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İl özel idareleri, Anayasa’nın 127.maddesi kapsamında 04.03.2005 tarihinde yayımlanarak 

yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümlerine göre görev yapmaktadır. İl özel 

idareleri, il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar 

organı seçmenleri tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali açıdan özerk, kamu tüzel kişiliğine 

sahip kuruluşlardır. 

 

Kamu idarelerine 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel 

İdare Kanunu ile stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. 

 

Kamu stratejik planlamalarında amaç, kamu kaynaklarını daha etkin kullanarak, kentin ve 

ülkenin ihtiyaçlarına cevap verebilmek; kaynakların kısıtlı olduğunu göz önünde bulundurarak, 

ihtiyaçlar arasında öncelik ve planlama çalışması yapmak; tüm bu çalışmaları yaparken kurumlara 

bütçe disiplini, katılımcılık, izleme, değerlendirme alışkanlığı ve hesap verme sorumluluğu 

kazandırmaktır. 

 

Plan, İl Özel İdaresi tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının sivil toplum örgütlerinin ve 

Bolu Halkının beklentileri dikkate alınarak, katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır. 

 

Hazırlanan Stratejik Plan doğrultusunda  hedeflere ulaşmaya çaba sarf edilmiştir.  Bolu İl 

Özel   İdaresi önümüzdeki yıllarda hedeflenen mahalli müşterek hizmetlerin sunumunu başarıyla 

sürdürmeye devam edecektir. 

 

Bolu İl Özel İdaresi, Kurumsal Stratejik Planı’nın hazırlanması, toplantıların koordinasyonu 

ve plan metninin yazılması çalışmalarını titizlikle yürüterek, planın ilimize kazandırılmasında önemli 

emek ve gayretleri bulunan İl Özel İdare Genel Sekreterine, il Genel Meclisi Başkanı ve üyelerine, 

planlama ekibi üyelerine, toplantılara iştirak ederek katkıda bulunan kamu kuruluşları yetkililerine, 

plan yazım ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 

 

2015-2019 yıllarını kapsayan Bolu İl Özel İdaresi 3. Stratejik Planı’nın ilimizde yeni 

açılımlar, yeni olanaklar oluşturması dileğiyle, stratejik planın ilimize hayırlı olmasını diliyorum. 

 

 

 Ahmet ZAHTEROĞULLARI 

 Bolu Valisi 
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Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi düşüncesiyle merkezi yetki ve planlamaların da 

mahallinden yapılabilmesi ve uygulamaya konulabilmesi amacıyla kanunla kurulan İl Özel İdaresi, 

teşkilatı, kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde Bolu ilinin 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 

yıllık stratejik plan çalışmasını yapmıştır. 

Toplumun tüm kesimlerini, hazırlanan bu plan tatmin etmeyebilir. Ancak hafızalarımızı 

zorladığımız zaman, ülke planlamasını yapan bazı uzmanların bile yurt dışından davet edildiği 

dönemler hatırlanacaktır. Bu çerçeveden bakıldığında, eksikliği ile, noksanı ile bir planın ortaya 

çıkması büyük emekler sonucudur. Bu emeği sarf edenler, Başta Sn. Vali ve İl Özel İdaresi teşkilatı, 

iç ve dış paydaş kurumlar, akabinde de İl Genel Meclisidir. 

Yerel parlemento niteliğinde olan İl Genel Meclisimiz ve ihtisas komisyonları, 5 yıllık 

stratejik planın ilimiz için güvenilir bir kılavuz ve rehber olabilmesi için gerekli gayreti ve çabayı 

göstermiştir. 

Bu ülkenin bir parçası olan ilimizin, kalkınmış ve uygarlık medeniyet seviyelerini yakalamış 

müreffeh ve huzurlu bir ortamı insanlarına sunabilmesi için öncelikli olarak planlı bir yaşam tarzı ve 

bu plana göre kaynaklarını, fırsatlarını, yerinde ve uygun olarak kullanabilme becerisini toplum 

olarak gerçekleştirebilmeli, uyanık, zeki ve bilgi donanımlı, inançlarına ve mukeddesatına bağlı, 

güçlü bir yerel yönetimin bütünü olan gelişmiş, çağdaş, modern, vizyon ve misyon sahibi, bölgesinde 

önder duruma gelmiş bir ülke hedeflemekteyiz. 

Bu planın hazırlanmasında herkes üzerine düşen atılı görevleri yapmıştır. Emek sarf edip 

üretenlere, gayretlerinden dolayı teşekkür eder, köylerimize, ilçelerimize, ilimize, ülkemize ve 

insanımıza yararlı olmasını temenni ederim. 

 

 

 Yaşar YÜCEER 

 İl Genel Meclis Başkanı 
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Özel İdareler Mahalli bir idaredir. Bilindiği gibi çağdaş kamu yönetimi anlayışının gereği 

olarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını, şeffaf ve hesap verebilen bir yönetimin 

oluşturulmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, il özel idarelerinin stratejik plan yapmasını ve 

uygulamasını zorunluluk olarak öngörmüştür. 

 

Stratejik Plan, Kamu idarelerince; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve 

benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, 

stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan 

göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla 

katılımcı yöntemlerle hazırlanan plandır. 

 

Bu çerçevede ilgili yasalar uyarınca saydam, hesap verebilir ve ilkelere dayalı bir hizmet 

anlayışı ile çalışmalarına devam eden idaremiz, önümüzdeki dönemde de hedeflerini gerçekleştirmek 

için kararlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürecektir. Bu anlayışla daha önceden 2015- 2019 yıllarını 

kapsayan Bolu İl Özel İdaresi Stratejik Planı hazırlanmış ve hazırlanan plan, meclisin değerli 

üyelerince kabul görmüştür. 5302 sayılı Kanunun ilgili 31. maddesinde yer alan hükme göre mahalli 

idareler seçimlerini takip eden dönemde, yeniden stratejik plan hazırlanmasına karar verilmiş ve 

çalışmalar üst yönetimin desteği sağlanarak başlatılmıştır. Stratejik plan çalışmalarında öncelikle 

yasalara göre idaremizin görev alanına giren hususlarda faaliyet gösteren ilgili kurumların temsil 

edildiği bir ekip kurulması ilke olarak kabul edilmiş, bu çerçevede ilgili kurum temsilcilerinden 

oluşan bir Stratejik Plan Ekibi oluşturulmuştur. Stratejik plan ekibince kurumlardan ve sivil toplum 

örgütlerinden gelen görüş ve öneriler değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme doğrultusunda stratejik 

amaç, hedef ve faaliyetlerden oluşan bir stratejik plan hazırlanmıştır. 

 

İl Özel İdaremizin 2015–2019 sektörel stratejik planlaması ilimizin ihtiyaç ve beklentilerine 

cevap vereceği umuduyla hazırlanmıştır. Plan çalışmalarında emeği geçen stratejik planlama ekibine 

görüş ve önerilerini bizler ile paylaşan kamu kurumu ve sivil toplum örgüt yetkililerine teşekkür 

ediyor ve başarılı çalışmaların devamını diliyorum. 

 

 

 Sırrı KÖSTERELİ 

 Genel Sekreter 
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BOLU İL ÖZEL İDARESİ 

2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANLAMA 

EKİBİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA 

YÖNERGE 

Amaç 

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bolu İl Özel İdaresinin 2015-2019 dönemi Stratejik Planını 

hazırlamak üzere kurulan stratejik planlama ekibinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Dayanak 

MADDE 2- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi, 5302 Sayılı İl 

Özel İdaresinin 31. Maddesi, Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8. 

Maddesi. 

Tanımlar   

MADDE 3- Bu Yönergede geçen; 

a)İdare: Bolu İl Özel İdaresini, 

b)Meclis: Bolu İl Genel Meclisini, 

c)Ekip: Stratejik Geliştirme Kurulu, Stratejik Planlama Yürütme Komitesi, Stratejik Plan 

Koordinasyon Birimi ve Çalışma Gruplarından oluşan Stratejik Planlama Ekibini, 

d)Kurul: Strateji Geliştirme Kurulunu, 

e)Komite: Stratejik Planlama Yürütme Komitesini, 

f)Koordinasyon Birimi: İdare bünyesinde tüm sekretarya işlemlerini yürütmek amacıyla kurulacak 

ve “Stratejik Plan Koordinasyon Birimini” 

g)Çalışma Grupları: İdare Müdürlüklerinde ve diğer ilgili birimlerde oluşturulacak çalışma 

gruplarını, 

ğ)Yönetmelik: 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazatede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği ifade eder. 

Kurulun oluşumu ve görevleri 

MADDE 4- Kurul; Aşağıdaki tanımlı üye ve birim amirlerinden oluşur. 

1-Genel  Sekreter, 

2-Genel Sekreter Yardımcısı, 

3-Genel Sekreter Yardımcısı, 
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4-Mali Hizmetler Müdürü, 

5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü,  

6-İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü, 

7-Plan Proje Yatırım  ve İnşaat Müdürü, 

8-Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü, 

9-Destek Hizmetleri Müdürü, 

10-Tarımsal Hizmetler Müdürü, 

11-Ruhsat ve Denetim Müdürü,  

12-Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü, 

13-Encümen Müdürü, 

14-Yazı İşleri Müdürü, 

15-Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, 

16-İl Milli Eğitim Müdürü, 

17- Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü, 

18-Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, 

19-İl Afet ve Acil Durum Müdürü, 

20-İl Sağlık Müdürü, 

21-İl Halk Sağlığı Müdürü, 

22-İl Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, 

23-Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, 

24-İl Emniyet Müdürü, 

25-İl Kültür ve Turizm Müdürü, 

26-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, 

27-İl Planlama Müdürü, 

28-İl Genel Meclisinden 3 Üye 

29-Bolu İzzet Baysal Üniversitesi 1 Üye 

30-Muhtarlar Derneğinden 1 Üye 

31-Sivil Toplum Örgütlerinden 2 üye 



6 
 

32-İlçe Özel İdare Müdürleri 

 Kurul , stratejik plan ekibinin yapacağı çalışmalara ilşkin tüm süreçlerde karar 

organıdır.İdarenin Stratejik Planının hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumludur. Kurulun 

sekretarya hizmetlerini kordinasyon birimi yürütür. 

Kurulun çalışma esasları ve toplanma usulü 

MADDE 5- (1) Kurul toplantılarına Genel Sekreter başkanlık eder. 

(2) Kurul, ayda bir her ayın ilk Çarşamba günü saat14.00 te idarenin toplantı salonunda olağan 

toplanır. Toplantı gününün tatile rastlaması halinde takip eden haftanın Çarşamba günü aynı yer ve 

saatte toplanır. 

(3) Toplantıya görevli birim amirinin bizzat katılması esas olup mücbir sebepler dahilinde yetkili 

yardımcı ya da yönetici katılır. 

(4)Kurul kararı koordinasyon birimi tarafından tutanakla tespit edilir ve karar tutanağı toplantı 

esnasında , katılan tüm üyeler tarafından imzalanır. 

(5)Toplantıda  öncelikli olarak gündeme alınan maddeler görüşülür. Üyelerce gündeme alınması 

istenen maddelerde gündeme dahil edilir, 

(6)İhtiyaç duyulması halinde, görüşlerinden yararlanmak üzere uzmanlar kurul toplantısına davet 

edilebilir. 

(7)Kurul ilk toplantıda 3 aylık süreç (30 Eylül 2014 Tarihine kadar) Stratejik Plan Hazırlık takvimini 

belirler ve 3.ayın sonunda Meclise sunulacak hale getirir. 

Komitenin oluşumu ve görevleri 

MADDE 6- (1)Komite; idaredeki birim amirleri ya da görevlendireceği personelden oluşur. 

(2)Komite, Kurul tarafından alınan kararların uygulanmasından sorumludur. 

(3)Komite, Stratejik Planlama çalışmalarının yürütülmesinden ve süresi içerisinde 

tamamlattırılmasından sorumludur. 

(4)Komite, ayda bir Stratejik Planlama çalışmalarında alınan mesafeyi anlatan ilerleme raporu 

hazırlar ve kurula sunar. 

