından süreç aşağıdaki şekilde ilerlemiştir: 

 

Şekil 4: Sakarya Geniş Katılımlı Yerel Paydaş Toplantısı Afişi 

 

 

Fotoğraf 2: Tematik Önceliklerin Puanlanması 

 

 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). 

 

Sakarya Geniş Katılımlı Yerel Paydaş Toplantısı’nda aşağıdaki 5 öncelik en çok oyu 

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

üzerinden yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilmiştir. Sakarya Geniş Katılımlı Yerel 

Paydaş Toplantısı katılımcıları puanlamasında en yüksek oyu “Eğitim” (53)  başlığı 

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

 

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  
Sakarya İli Geniş Katılımlı Yerel Paydaş Toplantısı’nda katılımcıların yaptığı oylamalarla 

17 tema arasından en yüksek oyu alan (53 oy) “Eğitim” birinci öncelik olmuştur. Eğitim 

önceliği altında belirtilen aşağıdaki yedi destekleyici politika önerisi üzerinden tüm 

katılımcılar görüş ve değerlendirmelerini dile getirmiştir.  

Fotoğraf 3: Eğitim Masa Toplantısı 

 

5353 •Eğitim

4444 •Demokrasi, Adalet, Güvenlik

3838 •Tarım ve Kırsal Kalkınma

2424 •Teknolojiye Dayalı Yenilikçi ve Rekabetçi Üretim

2424 •Bilgi ve İletişim Teknolojileri
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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 
 

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

en yüksek oy alan 17 öncelik arasından en yüksek oyu (53 oy) alan “Eğitim” önceliği 

olmuştur. Eğitim temasıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, 12 katılımcı bu 

önceliğin destekleyici politikalarını oylamıştır. Her bir katılımcı 2 politika belirlemiştir. 9 oy 

alan “d) Öğretmen ve eğitmen niteliklerinin arttırılması” ve 9 oy alan “e) Müfredatın, 

öğrenci yeteneklerini geliştirecek ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmesi” 

destekleyici politikaları en yüksek oy alan 2 politika olmuştur. Bu politikalar üzerinden fikir 

alış-verişinde bulunulmuştur. Aşağıda öne çıkan konular ve masanın mutabık kaldığı 

öncelikli tedbirler belirtilmiştir. Belirlenen destekleyici politika önerileri üzerinden aşağıdaki 
konu başlıkları öne çıkmıştır: 

 Katılımcıların Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan öğretmen maaşlarının 

aynı olmasının adil olmadığı görüşü üzerine masada yer alan Sakarya İl Milli Eğitim 

Müdürü öğretmenlerin aylık ücretlerinin iyileştirilmesi üzerine adımlar atıldığını 

belirtmiştir. 
 Genel kültür sahibi olmak bir öğretmen için önemli bir konu. Öğretmen rol model 

olmalı ve lider vasfına sahip olmalı. Her öğretmene liderlik vasfı kazandırılmalı. 

Öğretmenlerin kendilerini geliştirmesi için müfredatın buna göre değiştirilmesi 

gerekli. 
 Bilgiye sahip olmak yeterli değil, bilgiyi öğrenciye aktarabilmek daha önemli. 
 Çocuklar ailesinden bir şey alamıyorsa okulda öğretmenin buna etkisi 

olamamakta. 
 Katılımcılardan biri olan Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Pervin TÖRE, eğitim 

fakültelerindeki öğretmen adaylarının yetiştirilmesinde merhum Nurettin 

Topçu’nun “Maarif” davasının meslek dersi olarak okutulması ve bu davayı 

özümsemiş, sevgiyi ve ilgiyi önceleyen öğretmenlerin yetiştirilmesi önerisinde 

bulunmuştur. 
 “Hiçbir şey olamıyorsan öğretmen ol” şeklindeki bakış açısı ülkemizde artık 

ortadan kalkmış durumdadır. 
 Akademik başarı eğitimcinin niteliğini göstermez. 
 Ülkemizde ortaöğretimde meslek seçimlerinde çocukların XXI. Yüzyıl mesleklerine 

yönlendirilmesine dair uygulamalar başlatılmıştır. 
 Öğretmenlerin niteliğinin arttırılması konusunda bakanlıkta çalışmalar devam 

etmektedir. 
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 Türkiye’de artık öğretmenler atandıkları zaman hemen göreve başlamayıp, 
danışman öğretmenin yanında mesleğe dair gözlemler yapıp tecrübe 

edinmekteler. Kişisel gelişim yönünde kendilerini eğitmeleri beklenmektedir. 
 Eğitim fakültelerinde okuyan öğrenciler ve mesleğin içinde yer alan öğretmenler 

kişisel gelişimlerini arttırma konusunda hevesli olmalılar. 
 Lisans öğrenimi bittikten sonra öğretmenler staj haricinde bir eğitimden daha 

geçmelidir. 
 Bakanlığın belirlediği pilot okullarda öğretmenler seçilerek istihdam edilmekte. 

Yüksek lisans ve doktorasını yapmış öğretmenler tercih edilip, bu kişilere artı puan 

verilmektedir. 
 Katılımcılar tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda yöneticilik 

sisteminin ve MEB tarafından öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi 

önerilmiştir. 
 Çalışan öğretmenin motivasyonunu arttırıcı tedbirlerin alınması gereklidir. MEB 

öğretmenlere gönüllülük esasına dayalı seminerler vermektedir. 
 Bakanlıkta ilkokul ve ortaokuldan başlanarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre 

ortaöğretimde mesleki eğitim konularını seçmesi için çalışmalar yapılmaktadır. 
 Öğrencilerin yeteneğini ortaya çıkaracak müfredat geliştirilmelidir. 
 Veliler çocukları hakkında öğretmenlerin görüşlerini ve uyarılarını dikkate almama 

eğilimindeler. 
 Müfredatın yönlendirmesi sonucu öğrencilerin çalışmaları daha yaratıcı olursa 

ülkemizin uluslararası çalışmalarda yer alabilmesi mümkün olur. 
 Üstün zekâlı çocukların eğitiminin başlaması için ortaöğretimin çok geç olduğu 

vurgulanmıştır. 
 

Bu çerçevede masa katılımcıları tarafından oylama usülü belirlenen destekleyici 

politikalara ilişkin aşağıdaki tedbir önerileri belirtilmiştir. 

Destekleyici Politika 1: Öğretmen ve eğitmen niteliklerinin arttırılması 

 

Tedbir 1: Eğitim fakültelerindeki eğitimin niteliğinin ulusal olarak aynı şekilde ve 

düzeyde geliştirilmesi, 

Tedbir 2: Bilgi ve sevgi tabanlı/temelli, rol model olabilecek lider öğretmenlerin 

yetiştirilmesi, 

Tedbir 3: Öğretmenler için tüm kademeleri tanımlanmış ve etkin bir kariyer planlaması 

yapılarak yöneticilik sisteminin geliştirilmesi, 

Tedbir 4: Eğitimcilerin ve öğrencilerin ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve yenilikleri 

takip etmeyi ve kişisel gelişime yönelik faaliyetler gerçekleştirmeyi zorunlu kılan 

sistemlerin eğitim fakültelerinde uygulanması, 

Tedbir 5: Eğitimcilerin niteliğinin iyileştirilmesi hususunda yabancı dil eğitimi ve 

yeterliliğinin zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir. 

 

 



       

 17    

Sakarya Yerel Paydaş Toplantıları 

Raporu 

Destekleyici Politika 2: Müfredatın, öğrenci yeteneklerini geliştirecek ve 

ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmesi 

 

Tedbir 1: Mesleki eğitimde mevcut olan kurumların altyapılarının son teknoloji düzeyleri 

gözden geçirilerek Sanayi 4.0’a uyumlu hale getirilmesi, 

Tedbir 2: Tarihi, kültürel, milli ve manevi değerlerimizin, daha geniş ve daha detaylı bir 

şekilde müfredatta yer alması, bunun sadece değerler dersi adıyla değil tüm branşlarda 

sağlanması, 

Tedbir 3: Üstün zekalı/yetenekli öğrencilerle ilgili müfredatların/programların 

geliştirilerek yaygınlaştırılması, 

Tedbir 4: Öğrenimde öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda branşlaşmayı daha alt 

sınıflardan başlatacak müfredatların oluşturulması, 

Tedbir 5: Deprem bölgesi özelliğindeki bölgelerden başlanarak tüm ülkede 

müfredatlara her sınıfa (ilkokul, ortaokul, ortaöğrenim) hitap edecek şekilde temel afet 

bilinci eğitiminin eklenmesi gerekmektedir. 

    

Tablo 3: Eğitim Masası Katılımcı Listesi 

No  Ad-Soyad Kurum Unvan 

1 A. Kadir USLU MARKA Uzman 
2 Arif ÖZSOY KYK İl Md. 

3 Arzu SAYGINER ÇİL SBB / AR-GE AB ve Dış İlişkiler 
Uzmanı 

4 Aynur TURAN SGK İl Md. Merkez Md. Yrd. 

5 Cengiz ALKIN Sakarya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreter Yrd. 

6 Çağatay ÖZKAN Sakarya İl Milli Eğitim Md. Proje Uzmanı 
7 Esra ÖÇALAN Kent Konseyi Yürütme Kurulu 
8 Hüseyin KAŞKAŞ AFAD İl Md. 
9 İlyas MEMİŞ Geyve Kaymakamlığı Kaymakam 
10 Meva Ecem ÇİFTCİ MARKA Uzman 

11 Mustafa BEKİL Ziraat Bankası Adapazarı 
Şb. Şb. Md. 

12 Paşa ODABAŞ KYK Yurt Md. 
13 Pervin TÖRE Sakarya İl Milli Eğitim İl Md. 

14 Veysel ÇIPLAK Sakarya BŞB Strateji Daire 
Bşk. Daire Bşk. 

15 Yiğit ATEŞ SATSO Genel Sekreter 
16 Yunus ACAR D.İ.B. İl Müftü v. 
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2. Öncelik: “Demokrasi, Adalet, Güvenlik” Masası 
“Sakarya İli Geniş Katılımlı Yerel Paydaş Toplantısı”nda katılımcıların yaptığı oylamalarla 

en yüksek oy alan 17 öncelik arasından 2. en yüksek oyu alan (44 oy) Demokrasi, Adalet, 
Güvenlik önceliği olmuştur. 

 

Fotoğraf 4: Demokrasi, Adalet, Güvenlik Masa Toplantısı 

 

 

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 

 
“Demokrasi, Adalet, Güvenlik” temalı düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, 

katılımcılar bu önceliğin destekleyici politikalarını oylamıştır. Herbir katılımcı 2 politika 

belirlemiş ve buna göre “a” seçeneği dört (4), “b” seçeneği altı (6), “c” seçeneği altı (6) ve 

“d” seçeneği bir (1) oy almıştır. En yüksek oyu alan “b) Adalet sisteminin daha hızlı ve 

etkin çalışması” ve “c) Dış tehditler ve terörle etkin mücadele edilmesi” destekleyici 

politikaları üzerinden fikir alış-verişinde bulunulmuş aşağıdaki konu başlıkları öne 

çıkmıştır: 

 Adalet sisteminin daha hızlı ve etkin çalıştırılması için yerel örgütlenmeler ve STK 

tabanlı katılımcılık mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekmektedir. (Jüri Sistemi) 
 Adalet sisteminde şeffaflık ilkesi gereğinin yeterince yerine getirilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır. 
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 Aynı davalar için yerel mahkemelerce farklı kararlar alınması ve bu durumun 

kamuoyunda adalet sisteminin tarafsız ve adil işlediği hususunda kaygılara neden 

olduğu, güvensizlik oluşturduğu belirtilmiştir.  
 Ceza hukuku başta olmak üzere caydırıcı ceza mekanizmalarının 

ağırlıklandırılması gerekliliği böylelikle suçların oluşmasını önleyici etki 

oluşturacağı katılımcılar tarafından belirtilmiştir. 
 Adalet sisteminde görev alacak personelin liyakata dayalı olarak seçilmesi 

gerekliliği ve personel seçim sürecinin şeffaf yürütülmesinin gereklliliğine vurgu 

yapılmıştır. 
 Savunma Sanayinin yerli ve milli olması gerekliliği vurgulanmıştır. 
 Mahalle düzeyinde güvenlik tedbirlerinin alınması, alt mekânsal ölçeklerde 

güvenlik kayıtlarının tutulması gerekliliği belirtilmiştir. 
 Dünya çapında Türk okullarının açılmasının güvenlik ve prestij anlamında önemli 

olduğu belirtilmiştir. 