(5)Komitede temsil edilmeyen İdarenin Hizmet alanlarındaki görevleriyle ilgili her birim amiri Bütçe 

kodunda harcama sorumluluğu bulunduğu fonksiyonel görevleriyle ilgili olarak kuruluşlara 

oluşturulacak çalışma gruplarının koordinasyonu ve gerekli yazışmalardan sorumludur. 

(6)Komite üyeleri çalıştıkları ana hizmet birimlerinde oluşturulan çalışma gruplarının 

koordinatörlüğünü yapar ve süresi içerisinde hazırlanan çalışma raporlarını Koordinasyon Birimine 

gönderir. 

(7)Komite,tüm çalışma gruplarından gelen ve stratejik plan Kordinasyon Birimi tarafınan 

yönetmeliğe uygun olarak tanzim edilmiş ‘Stratejik Plan Taslağına` son şeklini verir ve Kurula 

sunar. 
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Komitenin çalışma esasları ve toplanma usulü 

MADDE 7- (1) Komite toplantılarına Genel  Sekreter ya da uygun göreceği Genel Sekreter 

Yardımcısı veya İdare Birim Müdürü başkanlık eder. 

(2)Komite, haftada bir olağan toplanır. Toplantıda alınan kararlar ve yapılan çalışmalar Kurula 

sunulur. 

(3) Toplantı, İdarenin toplantı salonunda her haftanın Salı günü saat 14.00 yapılır. 

(4)İhtiyaç  duyulması halinde , görüşlerinden yararlanmak üzere uzmanlar Komite toplantısına davet 

edilebilir. 

Koordinasyon Biriminin oluşumu ve görevleri 

MADDE 8- (1) Koordinasyon Birimi; tüm sekretarya işlemlerini yürütmek amacıyla Mali Hizmetler 

Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürlüğünden Genel Sekreterce görevlendirilecek  1’er 

personel olmak üzere toplam 3 kişiden oluşur. 

(2) Koordinasyon Birimi, Komiteye karşı sorumlu olup çalışma gruplarından gelen çalışma 

raporlarını Komiteye, Komiteden gelen çalışma Raporlarını kurula sunar. 

(3)Koordinasyon birimi çalışmaları için bir oda ve yeterli ekipman tahsis edilir. Bütün raporlar ve 

kaynaklar burada muhafaza edilir. 

(4)Koordinasyon birimi stratejik plan hazırlık süresince ilgili birimlere doğrudan yazışır, yapılan 

yazışmalar en geç 3 gün içinde cevaplandırılır. 

Çalışma Grubunun oluşumu ve görevleri 

MADDE 9- (1) İdarede kurulu bulunan 12 adet birimde, sektörel olarak birimler tarafından verilen 

tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayacak şekilde ve yeterli sayıda personelden oluşan çalışma grubu 

veya grupları oluşturulur.  

(2)Tüm birimler yönergenin tebliğinden sonra en geç iki hafta içerisinde konularına göre çalışma 

gruplarına ve üyelerini belirlemek ve stratejik plan koodinasyon birimine yazılı olarak bildirmek 

zorundadır. 

(3)Çalışma grupları, Stratejik Planlama çalışmalarını Komitenin belirleyeceği “Çalışma Grupları 

Çalışma Usul ve Esaslarına” uygun olarak yürütmekle sorumludur. Çalışma grubu yaptığı 

çalışmalardan kendi biriminin Komite Temsilcisine/birim amirine karşı sorumludur. 

Yürürlük ve Yürütme  

MADDE 10- İşbu yönerge 01 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girer. Bu yönergeyi Vali yürütür.  

        

 Ahmet ZAHTEROĞULLARI 

 Bolu Valisi 
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GELECEĞE BAKIŞ 

M İ S Y O N  

V İ Z Y O N  

İlkeler Bildirimi 

Bolu İl Özel İdaresi Stratejik plan uygulamaları esnasında aşağıda sıralanan temel ilkeler 
kapsamında hareket edilecektir. 

• Hukukun üstünlüğü esastır. Bütün kamusal hizmet ve icraatlardı yasalar çerçevesinde hareket 
edilecektir. 

• Kamusal icraatlar esnasında kamu görevlilerince en üst düzeyde etik ve erdemli davranışların 
yansıtılması öncelik ve önem arz eder. 

• En ucuz maliyetle en yüksek kalitede kamusal mal ve hizmet üretimine gayret edilecek, her türlü 
israftan kaçınılacaktır. 

• Hizmet ve icraatlardı yatay ve dikey kuruluşlar ile makamlar arasında istişare yöntemi yaygın bir 
şekilde kullanılacak, ekip çalışmasına özen gösterilecektir. 

• Her insan kıymetlidir ve en üst düzeyde hizmete layıktır. Kamu hizmetlerinin mağduriyet ve 
şikâyetlere neden olmaksızın sunumuna dikkat edilecektir. 

• Doğal çevre içerisinde bulunan canlı-cansız her varlık değerlidir. Hizmetlerin doğal çevre 
tahribatına yol açmadan yürütülmesine önem verilecektir. 

• Kamu hizmetlerinde üst düzey profesyonellik esastır. Detaylara dikkat edilecek, sıfır hata ile 
hizmet üretimi hedeflenecektir. 
 

        Bolu İli'nin doğal kültürel, tarihi, turistik değerlerinin titizlikle korunarak gelecek 

nesillere aktarılmasını sağlamak, yasalarla verilmiş görevler kapsamındaki bütün alt yapı 

yatırımlarını ve kamu hizmetlerini vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde sağlayacak 

şekilde çağdaş standartlara uygun olarak sunmak, toplam kalite ve iyi yönetişim 

uygulamaları çerçevesinde ilin yerel potansiyelini sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında 

optimum düzeyde harekete geçirerek, halkın sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yüksek 

olduğu evrensel düzeyde bir kent oluşturmaktır. 

Açık, eşit ve etkin yöntemlerle halkın hayatını kolaylaştıran, yaşam kalitesini geliştiren, 
kaynakları akılcı ve verimli kullanarak hızlı ve mükemmel kamu hizmetleri sunmayı 
hedefleyen bir kuruluş olmaktır. 
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I-                                       GİRİŞ 

Bu çalışmada ilk olarak, kamu yönetiminin dünyada geçirmiş olduğu tarihi sürece kısaca 
değinilmiş, kamu yönetimi kültüründeki gelişmeler, dünyadaki önemli gündem maddeleri, ülkenin 
planlama bağlamındaki hedefleri ve planlama stratejisinde meydana gelen gelişmeler irdelenmiştir. 
Gelişmiş ülkeler planlama modelleri ile Bolu ili planlama tecrübesinden yararlanılmak suretiyle, kamusal 
planlama sürecinde izlenmesi gereken temel adımlar sistematize bir şekilde sıralanarak bu kapsamda, 
oluşturulmasına ihtiyaç duyulan planlama modelinin özet genel çerçevesi sunulmuştur. 

Bolu İl Özel İdaresi Stratejik Plan çalışması ile literatürde belirlenen stratejik plan modeline uygun 
olarak durum analizi kapsamında mevcut durum irdelenmiş, güçlü zayıf yönler, fırsat ve tehditler 
sıralanmış ilgili taraflar analiz edilmiştir. Misyon, vizyon, ilke bildirimleri yapılarak planın nitelikleri ve 
uygulaması hakkında açıklamalar yapılmıştır. Stratejik amaçlar hedefler bölümü yasal görevler ve üst 
ölçek planlara uygun olarak sektörel ve kurumsal bir yaklaşımla tasarlanmış, stratejik amaç ve 
hedefleri gerçekleştirmek üzere yapılması gereken faaliyetler belirlenmiştir. 

II- KAMU YÖNETİMİ, PLANLAMA VE BOLU TECRÜBESİ 

II. 1. Küresel Etkileşim Sürecinde Kamu Yönetimi 

Kamu sektörünün Kıta Avrupa'sında ve Kuzey Amerika'da geçirmiş olduğu tarihi gelişim 
süreçleri bütünüyle farklı boyutlar sergiledi. Kıta Avrupa'sında ekonominin dominant paydaşı kamu 
sektörü iken özel sektör faaliyet alanını zamanla genişletebilme imkânı buldu. 

Avustralya, Yeni Zelanda ve Kuzey Amerika'da ise başlangıçtan itibaren ekonomiye özel sektör 

hâkim oldu. Kamu sektörü kamusal ihtiyaçlardan doğan üretimi pahalı ve kârsız, adalet, güvenlik, 

eğitim, altyapı vb. kamusal mal ve hizmetleri üretmek üzere ortaya çıktı ve gelişti. 

20'nci yüzyılın ortalarından itibaren ekonomide özel sektörün, kamu yönetiminde yerel 
yönetimlerin, göreceli olarak güçlü ve inisiyatif sahibi olduğu bir ekonomik ve siyasi model dünyada 
kendisini hissettirdi ve ülkelerin dikkatini çekti. Söz konusu model Avrupa Birliğinin kuruluşuna ilham 
teşkil ederken, Japonya tarafından da dikkatle incelemeye tabi tutuldu. ABD ile birlikte Avrupa 
ülkeleri, dünya ekonomisinde başat bir rol oynamakta iken, teknolojik alanda yapmış olduğu atılımlarla, 
öncelikle 20'nci yüzyılın son çeyreğinde Japonya, dünyadaki rekabetçi ortamın gelişmesine önemli 
katkılarda bulundu. 

Ulaşım ve iletişim imkanlarının artması, bilimsel ve teknolojik alanda meydana gelen hızlı 
gelişmeler, ekonomik faaliyetlerde bir anlamda sınırların ortadan kalkmasına, küreselleşme olarak 
adlandırılan yeni olgularla birlikte rekabetçi ortamın yaygınlaşmasına, derinleşmesine sebep oldu. 

Ucuz işgücü imkânları ve çeşitli teşvik yöntemleri ile yeryüzü yatırımcılarını cezb etmekte büyük 
basan gösteren Çin, rekabetçi ortamın daha da derinleşmesinde önemli rol oynamaktadır. 

Sürekli gelişen, yaygınlaşan rekabetçi ortamda şirketler, kârlarını verimliliklerini koruyarak 
varlıklarını sürdürebilmek amacıyla çeşitli arayışlar, araştırmalar içinde oldular. Önceleri askeri 
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kuruluşlarda uygulanan stratejik planlama yöntemi, özel sektörde de yaygın olarak uygulanan bir 
yöntem oldu. 

Müşteri memnuniyetini esas alan, şeffaflık ilkesiyle hareket eden, çalışanlara ve kamuoyuna hesap 

veren toplam kalite yönetimi", "iyi yönetişim" gibi yönetim metotları yaygınlaştı. 

Ülkelerin, ülkeleri, özel sektörün kamu sektörünü çok boyutlu olarak etkilediği küresel etkileşim 
mekanizması, ekonomide özel sektörün, kamu yönetiminde yerel yönetimlerin işlevsel olduğu, merkezi 
hükümetlerin düzenleyici, denetleyici bir rol üstlendiği bir ekonomik ve idari modelin yaygınlaşmasında 
başlıca etken oldu. 

Bu kapsamda kamu sektörünün ekonomik alanda faaliyet hacminin daraltılması ve özel sektörün 
ekonomide başat konuma getirilmesi amacıyla tüm dünyada özelleştirmeler yapıldı. Yerel yönetimlerin 
daha işlevsel hale getirilerek güçlendirilmesi yönünde de adımlar atıldı. 

"Bürokratik kültür “den "vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim kültürü" ne geçilebilmesi için 
katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerinin yaygınlaştırıldığı toplam kalite ve iyi yönetişim gibi 
yönetim metotlarının uygulandığı, kamu yönetimlerinin oluşturulması yönünde önemli çabalar sarf 
edilmektedir. 

II. 2. Dünya Gündemini Etkileyen Önemli Faktörler 

Küreselleşme, teknolojik gelişmeler, demografik değişimler ve doğal çevre üzerindeki baskılar, 
yönetimleri ve insanları etkileyen başlıca faktörler olarak sıralanmaktadır. 

Ulusal ekonomilerin dünya ekonomisi ile entegre olması, dünyanın bir bölgesinde meydana gelen 
mali ve ekonomik sorunların domino etkisiyle dünyanın diğer bölgelerini de etkilemesine neden 
olabilmektedir. 