 

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

Destekleyici Politika 1: Adalet sisteminin daha hızlı ve etkin çalışması 

 

Tedbir 1:  Adalet sisteminde yer alacak personel seçiminin liyakata dayalı olması ve 

seçim sürecinin şeffaf yürütülmesi ve karar mekanizmalarını etkin ve hızlı işlemesi için 

personel yetersizliğinin giderilmesi (Hakim, savcı ve emniyet gücü personel sayısının 

da arttırılması), 

Tedbir 2: Uzlaşma ve Arabuluculuk sisteminin hızlı bir şekilde etkinleştirilmesi, 

Tedbir 3: Mevcutta suçludan-delile giden yargı sürecinin, delilden-suçluya giden sürece 

dönüştürülmesi, 

Tedbir 4: Çocuk ve Aile mahkemeleri başta olmak üzere, çalışan hakim ve savcı 

dışındaki uzman personelin (pedogog, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog vb.) 

görüş önerilerinin kararlara etkin bir şekilde yansıtılması ve kurum hizmet içi 

eğitimlerinin tüm personel birlikte, etkileşimli uygulanması, 

Tedbir 5: Aynı dava için farklı mahkemelerin (idari mahkemelerce) farklı kararlar 

vermesi sorununun giderilmesi, kararların standartlaştırılması ve mevzuatın bu yönde 

değiştirilmesi gerekmektedir. 

Destekleyici Politika 2: Dış tehditler ve terörle etkin mücadele edilmesi 

 

Tedbir 1: Ekonomi, Teknoloji ve İnsan Kaynakları  bakımından “İstihbarat Sistemi”nin 

güçlendirilmesi, 

Tedbir 2: Bilim ve sanayi altyapısının, dolayısı ile ekonominin güçlendirilmesi, dış 

tehditler için önemli bir kalkan olup,ekonomide dışa bağımlılığın tüm boyutları ile 

azaltılması (tarım, sanayi, sağlık vb.), 

o Nitelikli insan kaynağının ülkemizde hizmet etmesini sağlanması 
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Tedbir 3: Savunma Sanayinin yerlileştirilmesi ve bütçe ödeneğinin arttırılması, 

Tedbir 4: Ev - işyeri vb. tüm yerleşme, kiralama, ikametgâh gibi işlemlerde güvenlik 

kayıt gerekliliği olması (muhtarlıklar- emniyet teşkilatı arası veritabanı paylaşımı), 

özellikle TC vatandaşı ve kaydı olmayan kişiler özelinde etkinleştirilmesi, 

o Terörle mücadele hususunda, bilinç ve farkındalığın arttırılmasına yönelik 

faaliyetler, eğitimlerin farklı düzeylerde gerçekleştirilmesi 

Tedbir 5: Ülkemiz göçmen kabul politikasının nitelikli ve kalifiye kişilerin kabulü üzerine 

olması ve yerel teşkilatlanmalar bünyesinde faaliyet gösteren göç idaresi teşkilatlarının 

daha aktif / işler konuma getirilmesi gerekmektedir. 

    

Tablo 4: Demokrasi, Adalet ve Güvenlik Masası Katılımcı Listesi 

No  Ad- Soyad Kurum Unvan 

1 Bakım SOY Sakarya Muhtarlar 
Federasyonu Bşk. Yrd. 

2 Betül OSMANOĞLU Sakarya BB Sosyal Hizmet 
Uzmanı 

3 Bülent UĞRAŞ Sakarya DS Md. Kurum Md. v. / Şef 
4 Erdinç ERYILMAZ Ziraat Odası Başkan 
5 Fatma AVŞAR MARKA Uzman 
6 Feruzu KALEDİBİ Beyazay Başkan 

7 Halim UÇAR Sakarya Denetimli Serbestlik 
Müdürlüğü Sosyolog 

8 Murat UNCUOĞLU MARKA Uzman 
9 Müslüm ESER Defterdarlık Defterdar Yrd. 

10 Savaş SANCAKTAROĞLU Karasu Bld. Bşk. Yrd. 
11 Yeliz Hayat ÖZCEYLAN Sakarya BB Sosyal Hiz. Sosyolog 
12 Zafer KOTAN Ferizli Bld. Bşk. Yrd. 

 

 

3. Öncelik: “Tarım ve Kırsal Kalkınma” Masası  
 

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

yaptığı oylamalarla üçüncü en yüksek oyu (yirmi altı [38] oy) alan öncelik “Teknolojiye 

Dayalı Yenilikçi ve Rekabetçi Üretim” önceliği olmuştur. 
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Fotoğraf 5: Tarım ve Kırsal Kalkınma Masa Toplantısı

 
 

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

gerçekleştirilmesi 
b. Tarım ve gıda ürünlerinin kalitesinin artırılarak 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 
 

 
Tarım ve Kırsal Kalkınma başlığıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, katılımcılar 
bu önceliğin yukarıdaki yuvarlak masa toplantısında, katılımcılar bu önceliğin destekleyici 
politikalarını oylamıştır. Her bir katılımcı 2 politika belirlemiş, en yüksek oyu (8 oy) alan “a) 
Tarımsal ürünlerde dışa bağımlı olmadan, yeterli ve sağlıklı gıda üretiminin 
gerçekleştirilmesi” ve ikinci en yüksek oyu (7 oy)  alan “e) Kırsal nüfusun muhafaza 
edilmesine yönelik aile işletmeciliğinin güçlendirilmesi” destekleyici politikaları üzerinden 
fikir alış-verişinde bulunulmuştur. Aşağıda öne çıkan konular ve masanın mutabık kaldığı 
öncelikli tedbirler belirtilmiştir.  
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 Bölgede ziraat fakültesi olmadığı ve Geyve-Pamukova bölgesinde ziraat 
fakültesinin açılmasına ihtiyaç olduğu vurgulandı. 

 İsrail tohumlarının üretimde bilerek ve üretimde sürdürülebilirliği kullanmak adına 

tek kullanımlık tohumları sattığı ve bu yüzden yerel tohumumuzu kendimizin 

üretmesi üzerinde duruldu. 
 Torku (şekerpancarı kooperatifleri) gibi oluşumların ülkede yaygınlaşması 

gerektiği söylendi çünkü üreticilerin bir araya gelmesiyle ülkede daha büyük işler 

yapılacağının üzerinde duruldu. 
 Tarımsal ürünleri ihracat ederken, alım gücü yüksek olan ABD ülkelerine ve AB 

ülkelerine daha yüksek fiyattan ihraç etmemiz gerektiği söylendi. 
 Geyve-Pamukova bölgesinde tarıma dayalı ihtisas OSB kurulması gerektiği 

söylendi. 
 Tedbir 6 olarak termal kaynakların tarımda seracılıkta kullanılması gerektiğinin 

önemi vurgulandı ancak Pamukova'da 12 ay tarım yapılabiliyor; o yüzden seracılık 

gibi maliyetli yatırımlar gerekli olmayabilir denildi. 
 Çiftçi eğitiminin önemi üzerinde duruldu. 
 Sakarya Genç İşadamları Derneği üyelerinden 2500 kişiden 50 kişi sadece tarımla 

geçiniyor; bu oranı 4000'de 1000'e çıkarmalıyız. Bunun için Sakarya GİAD olarak 

Sakarya'nın tarım şehri olduğuna değinmelidir. Geyve'de ayva üretiminin 200 bin 

ton olduğu söylendi. 
  Meralar ülke topraklarının önemli bir kısmını kaplıyor; ıslahı gerekli denildi. 
  Geçmiş dönemlerde tarımın geri kalmamızın nedeni gibi gösterilmiş olması 

tarımla uğraşan kişilere kız verilmez kimi olumsuz algıların yıkılmasının gerekli 

olduğu söylendi. 
 Fındığın verimliliğini artırıcı önlemlerin alınması gerekli. Yurtdışında fındık 

üretimine yönelik önemli yatırımlar olduğu bilgisi var; bu durum küresel düzeyde 

sektördeki konumumuzu risk altına alıyor. Fındıkta verim düzeyi Türkiye genelinde 

dekar başına 80 kg iken Sakarya'da 140 kg. Ovalarda (ki genellikle ovaların fındık 

için kullanımına izin verilmiyor) 300-400 kg. Yaşlanmış fındık ağaçlarının 

gençleştirilmesi düşünülebilir; çoğu bahçede 50 yaşının üzerinde fındık ağaçları 

var. Fındıkta verimlilik artırılabilir. 
 Meraların etkinleştirilmesi önemli bir husustur ama ıslahı mümkün olmayan mera 

alanlarının sanayi yatırımlarına açılması durumu olabilir denildi. 
 Sakarya'nın toprağı çok verimli bu yüzden katma değeri yüksek alternatif ürünlerin 

ortaya çıkartılması gerekli denildi. 
 Tohum kimin elindeyse onun elini öpersiniz. Bu yüzden Tohum Yasasındaki tohum 

üretimini önleyen hükümlerin kaldırılması gerekli. GDO'lu ithal tohumların yerine 

yerli atalık tohumları kullanmalıyız denildi. 
  Dünyanın en geniş 3. tohum gen deposu bizde; ancak üreticinin kullanamadığının 

ve bunu değerlendirmemizin gerektiği söylenildi. 
 Ayva üretiyoruz; ancak düşük katma değerli. Bunu yüksek katma değer halinde 

üretmemiz gerektiği üzerinde duruldu. 
 Kaba yem ayağı ve lojistik olmayan aile işletmeciliği gelir getirici değil. Bunun 

sebebi tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi (2010'a kadar daha büyük 

sorundu; halen çözüldü sayılmaz). Burada kooperatifleşme gerekli. Türkiye'deki 

sistem doğru değil; Almanya'da € 9 milyarlık kooperatifler var. 
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  Çiftçi eğitiminin örgün eğitimden farklı olarak ele alınması gerekli olduğu söylendi. 

Türkiye'nin neredeyse her ilçesinde bir MYO olduğu; örgün eğitime erişim daha 

kolay olduğu söylenildi. 
  Köylünün kendi ürününü satmasının sağlanması gerekli olduğu vurgulandı. 
 ABD'de ortalama tarım alanı 469 da ve Hollanda'da 250 da iken Türkiye'de 30 da 

olduğu söylenildi. 
  Kırsal kesimde sağlığa erişim uzak; ancak zor değil; bu nedenle sağlığa erişim 

nedeniyle artık göç yok denildi. 
  Geyve'deki Ali Fuat Paşa civarındaki 50 ha'lık marjinal tarım arazisinin Tarıma 

Dayalı İhtisas OSB olarak değerlendirilmesi projesi olduğu söylenildi. 
 Ayva üretimi konusunda Eşme'nin bir markalaşma çalışması olduğu söylenildi. 
 Geyve- Pamukova bölgesinde tarıma dayalı istihdamın çok az olduğu ve 

arttırılması gerektiği üzerinde duruldu. 

 

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

Destekleyici Politika 1: Tarımsal üretimlerde dışa bağımlı olmadan yeterli 
ve sağlıklı gıda üretiminin geliştirilmesiyatırımların teşvik edilmesi 

 

Tedbir 1: Tarımsal arazilerin korunması ve sürdürebilirliğinin sağlanması, gıda 

denetimlerinin ve ekipmanlarının arttırılması, 

Tedbir 2: Tarım ihtisas organize sanayilerinin ve ziraat fakültelerinin kurulması, 

Tedbir 3: Meraların ıslah edilmesinin, etkin kullanımının sağlanması ve sahiplendirilmesi, 

Tedbir 4: Yerel tohumun üretilmesi ve ekonomik olarak katma değer oluşturacak ürünlerin 

üretilmesi, 

Tedbir 5: Tarımsal ürünlerin birim alanda veriminin arttırılması çalışmaları yapılması (AR-
GE çalışmaları). 

Destekleyici Politika 2: Kırsal nüfusun muhafaza edilmesine yönelik aile 
işletmeciliğinin güçlendirilmesi 

 

Tedbir 1: Tarımla ilgili toplumsal algının medya, kamu spotları ve seminerler vasıtası ile 

pozitif yönde değişmesi ve onurlu bir meslek olduğuna dair çalışmaların yapılması, 

Tedbir 2: Tarımsal danışmanlık sisteminin oluşturulması; bu alandaki desteklemelerin 

sadeleştirilmesi ve anlaşılabilir hale getirilmesi, 

Tedbir 3: Kırsal turizmin yöresel ürünlerin üretimiyle birlikte arttırılması ve çiftçinin 

eğitimine önem verilmesi, 

Tedbir 4: Tarım ürünlerinin üreticiden tüketiciye doğrudan sunumunun sağlanması ve 

aracının kaldırılması, 

Tedbir 5: Çiftçilerde bilinçlenme, mevzuat düzenlemeleri yapılması ve kamu destekleri 

sağlanması ile profesyonel yönetim anlayışının intibakının sağlanması yoluyla 
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kooperatifçiliğin güçlendirilmesi ve kooperatif kanunlar üzerinde yasal düzenlemelerin 

yeniden yapılması ve birtakım teşviklerle desteklenmesi. 

 

Tablo 5: Tarım ve Kırsal Kalkınma Masası Katılımcı Listesi 

No  Ad- Soyad Kurum Unvan 

1 Ali Ulvi ÖZERDEM İl Gıda Tarım ve Hay. Md. İl Md. Yrd. 
2 Aziz ÖĞÜTLÜ İl Sağlık Md. Müdür 
3 Fikret ARSLAN Kaynarca Mob. İhtisas OSİS Bölge Md. 

4 Gökhan KORKMAZ Sakarya GİAD - TÜGİK Yönetim Kurulu 
Başkanı 

5 Hayriye SEZER MARKA Uzman 
6 Hıdır ERKOÇAK Sakarya 2. Org. Bölge Md. Bölge Md. 
7 Hüseyin Ö. ÜNSAL MARKA Koordinatör v. 

8 Mahnaz GÜMRÜKÇÜOĞLU 
YİĞİT Sakarya Üni. Öğr. Üyesi 

9 Mehmet ERDEMİR İl Tarım Md. İl Md. 

10 Musa ALTINSOY Kaynarca Doğu Mar. Mak. 
İml. İth. OSB Bölge Md. 

11 Okan KURŞUN Sakarya Orman Bölge Md. Bölge Md. 

12 Yavuz ÖZKAHRAMAN Tarım Kredi Koop. Sakarya 
Bölge Md. Bölge Md. Yrd. 

 

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

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

yaptığı oylamalarla 24 oy alarak) dördüncülüğü paylaşan (diğer öncelik: Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri)  öncelik “Teknolojiye Dayalı Rekabetçi ve Yenilikçi Üretim” önceliği olmuştur. 
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Fotoğraf 6: Teknolojiye Dayalı Rekabetçi ve Yenilikçi Üretim Masa Toplantısı 

 

 

Teknolojiye Dayalı Yenilikçi ve Rekabetçi Üretim 
g. İş kurma ve yatırım yapmak için koşulların iyileştirilmesi 

h. Üretken yatırımların teşvik edilmesi 
i. Girişimciliğin yaygınlaştırılması 

j. Finansmana erişimin kolaylaştırılması 
k. Yeni teknolojiye dayalı üretimin artırılması 
l. Rekabetçiliğin kaliteye dayalı geliştirilmesi 

m. Tasarım ve markalaşmanın geliştirilmesi 
 

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. En yüksek oyu 

alan “a: Mesleki eğitim kalitesinin artırılması” ve “b: Çalışanlar ve iş arayanların 

yetenekleri ile iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetenekler arasındaki 

uyumsuzlukların azaltılması” üzerinden fikir alışverişinde bulunulmuş, aşağıdaki konu 

başlıkları öne çıkmıştır: 

 Mesleki Eğitim, MEB'e devredildiği için kalite düşmesi nedeniyle İlgili bakanlıkların, 

meslek liselerinin tekrar yönetimini devralması gerektiği vurgulanmıştır. 
 Özellikle küçük ve orta ölçekli sanayici hangi ürünün ithal ikame ya da gelecekte 

pazar payı büyümesi bakımından çoğu zaman hangi ürüne yönelmesi gerektiğini 

bilememektedir. Ana sanayi firmalarının talepleri bu firmaların üretimlerini 
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tamamen şekillendirmektedir. Bu tarz işletmelerin kamu tarafından daha etkin 

yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle özellikle teşviklerin il, bölge ya da konu 

bazlı olarak bu çerçevede tasarlanması hem yönlendirici hem destekleyici 

olacaktır. 
 Türkiye’de üretimde teknoloji düzeyi Avrupa Birliği’ne kıyasla oldukça düşüktür, Ar-

ge faaliyetleri kapsamında çoğu zaman Türkiye dışında üretilen bir ürünün tersine 

mühendislikle yeniden üretilmesi uygulamaları görülmektedir.  
 Yatırıma uygun alanların daha amaca uygun kullanımı için ihtisas organize sanayi 

bölgeleri önemli bir kavramdır. Bu bölgelerin karma bölgeler yerine daha yaygın 

oluşması önemlidir.  
 MÜSİAD tarafından TOSİ adında bir proje hayata geçirilmek üzere önerilmiştir. Bu 

kavram TOKİ benzeri sanayi bölgeleri ile konut ve yaşam alanları ile birlikte 

yapılaşmış üretim alanlarını içermektedir. Bu projenin değerlendirilmesi gündeme 

alınabilir niteliktedir.  
 Kamu tarafından piyasayı daha etkin ve verimli yönlendirmek adına belirli ürün ve 

hizmetler için doğrudan firma görevlendirilmesi değerlendirilebilir. Alım garantisi de 

verilerek belirli ürünlerde gelişim hızlandırılabilir. 
 Sanayici nitelikli personele erişimde sorun yaşamaktadır. Genellikle mesleki ve 

teknik eğitim kurumlarından gelen personel teoride kalmakta, alaydan yetişenler 

ise pratiğe daha hakim olmaktadır. Bu durumun giderilmesi sağlanmalı, üniversite 

ve kamu işbirliği daha somut olmalıdır.  
 Ar-ge ve yenilik için ilköğretim çağı belirleyicidir, eğitim ve farkındalığın lise ya da 

üniversitede değil doğrudan ilköğretim çağında verilmesi faydalı olacaktır. Belirli 

bir yaştan sonra bu tarz yeni teknolojilere uyum zor olmaktadır.  
 İşletmelerle birebir çalışmak isteyen akademisyenler mali ve idari zorluklar 

yaşamaktadır. Döner sermaye kesintileri ve diğer akademisyenlerle yaşanan 

olumsuz söylentiler akademisyenlerin firmalarla yakın çalışmasını olumsuz 

etkilemektedir.  
 Avrupa’da inovasyon yönetimi yaygınlaşmaktadır. Türkiye’de MARKA tarafından 

uygulanan InnoTeam programı bu anlamda örnek bir çalışma sayılabilir. 

 

Bu çerçevede masa katılımcıları tarafından oylama usülü belirlenen destekleyici 

politikalara ilişkin aşağıdaki tedbir önerileri belirtilmiştir. 

Destekleyici Politika 1: Üretken yatırımların teşvik edilmesi 
 

Tedbir 1: Katma değeri yüksek ve stratejik ürünlerin (ithal ikame, ihracat potansiyeli ve 

öncelikli sektörlere yönelik) üretimine yönelik ürün bazlı, şehir bazlı ve bölge bazlı teşvik, 

vergi indirimleri, kamu bankaları eliyle faizsiz krediler, finansmana erişimin 

kolaylaştırılması, kurumsallaşma, işletmelerin kendilerini geliştirmeleri ve inovasyonla ilgili 

özel desteklerin sağlanması, 

Tedbir 2: Katma değeri yüksek ve stratejik ürünlerin üretilmesi için altyapı ve üstyapı 

yatırımları tamamlanmış üretim alanlarının uzun vadeli finansman olanakları ile 

yatırımcıya tahsis edilmesi, bu kapsamda ihtisas organize sanayi bölgelerinin 
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yaygınlaştırılması TOKİ mantığında TOSİ (MÜSİAD Projesi) uygulamalarının 

geliştirilmesi, 

Tedbir 3: Yüksek katma değerli ürünlerin cinsi, miktarı, kullanım alanı, alındığı ülke veya 

firma, kullanım alanı, alım-satım alt ve üst bedelleri gibi bilgilerin girişimciye sunulduğu bir 

portal / bilgi bankası ya da benzeri uygulamaların yaygınlaştırılması, 

Tedbir 4: Sanayicinin gereksinim duyduğu nitelik ve nicelikteki istihdama kolay erişimin 

sağlanması için eğitim politikalarının, ücret politikalarının, istihdam arz ve talebinin tespit 

ve takip edilebileceği portalların Üniversite, Meslek Okulları ya da Ticaret ve Sanayi 

Odalarınca uygulanması. 

Tedbir 5: İleri teknolojili üretim için gereken anahtar teknolojilerin (nano, biyo teknoloji, 

yüzey teknolojileri vb.) üretimi ve geliştirilmesi için kamu tarafından firmaların birebir konu 
özelinde görevlendirilmeleri. 