Teknolojik gelişmeler, üretim maliyetlerini azaltırken, emek yoğun sektörlerde işgücü kayıplarına 
ve beyin gücünün de ikame edilebilmesine yol açmaktadır. Teknolojik alanda meydana gelen ilerlemeler 
yönetim metotlarının ve bireylerin hayatının teknoloji odaklı değişimini gündeme getirmektedir. 

Bati ülkelerinde ikinci dünya savaşından sonra yüksek doğum oranları ile artan nüfus yaşlanmaya 
başlamış, gelecek yıllarda ekonomik ve toplumsal açıdan dikkatle değerlendirilmesi gereken bir boyut 
kazanmıştır. 

Üretim metotlarının ve tüketim kalıplarının süratle değişmesi başta, ormanlar olmak üzere büyük 
ölçekli doğal çevre tahribatına yol açmış, tarımsal ilaçlar, evsel ve sanayi atik suları toprak ve su kirliliğine 
sebep olarak gıda güvenliğim ve insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Toprakla özdeşleşmesi 
yüzyıllar alan katı atik türleri ise doğal çevre üzerinde baskı oluşturan diğer önemli bir sorun olarak 
belirmektedir. 

Küresel ısınma, erozyon ve çölleşme, insanlığı meşgul eden önemli çevre sorunları olarak dünya 
gündeminde tartışılmaya devam edilmektedir. 

Artan enerji ihtiyacı, ülkeleri çeşitli yönlerden arayışlara yönlendirmekte, uluslararası işbirliği 

imkânlarıyla birlikte gerginliklere ve sorunlara da yol açabilmektedir. 
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II. 3. Türkiye'nin Planlama Bağlamındaki Temel Hedefleri 

Avrupa Birliği ile müzakere sürecine girmiş bulunan Türkiye, müktesebata uyum çalışmaları 
çerçevesinde idari, hukuki, yasal düzenlemelerle birlikte, ekonominin bütün sektörlerinde önemli 
iyileştirmeler yapmakla yükümlü bulunmaktadır. 

Bu kapsamda % 34 dolayında bulunan tarımsal istihdam ile % 35 gibi bir orana sahip olan kırsal 
nüfusun % 10'lardan daha az düzeylere indirilmesi gerekmektedir. Bu ise milyonlarca insanın kırsal alandan 
kentlere taşınması, tarım sektöründeki istihdamın % 25 dolayındaki bir bölümün sanayi ve hizmetler 
sektörüne aktarılması anlamına gelmektedir. 

Dünya genelinde cereyan eden gelişmeler AB müzakere süreci kapsamında sürdürülen çalışmalar 
ve ülkemizin ulusal hedefleri kapsamında, "planlama bağlamı"nda Türkiye'nin başarmak zorunda olduğu 
beş temel hedefinin bulunduğu değerlendirilmektedir. 

Söz konusu hedefler: 

• Kentlerin fiziki planlar kapsamında çağdaş kentsel standartlar çerçevesinde inşa edilerek, kent 
insanının ekonomik sosyo-kültürel ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ile kırsaldan göç eden nüfusun 
çarpık yapılaşma ve sosyo-ekonomik sorunlara yol açılmaksızın soğurma edilmesi. 

• Özel sektörün uluslararası pazarda rekabetçi bir konuma taşınabilmesi, yatırım ortamının 
iyileştirilmesi, istihdam imkânlarının artırılması için tüm sektörlerde 1/25.000 ölçekli planlarla arazi 
kullanımların mekânsal belirlemelerinin yapılması ile alt ölçek planların yapımının süratle 
tamamlanması ve girişimcilere ucuz yatırım alanlarının tahsisi. 

• Kırsal yerleşim birimlerinin, fiziki planlar kapsamında çağdaş standartlar çerçevesinde kentsel tasarım 
planlan veya imar planlan yoluyla modern yerleşim birimlerine dönüştürülmesi. 

• Kırsal alanda arazi kullanım planlan ve ürün deseni planlanın yapılması ile pazarlama 
örgütlenmesinin gerçekleştirilmesi. 

• Doğal çevre üzerinde yoğunlaşan baskıların en aza indirilmesi amacıyla hava, toprak ve su kirliliğine 
yol açan etkenlerle doğal hayata yönelik tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemelerin 
yapılması olarak sıralanabilir. 

II.4. Ülkemizin Planlama Stratejisindeki Gelişmeler 

Yukarıda sıralanan stratejik hedeflerin gerçekleştirilebilmesi, ulusal ölçekte yapılacak 
düzenlemelerden çok, yerel ölçekte yapılacak planlama ve düzenlemelerle mümkün olabilecektir. 
Sektörel planlama olarak da algılanan ve 1960'h yıllardan bu yana uygulanan noktasal yatırım 
planlamasının ülke planlama ihtiyacını karşılayamadığı anlaşılmış planlamanın mekânsal boyut içermesi 
gerektiği Sekizinci ve Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı Bölge ve İl Gelişme Stratejileri komisyon 
raporlarında birçok kez dile getirilmiştir. Ülkemizin ulusal ölçekten yerel ölçeğe planlama stratejisinde 
değişiklik yaparak, yerel ölçekten ulusal ölçeğe planlama stratejisini de benimsediği ve karma bir 
planlama stratejisine yöneldiği görülmektedir. 

İl gelişme planlarının yaygınlaşması, yerel yönetim yasalarıyla İl Özel İdarelerine ve 
Belediyelere stratejik planlama zorunluluğu getirilmesi, söz konusu değişikliğin açık bir göstergesidir. 
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5302 sayılı yasa ile İl Özel İdarelerine Çevre Düzeni Planları ve kırsal yerleşim birimleri için 
imar planı yaptırma görevi verilmiştir. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile de 
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca arazi kullanım planları yapılacak veya yaptırılacak, bakanlık ihtiyaca göre, 
arazi kullanım planlarının hazırlanması yetkisini Valiliklere devredebilecektir. 

Ormancılık sektöründe de fonksiyonel planlama sürecine girilmiştir. Ormanların korunması, 
geliştirilmesi ve işletilmesi çalışmaları fonksiyonel planlama kapsamında yürütülecektir. Bütün bu 
gelişmeler fiziki planlama bağlamında, kamusal planlama stratejisinin çok daha mikro ölçeklere yöneldiği 
anlamına gelmektedir. Kapsam, ölçek ve tür itibariyle çeşitliliği artan fiziki planlarla, kamusal yatırım ve 
hizmet planları arasında uyum, bütünleşme ve eşgüdüm sağlanabilmesi için planlama faaliyet ve 
uygulamalarının bir planlama modeli çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir. 

II.5. Gelişmiş Ülkelerde Uygulanan Kamusal Planlama Sürecinin Temel Aşamaları 

Gelişmiş ülkelerde uygulanan planlama modellerinde, genel olarak öncelikle 20 yıllık bir perspektife 

cevap veren, bağlayıcı, fiziki gelişmelere odaklı, tüm ili kapsayan, takdir yetkisi kullanımını sınırlayan 

kapsamlı planlar yapılmaktadır. Söz konusu planlar, yönetim aracı niteliğindeki, takdir yetkisi 

kullanımına geniş imkân veren, değişimleri yönetmek için hazırlanan, seçilmiş faaliyetlere odaklı, kamusal 

mal ve hizmet üretimine yönelik, orta ve kısa vadeli stratejik planların hazırlanmasına temel 

oluşturmaktadır. Stratejik planların, arazi kullanım planları ile uyumlu olması uzun dönemli malı 

planlarla desteklenmesi gereklidir. 

Kamusal planlama sürecinde atılması gereken ilk adım, yasaklı ve kısıtlı alanların belirlenerek, 
bu alanlarda yasak ve kısıtların titizlikle uygulanmasıdır. Böylelikle, taşkın alanlarında, heyelan 
bölgelerinde, kaya, çığ düşmesi tehlikesine maruz bölgelerde, aktif fay hatları üzerinde, yapı ve yapılaşmalar 
engellenerek ulusal kaynakların israf edilmesi önlenebilmektedir. 

İkinci adım ise korunacak alanların belirlenmesidir. İçme ve sulama suyu havzalarının, içme suyu 
rezervuar alanların, yer altı suyu kaynakların, milli parkların, tabiatı koruma alanlarının, meraların, 
endemik bitki türleri yaşam alanların belirlenerek koruma altına alınması hayati önem arz eden doğal ve 
kültürel varlıkların sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacaktır. 
Kamusal planlama sürecinin üçüncü adımı, kamu ve özel sektör ile vatandaşların ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek nitelikte tüm sektörlerde arazi kullanımlarının mekânsal belirlemelerinin yapılmasıdır. 
Kentsel kullanım alanları kapsamında kentsel yerleşik alanların, merkezi iş alanlarının, toplu konut 
alanlarının, aktif yeşil alanların, özel sektör yatırım alanları kapsamında organize sanayi bölgelerinin, 
ihtisas sanayi bölgelerinin, endüstri bölgelerinin, küçük sanayi sitelerinin, organize hayvancılık 
belgelerinin, organize tarım bölgelerinin, organik tarım bölgelerinin, turizm tesis alanlarının sınırlarının 
tespit edilerek alt ölçek planların yapılması, rekreasyon alanlarının, özel ürün alanlarının, arıcılık, 
balıkçılık, avcılık alanlarının belirlenerek bir anlamda tanımsız alan bırakılmaması, kamu yöneticileri, özel 
sektör ve vatandaşlar için rehberlik görevi icra edeceği gibi arazi kullanımlarının planlı bir şekilde 
karşılanmasında da önemli işlev görecektir. 

Arazi kullanımlarının mekânsal belirlemesini içeren ilk üç adımdan sonra, dördüncü planlama adımı 
uzun vadeli - 20 yıllık bir yatırım ve hizmet planlaması yapılmasıdır. 

Son adım ise, orta ve uzun vadeli hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik beş yıllık ve yıllık yatırım 
ve hizmet planlarının yapılmasıdır. 

Kısaca kamusal planlama sürecinin ilk üç aşaması fiziki planlama, son iki aşaması ise uzun, orta ve 
kısa vadeli yatırım ve hizmet planlaması ile ilgilidir. Bir başka deyişle uzun, orta ve kısa vadeli yatırım 
ve hizmet planlarının, fiziki planlardan sonra yapılması ülkemizin planlama bağlamındaki temel 
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hedeflerinin gerçekleştirilmesinde çok daha etkili olacaktır. Ancak ülkemizde henüz fiziki planlarla yatırım 
ve hizmet planlarını eşgüdüm halinde bütünleşmiş eden bir planlama modeli uygulamasına henüz 
geçilememiştir. 

II.6. Etkin Bir Kamusal Planlamanın Temel Nitelikleri 

İşlevsel bir kamusal planlamanın temel olarak; 

• İdari yetki alanı dâhilindeki tüm mekânlarda etkin bir hâkimiyet tesis etmesi, 

• Kentsel ve kırsal yerleşim birimlerinin, kentsel kullanım alanları ve arazi kullanım kararları 

çerçevesinde gelişme göstermesini sağlaması, 

• Yapılaşma yasağı bulunan alanlarda yapılaşmayı kesin olarak engellemesi, önlemli bölgelerde 

önlemleri kesin olarak uygulayabilmesi, korunacak alanları koruması, tarımsal ürün alanları, yer altı 

kaynakları, ıslah edilecek alanlar için politika ve kararlar üreterek uygulaması, 

• Doğal çevreyi koruması, her türlü çevre kirliliğine engel olacak tedbirleri geliştirerek uygulaması, 

• Yöneticilere, kamu personeline, özel sektör yatırımcılarına ve vatandaşlara rehberlik görevi yapması, 

arazi kullanımlarının mekânsal belirlemelerini gerçekleştirerek her sektördeki yatırımcılar için yatının 

alanları oluşturması, 

• Vatandaşların sosyo-ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek imkânları sağlaması, 

• Yönetim hedef, tarz, karar ve uygulamalarında istikrar oluşturarak kurumsallaşmayı gerçekleştirmesi, 

• Tüm kurumlar için açık, ölçülebilir hedefler belirlemesi, hizmet standartları oluşturması, performans 

yönetimini gerçekleştirerek, performans denetimine imkân vermesi, 

•  Tüm veri kaynaklarına hakim olması, verileri doğru yorumlayabilirler, doğru politikalar 

üretebilme, olumsuz verileri olumlu yönde geliştirebilme yeteneğine sahip olması, 

• Zamanın teknolojik imkânlarından en üst düzeyde yararlanması, 

• Bürokratik işlemleri azaltması, tüm paydaşların temel planlama ihtiyaçlarını karşılaması gibi önemli 
bazı niteliklere sahip olması zorunludur. 

II .7. İhtiyaç Duyulan Kamusal Planlama Modeli 

Planlama bağlamında ülkemizce başarılması gereken temel hedefler, gelişmiş ülkeler planlama modelleri, 

ülke planlama stratejisinde meydana gelen gelişmeler, planlama sürecinde izlenmesi gereken adımlar ile 

kamusal planlamanın temel nitelikleri dikkate alındığında; 

• 1/25.000 ölçekli planlara veri tabanı oluşturmak üzere kurumsal-sektörel master planların hazırlanması, 
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• 1/25.000 ölçekli planlarla arazi kullanımlarının mekânsal belirlemelerinin yapılarak sınırlarının 
çizilmesi, tanımsız alan bırakılmaması, gereken yerlerde alt ölçek planlarının yapılması, 

• Arazi kullanım planlarına uygun olarak 20 yıllık - 5 yıllık ve yıllık yatırım ve hizmet planlarının 
yapılması, 

• Coğrafi Bilgi Sistemleri ve e-devlet uygulamalarının planlama sistemine bütünleşmiş edilmesi, 

• İl planlama örgütlerinin güçlendirilmesi, denetim mekanizmalarının kurulması gibi temel unsurlardan 
oluşan bir planlama modelinin oluşturularak süratle uygulamaya konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Öte yandan kentlerin çağdaş kentsel standartlar çerçevesinde geliştirilmesi ve kırsal yerleşim 
birimlerinin kentsel tasarım planları ve imar planları kapsamında geliştirilmesi de model bünyesinde ele 
alınması gereken hususlardır. 

II .8. Bolu İli Planlama Tecrübeleri 

Bolu ilinde İl Gelişme Planı yapılmış, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı tamamlanmıştır. Kentsel 
mekânsal planlama grubunda bütün belediyelerin kendi sınırları içerisinde gerekli ölçekte imar planları 
mevcuttur. Kırsal mekânsal planlama grubunda ise Köroğlu Turizm Bölgesi ile Gölköy - Abant Gölü 
Yakın Çevresi Çevre Düzeni Planları olmak üzere 1/25.000 ölçekli (2) adet onaylı çevre düzeni planı 
bulunmaktadır. Bunların haricinde Milli Parklar ve korunan alanlarla ilgili uzun devreli gelişme planı ve 
mesire yerleri için gelişme planlan kısmen mevcuttur. Bolu'nun 1981 ve 1991 yıllarında yapılmış (2) 
turizm master planı ve 2003 yılında yapılmış tarım master planı bulunmaktadır. 

Bolu Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi de kurularak faal hale getirilmiştir. 
 
Model kapsamında değerlendirildiği takdirde 1/25.000 ölçekli planlarla arazi kullanımlarının 

mekânsal belirlemelerinin yapılıp tanımsız alan bırakılmaması, gerekli alanlarda alt ölçek planların 
yapılması, arazi kullanım planlanına uygun olarak 20 yıllık yatırım ve hizmet planlarının 
yapılmasından sonra ve 5 yıllık ve yıllık planların yapılması yönünde sistematik bir planlama sürecinin 
izlenmesi gerekmekte idi. 

 
Bu bağlamda, İl'de 1/25.000 ölçekli planların yapımım müteakip, İl gelişme Planının revize 

edilmesi suretiyle 20 yıllık uzun vadeli yeni bir yatırım ve hizmet planı hazırlanmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır. 5 yıllık ve yıllık yatırım ve hizmet planlarının uzun vadeli planın yapımından sonra 
hazırlanması gerekmektedir. 

Stratejik planlar ilk olarak askeri alanda, daha sonra pazar payı ve karların artırılması amacıyla 
özel sektör tarafından uygulamaya konulmuştur. Karlılık gibi somut bir performans ölçüm aracının 
olmaması ve faaliyet alanının çok geniş olması nedeniyle, stratejik planların kamu sektöründe 
kullanılabilirliği konusu tartışmalara yol açmıştır. Zamanla ulusal ve yerel ölçekte hizmet veren kamu 
yönetimlerince bir yönetim aracı olarak uygulamaya konulmuştur. 

Yeni yasal düzenlemeler kapsamında kamusal planlama sistemimizin bir parçası haline dönüşmüş 

olan stratejik planlar, orta vadeli bir plan niteliğindedir. 

İlin planlama tecrübesi, gelişmiş ülke planlama modellerinin temel aşamalarını aynı doğrultuda, 
sistematik olarak izlememiş olsa da, Bolu İl Özel İdaresi Stratejik Planı, 1/25.000 ölçekli ve diğer alt ölçekli 
fiziki planlanın yapımına önem vermek suretiyle, gelişmiş ülkelerde uygulanan planlama modelinin bir 
ölçüde ilimize aktarılabilmesini amaçlamaktadır. 
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III. BOLU İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI 

III.l. Yasal Dayanak 

AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programı ve Uzun Vadeli Strateji ve VIII. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı, (2001-2005) kamu yönetiminde stratejik planlama, toplam kalite yönetimi, mali 
kontrol ve performans denetimini zorunlu kılmaktadır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile Kamu İdarelerinin Kalkınma 
Planlan, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve 
vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını, önceden 
belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak 
amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik planlarını hazırlamaları istenmektedir. 

Söz konusu kanunun aynı maddesi ile kamu idarelerinin, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde 
ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik 
planlanma, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda oldukları 
belirtilmektedir. 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi ile "Vali, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden 
itibaren altı ay içinde, kalkınma plan ve programlan ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve 
ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans planı hazırlanıp İl Genel Meclisine sunar" 
denilmektedir. 

5302 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi ile 31. maddede bahsedilen sürenin Kanunun yürürlüğünü 
müteakip hazırlanması gereken ilk stratejik planlar için bir yıl olarak uygulanacağı belirtilmektedir. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer 
ilgili mevzuat ile birlikte Bolu Valiliğinin 21.12.2005 tarih ve 4194 sayılı yazıları da stratejik plan 
çalışmalarının yasal dayanağını oluşturmaktadır. 

III.2. Amaç 

Bolu İl Özel İdaresi Stratejik Planının sektörel stratejik amaç ve hedefleri ilgili bölümlerde 
belirtilmiştir. 

Genel olarak ifade etmek gerekirse, planın amacı, ulusal kalkınma planlarına, Gelişme Planına ve 
Yüksek Planlama Kurulunca kabul edilen  25.01.2006 tarih ve 2006/1 nolu Ulusal Kırsal Kalkınma 
Stratejisi belgesine uygun olarak ilin kalkınma çabalarına bütüncül, sonuçlara yönelik ve öz bir politika 
çerçevesi oluşturmak, ilgili tüm plan paydaşlarını eşgüdüm içerisinde belirlenen hedefler istikametinde 
harekete geçirmek suretiyle Bolu ilini bulunduğu sosyo-ekonomik konumdan çok daha ileri bir düzeye 
taşımaktır. 

Bu amaçla, ilgili kamu örgütleri için stratejik planlamanın bir gerekliliği olarak, iddialı, ancak 
imkânsız olmayan, ölçülebilir, somut, yatırım, hizmet ve faaliyetlerle, yükümlülükler belirlenmiş, kamusal 
mal ve hizmet akışının nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi, kamusal mal ve hizmetlere ulaşılabilirlik 
düzeyinin yükseltilerek vatandaş memnuniyetinin artırılması hedeflenmiştir. 

Bu hedefin gerçekleştirilmesine yönelik olarak, kırsal kalkınma stratejileri kapsamında, su ve toprak 
kaynaklarının etkin kullanımı, üreticilerin örgütlenme ve bilgi düzeyinin artırılması, kırsal ekonominin 
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çeşitlendirilmesi, gıda kalitesi, tüketicinin korunması, gıda sağlığına yönelik kontrol yapılarının 
güçlendirilmesi, kırsal alt yapının geliştirilmesi, kırsal yerleşimlerin geliştirilmesi ve korunması, çevreci 
iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi, orman ekosistemlerinin korunması ve orman kaynaklarının 
sürdürülebilir kullanımının sağlanması, ormanlar üzerindeki baskıların azaltılması için orman 
köylülerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. 

Ayrıca, eğitim, sağlık ve spor hizmetlerinin güçlendirilmesi ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde 
bulunan gruplara yönelik hizmetlerin artırılması ile çevre ve mekânsal gelişme boyutunda, hava, su, 
toprak kirliliğine yönelik tedbirlerin alınması, fiziki planlama bağlamında tanımsız alan bırakılmaması, 
doğal afetlerle ilgili planlama, organizasyon ve eğitim faaliyetleri ile diğer faaliyetlerde hizmet 
kapasitesinin yükseltilmesi, planın öncelikli amaçları arasındadır. 

İlin kültür ve turizm potansiyelinin değerlendirilerek il ekonomisine olan katma değerinin 

yükseltilmesi stratejik planın önemli hedeflerindendir. 
Stratejik plan kapsamında, Bolu ili 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun olarak 1/25.000 ölçekli 
ve diğer alt ölçek planların yapımının sağlanması öngörülmektedir. Söz konusu planların yapımı 
ekonominin tüm sektörlerinde arazi kullanımlarının, mekânsal belirlemelerinin yapılmasını sağlayacak 
özel sektör yatırımcıları için yönlendirici bir işlev görerek, bürokratik işlemleri azaltacak, yatırım ve 
istihdam ortamının iyileşmesine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. 

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanununun 
ve Kanun kapsamında illerde kurulacak yatırım destek ofislerinin işlevsel olabilmesi için 1/25.000 ve 
diğer alt ölçek planların yapımı hayati önem arz etmektedir. 

Kamu ve özel sektör yatırımlarının uzun ve orta vadeli projeksiyonunun daha net bir şekilde ortaya 

konulabilmesi ancak söz konusu planların yapımı ile mümkün olabilecektir. 

2015 yılında tüm yerleşik alanların tamamında alt ölçek planlarının büyük ölçüde 

tamamlanması hedeflenmelidir. 

III.3. Kapsam ve Varsayımlar 

Kamusal örgütlenmenin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında, İl Özel İdaresi bünyesine 

sadece Köy Hizmetleri teşkilatı aktarılmış, Merkezi idarenin taşra teşkilatı konumundaki diğer kurumların 

Özel İdare bünyesine aktanlma süreci henüz tamamlanmamıştır. İleriki aşamalarda diğer kurumların da İl 

Özel İdaresi bünyesine alınabileceği düşünülerek bütüncül bir yaklaşımla özel idarelerin yasa ile 

tanımlanan görevleri ile çalışan hizmetleri yürüten tüm ilgili kurumları da kapsayan bir stratejik plan 

yapılmıştır. 

Böylece stratejik plan, sadece Bolu İl Özel İdaresi Stratejik Planı olmaktan öte ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sivil Toplum Kuruluşlarının birlikte gerçekleştireceği bir 
plana dönüşmüştür. 

Mekân itibariyle de stratejik plan kentsel ve kırsal tüm il genelini kapsayan bir plan 
konumundadır. 

Bolu İl Özel İdaresi Stratejik Planının en önemli varsayımı Kamu Yönetimi Reformu 
çalışmalarının devam edeceği ve İl Özel İdaresi bünyesine aktarılması planlanan diğer kuruluşların da 
aktarım sürecinin tamamlanacağı yönündedir. 

Ayrıca Kanunla verilen görevleri ifa edebilme imkânı oluşturacak yeterli mali kaynak sağlanması 
doğrultusundaki çalışmaların bitirilerek özel idarelerin mali yönden güçlendirileceği 
değerlendirilmektedir. 
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III.4. Yöntem ve Çalışma Modeli 

Stratejik plan hazırlıkları aşamasında ilgili literatür taranmış, DPT tarafından hazırlanan "Kamu 

Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’ndan yararlanılmıştır. 