Destekleyici Politika 2: Yeni teknolojiye dayalı üretimin artırılması 
 

Tedbir 1: Eğitim müfredatının ilköğretimden yükseköğrenime kadar yeni teknolojiler 

hakkında farkındalık yaratmak ve teknik eğitim sağlamak için gerekli düzenlemelerin 

yapılması, 

Tedbir 2: Üniversitelerde yeni teknolojilerle ilgili ve ürün / konu bazında görevlendirmelerin 

yapılması ve çalışmaların artması, 

Tedbir 3: Üniversitelerin (akademisyenlerin) iş dünyası ile proje bazlı işbirliklerinin 

geliştirilmesinde algının ve çalışma olanaklarının artması ve kısmen zorunlu tutulmasının 

sağlanması, 

Tedbir 4: Yüksek teknolojili üretim sonrasında satış ve pazarlama kanallarının 

iyileştirilmesi, bu konuda kamu alımlarının artırılması ve özellikle KOBİ’lerin dış pazara 

erişimle ilgili süreçlerin kolaylaştırılması, 

Tedbir 5: Şirketlerin yüksek teknolojiye uyumu için gereken insan kaynağı, malzeme ve 

ekipman kullanımının teşviki için firmaların inovasyon yönetimi düzeylerinin arttırılması 

gerekmektedir (MARKA’nın InnoTeam çalışması bu anlamda örnek alınabilir.) 

 

Tablo 6: Teknolojiye Dayalı Yenilikçi ve Rekabetçi Üretim Masası Katılımcı Listesi 

No  Ad- Soyad Kurum Unvan 

1 Cem BAYRAK MARKA Birim Başkanı v. 
2 Ehliman YAZICI SAMİB Genel Sekreter 

3 Emine Hülya KIRCA 
YERLİKAYA Karasu Org. Sanayi Bölgesi Karasu OSB Bölge 

Md. 
4 Emre OZAN MÜSİAD Sakarya Şb. Md. 

5 Gökhan ERGEN Sakarya Üniversitesi 
Teknoloji Fakültesi Dekan Yrd. 

6 Merve DURAK Optimum STU End. Müh. 
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7 Musa ZOR Aile ve Sos. Pol. İl Md. İl Md. Yrd. 
8 Mustafa AYDIN Bilim, San. ve Tek. İl Md. Şube Md. 
9 Mutlu IŞIKSU Aile ve Sos. Pol. İl Md. İl Md. 

10 Onur KURTÇU KOSGEB Sakarya Md. İl Md. 
11 Recai KARAL Pamukova Kaymakamlığı Kaymakam 
12 Tacettin ÖZKARAMAN Taraklı Belediyesi Başkan 
13 Tansel KULAK Optimak İşveren 

 

 

5. Öncelik: “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” Masası  
 
“Sakarya Geniş Katılımlı Yerel Paydaş Toplantısı”nda 17 öncelik arasından katılımcıların 

yaptığı oylamalarla 24 oy alarak dördüncülüğü paylaşan (diğer öncelik: Teknolojiye Dayalı 

Rekabetçi ve Yenilikçi Üretim) bir diğer öncelik “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” önceliği 

olmuştur. 

Fotoğraf 7: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Masa Toplantısı 
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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 
f. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim, sağlık, kentsel yaşam gibi alanlarda 

kullanımının yaygınlaştırılması 
g. İnternet erişim maliyetinin düşürülmesi 

 

Sakarya Geniş Katılımlı Yerel Paydaş Toplantısı’nda 17 öncelik arasından katılımcıların 
yaptığı oylamalarla dördüncü en yüksek oyu (yirmi dört [24] oy) alan öncelik Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri olmuştur. 

Bu başlıkla düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, katılımcılar bu önceliğin destekleyici 
politikalarını oylamıştır. Her bir katılımcı iki politika belirlemiş, yedi (7) oyla en yüksek oyu 
alan “a) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim, sağlık, kentsel yaşam gibi alanlarda 
kullanımının yaygınlaştırılması” ve dört (4) oyla ikinci en yüksek oyu alan “d) Yerli 
yazılım progrmlarının geliştirilerek yaygınlaştırılması” destekleyici politikaları 
üzerinden fikir alış-verişinde bulunulmuş, aşağıdaki konu başlıkları öne çıkmıştır: 

 Teknolojiye ilgisi fazla olmayan vatandaşların da bilgisini ve akabinde kullanımını 

arttırmak için eğitimler düzenlenmeli. 
 Vatandaşın kendiyle ilgili ulaşmak istediği bilgilere kısa sürede erişebilmesi için 

internette erişime açık olan kamu uygulamaları tek bir sistemde toplanmalı. 
 Devlet kurumlarının, gerekli olduğu hâllerde vatandaşların bilgilerini birbirlerine 

hızlı ve doğru bir şekilde iletmelerini sağlamak amacıyla gerekli altyapının 

oluşturularak yazılım entegrasyonu sağlanmalı. 
 Yerli yazılımla ilgili gelişmelerin daha verimli olabilmesi için kodlama eğitimleri 

ilkokul düzeyine indirilmeli ve mümkün olduğunca çok okulda eğitim verilmeli. 
 Engellilerin de teknolojik ürünleri ve teknolojiyle ilgili uygulamaları daha rahat ve 

etkin bir biçimde kullanabilmeleri için onlara uygun eğitimler verilmesi sağlanmalı.  
 Sanal alemde yer almak isteyen firmaların yerli yazılım kullanmaları teşvik edilirse 

iki taraf için de kazançlı bir durum oluşur. Bunu kolaylaştırmak için yerli yazılım 

yapan firmalara ve ürünlerine ulaşılabilecek bir platfom olursa kısa sürede ve kolay 

bir şekilde onları arayan firmaların talepleri yerine getirilebilir. 

 

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

Destekleyici Politika 1: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim, sağlık, 
kentsel yaşam gibi alanlarda kullanımının yaygınlaştırılması 

 

Tedbir 1: Kurumların birbirleriyle bilgi paylaşabilmesi için yazılım entegrasyonunun 

sağlanması, 
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Tedbir 2: T.C. Kimlik Numarası benzeri bir numara ile tek bir platformda vatandaşın, tüm 
resmi kurumlarda şahsına ait bilgilere ulaşabilmesi, 

Tedbir 3: e-devlet hizmetlerinin çeşitlendirilerek niteliğinin arttırılması, 

Tedbir 4: Teknolojinin (cihaz kullanımı, internet kullanımı, vb.) engelliler tarafından da 
rahatça kullanılabilmesi için geliştirilmesi, 

Tedbir 5: İnternet üzerinden sağlanan kamu hizmetlerinin tek bir modülde birleşmesi, 
entegrasyonunun sağlanması. 

Destekleyici Politika 2: Yerli yazılım progrmlarının geliştirilerek 
yaygınlaştırılması 

 

Tedbir 1: İlkokuldan başlayarak kodlama ve robotik eğitimlerinin yaygınlaştırılması, 

Tedbir 2: Teknoloji okulları kurarak direkt bu alanda yetişecek insanlara eğitim vermek, 

Tedbir 3: Yerli yazılımın kullanılmasının devlet kurumlarından başlanması, özel sektörde 
de kullananlara teşvik verilmesi, 

Tedbir 4: Yerli yazılım portalı oluşturarak firmalara ve ürünlerine erişimde kolaylık 
sağlanması, 

Tedbir 5: Mahalli idareler ve üniversiteler tarafından okul öncesi eğitim için yazılımı 
öğrenmeye teşvik edici çalışmalar düzenlenmesi. 

      

Tablo 7: Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Masası Katılımcı Listesi 

No  Ad- Soyad Kurum Unvan 

1 Ali İhsan ÇOKAN Adapazarı Belediyesi Gençlik Hizmetleri 
Md. 

2 Berfu Özge ÇAKIRGÖZ MARKA Uzman 
3 Burhan DUMAN Sakarya Ticaret İl Md. Araştırmacı (Ö) 
4 Esengül KORKMAZ Ferizli Kaymakamlığı Kaymakam 

5 Fatih ÇELİKEL Sakarya Gençlik Hiz. ve  
Spor İl Md. İl Md. 

6 Hüseyin KESKİN İŞKUR İl Md. Yrd. 
7 İlhan YILMAZ Serdivan Belediyesi Emlak ve İstimlak Md. 
8 Muttalip PEKER MARKA Uzman 

9 Nihat ÇELİK Sakarya BB Stratejik Yönetim Şb. 
Md. 
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Kadınlara Yönelik Yerel Paydaş Toplantısı  
 

14 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen Sakarya 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. En etkin sonucu almak için katılımcı sayısı göz önünde 

bulundurularak bu tema 3 ayrı masada konuşulmuş olup masa katılımcılarının “Kadın 

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

politika önerileri üzerinden görüş alışverişi gerçekleştirmesi sağlanmıştır. Masalarda öne 

çıkan başlıklar ve elde edilen çıktılar aşağıda  “Masa 1”, “Masa 2” ve “Masa 3” (Masa 
isimlerinde kullanılan 1, 2 ve 3 rakamları sadece masaları ayırt etmek için verilmiş olup 

herhangi bir önceliklendirme ya da derecelendirme için kullanılmamıştır.) olarak verilmiştir: 

Fotoğraf 8: Kadınlara Yönelik Odak Grup Toplantısı 
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(MASA 1) Öne çıkan başlıklar: 

 Yerel beldelerde toplantı gibi kalabalık değil bireysel görüşmeler kadınların iş 
gücüne katılımını sağlamak için daha etkili olur. 

 Mahalli idarelerin en küçük birimi olan muhtarların etkisi arttırılabilir. 
 Gelişmiş olarak düşündüğümüz şehirlerin daha ücra köşelerinde gelişmişlikten 

uzak durumda yerler var. Dolayısıyla da aynı şehirde olmalarına rağmen 

merkezdeki yaşıtlarından farklı yetişen pek çok çocuk var. 
 Çalışma saatlerinin geç saatlerde olması veya mesainin uzaması gibi faktörler 

sebebiyle eve geç dönmek zorunda olan kadınların bazıları, çevresindeki kişilerin 

yanlış anlamlar çıkarması veya “ne derler” gibi düşünceler yüzünden yaşamlarının 

olumsuz etkilenebileceği endişesiyle çalışmaktan kaçınmaktalar. 
 Çalışmayan ya da ev hanımı olan maddi durumu yetersiz kadınlara yönelik açılan 

kurslar veya sağlanmaya çalışılan olanakların tamamen ücretsiz verilmesi de 

kendilerini aciz hissettirebilir. Bunun yerine çok cüzi miktarlar talep edilerek bu 

imkânlar sağlanablir. 
 Kadının ekonomik gücü arttıkça söz hakkı artıyor. Erkekler bu yüzden kadınların 

çalışmasını istemiyor. 

 

Bu çerçevede masa katılımcıları tarafından belirli olan destekleyici politikalara ilişkin 

aşağıdaki tedbir önerileri belirtilmiştir.  

(Masa 1) Destekleyici Politika 1: Kadın İstihdamı ve Girişimciliğin 
Arttırılması 

 

Tedbir 1: Kadın girişimcilerden birkaç yıl vergi alınmaması; çeşitil teşviklerle 

desteklenmesi; devlet desteklerinin peşin verilmesi, 

Tedbir 2: Devlet tarafından ücretsiz kreş ve çocuk kulüplerinin yaygınlaştırılması, aynı 

zamanda bu tarz yapılarda çalışacak kadınlarla kadın istihdamının arttırılması 

Tedbir 3: Kadın kursiyerlerin katılımını arttırmak amacıyla meslek edindirme kurslarının 

materyal-malzeme ücretlerini karşılması, 

Tedbir 4: Girişimciliğin ilkokuldan itibaren ders olarak okutulması ve özendirilmesi, 

Tedbir 5: Kadın girişimciliğini ve istihdamını topyekün bir seferberlikle en küçük mahalli 

idarelerden başlayarak tüm ülkeye yaymak, bunu geliştirmek. 