Bolu İl Özel İdaresi Stratejik Planının hazırlanmasında, İl Gelişme Planından büyük ölçüde 
faydalanılmışlar. Bolu İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Tarım Master Planı, plan 
kapsamındaki kurumların mevzuatı, kurumsal raporlar, Bolu İl Özel İdaresi Stratejik Planına temel teşkil 
eden başlıca belgeler olmuştur. 

 

Plan hazırlık genelgesinin yayınlanmasını takiben stratejik planlama ekibi oluşturulmuş, sektörel 
durum ve potansiyellerin belirlenmesine esas teşkil etmek üzere "Sektörel Analiz Formatları" 
hazırlanmış, planlama sürecini yönetmek üzere "plan yapım planı" oluşturulmuştur. 

İlgili kurum yetkilileri toplantılara davet edilmiş, plan çalışmaları hakkında bilgi verilmiş, sektörel 

analiz formatlan dağıtılarak, söz konusu formatlar çerçevesinde hazırlanılması istenmiştir. 

Sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantılarda standart formatlar çerçevesinde 
durum analizleri ve değerlendirmeleri kapsayan sunumlar yapılarak sektörel stratejik planlanın 
oluşturulması sürecine geçilmiştir. 

Plan yapım sürecinde, planlama ekibi ve sektör yetkililerinin katılımıyla (20)'den fazla toplantı 
icra edilmiş, sivil toplum kuruluş temsilcileri, Abant İzzet Baysal Üniversitesinden akademisyenler de 
dahil olmak üzere (lOO)'den fazla yetkili planın oluşturulmasında çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. 

Çalışmalar esnasında DPT ile de iletişim halinde olunmuş, teşkilatın planın özgünleştirilmesi 

yönündeki görüşlerinden önemli ölçüde istifade edilmiştir. 

Bolu İl Özel İdaresi Stratejik Planı hazırlama yöntemi kapsamında ilk aşamada, planlama ekibi, 
akademisyenler ve sektör yetkililerinin katılımıyla, sektörel stratejik planların genel çerçevesi oluşturulmuş, 
ikinci aşamada sektörlerle ilgili sivil toplum kuruluşlar ve diğer plan paydaşlarının katılımıyla 
olgunlaştırılmıştır. 

Üçüncü aşamada ise birbirleriyle yakın bağlantılı sektörlerin ilgilileriyle geniş kapsamlı toplantılar 
düzenlenerek katılımcıların görüş ve katkıları alınmış, sektörler arasında uyum sağlanmaya gayret 
edilmiştir. 

Son aşamada ise planın bütünü üzerinde değerlendirmelerde bulunmak ve il kamuoyunu 
bilgilendirmek amacıyla kaymakamlar, kamu kuruluşlarının yetkilileri, belediye başkanları, siyasi parti 
temsilcileri, üniversite öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşları, diğer plan paydaşları ve yerel basının 
katılımıyla geniş kapsamlı bir toplantı düzelenmiş, katkı ve değerlendirmeler plana aktarıldıktan sonra 
İl Encümeni'nin görüşlerine sunulmuştur. 

İl Encümeni'ndeki görüşmelerden sonra İl Genel Meclisine iletilen plan, İl Genel Meclisinin kabulü 

ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Bolu İl Özel İdaresi Stratejik Planı, Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji belgesinde yer alan temel 
ilke ve yaklaşımlara paralel olarak, sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri, ihtiyaçları, potansiyelleri ve 
dinamikleri dikkate almak suretiyle çok sektörlü yaklaşımla planlanan faaliyetler bütünü halinde 
tasarlanmıştır. 
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Bu çerçevede Bolu İl Özel İdaresi Stratejik Planı performans yönetimi ve denetimine imkân 
sağlaması, kurumların plan kapsamındaki hedef ve faaliyetlerinin net olarak belirlenebilmesi 
kurumsallaşmanın yaygınlaştırılması amacıyla 9 (dokuz) ana sektör halinde ele alınmıştır. Ayrıca her sektör 
alt başlıklar halinde irdelenerek stratejik amaç, hedef ve faaliyetler belirlenmiştir. 

Stratejik plan çalışmalarına katkıda bulunan ihtisas komisyonları üyelerinin listesi sektörel stratejik 
planlarla ilgili bölümlerde verilmiştir. 

IV.2. Bolu Ili'nin Güçlü-Zayıf Yönleri - Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) 

Bolu İli GZFT analizi çalışmalarında öncelikle İl Gelişme Planı ve sektör raporları, Tarım Master 
Planı, il bilgilendirme raporu, ilgili müdürlüklerin bilgilendirme raporları ve ilgili kurumların verilerinden 
faydalanılmıştır. 

GÜÇLÜ YÖNLER 

 Yönetim desteği, 
 Karar alma ve icra yetkisi, 
 Bütçesini kendisinin yapması ve onaylaması, 
 Kentin küçük bir kent olmasının kontrol edilebilir bir yönetsel yapının oluşmasına imkân 

vermesi, 
 Coğrafi konum ve ana pazarlara yakınlık, 
 Kamu hizmetlerine erişebilme kolaylığı, 
 İl'de Üniversitenin varlığı, 
 Otoyol ve D-100 karayolunun metropollere ulaşım kolaylığı sağlaması, 
 İl'de ham yol uzunluğunun düşük olması, 
 İçme ve sulama suyu kaynaklarının yeterli olması, 
 Genel olarak toprak verimliliğinin yüksek olması, 
 Tarımsal sanayi için uygun iklim ve zengin doğal ortamın bulunması, 
 Ülkenin önemli kanatlı hayvancılık merkezlerinden biri olması, 
 İl'de orman alanlarının genişliği, 
 Flora ve fauna yönünden zenginlik, 
 İl Gelişme Planının yapılmış olması, 
 Gerede ilçesindeki deri sanayi dışında çok ağır kirletici üreten sanayi kuruluşunun fazla 

olmaması, 
 Depreme dayanıklı bina ve konuta sahip olma bilincinin artmış olması, 
 Yapılaşmada kullanılacak arazilerde jeolojik, jeoteknik ve zemin etütlerinin zorunlu hale 

getirilmiş olması, 
 Zorunlu deprem sigortası kurumunun oluşturulmuş olması, 
 Yapı denetim mevzuatının uygulamaya konulmuş olması, 
 TEFER ve TERRA projeleri kapsamında taşkınlara yönelik önlemlerin alınmış bulunması. 
 Debilerinin yüksek olmamasına karşın akarsuların fazlalığı, 
 Yer altı suyu rezervlerinin yüksek oluşu, 
 Çok sayıda doğal ve suni göl ve göletin varlığı, 
 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kurulmuş olması ve 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının 

tamamlanması, 
 Her mevsim turizm imkânlarının bulunması, 
 Zengin tarih, kültür ve tabiat varlıkları, 
 Turizm ve hayvancılık potansiyeline sahip çok sayıda yaylanın bulunması, 
 Jeotermal kaynakların varlığı, 
 Eğitim altyapısının büyük ölçüde tamamlanmış olması, 
 Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretimde okullaşma oranı, öğretmen ve derslik başına düşen 

öğrenci sayıları itibariyle 
 Ülke hedeflerinin üzerinde bulunulması (27 Öğrenci) 
 İl'de vakıf ve hayırsever insanların eğitime büyük ölçüde destek sağlaması, 
 İl'in alternatif eğitim faaliyetleri (seminer, panel, yaz okulu, vb.) için elverişli olması, 
 Eğitimli genç nüfusun fazla olması, 
 Resmi kurumların yanı sıra yaygın eğitim veren özel kurumların bulunması, 
 İl'de sağlık alt yapısının güçlü olması, 
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 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin hizmete girmiş olması, 
 Vakıf ve hayırsever insanların sağlık alt yapısına destek vermesi, 
 Sağlık alanında Ülke genelindeki bir çok uygulama için pilot il olarak seçilmesi (örneğin;Aile 

Hekimliği) 
 Sosyal Güvenlik Kuruluşları kapsamında sağlık güvencesinden yararlananların sayısının 

yüksek oluşu, 
 Sosyal Hizmet kuruluşlarının bulunması, 
 Gençlere dönük yaz ve kış gençlik kampı ve merkezi imkânlarının olması, 
 Bölgeye hizmet veren bir Bölge Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi olması 
 Tüm Türkiye'den hasta kabul eden ve kaplıca tedavisinin de uygulandığı bir FTR 

Hastanesinin olması Teknolojik yeniliklerin etkin bir şekilde kullanılması 
(Merkezi Laboratuvar Sistemi vb.) 

 Sağlıkla ilgili tüm parametrelerin Ülke ortalamasının üzerinde seyretmesi 
 Koruyucu sağlık hizmetlerinin başarı İle yürütülmesi 
 İldeki spor tesisi potansiyeli 
 Spor alanında kullanılabilecek araçlar 
 Spor sektörünün ilde sahip olduğu gayrimenkuller 
 Spor teşkilatının yapısı 
 İldeki spor potansiyeli 
 Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Bölümünün katkısı 

 

ZAYIF YÖNLER 

 Kamu yönetimi reformunun tamamlanamaması nedeniyle Özel İdarelerin görevleriyle 

uyumlu örgütlenme yapısının henüz kurulamamış olması, 
 Kanunlarla İl Özel idarelerine verilen görevleri yerine getirebilecek mali imkânların kısıtlı 

olması, 
 Merkezi teşkilatın taşra kuruluşları, yerel yönetimler üniversite ve sivil toplum kuruluşları 

arasında yeterli düzeyde eşgüdüm sağlanamaması, 
 Kamu kurumlarının bütçe yetersizliği, 
 Ortak hareket etme kültürünün yetersizliği, 
 Hava ve demiryolu ulaşımının bulunmaması, 
 İstatistik verilerin yetersizliği, 
 Kamusal hizmetlerde kent ve kırsal alanda dengesizlik olması, 
 Kırsal alanda içme suyu şebekelerinin tamamlanmamış olması, suyu yetersiz köylerin 

bulunması, 
 Kırsal alanda içme suyu sayaçlarının yaygınlaştırılmamış olması, 
 Ulaşım ağında kara noktaların fazla olması, 
 Kimi köy yolları ve il yollarının standartlarının düşük olması, 
 Yolların bakım ve onarımında yetersizliklerin bulunması, 
 Toprakların çok parçalı ve işletme ölçeklerinin küçük olmasının yol açtığı etkinlik ve 

verimlilik kaybı, 
 Tarım ürünlerini işleyen ve değerlendiren üretim tesislerinin yetersizliği, 

 Tohumluk kullanımında ve dağıtımında sertifikasyon yâda belgeli ürün çalışmasının 

yapılmaması ve kontrolün sağlanamaması, 
 Tarımsal eğitim faaliyetlerinin yetersiz olması, 
 Üretimde münavebenin dikkate alınmaması, 
 Meraların bilinçsiz kullanımı, yem bitkileri ekiminin yetersizliği, 
 Hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması sorunu, 
 Tarımda sözleşmeli üretim modelinin yaygınlaşmamış olması, 
 Kanatlı sektör işletmelerin yapı ruhsatı sorunlarının olması, 
 Hayvan ve tarım ürünleri borsalarının kurulmamış olması, 
 Tarım topraklarının yarıya yakın bir bölümünün ekilmemesi, 
 Kırsal alanda nüfusun yaşlı olması, 
 Ortak çalışma örgütleşme ve katılımcılığın zayıf olması 
 Ürün deseni çeşitliliğinin az olması, 
 Ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanmasın da sorunların bulunması, 
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 Çiftçinin eğitim düzeyinin düşüklüğü, 
 Bitkisel ve hayvansal üretim arasında dengenin kurulmamış olması, 
 Mera çalışmalarının tamamlanmamış olması, 
 Sulama tesislerinin yetersizliği, 
 Büyük ve küçükbaş hayvancılıkta işletme ölçeğinin küçük, kültür ırkları oranının düşük 

olması, 
 Orman kooperatiflerin ürün pazarlama konusunda yetersiz olması, 

 Şefliklerinin görev bölgelerinin verimli çalışmalarını engelleyecek büyüklükte olması (ölçek) 

 Flora ve fauna envanter çalışmalarının yapılmamış olması, 
 Orman kadastro işlemlerinin tamamlanmamış olması, 
 Orman köyü sayısının fazla, orman köylüsünün gelir düzeyinin düşük olması, 
 Evsel ve sanayi atık sularının arıtılmadan akarsulara verilmesi, akarsuların kirlilik taşıma 

kapasitelerinin düşük olması, 
 Katı atıkların ilgili mevzuata uyulmadan her yerde düzensiz depolanması ve yerleşim 

merkezlerine yakın olması, 
 Önemli nüfus ve sanayi kuruluşu taşıyan merkezlerin Kuzey Anadolu fayı üzerinde veya çok 

yakınında kurulmuş olması, 
 Üniversite bünyesinde Deprem Araştırma Enstitüsünün kurulmamış olması, 
 Gübre ve tarımsal ilaç kullanımı nedeniyle gölet ve baraj sularında meydana gelen 

kirlenmeler, 
 Turistik etkinliklerden kaynaklanan kirlenmeler, 
 Öncelikle kırsal yerleşim birimleri olmak üzere, il genelinde kanalizasyon alt yapısı ve arıtma 

sisteminin tamamlanmamış olması, 
 Turizm yatırımlarının yapılabileceği yeterli yatırım alanlarının ayrılmamış olması, 
 Yeterli tanıtım ve pazarlamanın yapılamaması, 
 Tarihi ve kültürel varlıkların onarımlarının tamamlanmamış olması, 
 Turizm alanlarının kent merkezinden uzak oluşu ve ulaşım güçlükleri, 
 Termal tesislerin altyapı eksikliği, 
 Eğitime ayrılan ödeneklerin yetersizliği, 
 Birleştirilmiş sınıf uygulamasının devam etmesi, 
 Okul öncesi eğitimde vatandaşın bilinç düzeyinin yetersiz oluşu, 
 Eğitim sisteminin çağın gereklerine ve iş hayatının istek ve beklentilerine yeterli düzeyde 

cevap verememesi, 
 Bağımlı nüfus oranının yüksek olması, 
 Koruyucu sağlık hizmetlerinin yetersizliği, 
 Bazı ilçelerde uzman doktor açığının bulunması, 
 Otoyol ve D-100 karayolunun il'den geçmesi nedeniyle trafik kazalarının meydana gelmesi, 
 Okul sağlığı ana çocuk sağlığı çalışmalarının yetersizliği, 
 Aile planlamasına katılan kadın sayısının kent merkezinden kırsala gidildikçe azalması, 
 Altyapı hizmetlerinin, bina ve toplu taşıma araçlarının özürlülerin erişebilirliğine uygun 

olmaması, 
 Çocuklara yönelik öğrenme ve zihinsel faaliyetlerin yetersizliği, 
 Kurum bakımı altında bulunan yaşlı ve çocuklara yönelik hizmetlerin aynı mekânda 

yürütülmesi, 
 Suça karışmış çocukların topluma kazandırılmasına yönelik çalışmaların bulunmaması, 
 Öncelikle orman köyleri olmak üzere kırsal alanda gelir düzeyinin düşük olması, 
 Kulüp ve sporcu sayılarının yetersiz olması, 
 İnsanların ulaşım kolaylığı nedeniyle büyük sağlık merkezlerine gitmeleri 
 Personel yetersizliği 
 Tesislerin verimli kullanılamaması 
 Sporcu ve kulüp sayıları 
 Finansman 
 Sektörel içi iletişimsizlik 
 Alternatif spor dalları 
 Halkla ilişkiler 
 Medya ilişkileri 
 Özel sektörün spora bakış açısı 
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FIRSATLAR 

 Kamu yönetimi reformu çalışmaları kapsamında yerel yönetimlerin güçlendirilecek 

olması, 
 Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun 

kapsamında Bölge Kalkınma Ajansları ve İllerde Yatırım Destek Ofislerinin kurulacak 
olması, 

 Strateji Geliştirme Birimlerinin kurulacak olması, 
 Bolu Dağı tünelinin hizmete girmiş olmasıyla il'e ulaşım imkânlarının artması, 
 Askeri havaalanının sivil hizmetler için kullanılabilecek potansiyelini taşıması 
 Toprak Kullanımı ve Arazi Kullanım Kanunu'nun yürürlüğe girmiş olması, 
 Organik tarım için uygun koşulların bulunması, 
 Kanatlı hayvancılık sektöründe bazı firmaların Avrupa Birliğine ihracat ön izin belgeleri 

almaları, 
 Tarım sektörünün yeniden yapılandırılması kapsamında uygun değer ölçekli işletmelerin 

yaygınlaştırılacak olması, 
 İl'in iklim ve toprak yapısının patates tohumu üretim merkezi olma imkânını sağlaması, 
 Baraj ve göletlerde su ürünleri üretim potansiyelinin bulunması, 
 Özellikle kırsal kalkınma projelerinde dış kaynaklardan yararlanma imkânlarının 

bulunması, 
 1/25.000 ölçekli fiziki planlarla sektörel yatırım alanlarının belirlenecek olması, 
 Doğal gazın yaygınlaştırılması projesi kapsamında çalışmaların başlamış olması, 
 Kanatlı sektör altlıklarının alternatif enerji üretim projelerinde kullanılabilecek olması, 
 İlin İpek Yolu ve Ankara-Bolu Destinasyonu projeleri kapsamında olması, 
 Kültür varlıklarının bakım ve onarımıyla ilgili mali kaynak imkânlarının artmış olması, 
 Alternatif turizm imkânları sağlayan doğal ve kültürel potansiyelin varlığı, 
 Doğa ve kültür turizmi talebinin yükseliyor olması, 
 Abant ve Kartalkaya gibi ulusal ve uluslararası alanda bilinen turizm merkezlerinin 

bulunması, 
 Ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği altyapı imkânlarının 

bulunması, 
 Sağlık Bakanlığı'nın Aile hekimliği ve Sağlık Sigortası uygulamasına geçişi 
 Sağlıklı yaşam konusunda toplum bilincinin gittikçe yükseliyor olması 
 Vakıflarımızın ve hayırsever vatandaşlarımızın gönüllü katkıları 
 Döner Sermaye işletmeciliği kapsamında, Sağlık kuruluşlarımızın finansman açısından 

rahatlaması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik yapılanmaya müsait hale 
getirilmeleri  

 Ulaşım 
  Coğrafi Konum  
 Konaklama  
 Politika-siyaset  
 Yerel Yönetim Desteği  
 Sponsorluk yasası  
 Özendirici ve önleyici mevzuat  
 Sektördeki STK ların varlığı 
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TEHDİTLER 

 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanlarında çok başlılık bulunması, 
 Mevzuatla öngörülen kuralların yeterince uygulanmaması, 
 Kanatlı hayvancılık, sektörünün il'deki önemli konumu nedeniyle kriz dönemlerinde il 

ekonomisini olumsuz yönde etkilemesi, 
 Tarım alanlarının amaç dışı kullanılması ve bu alanlarda yapılaşmanın olması, 
 Ekilen tarım alanlarının azalma eğiliminde olması, 
 Tek üründe uzmanlaşmanın üreticileri piyasa dalgalanmalarına açık hale getirmesi, 
 İl arazisinin tamamına yakın bir bölümünün I. derece deprem kuşağı içinde kalması, 
 İşyeri, konut ve sanayi tesisleri ile nüfusun çoğunlukla aktif deprem fayları üzerinde 

bulunması, 
 Arazi yapısının engebeli olması ve erozyon tehdidinin bulunması, 
 Su kirliliğinin artma potansiyelinin bulunması, 
 Katı atık yönetiminin yetersizliği nedeniyle toprak ve yer altı suları kirliliğinin artma 

potansiyelinin bulunması, 
 Rekreasyon alanlarında kirliliğin artma potansiyelinin bulunması, 
 Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapılarla, özel mülkiyete tabi yapıların güçlendirme 

çalışmalarının tamamlanamamış olması, 
 Yaban hayvanlarının habitatlarında bozulmalar ve daralmalar meydana gelmesi, 
 Göl ve gölet aynalarında çeşitli nedenlerle daralmalar meydana gelmesi, 
 Depremsellik nedeniyle az katlı binalar yapılması durumunun toprak kaybını artırması, 
 Evsel ve sanayi atık suları ile tarımsal sulama sularının çok bir çoğunlukla arıtılmadan 

akarsulara verilmesi, 

 Tarımsal sulamada kirlilik yükü fazla olan ve sağlığa zararlı kirletici maddeler içeren suların 

kullanılması, 
 Petrol atıklarından üretilen plastik ambalaj ve özellikle alışveriş torbalarının çok fazla 

kullanılması, 
 Katı atık depo alanlarının birçok yerde yerleşim merkezlerine fazla yakın olması, 
 Kırsal alanda eğitim ve sağlık yatırımlarının atıl kalması, 
 Doğum öncesi bakımın yeterli düzeyde olmaması, 
 Suça karışmış çocukların topluma kazandırılmasına yönelik çalışmaların bulunmaması 
 Bölgemizde ve İlimizde toplumun giderek yaşlanıyor olması 
 Genel olarak sağlık bilincinin yetersiz olması (tedaviye olan duyarsızlık) 
 Gıda tüketim alışkanlıklarındaki bilinçsizlik 
 Çevre ve hava kirliliğinin artması riski 
 Eğitim sistemi 
 İklim 
 Mevzuat 
 Kültürel yapı 
 Profesyonel spor 
 Spordaki yozlaşma 
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İÇME SUYU İLE İLGİLİ FAALİYETLER 

STRATEJİK AMAÇ: 

İl Özel İdaremizin görev alanı içerisinde olan ve Belediye sınırları dışında kalan köylerimizde 

Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde köylerimizin içme suyu ile ilgili fiziki altyapı ve üstyapı 

sistemlerini revize ederek veya yeni sistemler yaparak sağlıklı içme suyuna kavuşturmaktır. 

 

 

İLÇE ADI SULU SUYU YETERSİZ SUSUZ TOPLAM 

MERKEZ 112 141 253     112 141 253 

DÖRTDİVAN 24 10 34     24 10 34 

GEREDE 92 96 188     92 96 188 

GÖYNÜK 66 74 140     66 74 140 

KIBRISCIK 22 10 32     22 10 32 

MENGEN 56 173 229     56 173 229 

MUDURNU 70 99 164     70 99 164 

SEBEN 29 30 59     29 30 59 

YENİÇAĞA 16 22 38     16 22 38 

TOPLAM 487 655 1136     487 655 1136 
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İÇMESUYU DEPOLARI İLE KLORLAMA CİHAZLARI İZLEME CETVELİ 

İLÇESİ 

İÇMESUYU DEPO 

SAYISI 

İHTİYAÇ 

OLUPTA 

İÇMESUYU 

DEPOSU 

BULUNMAYAN 

SİHHİ 

NİTELİKTEKİ 

İÇMESUYU 

DEPOSU 

SAYISI 

KLORLAMA 

CİHAZI OLAN 

İÇMESUYU DEPO 

SAYISI 

MEVCUT FAAL KÖY ÜNİTE MEVCUT Faal 

MERKEZ 228 228   228 45 45 

DÖRTDİVAN 48 48   48 16 16 

GEREDE 184 184   184 27 27 

GÖYNÜK 132 132   132 33 33 

KIBRISCIK 44 44   44 17 17 

MENGEN 110 110   110 61 61 

MUDURNU 146 146   146 5 5 

SEBEN 58 58   58 8 8 

YENİÇAĞA 32 32   32 28 28 

TOPLAM 982 982   982 240 240 
 

 HEDEF: 

 Susuz köyümüz yoktur. Ancak, Son zamanlarda yaşanan küresel ısınma, içme suyu 

kaynaklarının kirletilmesi vs. nedenlerden dolayı içme suyu yetersizliği olabilmektedir. Bu nedenle 

Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan Merkez ve İlçe köylerinin tamamını stratejik plan döneminde 

sağlıklı içme suyuna kavuşturmak, içme suyu sorunlarını çözmek ve mevcut içme sularını daha etkin 

daha verimli kullanmaktır. Ayrıca büyük içme suyu göletleri yaparak veya yapılacak olan baraj veya 

göletlerden temiz içme suyu elde ederek köylerimizin tamamının su sorununu çözmek hedefimizdir. 