 (Masa 1) Destekleyici Politika 2: Kadının Sosyal Hayata Katılımı 
 

Tedbir 1: Sosyal hayata, mahalli idarelerin seminer-konferans şeklinde katılım sağlaması 

ve kadınların müsait oldukları saatlerde katılımı, 

Tedbir 2: Spor kulüplerinin yaygınlaştırılması, kadınların kendi aralarında sosyalleşmesi, 

Tedbir 3: Yerel yönetimlerce kadınların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için kadın 

lokallerinin kurulması. 
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Tablo 8: Kadınlara Yönelik Yerel Paydaş Toplantısı Masası (Masa 1) Katılımcı Listesi 

No  Ad- Soyad Kurum Unvan 

1 Aysun ERKAN Primeware Yazılım Genel Md. 

2 Burcu Başak KOSOVA Karasu Sosyal Hizmetler 
Merkezi Md. Yrd. v. 

3 Ceren DUGAN SATSO Yönetim Kurulu Üyesi 
4 Dilek MENEKŞE Sakarya Üni. Arş. Gör. 
5 Elem ARSLAN SATSO Yönetim Kurulu Üyesi 

6 Emine Hülya KIRCA 
YERLİKAYA Karasu OSB Bölge Md. 

7 Emine YALIN BALCI Karasu Sosyal Hizmetler 
Merkezi Ebe 

8 Esra ONURAY İl Sağlık Md. Sağlık Hiz. Bşk. 
Yrd. Uzman Doktor 

9 Fatma SAVAŞ Söğütlü İlçe Milli Eğitim Md. Öğretmen 

10 Makbule SÖZDUYAR Sakarya Kadın Girişimci 
Yön. Kurulu Üye 

11 Nursel AKAY Sakarya Primeware Yazılım Yazılım Müh. 

12 Seçil AĞAR Tarım Kredi Koop. Sakarya 
Bölge Birliği Yönetmen Yrd. 

13 Ümit TAŞKIRAN Kocaali Kaymakamlığı Memur 
14 Zehra DİRİM SATSO KGK Bşk. 

 

 

(MASA 2) Öne çıkan başlıklar: 

 Kadın istihdamının arttırılması için öncelikle kadının aile içerisinde üstlenmiş 

olduğu rollerin yükünün hafifletilmesi gerekir. 
 Yükseköğrenim yapmış güçlü kadınlar iş hayatında yer almak ister ve bunun için 

çabalar iken onları en çok yoran duygusal yıpranmışlıktır. 
 Kadınlara yönelik esnek iş saati uygulaması olursa iş hayatında yer almalarının 

daha kolay olacağına dair ortak fikir masaya hakimdir. 
 Masa katılımcıları tarafından kayıt dışı istihdamın önlenmesi konusunda 

tartışılmıştır. 
 Kadının toplum içinde kendini var edebilmesi bir süreç meselesidir. Kadın 

girişimciliğinin artması noktasında ise hayatın içindeki düzenlemelere bakmak 
gereklidir. 

 Kadınlar erkeklere göre hayata yenik başladığı için iş hayatında yer almaları daha 

zor olmaktadır. 
 Kadınların ucuz işgücü olarak görülmesi öncelikle çözülmesi gereken bir 

problemdir. 
 Kadınlar evlenince aile içinde çok fazla yükümlülüğü üstlenmekte ve birçok 

sorumluluğu üstlenerek bir bakıma hayatlarını kendileri zorlaştırmaktalar. Aile 
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içindeki görevlerin paylaşımı hususunda daha fazla sorumluluk alarak fedakarlık 

yapmaktalar. 
 Kadının girişimcilik konusunda önünde birçok engel olduğu için çok fazla çaba 

vermesi gerekirken, erkeklerin bu kadar uğraşmasına gerek kalmamaktadır. 
 Türkiye’de 2017 TÜİK verilerine göre yükseköğrenim sahibi kadın ve erkeklerin 

oranı hemen hemen aynı, ama istihdam edilen vatandaşların sayısal değerlerine 

bakıldığında iş hayatında yer alan kadınların oranının erkeklerinkine göre çok 

düşük olduğu görülmektedir. 
 Kadınlar örgütlenmemekte ve örgütlenmeyi başaramamaktadır. Önemli 

problemlerden biri kadınların iş dünyasında birbirlerine karşı hoşgörülü 

olmamasıdır. 
 Dezavantajlı ve söz hakkı olmayan kadınların yaşadığı yerlerde eğitim alanında 

kendilerini daha değerli hissedecekleri uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir. 
 Kadınların el emeklerinin ticarileştirilebileceği fikirler geliştirilmelidir. 
 Çalışan kadınlar çocuklarına yakın olabilmeli, eğer bu sağlanırsa çalışabilmeleri 

ve çalışma dışındaki saatlerini daha etkin bir şekilde değerlendirebilmeleri 

mümkün olur. Bunun için kreşlerin arttırılması gerekmektedir. 
 Kadınların çocuk sahibi olduğunda izne ayrılmaları yerine esnek çalışma saatleri 

ile iş hayatından kopmamaları sağlanabilir. 
 Kamuda çalışan kadınlar daha şanslıyken özel sektörde çalışan kadınlar kendini 

daha değersiz hissetmektedir. 
 Kamu çalışanlarının sahip olduğu avantajların özel sektöre de taşınması mümkün 

olmalıdır. 
 Kadınların girişimci olarak hayatlarını idame ettirebilmeleri için öncelikle erkeklere 

kendilerini kabul ettirmeleri gerekmektedir. 
 İş hayatında kadınlar daha titiz çalıştıkları için erkek yönetici ve işverenler 

tarafından kadın çalışanlar daha çok tercih edilmeye başlanmış durumda. 
 Kadın girişimcilere verilen KOSGEB kredileri olması gerektiği ölçüde verimli 

değildir. 
 Kadınların evli olması kariyerlerinde yükselmelerine engel teşkil edebilmektedir. 
 Başörtüsü halen ülkemizde kadın istihdamı konusunda engel teşkil etmektedir. 
 Katılımcılar, moderatör tarafından Türk Medeni Kanunu hakkında bilgilendirilmiştir. 
 Çalışmayan kadınların sosyal hayatı daha çok kendi yaşam alanı ile sınırlıdır. 
 Kadın yalnızca aile içerisindeki “anne” ve “eş” kimliklerinden ayrı olarak toplumun 

bir bireyi olarak kabul edilmelidir. 
 Kadınların sosyal haklarını öğrenmeleri için eğitim almaları gerekmektedir. 
 Ülkemizde kadınları erkeklerin gerisinde bırakan, erkeği öne çıkaran ve kadını 

küçük düşüren söylemlerin değiştirilmesi gerekmektedir. 
 Türk toplumunda gelenekler yasadan önde gitmekte, öncelikle bunların yıkılması 

lazım. Eğitim alan çalışan kadınlar bile buna karşı durmakta zorlanmaktadır. 
 Sivil toplum örgütleri bir ülkede ne kadar çoksa orada kadınlar daha değerlidir. 
 Eğitim alan kadınların daha rahat daha özgür olduğuna dair bir algı var, bu doğru 

değil. 
 Kadınlar, iş hayatında başarılı olup kariyerlerinde ilerledikçe hem iş yerinde hem 

aile içinde daha fazla baskıya maruz kalmaktadır. 
 Kadınlara yönelik sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi gerekmektedir. 
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 Ülkemizde çalışmayan ve eğitimsiz kadınlar sosyal hayatta kendilerini ifade 

etmekte zorlanmaktadır. 
 Ulusal televizyon yayınlarında kadınları evde tutmaya, çalışma hayatına 

katılmalarını önlemeye yönelik programlar var. 
 Kadın hakları konusunda kadınların bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 
 Kreşler olmadan kadınların çalışma hayatında yer alması çok zor. 
 Çalışan kadınların STK’lara katılımının arttırılması gerekmektedir. 
 Kadının sosyal hayatta erkekle eşitlenmesini sağlayan yasal düzenlemelerin 

arttırılması hakkında tartışılmıştır. 
 

Bu çerçevede masa katılımcıları tarafından belirli olan destekleyici politikalara ilişkin 

aşağıdaki tedbir önerileri belirtilmiştir. 

(Masa 2) Destekleyici Politika 1: Kadın İstihdamı ve Girişimciliğin 
Arttırılması 

 

Tedbir 1: Eğitim vb. uygulamalarla kadına yönelik toplumsal algı değiştirilerek erkeğin aile 

hayatına en az kadınların yaptığı kadar katkısının sağlaması, 

Tedbir 2: Yasalar ve birtakım düzenlemeler ile kamu ve özel sektörde çalışan kadınlar 

arasındaki hakların ilgili mevzuatlarla değiştirilmesi ve yeni düzenlemeler yapılarak 

eşitlenmesi, yasal düzenlemelerle kadının çalışması desteklenmesi, işverenlere kadın 

istihdamı noktasında özel desteklerin verilmesi (iş kanunu değişiklikleri, vergi ve sigorta 
indirimi, kreşlerin yaygınlaştırılması), işveren pozisyonundaki kadınların kadın çalışan 

istihdamına öncelik vermesi, 

Tedbir 3: Kadınların kayıt dışı istihdamının önlenmesi için denetimlerin arttırılması, 

kadınlara hak eğitimlerinin arttırılması, kamu spotu ve reklamların arttırılması, 

Tedbir 4: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın çalışan kadınlara verdiği maddi destek 

projelerinin uygulandığı pilot il sayısının arttırılması/uygulamanın ulusal ölçeğe yayılması, 

kadınların işletme sahibi olma amacıyla devletten aldığı kredi desteklerinin geri 

ödemesinde ödeme kolaylıkları sağlanması, kadın girişimciliğinin arttırılması noktasında, 

kadına özel hibe programlarının tasarlanması, uygun kredilerin uygulanması, kadın dostu 

finansal sistemlerin kurgulanması, 

Tedbir 5: Kadının girişimcilik ve çalışma hayatı konularında okul çağlarından itibaren 

eğitimlerle bilinçlendirilmesi (girişimcilik eğitimi, sosyal medya yönetimi eğitimi vb.). 

 (Masa 2) Destekleyici Politika 2: Kadının Sosyal Hayata Katılımı 
 

Tedbir 1: Toplumsal algı değiştirilerek kadın sadece aile çatısı altında 

değerlendirilmemesi, kadının “birey” kimliğinin kabul edilmesi, 

Tedbir 2: Kadına yönelik şiddet dilinin ve tahkir edici söylemlerin değiştirilmesi, kadın 

hakları konusunda eğitim verilmesi ve bu eğitimlere erkeklerin de katılması sağlanarak 

ortak dil oluşturulması, 
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Tedbir 3: Kadının sosyalleşmesi sağlanarak sivil toplum örgütleri oluşturulması, kadınla 

ilgili mevcut STK’ların güçlendirilmesi, kadının sosyo-kültürel alanda ilgili kuruluşlarca 

proje bazlı olarak desteklenmesi, rol model olabilecek kadın figürleri (başarılı iş kadınları) 

vasıtasıyla kadının sosyal hayatına yönelik çalışmalara etkin bir şekilde yer verilmesi, 

Tedbir 4: Görsel medyada şiddet sahnelerine yer verilmesinin önlenmesi ve kadınlara 

yönelik eğitici programların yayınlanması, 

Tedbir 5: Medeni Kanun’da 2002 yılında yapılan değişikliklerde (mal rejimi konusundaki 

değişiklik) olduğu gibi kadının sosyal hayatta erkekle eşitlenmesini sağlayan yasal 

düzenlemelerin arttırılması (kadının eşinin soyadını kullanma zorunluluğunun kaldırılması, 

aile soyadı ve aile kütüğü uygulamalarının oluşturulması) yerel yönetimlere kadın yaşam 

merkezleri kurulması zorunluluğunun getirilmesi, yerel yönetimlerin STK’lara ayırdığı 

bütçenin denetlenmesi. 