Köy içinde bulunan çeşmelerin eski olması nedeni ile yenileme çalışması yapılması, köy içinde mevcut 

çeşmelerden boşa akan suya kullanıma kazandırılması için gerekli çalışmanın yapılması, köylerde 

suyun tasarruflu kullanılması ve mağduriyetlerin önlenmesi için “ Köy İçme Suyu Birliklerinin” 

kurulması hedeflenmektedir. 

 FAALİYETLER: 

 2015-2019 Stratejik Plan döneminde Bütçe imkânları doğrultusunda veya KÖYDES 

ödenekleri, Merkez ve diğer Bakanlıklardan aktarılan ödenekler ile altyapı ve üstyapı tesis projelerinin 

yapımı gerçekleştirilecektir. Köylü Devlet işbirliği ile İçme suyu borusu yardımı yapılarak isale hatları 

ve köy içi şebeke hatlarının yenilenmesine devam edilecektir. Sağlık açısından uygun olmayan ve 

özelliğini yitiren kaptaj, maslak ve içme suyu depoları yeniden yapılacaktır.  240 Adet köy ve 

mahallemizin içme suyu depolarına klorlama cihazı takılmıştır. Stratejik plan döneminde ödenek 

durumuna göre tüm köylerimize takılacaktır. 

 İçme suyu yetersiz hale gelen ve cazibeli kaynak bulunamayan köylerimizde sondaj çalışmaları 

yapılarak terfili sistemler yapılacaktır. 
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KANALİZASYON İLE İLGİLİ FAALİYETLER 

STRATEJİK AMAÇ: 

Köylerimizin kanalizasyon ile ilgili fiziki altyapı ve üstyapı sistemlerini revize ederek çağın 

gerektirdiği yeni malzemelerle ve sistemlerle çevreye uyumlu kanalizasyona kavuşturmaktır. Gerek 

iller bankası katkı payı ile gerek köylü-devlet işbirliği ile kanalizasyon faaliyet inşaatları devam 

ettirilmesi planlanmaktadır. Öncelik hedeflerimiz hiç kanalizasyon yardımı alamayan köylere sistemi 

kurmak, 2004 yılı öncesi yapılan büzlü kanalizasyon sistemlerinin koruge boru sistemine çevrilerek 

daha sağlıklı bir kanalizasyon sistemine kavuşturmaktır. 

 

SU VE KANAL HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİTEN KANALİZASYON İNŞAATLARI 

14.08.2014 TARİHİ İTİBARİYLE 

İLÇESİ KÖY ÜNİTE 
KÖY ÜNİTE 

BİTEN KALAN BİTEN KALAN 

MERKEZ 112 140 103 9 99 41 

DÖRTDİVAN 24 10 24  10  

GEREDE 92 96 67 25 53 43 

GÖYNÜK 66 74 47 19 42 32 

KIBRISCIK 22 10 9 13 2 8 

MENGEN 56 173 35 21 85 88 

MUDURNU 70 99 46 24 48 51 

SEBEN 29 30 21 8 9 21 

YENİÇAĞA 16 22 16  22  

TOPLAM 487 655 368 119 370 284 
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HEDEF: 

Coğrafi konumu uygun içme ve kullanma suyu olan kanalizasyon yapılmamış köylerimize 

teknik standartlara uygun yeni kanalizasyon hatları yapmak ve çok eskimiş ve deforme olmuş 

kanalizasyon hatlarını yenilemek, mevcut kanalizasyonları şartları uygun olanları doğal arıtma 

sistemlerine kavuşturmaktır. 2015-2019 stratejik plan döneminde kanalizasyon sistemi olmayan tüm 

köy ve ünitelere kanalizasyon sistemi yapmak hedefimizdir. 

FAALİYETLER:  

İller Bankası katkı payı ile köylerimize kanalizasyon sistemleri yapılmasına devam edilecektir. 

Bütçe imkânları doğrultusunda koruge boru, demir, çimento yardımı verilerek köylü devlet işbirliği ile 

kanalizasyon sistemleri yapılmasına devam edilecektir. 

Merkezden veya diğer Bakanlıklardan gelen ödeneklerle ortak kollektör hatları ve doğal 

arıtmalar yapılacaktır. 

 

 

 



31 
 

TARIMSAL HİZMETLER İLE İLGİLİ FAALİYETLER 

STRATEJİK AMAÇ: 

Tarım Strateji Belgesi ve Ulusal Tarım Politikaları ile sürdürebilirlik ilkeleri çerçevesinde 

üreticilerin sosyoekonomik yapılarında gelişme sağlamak ve kırsalda tarıma bağlı olan insanımızın 

yaşam şartlarını kolaylaştırmak ve su tasarrufu sağlamak için yağmurlama ve damla sulama sistemine 

geçiş için Kurumlar, Sivil Toplum Örgütleri (Ziraat Müh.Odası, Ziraat Odası vs.) tarafından teorik ve 

uygulama eğitimlerini arazide gösterilmesi amaçlanmaktadır. 

 

HEDEF: 

Organik Ceviz Yetiştiriciliği Yaygınlaştırma Projesi ve Elma Üretimi Yenileme Projesi ile 

çiftçilere tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte yürütülmesine özen gösterilecek, projelerde çiftçi 

desteğinin sağlanmasına yönelik modeller geliştirilmesine çalışılacaktır. Damla ve Yağmurlama 

sulamanın yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılacaktır. Erozyon tehlikesi altındaki arazilerde 

erozyonu önleyici (sekileme, kademe ve ağaçlandırma)toprak ve su dengesini sağlayıcı tedbirleri 

alarak, toprak muhafaza çalışmaları planlanmıştır. 

Hayvan İçme Suyu (HİS) ve Küçük Ölçekli (KÖS) göletlerimizde sızma olasılığı olan 

zeminlerde mebran malzemesi kullandırılarak sızmaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 

FAALİYETLER: 

 2015-2019 tarihleri arasında her yıl 8 adet Küçük Ölçekli Sulama (KÖS) Göleti, (toplam 40 

adet) 8 adet Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti (toplam 40 adet) yapılacaktır. Ayrıca bakım-onarım 

ihtiyacı tespit edilen göletlerin onarımları yapılacak olup, göletlerde sızmayı önleyici mebran 

PRJ. SAHA PRJ SAHA PRJ SAHA PRJ SAHA PRJ SAHA PRJ HAYVAN SAYISI DEPOLAMA

ADET (HA) ADET (HA) ADET (HA) ADET (HA) ADET (HA) ADET (B.BAŞ/K.BAŞ) HACMİ(m3)

MERKEZ 51 1648 1 50 3 891 666 1533 45 19135/2409 998035

DÖRTDİVAN 1 417 12 6996/4150 270279

GEREDE 10 660 1 230 19 32 31 11218/3045 713366

GÖYNÜK 25 2148 2 580 393 698 10 3757/1779 178883

KIBRISCIK 13 457 17 4209/15340 282307

MENGEN 14 711 5 1653/1420 31394

MUDURNU 37 1707 4 335 334 644 8 1904/1971 311796

SEBEN 19 1760 2 120 6 385 129 162 11 1946/10342 356543

YENİÇAĞA 1 200 3 848/28 14379

TOPLAM 170 9875 3 170 6 385 10 2036 1541 3069 142 51666/40484 3.156.982

01.01.2012 Tarihi İtibariyle

İLÇESİ

YERÜSTÜ
SULAMA    

GÖLETİ

TOPRAK 

MUHAFAZA

DRENAJLI 

TOPRAK 

ISLAHI

TOPRAK SU 

KREDİSİ
HİS GÖLETİ

TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ENVANTERİ                                                   
07.07.2014 - Tarihi İtibariyle
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malzemesi kullanılması planlanmaktadır. Bununla birlikte her sene 35.000 m. sulama amaçlı PVC 

boru alınarak Köylü-Devlet işbirliği ile sulama ihtiyacı olan köylere sulama tesisi yaptırılacaktır. 

Kapalı sistem ile daha önceki sulamalara ilave olarak 250 ha. Arazi daha sulanabilecektir. 

Eğimli arazilerde daha verimli ekim ve sürüm yapabilmek için sekileme (kademe) ve teraslama 

çalışmaları yapılacaktır. Zirai amaçlı elektrik talep eden ve tarımsal sulama yapan çiftçi sayısı 

arttırılacaktır. Taşlı arazi ıslahı, ekim ve sürümde engebeli arazilerin tesviyesi için makine desteği 

verilecektir. 

Bolu Merkez ve İlçelerinin iklim özellikleri önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Bu iklim 

özelliklerine göre her ilçe için ekonomik katma değeri yüksek olabilecek ürünlerin tespit edilerek 

üretimi teşvik edilmesi hedeflenmektedir.  

Merkez ve ilçelerimizde arazi toplulaştırması çalışmaları yapılması hedeflenmektedir 

Organik Ceviz Yetiştiriciliği Yaygınlaştırma Projesi ile Elma Üretimi Yenileme Projesi 

Faaliyetleri devam edecektir. 
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YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

KÖY ÜNİTE SAYILARI VE NÜFUSLARI 

İLÇELER 
ŞEHİR 

NÜFUSU 

KÖY KÖY ÜNİTE ÜNİTE TOPLAM TOPLAM 

ADEDİ NÜFUSU ADEDİ NÜFUSU 
YERLEŞİM 

YERİ 
NÜFUS 

MERKEZ 140.131 112 22418 140 9598 252 32016 

DÖRTDİVAN 2931 24 3253 10 504 34 3757 

GEREDE 24127 92 7162 96 3276 188 10438 

GÖYNÜK 3841 66 7556 74 4193 140 11749 

KIBRISCIK 1253 22 1970 10 307 32 2277 

MENGEN 5304 56 3207 173 3836 229 7043 

MUDURNU 5166 70 8285 94 4698 164 12983 

SEBEN 2588 29 2403 30 729 59 3132 

YENİÇAĞA 4935 16 1640 22 1112 38 2752 

TOPLAM 190276 487 57894 649 28253 1136 93220 

 

 

BOLU İL ÖZEL İDARESİ 

YOL ENVANTERİ 

01.01.2014 

 

 KÖY YOLU DURUMU 

 ASFALT % STABLİZE % TESVİYE % HAMYOL % TOPLAM 

 KM  KM  KM  KM  KM 

MERKEZ 624 0,74 216 0,26     840 

DÖRTDİVAN 76 0,74 27 0,26     103 

GEREDE 353 0,77 106 0,23     459 

GÖYNÜK 310 0,47 345 0,53     655 

KIBRISICIK 84 0,64 48 0,36     132 

MENGEN 255 0,47 291 0,53     546 

MUDURNU 288 0,44 363 0,56     651 

SEBEN 142 0,55 115 0,45     257 

YENİÇAĞA 66 0,79 18 0,21     84 

TOPLAM 2198 0,59 1529 0,41     3727 
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STRATEJİK AMAÇ: 
 

Kent ve kırsalın sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın 
gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı 
çalışmaları katılımcı bir yaklaşımla yürütülecektir. 

İnsanca yaşanılabilir bir bölge oluşturmak, kırsal bölgede yaşayan insanların şehir 
merkezlerinde bulunan hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacıyla, insanların ulaşım 
olanaklarının artırılmasına öncelik verilecektir. 

Köy yollarında standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, 
sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının 
giderilmesi ve hayatın kolaylaştırılması amacıyla yolların yapılarak mevcut yolların iyileştirilmesi 
gerekmektedir. 

HEDEF: 

I.Kat asfalt ve II.Kat asfalt yollarımızın bugünkü yük ve yol şartlarına göre uygun olmadığından, bu 
yolların altyapısı ve sanat yapılarının günümüzün şartlarına göre tamamlanarak sıcak asfalt olarak 
yenilenmesi gerekmektedir. Öncelikli önemli olan grup köy yolları olmak üzer her yıl en az 50km sıcak 
asfalt yapılması hedeflenmektedir. 