 

Tablo 9: Kadınlara Yönelik Yerel Paydaş Toplantısı Masası (Masa 2) Katılımcı Listesi 

No  Ad- Soyad Kurum Unvan 

1 A. Kadir USLU MARKA Uzman 

2 Arzu SAYGINER ÇİL SBB / AR-GE AB ve Dış İlişkiler 
Uzmanı 

3 Aynur TURAN SGK İl Md. Merkez Md. Yrd. 

4 Betül OSMANOĞLU Sakarya BB Sos. Hiz. Şb. 
Md. 

Sosyal Hizmet 
Uzmanı 

5 Betül URUK Sakarya Barasu Kadın 
Hakları Merkezi Avukat 

6 Çiğdem DAĞ TKB  

7 Esra UZUNOĞLU KADEM Sakarya Yönetim Kurulu 
Başkan Yrd. 

8 Gülşen KOR KILIÇ Sakarya İl Dernekler Md. VHKİ 

9 Hatice ÖZÇELİK SÜRÜCÜ Sakarya Defterdarlığı 
Muhasebe Md. Md. Yrd. 

10 İlknur ÇİFTCİ İl Afet ve Acil Dr. Md. VHKİ 
11 Meva Ecem ÇİFTCİ MARKA Uzman 
12 Neslihan ACAR Denetimli Serbestlik Md. Sosyolog 
13 Sema GÜL Defterdarlık Muh. Md. Md. Yrd. 
14 Tevhide YAĞAN Türk Kadınlar Birliği Başkan 
15 Tülay BALKIZ Cancans Börek ve Tatlıları Firma Sahibi 
16 Yasemin ÖZCAN Defterdarlık Muh. Md. Md. Yrd. 
17 Yeliz Hayat ÖZCEYLAN Sakarya BB Sosyal Hiz. Sosyolog 

18 Zeliha AKÇE Sakarya Çevre ve Şehircilik 
İl Md. Jeofizik Müh. 

19 Zeynep ÖKTEM Sakarya Çevre ve Şehircilik 
İl Md. Mimar 
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(MASA 3) Öne çıkan başlıklar: 

 Özgecan Aslan’ın katlinden sonra basındaki medya haberlerinin bu konuyu çok 

açık ve sert biçimde medyada yansıtmaları dolayısıyla bu cinayete yakın bir 

zamanda bu cinayetin başka kişilerce taklit edilmesi, medyanın bu konuda daha 

bilinçli olup haberi daha üsluba uygun biçimde koyması gerektiği vurgulanmıştır. 
 Birçok sorunun temelinde insana değer vermeyen zihniyetin ve ailelerin çocuk 

geliştirmesindeki sorunların yattığı düşünülmüştür. Bu yüzden hem erkek hem kız 

çocukların yetiştirilirken sorumluluk sahibi, paylaşımcı ve kadına ve insana değer 

veren zihniyette yetiştirilmesinin aileler açısından önemli bir sorumluluk olduğu 

vurgulanmıştır. Bu yüzden çocuk yetiştirme konusunda ailelerin bilinçlendirilmesi 

gerektiğinin önemi vurgulanmıştır. 
 Çocuk tacizlerinin genelde çocuğa en yakın kişiler tarafından yapıldığı ve bu 

konuda ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiği söylenmiştir. 
 Kadınların yönetici olmasının önünü kapatıldığından ötürü kadın yönetici 

kotalarının olması gerektiği konuşulmuştur. 

 

Bu çerçevede masa katılımcıları tarafından belirli olan destekleyici politikalara ilişkin 

aşağıdaki tedbir önerileri belirtilmiştir. 

(Masa 3) Destekleyici Politika 1: Kadın İstihdamı ve Girişimciliğin 
Arttırılması 

 

Tedbir 1: Çalışan anneler için belediye ve kamu kurum ve kuruluşlarının içine kreşler 

yapılması; Kadınların bireysel isteğine bağlı olarak çalışan anneler için esnek çalışma 

saatleri yapılması ve maaşların buna göre düzenlenmesi, 

Tedbir 2: Amirlerin çalışan anneler için yapılan mevzuata uymaması dolayısıyla çalışan 

anneler için iş yerlerinde mevzuat denetiminin daha sıkı, sağlıklı ve işlevsel hale getirilmesi 

ve mevzuatın daha net hükümler içermesi, 

Tedbir 3: Kamu spotları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın çalışmaları, görsel ve 

yazılı basında yer alacak bilgilendirici yayınlarla kadın istihdamının kaynak israfı 

bakımından önemi vurgulanması ve aynı şekilde nüfus artış hızının da toplum açısından 

göz önüne alınması gerekli bir husus olduğu konusunda toplumsal olarak bilinç 

oluşturulmalı ve erkeklerin aile hayatının gereklerine katılımının arttırılması, 

Tedbir  4: Yönetici olma yolunda ortaya çıkan engeller istihdama engel olmaktadır. 

Kadınların kariyer ilerlemesinde ortaya çıkan negatif algının kültürel ve ekonomik 

sebepleri teşhis edilerek düzenlemeler yapılması, 

Tedbir 5: İsimsiz mesleklerinin şartlarının(bakıcı, temizlik vs.) şartlarının, isimlerinin eğitim 

ve sertifikalarının düzenlenmesi. 

 (Masa 3) Destekleyici Politika 2: Kadının Sosyal Hayata Katılımı 
 

Tedbir 1: Kadınlara yönelik halk eğitim vs. kurslarının ve bu kursların tanıtımlarının 

toplumun her kesimine ulaşacak şekilde arttırılarak, bu aktivitelere katılımın teşvik 
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edilmesi; kadınların birey olarak kendilerine vakit ayırmaya teşvik edilmesi, kamu 

kurumları ve belediyelerce düzenlenecek ücretsiz sosyal aktivitelerin (sinema,tiyatro, spor 
vs.) arttırılması, 

Tedbir 2: Kadınları sosyal hayattaki yerini anlatacak ve destek çıkacak aile eğitim 

merkezlerinin ve buna yönelik programların arttırılması, 

Tedbir 3: Kız çocuklarının ve kadınların toplumda sosyal yönden ezilmemesi adına 

seminerler aracılığıyla psikolojik olarak eğitilerek toplumda farkındalıklı olarak 

konumlandırılması ve medyanın bu konuda sorumlu yayın yapması, 

Tedbir 4: Mağdur kadınların sosyal hayata katılımı için sosyal danışmanlık merkezlerinin 

kurulması, bu merkezlerde hem psikolojik hem de istihdama yönelik olarak kadınlara 

destek verilmesi 

Tedbir 5: Kamu kurumlarının kadın ve çocuklara yönelik programların duyurusunda 

sosyal medyanın etkin kullanılması 

 

Tablo 10: Kadınlara Yönelik Yerel Paydaş Toplantısı Masası (Masa 3) Katılımcı Listesi 

No  Ad- Soyad Kurum Unvan 

1 Arzu AKBULUT Sapanca Kaymakamlığı Yazı İşleri Md. 
2 Dilek AKTAŞ Erenler Bld. - 
3 Esra TERZİOĞLU Butik İşletme Butik İşletmecisi 
4 Hatice ÇOBAN T.K.B - 
5 Hatice SÜMER Sakarya Valiliği İl Müftülüğü Müftü Yrd. 
6 Hayriye SEZER MARKA Uzman 

7 M. Çağla UYGUN KILIÇ Sakarya İl Milli Eğitim Md. Ar-Ge (PEK) İngilizce 
Öğretmeni 

8 Merve TEMELLİ Akbank  
9 Nilsu KAHRAMAN Sakarya 2.OSB Bölge Md. Elk. Müh. 

10 Nimet CEBECİ  Muhtar 

11 Özge AKIN GENÇ Sakarya 2. OSB Finans-Muh. 
Sorumlusu 

12 Rabia ÇAKAR Sakarya Barasu Kadın 
Hakları Merkezi Avukat 

13 Tuğçe YILMAZ Serdivan Bld. Şehir Plancısı 
14 Yasemin SEZGİN Sakarya Valiliği İl Müftülüğü Din Hiz. Yrd. Personel 
15 Zehra ÖZTÜRK Erenler Bld. - 
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Gençlere Yönelik Yerel Paydaş Toplantısı 
 

14 Şubat 2018 tarihinde Sakarya Kadınlara Yönelik Yerel Paydaş Toplantısı ile eş zamanlı 

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. En etkin sonucu almak için katılımcı sayısı 

göz önünde bulundurularak bu tema 2 ayrı masada konuşulmuş olup masa katılımcılarının 

“Genç İstihdamı ve Girişimciliğin Desteklenmesi” ve “Gençliğin Toplumsal Hayata 

Katılımı” destekleyici politika önerileri üzerinden görüş alışverişi gerçekleştirmesi 

sağlanmıştır. Masalarda öne çıkan başlıklar ve elde edilen çıktılar aşağıda  “Masa 1” ve 

“Masa 2” (Masa isimlerinde kullanılan 1 ve 2 rakamları sadece masaları ayırt etmek 

için verilmiş olup herhangi bir önceliklendirme ya da derecelendirme için 

kullanılmamıştır.) olarak verilmiştir. 

 

Fotoğraf 9: Gençlere Yönelik Odak Grup Toplantısı 
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(MASA 1) Öne çıkan başlıklar: 

 Gençlerin istihdamda yer alma endişelerinin yüksek düzeyde olduğu belirtilmiştir. 
 Gençlerin istihdam, girişimcilik hususları başta olmak üzere bilinç düzeylerinin 

geliştirilmesinin önemi vurgulanmıştır. Gençlerin kendilerini değerli hissettirecek ve 

geleceğin sahibi olduklarını dolayısıyla bu husustaki sorumluluklarının bilincinde 

olmasını sağlayacak motivasyon-farkındalık oluşturma faaliyetlerinin gerekliliği 

vurgulanmıştır. 
 Gençlerin mevcut potansiyelinin ve motivasyonunun ülkenin kalkınmasına 

kanalize edecek mekanizmaların tasarlanması gerektiği belirtilmiştir. 
 Özel bütçe ve çaba gerektiren programlama dilleri ve sertifikasyon programları için 

gençlere yönelik desteklerin yaygınlaştırılması gerektiği belirtilmiştir. 
 Gençelerde yetenek-meslek uygunluğunun sağlanmasının gelecek için kritik bir 

husus olduğu belirtilmiştir. 
 Staj süreçlerinin yetersiz ve etkisiz olduğu sorunu dile getirilmiştir. 
 Örgün eğitim ile birlikte alaylı eğitim kavramının önemi, bu konuya da eğilinmesi 

gerekliliği belirtilmiştir. 
 Gençlik Merkezi temsilcileri gençlere yönelik faaliyetleri hakkında bilgilendirmede 

bulunmuştur. Gerek gençlere ulaşma gerekse gençlerin kendilerine yönelik 

faaliyetlere ilgisizliğinin önemli sorunların başında geldiği belirtmiştir. 
 KOSGEB, MARKA vb. kurum kuruluşların gençlere yönelik destekleri ve gençlerin 

bu desteklerden nasıl yararlanacağı konusunda bilgi ve yönlendirme gerekliliği dile 

getirilmiştir. 
 Halk eğitim merkezleri, yerel yönetimlerin ilgili birimleri ve gençlik merkezlerinin 

daha aktif hale gelmesi ve aralarında bigi paylaşımı ile ortak koordinasyon 

sağlamaları gerektiği vurgulanmıştır. 
 Gençlere yönelik “Melek Yatırımcılık” gibi iş fikri sahibi ile sermaye sahibini 

eşleştiren platformların yaygınlaştırılması gerektiği belirtilmiştir. 
 Mesleki eğitimin gençlerin ve onların ailelerinin nezdinde daha prestijli hale 

getirilmesinin avantajları üzerinde durulmuştur. Yine bu çerçevede gençlerin 

mesleki eğitime yönlendirilmesi için farkındalık çalışmalarının önemi belirtilmiştir. 
 Gençlerin toplumsal hayata katılım düzeyini arttıracak psikoloji, sosyoloji atölye 

çalışmaları benzeri faaliyetlerin yaygınlaştırılmasının önemi vurgulanmıştır. 
 Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi iyi uygulama örneği olarak verilmiş, Sakarya 

ve diğer illerde yaygınlaştırılabileceği belirtilmiştir. 
 Şehirlerde düzenlenen tüm sosyal, kültürel faaliyetlerin kompakt ve erişilebilir bir 

platformda yayınlanabilceği önerilmiştir. 
 Sosyal, Sportif ve kültürel faaliyetler için fiziksel imkânların arttırılması gerektiği 

belirtilmiştir. 
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Bu çerçevede masa katılımcıları tarafından belirli olan destekleyici politikalara ilişkin 

aşağıdaki tedbir önerileri belirtilmiştir. 

(Masa 1) Destekleyici Politika 1: Genç İstihdamı ve Girişimciliğinin 
Desteklenmesi 

 

Tedbir 1: Liseden üniversiteye geçişte “Meslek Danışmanlığı” sürecinin etkin yürütülmesi; 

erken danışmanlık sisteminin etkinleştirilmesi suretiyle meslek-yetenek eşleştirmesinin 

yapılması, 

o Sanayicinin ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacı için mesleki-teknik eğitimin 

gençler arasında daha cazip hale gelmesine yönelik faaliyetler yapılması, 

 

Tedbir 2: Geleceğin meslekleri gözönünde bulundurularak merkezi düzeyde planlama 

yapılması ve genç adayların bu mesleklere yönlendirilmesi, 

Tedbir 3: Tüm eğitim düzeylerinde staj sürelerinin yeterli düzeye çıkarılması ve stajların 

daha etkinleştirilmesi; 

o Gençlere yönelik destek sağlayan kurumların (KOSGEB vb.) gençler arasında 

bilinirlik düzeyinin arttırılmasına yönelik tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin ilgili 

kurumlar işbirliğinde gerçekleştirilmesi, 

o Üniversitelerdeki girişimcilik eğitimlerinin kapsamının genişletilmesi, 

Tedbir 4: Çağımızın gereklilikleri olan yazılım, programlama bilme vb. yetkinliklerinin 
öğrenilmesine yönelik gençlere desteklerin arttırılması (CISCO vb. özel yazılım ve 

sertifikasyon programları), 

Tedbir 5: Genç girişimcilere iş kurma süreçlerinde pozitif ayrımcılık uygulanması 

(bürokratik süreç, geri ödeme kolaylığı vb.) ayrıca gençlere yönelik “Melek Yatırımcı 

Platformları”nın yaygınlaştırılması (iş fikri-sermaye eşleştirmesi). 

(Masa 1) Destekleyici Politika 2: Gençliğin Toplumsal Hayata Katılımı 
 

Tedbir 1: Gençlerin kendilerine inançlarını (özgüvenlerini) arttıracak motivasyon 
programları tasarlanması (Örneğin alanlarında rol model kişiler ile gençlerin biraraya 

getirilmesi, koç-gençlik eşleştirmesi gibi.), 

Tedbir 2: Şehirdeki kültür, sanat ve sportif faaliyetlerin tek bir web portalında güncel ve 

detaylı bir şekilde yayımlanması (SATBİS Turizm Bilgi Platformu benzeri “Etkinlik 

Platformu” tasarlanması), 

Tedbir 3: Yerelde kurum ve kuruluşların alacakları hizmetlerde öncelikli olarak ilgili eğitim 

kurumları ile iletişime geçmesi ve ilgili bölüm öğrencilerini kullanması dolayısı ile 

öğrencilerin eğitim hayatları süresinci pratik uygulama imknlarının arttırılması, 

Tedbir 4: İl Gençlik Spor Müdürlükleri, Gençlik Merkezleri, faaliyet alanı gençler olan 

STK’lar arasında koordinasyon sağlanması ve kurumlararası  “Gençlik Danışma 

Merkezleri”  işlevi de görecek ortak platform kurulması, 
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Tedbir 5: Özelllikle yerel yönetimlerin gençlerin taleplerine ve ilgi alanlarına yönelik 

sanatsal, kültürel ve sportif faaliyet-etkinlikler düzenlemesi ve gençlerin katılımını teşvik 

edici sertifika-ödül gibi Içerikleri olan mekanizmaların tasarlanması gerekmektedir (Etkinlik 

katılımcılarına bazı platformlarda, mekanlarda indirimler yapılması, ayrıcalıklar 

sağlanması vb.). 

 

Tablo 11: Gençlere Yönelik Yerel Paydaş Toplantısı Masası (Masa 1) Katılımcı Listesi 

No  Ad- Soyad Kurum Unvan 

1 Ali Can SAK Sakarya GGK - SATSO Başkan 
2 Barış TUDU TÜMSİAD  
3 Cemil SALTIK SATSO Genç Girişimci  
4 Cennet YAVUZ KYK  

5 Cihan OKUR TÜMSİAD Sakarya Şube 
Genç TÜMSİAD 

Genç TÜMSİAD 
Başkanı 

6 Emre KAYA Sakarya Üni. Öğr. Konseyi  
7 Engin TUMBAZ SATSO GGK SGK 
8 Fatih ÜNAL Sakarya Üni. Öğr. Konseyi  
 Fatma AVŞAR   

9 Firdevs ORHAN KYK  
10 Gökhan ÇALIŞIR Çökekler Mah. Muhtarı Muhtar 
11 Hacer ALBAYRAK KYK Yurt Md. 

12 Hande Sena ELMAS Rahime Sultan Kız Öğr. 
Yurdu Öğrenci 

13 İffet KARAGÖZ Gençlik Merkezi  

14 Melike BEKTAŞ KYK Yurt Yönetim 
Personeli 

15 Merve ERGÜN Sakarya KYK Öğrenci 
16 Merve Nur YAZANEL Sakarya KYK Öğrenci 
17 Muhammet KUMBAŞLI Gençlik Merkezi Gençlik Lideri 
18 Muhsin CEVHERLİ SATSO GGK Genç Girişimciler K. 
19 Murat AKAY Karapürçek Kaymakamlığı Memur 
20 Murat UNCUOĞLU MARKA Uzman 
21 Mustafa BÖLÜK Sakarya İl Dernekler Md. VHKİ 

22 Mustafa DURNA Sakarya Denetimli Serbestlik 
Müdürlüğü Memur 

23 Oğuzhan ŞİMŞEK SATSO Genç Girişimciler 
Kurulu 

24 Ömer TURAN Sakarya BB Mak. Müh. 
25 Özkan ALTMIŞSEKİZOĞLU SATSO  



       

 43    

Sakarya Yerel Paydaş Toplantıları 

Raporu 

26 Rabia KARAGÖZ Gençlik Merkezi - 
27 Recep ÖZEN İl Milli Eğitim AR-GE AR-GE - Öğretmen 
28 Sefa ÇORLU Serdivan Bld. İnş. Teknikeri 
29 Yakup KILIÇ Gençlik Merkezi Gençlik Lideri 
30 Yasemin KARA KYK  
31 Yeşim MARANGOZ Gençlik Merkezi Gençlik Lideri 

 

 

(MASA 2) Öne çıkan başlıklar: 

 Türkiye genelinde genç işsizliği çok yüksek seviyelerdedir. İşverenler gençlere 
tecrübesiz diyerek iş vermemekte ya da verse bile oldukça düşük ücretlerle 
çalıştırmaktadırlar. Bu durum gençlerin maddi zorluklar yaşamasına, eğitim 
esnasında borçlandığı öğrenim kredisi gibi yüklerin altında kalmalarına ve 
üretken dönemlerinde yeterince ekonomiye ve kendilerine katkı 
sağlayamamalarına neden olmaktadır. 

 Piyasada üniversite mezunu işsiz yüksek oranlarda mevcutken, 
işletmelerde nitelikli teknik eleman bulmada sorun yaşanmaktadır. Üniversite 
okuma imkanı bulan gençler meslek edinme değil, diploma sahibi olmayı tercih 
etmektedir. Bu durum da masa başı iş bekleyen büyük kitleler oluşmasına yol 
açmaktadır. 

 Girişimcilik kültürü ve buna yönelik teknik bilgiler gençlere yeterince 
aktarılamamaktadır. Lisede ya da üniversitede okumakta olan bir genç iş kurma 
kültürü ve bilgisini okulda edinmemekte, varsa aile ve arkadaş çevresinden 
alabilmektedir.  

 KOSGEB desteklerinden faydalanmak için uygulamalı girişimcilik destekleri 
oldukça yaygındır. Ancak, bu destekler nitelikli iş kuracaklar ve basit ticari 
faaliyetler için eşit düzeyde algısı mevcuttur. Bu eğitimlerin iş niteliğine göre 
farklılaştırılması ve desteklerin de daha farklı sağlanması düşünülmelidir.  

 Gençlerde genel bir mutsuzluk ve umutsuzluk hali bulunmaktadır. Özellikle 
kendilerini keşfetmede yeterli yönlendirmeye tabi tutulmamaktadırlar. Pek çok 
farklı yetenek bu nedenle körelmektedir. 

 Türkiye genelinde eğitim niteliği yeterli seviyede değildir. Nicelik olarak ve 
imkanlar bakımından gelişme iyi seviyedeyse de nitelik bakımından eğitim zayıf 
kalmaktadır. Özellikle bölüm tercihlerinde puana göre tercih yapılmakta, yetenek 
ikinci planda kalmaktadır. 

 Gençlerin kendini tanımaları, gelecek planlamasına tabi tutulmaları için yatırımlar 
arttırılmalıdır. Başarı hikayeleri gerek eğitim gerekse de popüler kültür olanakları 
ile yaygınlaştırılmalıdır. 

 Gençler yaşadıkları çevrenin dışı hakkında yeterli ilgi ve bilgiye sahip değillerdir. 
Özellikle yurt dışına açılmaları konusunda ortam sağlanması vizyon geliştirme 
bakımından faydalı olacaktır. 

 Genç istihdamı teşvik edilmeli, genç çalıştıran işletmelere vergi avantajları 
sağlanmalıdır. Bu durum gençlerin zaman kaybını önemli ölçüde azaltabilecektir. 

 Genç girişimciliğinde iş kurma bürokrasisi büyük oranda kolaylaştırılmıştır, bunun 
daha da geliştirilmesi ve yeteri kadar duyurulması sağlanmalıdır. 
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 Özellikle mesleki ve teknik eğitimde algı olumsuz düzeydedir. Bunu yenmek için 
popüler kültürde bu okul mezunlarının algısını iyileştirici rol modeller 
yaygınlaştırılmalıdır. 

 Gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durmasında spor oldukça önemlidir. 
Gençlerin yeteneklerine göre branşlara ayrılmaları ve bu alanlara teşvik 
edilmeleri sağlanmalıdır. 

 Gençlerin tatil dönemlerinde dönemsel çalışma kültürüne sahip olmaları 
desteklenmelidir. Özellikle turizm sektörü bu anlamda değerlendirilmelidir. 

 
Bu çerçevede masa katılımcıları tarafından belirli olan destekleyici politikalara ilişkin 

aşağıdaki tedbir önerileri belirtilmiştir. 

(Masa 2) Destekleyici Politika 1: Genç İstihdamı ve Girişimciliğinin 
Desteklenmesi 

Tedbir 1: Girişimciliğin erken yaşlarda başlaması için çalışmalar yapılması, 

Tedbir 2: Gençlerin girişimcilikte yurt dışına da açılmasının sağlanması, 

Tedbir 3: Genç girişimciliğinin geliştirilmesi için yerel enstitüler / merkezler kurulması, 

Tedbir 4: Fikirlerin paylaşıldığı, incelendiği, uygulandığı, ödüllendirildiği ve melek 

yatırımcı bulma olanaklarının bulunduğu ulusal bir portal oluşturulması, 

Tedbir 5: Gençlere yönelik istihdam ve finansman olanaklarının paylaşıldığı ulusal bir 

portal oluşturulması. 

(Masa 2) Destekleyici Politika 2: Gençliğin Toplumsal Hayata Katılımı 
 

Tedbir 1: Kültür ve sanat faaliyetlerine yönelimin desteklenmesi ve şenlik ve festivallerde 

gençlerin daha fazla yer almasının sağlanması, 

Tedbir 2: Gençlerin kamuda karar alma süreçlerine dahil edilmesi, 

Tedbir 3: Eğitim sisteminin gençlerin sosyal hayata dahil edilebilecek yetenekleri 

kazanabilmeleri üzerine tasarlanması, 

Tedbir 4: Toplumun her kesimindeki gençlerin (özellikle dezavantajlı gruplar) sağlıklı 

bireyler ve gençlerle aynı ortamlarda bulunmalarının sağlanması, 

Tedbir 5: Gençlerin sosyal projelerde yer almaları, düzenleyici ve uygulayıcı olmalarının 

sağlanması. 

 

Tablo 9: Gençlere Yönelik Yerel Paydaş Toplantısı Masası (Masa 2) Katılımcı Listesi 

No  Ad- Soyad Kurum Unvan 

1 Ayşe YURTSEVEN Gençlik Merkezi  
2 BüşraDEMİR Kent Konseyi  
 Cem BAYRAK MARKA Birim Başkanı v. 

3 Esra Zeynep DİNÇ KADEM Temsilcilik Sekreteri 
4 Furkan KARAHAN Sakarya AFAD Personel 
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5 Gönül ÇIDACI Gençlik Merkezi  
6 Hatice KARA KYK Yurt Müdürü 
7 Hatice ÖZDOĞAN Gençlik Meclisi Öğrenci 
8 İbrahim İŞERİ Sakarya BB Proje Uzmanı 
9 İlhan FERAK Gençlik Merkezi - 

10 Kaan YÜZÜAK Gençlik Merkezi Üye 
11 Kemal ATAÇ Gençlik Hizm. Spor İlçe Md. İlçe Md. 
12 Mahmut KILIÇ İl Afet ve Acil Dr. Md. VHKİ 
13 Melike ARIK NAL Sakarya BB Proje Uzmanı 
14 Nurbahar YILDIZ Kent Konseyi  

15 Ömrüye Rumeysa 
ÖĞÜNÇLÜ Gençlik Meclisi Öğrenci 

16 Özgür AYSU Sakarya Ticaret Borsası Üye İlişkileri 

17 Sibel DUMAN Geyve Sosyal Yardım 
Kurumu Md. Yrd. 

18 Şüheda ÇAKIR KADEM Gençlik Komisyonu 
Üyesi 
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Sonuç Değerlendirme 

On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde 14 Şubat 2018’de Sakarya’da 

gerçekleştirilen yerel paydaş toplantılarına kurum/kuruluş, üniversite, STK vb. temsilcileri 
başta olmak üzere 210 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.  

Sakarya ilinde katılım sağlayan hazırun eliyle Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenmiş 

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

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

Yenilikçi ve Rekabetçi Üretim” ve “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” 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. Sakarya ilinde beş tema özelinde XX 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 

şekilde uygulanması için ana kriterlerden biri tüm yurt sathında benimsenmesidir ki 

katılımcılık ilkesi Plan hazırlık süresince Bakanlık tarafından azami ölçüde gerçekleşmiştir.  
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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 
d. Teknoloji kullanımı, sulama altyapısı ve arazi toplulaştırma hizmetlerinin 

yaygınlaştırılması 
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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 

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 
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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: Sakarya Geniş Katılımlı Yerel Paydaş Toplantısı Katılımcı Listesi 

No Ad - Soyad Kurum  

1 A. Kadir USLU MARKA 

2 Ahmet BAYRAKTAR SASİAD 

3 Ahmet ÇUBUK Sakarya 1. OSB Bölge Müdürlüğü 

4 Ahmet ÖLMEZ TÜMSİAD 

5 Ali  İl 

6 Ali ADA Sapanca Kaymakamlığı 

7 Ali İhsan ÇOKAN Adapazarı Belediyesi 

8 Ali Ulvi ÖZERDEM İl Gıda Tarım ve Hay. Md. 

9 Alper BALCI Kocaali Kaymakamlığı 

10 Arif ÖZSOY KYK 

11 Arzu SAYGINER ÇİL SBB / AR-GE 

12 Aslıhan YÜRÜK SSMMO 

13 Aydın YILMAZER Sapanca Bld. Bşk. 

14 Aykut KÖK Valilik 

15 Aynur TURAN SGK İl Md. 

16 Ayşe Nur ATAKAN DEĞER Sakarya Teknokent 

17 Aziz MERCAN Karasu Kaymakamlığı 

18 Aziz ÖĞÜTLÜ İl Sağlık Md. 

19 Bakım SOY Sakarya Muhtarlar Federasyonu 

20 Berfu Özge ÇAKIRGÖZ MARKA 

21 Betül OSMANOĞLU Sakarya BB Sos. Hiz. Şb. Md. 

22 Burhan DUMAN Sakarya Ticaret İl Md. 

23 Bülent UĞRAŞ Sakarya DS Md. 

24 Cem BAYRAK MARKA 

25 Cengiz ALKIN Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 

26 Çağatay ÖZKAN Sakarya İl Milli Eğitim Md. 

27 Ehliman YAZICI SAMİB 

28 Elif SARIOĞLU SATSO 

29 Emine Hülya KIRCA YERLİKAYA Karasu Org. Sanayi Bölgesi 

30 Emrah ÖNAL Kaynarca MEM 

31 Emre OZAN MÜSİAD Sakarya 

32 Erhan ÇAVUŞ SGK İl Md. 

33 Esengül KORKMAZ Ferizli Kaymakamlığı 

34 Esra ÖÇALAN Kent Konseyi 

35 Fatih ÇELİKEL Sakarya Gençlik Hiz. ve  Spor İl Md. 

36 Fatma AVŞAR MARKA 

37 Ferhat ATEŞ TÜMSİAD 

38 Feruzu KALEDİBİ Beyazay 

39 Fikret ARSLAN Kaynarca Mob. İhtisas OSİS 

40 Gökhan ERGEN Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 

41 Gökhan KORKMAZ Sakarya GİAD - TÜGİK 

42 Günay GÜNEŞ SAMİB 

43 Halim UÇAR Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 
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44 Hayriye SEZER MARKA 

45 Hıdır ERKOÇAK Sakarya 2. Org. Bölge Md. 

46 Hüseyin KAŞKAŞ AFAD 

47 Hüseyin KESKİN İŞKUR 

48 Hüseyin Ö. ÜNSAL MARKA 

49 İlhan YILMAZ Serdivan Belediyesi 

50 İlyas MEMİŞ Geyme Kaymakamlığı 

51 Lütfü Yumurta Erenler Bld. 

52 Mahnaz GÜMRÜKÇÜOĞLU YİĞİT Sakarya Üni. 

53 Mehmet AKBULUT Arifiye Kaymakamlığı 

54 Mehmet ERDEMİR İl Tarım Md. 

55 Merve DURAK Optimum STU 

56 Meva Ecem ÇİFTCİ MARKA 

57 Mitat ONAY Sakarya Ticaret İl Md. 

58 Mubin YENİ Sapanca Belediyesi 

59 Muhsin ÇATMADIM Serdivan Kaymakamlığı 

60 Murat UNCUOĞLU MARKA 

61 Musa ALTINSOY Kaynarca Doğu Mar. Mak. İml. İth. OSB 

62 Musa EKEN Sakarya Üniversitesi 

63 Musa ZOR Aile ve Sos. Pol. İl Md. 

64 Mustafa AYDIN Bilim, San. ve Tek. İl Md. 

65 Mustafa BEKİL Ziraat Bankası Adapazarı Şb. 

66 Mustafa BÖLÜKBAŞI İlçe Milli Eğitim Md. 

67 Mustafa Kemal AKSAKAL Akyazı Bld. Bşk. Yrd. 

68 Mutlu IŞIKSU Aile ve Sos. Pol. İl Md. 

69 Muttalip PEKER MARKA 

70 Müslüm ESER Defterdarlık 

71 Nihat ÇELİK Sakarya BB 

72 Okan KURŞUN Sakarya Orman Bölge Md. 

73 Olcay DOĞAN Sakarya 2. Org. Sanayi Bölgesi 

74 Onur KURTÇU KOSGEB Sakarya Md. 

75 Orhan BURHAN Hendek Kaymakamlığı 

76 Orhan YILDIRIM Karapürçek Bld. Bşk. 

77 Osman ASLAN İMO Sakarya Şube 

78 Özcan KESKİN Bilim, San. ve Tek. İl Md. 

79 Özkan GÜMÜLCİNELİ Adapazarı Belediyesi 

80 Paşa ODABAŞ KYK 

81 Pervin TÖRE Sakarya İl Milli Eğitim 

82 Recai KARAL Pamukova Kaymakamlığı 

83 Recep KARAMEHMETOĞLU SBB / Çevre 

84 Refik ÖZKORKMAZ MARKA 

85 Salih KARABULUT Erenler Kaymakamlığı 

86 Savaş SANCAKTAROĞLU Karasu Bld. 

87 Sümeyye GÜRDAL Gençlik Merkezi 

88 Tacettin ÖZKARAMAN Taraklı Belediyesi 
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89 Tansel KULAK Optimak 

90 Tekin KAYA İŞKUR 

91 Uğur ÇARBOĞA Genç MÜSİAD 

92 Ümit DİLSİZ  

93 Veysel ÇIPLAK Sakarya BŞB Strateji Daire Bşk. 

94 Yaşar DERELİ Sakarya Defterdarlığı 

95 Yavuz ÖZKAHRAMAN Tarım Kredi Koop. Sakarya Bölge Md. 

96 Yeliz Hayat ÖZCEYLAN Sakarya BB Sosyal Hiz. 

97 Yiğit ATEŞ SATSO 

98 Yunus ACAR D.İ.B. 

99 Zafer KOTAN Ferizli Bld. 

100 Zeki TOÇOĞLU Sakarya BB 
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