Kırsal ve kentsel kesimde yaşayan vatandaşların, yaşam standartlarının yükseltilmesi için altyapı 
ve çevre düzenlemelerinin yapılması ve iyileştirilmesi gerekmektedir. Stratejik plan döneminde tüm 
köy yollan her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde 
yapılarak, köy ve bağlılarının ulaşım sorunu çözülecektir. 
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Her köy ve bağlısının en önemli yolu, 05.07.2000 tarih ve 24100 mükerrer sayılı resmi gazetede 
yayınlanan, birinci derede öncelikli köy yolları master planına uygun olarak inşa ve tamir edilecektir. Köy 
yolları trafik yük ve yoğunluğuna göre Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen 
standartlarda inşa edilecektir. Köy yollarının iyileştirilmesinde nihai hedef asfalt yapımıdır. Ancak 
iyileştirme yapılırken altyapısı hazır olmayan yolun, asfalt yapılması mümkün değildir. Asfalt 
yapımından önce sanat yapılarıyla birlikte yolun altyapısının hazırlanması ve tamamlandıktan sonra 
üst kaplama işine geçilmesi, prensibimizdir. Köy yollarının yapımımda yol kalitesinin artırılmasına ve 
yol onarımına öncelik tanınacaktır. 

FAALİYET: 

Grup köy yolları ve tali grup köy yolları öncelikli olmak üzere asfalt yolların korunabilmesi için her 

yıl en az 100 km. II. Kat asfalt kaplama ve en az 300 km. asfalt yama yapılacaktır. 

I.Kat asfalt kaplama yapımında grup köy yollarına öncelik verilecektir. Bu kapsamda her yıl en az 50 

km. I.kat asfalt yapılacaktır. 

Grup köy yollarına bağlantısı olan diğer köy yollarının öncelikli olarak stabilize standardı 

yükseltilecektir. Mevcut stabilize yolların standardının yükseltilmesi için her yıl 250 km. malzemeli 

bakım yapılacaktır. 

Stabilize yollarda yolun engebeli kısmının düzeltilmesi, çukurların doldurulması ve şevlerin açılması 

için her yıl 500 km. greyderli bakım yapılacaktır. 

Taşımalı eğitim kapsamında bulunan yerleşim birimlerine ait yolların standartlarının yükseltilmesi 

ve varsa eksikliklerinin giderilmesi çalışmaları sürdürülecektir 

Köy yollarının sanat yapıları eksikliklerinin giderilmesi için ihtiyaç bulunan yerlere teknik destek 

sağlanarak büz, menfez, istinat duvarı ve köprü yapılması sağlanacaktır. 

Trafik güvenliği açısından risk oluşturan yol kesimleri belirlenmesi amacıyla tüm köy yollarında 

çalışmalar yapılacak, plan dönemi içerisinde bu bağlamda ihtiyaç duyulan sanat yapıları ve oto korkulukları 

tamamlanacaktır. 

Kış mevsimi sezonunda köy yolları envanterinde bulunan tüm köy yollarının açık tutulması, 

vatandaşın rahat ve huzur içinde gidip gelmelerini sağlanması, yüksek yerlerde kapanan köy yollarının en 

kısa zamanda açılması, taşımalı eğitim sistemindeki okulların bulunduğu köy yollarında eğitimin aksamaması ve 

okula giden öğrencilerin mağdur olmaması için kar mücadelesi çalışmaları yapılacaktır. 

Stratejik Plan dönemi içerisinde köy isim levhaları ile trafik işaret levhaları tamamlanacaktır.  

Stratejik Plan dönemi içerisinde köy yolları envanter çalışmaları her yıl ocak ayı 

itibariyle güncellenip tamamlanacaktır. 

Köy yollarına yönelik hizmetlerin sunulmasında ilçeler arası dağılımdaki adaletin sağlanması 

amacıyla, yol ağı envanteri ve nüfus trendi dikkate alınacaktır. 

Köy içi yollarının asfaltlanmasında ve Parke taşı yapımında kentsel tasarım  planları ile alt yapı 

koordinasyon planlan hazırlanan ve uygulanması tamamlanan köylere öncelik verilecektir. 
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İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ 

 

STRATEJİK AMAÇ: 
Kent ve kırsal arasındaki sosyo-kültürel ve ekonomik farklılıkların optimum bir dengeye 

kavuşturulması, kırsal nüfusun yerinde kalkındırılması amacıyla ekonomik gelişmeyi destekleyecek 

biçimde fiziki ve sosyal altyapı çalışmalarının gerçekleştirilerek sürdürülebilir bir gelişmenin 

sağlanmasıdır. 

İlimiz dahilinde yer alan kentsel-kırsal yerleşmelere ilişkin imar, planlama ve kentsel 

iyileştirme faaliyetleri kapsamında sağlıklı, yaşanabilir, sosyo-kültürel ihtiyaçlara cevap verebilen ve 

sürdürülebilir yerleşim alanlarının oluşturulması öncelikli amaçlanacaktır.  

Kırsal alanlarda çarpık ve kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla idare tarafından değişik tip ve 

metrekarelerde konut, sosyal tesis, köy konağı, cami vb. standart projeler hazırlanarak talep edenlere 

ücretsiz verilmesi sağlanmalıdır. 

Turizm gelişme alanları tespit edilerek bu alanlarda büyük ölçekli tarımsal ve hayvancılık 

faaliyetleri kontrol altına alınmalıdır. 

 

HEDEF:  

Kentsel ve kırsal kesimde yaşayan insanlarımızın fiziki çevre ve sosyo-kültürel alanda 

standartlarının yükseltilmesi amacıyla mevcut durumu itibariyle ihtiyaca cevap veremeyen 

yerleşmelerin imar planlarının hazırlanarak yerleşmelerin sosyal-kültürel altyapı ve donanım 

gereksinimlerinin karşılanması sağlanacaktır. Köy yerleşik alan tespit çalışmalarının tamamlanması ile 

köylerin daha sağlıklı ve düzenli gelişmesi, köy yerleşim alanlarının kontrollü olması, bu sayede 

köylerin götürülecek alt yapı hizmetlerinin (yol, su, kanalizasyon vb…) daha hızlı ve daha az maliyetle 

karşılanması sağlanacaktır. Ayrıca yaşam kalitesinin yükseltilmesi adına fiziksel, sosyal ve çevresel 

hizmetler gerçekleştirilecektir. 
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FAALİYETLER : 

1- Hedef süre içerisinde köy yerleşik alan tespitlerinin tamamlanmasına öncelik verilecektir. 

2- Nüfus artışı ve yer seçimi bakımından ihtiyaçlara cevap vermeyen köylerin köy yerleşim ve 

gelişme planlarının hazırlanması sağlanacaktır. 

3- Kırsal yerleşim alanlarının kentsel alanlar ile arasındaki sosyal donatı alanı, spor alanı ve 

aktif yeşil alanlar bakımından gelişmişlik farklarının azaltılması sağlanacaktır. 

4- Kırsal alanlara yönelik peyzaj ve tasarım uygulamaları gerçekleştirilerek çevre kalitesinin 

artırılması sağlanacaktır.  
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DERECEÖREN SULAMA TESİSİ 
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ASFALT ÇALIŞMALARI 
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KANALİZASYON ÇALIŞMALARI 

  
 

 

 

 

 



41 
 

BOLU İL ÖZEL İDARESİ 2015-2019 YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK 

PLANLAMA KIRSAL KALKINMA VE KIRSAL ALTYAPI KOMİSYONU 

 

S.No Adı Soyadı Görevi Kurum-Kuruluş 

1. Bünyami BAL Genel Sekreter Yardımcısı İl Özel İdaresi 

2. İbrahim GÜNDOĞAN Şehir Plancısı İl Özel İdaresi 

3. Orhan BALANDI Harita Teknikeri Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

4. Cemile ABDULGANİOĞLU Biyolog Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

5. Muhsin KARAGÜZEL İl Müdür Yardımcısı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

6. Ahmet KOCABAŞOĞLU Yol Ve Ulaşım Hiz.Müd. İl Özel İdaresi 

7. Ömer AKKAN Harita Teknikeri İl Özel İdaresi 

8. Yusuf Cemil KOPARAN İmar ve Kentsel İyi.Md. İl Özel İdaresi 

9. Hüseyin KAHREMAN Su ve Kanal Hiz.Md. İl Özel İdaresi 

10. Elif Söyleyen BULUT İnşaat Mühendisi İl Özel İdaresi 

11. Sevda Emre CANGİR İl Planlama Uzman Yrd. Bolu Valiliği 

12. Ahmet ALTUNAY Ziraat Mühendisi İl Özel İdaresi 

13. Adem ATAŞ Kontrol Memuru Kadastro Müdürlüğü 

14. Vedat ÖZKAN İl Genel Meclis Üyesi  

15. Zeliha TÜRKMEN Kimya Yüksek Mühendisi İl Özel İdaresi 

16. Serdar ÇINAR Lojistik Şube Müdürü İl Emniyet Müdürlüğü 

17. Serkan GÖR Polis Memuru İl Emniyet Müdürlüğü 

18. Ayfer SİLAHŞÖROĞLU VHKİ İl Özel İdaresi 

19. Harun YETİŞİR Harita Mühendisi İl Özel İdaresi 

20. Kadir BOR İnşaat Mühendisi İl Özel İdaresi 

21. Abdullah ÖZTÜRK Ziraat Mühendisi İl Özel İdaresi 
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DURUM ANALİZİ 

Mevcut Durum 

Eğitim 

 İlde 2013-2014 eğitim-öğretim yılı verilerine göre okulöncesinde 3471, ilkokulda 14.777, 

ortaokulda 14.486, ortaöğretimde 14.919 olmak üzere toplam 47.653 öğrenci öğrenim görmektedir. 

Ayrıca, yaygın eğitim kapsamında mesleki eğitim merkezlerinde 1865 kişi eğitim görmekte, halk 

eğitim merkezlerince düzenlenen kurslara 20.375 kişi devam etmektedir. 

 Bolu’da okur-yazar oranı %94,11’dir. Okullaşma oranı okulöncesi(3-5 yaş) eğitimde 

%33,83(Türkiye %27,71), ilkokulda %98,79(Türkiye%99,57), ortaokulda %96,51(Türkiye %94,52), 

ortaöğretimde %95,76 (Türkiye %76,65)’dır. 

 Derslik başına düşen öğrenci sayısı temel eğitimde 21(Türkiye 29), ortaöğretimde 23(Türkiye 

%29)’dur. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, okulöncesi eğitimde 18, ilköğretimde 16(Türkiye 

19), ortaöğretimde 13(Türkiye 15)’tür. Okulöncesi eğitimde 185, ilkokulda 1350, ortaokulda 92, 

ortaöğretimde 667, yaygın eğitimde 42 olmak üzere toplam 2336 derslik mevcuttur. Okulöncesi 

eğitimde 222, ilkokulda 898, ortaokulda 934, ortaöğretimde 1078, yaygın eğitimde 62 olmak üzere 

toplam 3194 öğretmen ilimizde görev yapmaktadır. İl genelinde 2 ilkokul, 2 ortaokul ikili öğretim 

yapmaktadır.   

Sayısal verilerden de anlaşılabileceği gibi Bolu, okullaşma oranları, öğrenci/derslik sayısı, 

öğrenci/öğretmen sayısı bakımından Türkiye ortalamalarına göre iyi bir konumda bulunmaktadır. 

 İlimizde bulunan Abant İzzet Baysal Üniversitesine ait 11 fakülte, 4 enstitü, 6 yüksekokul, 6 

meslek yüksekokul ve 13 araştırma merkezi bulunmaktadır. Üniversite yaklaşık 1210 akademik 

personel, 790 idari personel ile 24.000 öğrenciye hizmet vermektedir.  

 Ayrıca, 2010-2014 stratejik planımızda yer alan okullarımızın iç donanımlarına ilişkin 

belirtilen 11 hedefin 6’sı gerçekleşirken, 4 hedefe ulaşılamamış, 1 hedef de geçerliliğini yitirmiştir. Ek 

derslik, pansiyon ve spor salonları ile ilgili belirlenen hedefin 3’ü de gerçekleşmiştir. Yeni bina 

yapımları ile ilgili 26 hedefin 14’ü gerçekleştirilirken, 4’ü hedef olma özelliğini yitirmiş, 8 hedefe de 

ulaşılamamıştır. Yurt ve pansiyon binaları ile ilgili belirlenen 7 hedefin 3’ü gerçekleşirken, 3 hedefe 

ulaşılamamış, 1 hedef de özelliğini yitirmiştir. Hizmet binaları ile ilgili belirlenen 10 hedeften 8’ine 

ulaşılamamış, 1’i gerçekleşirken, 1 hedef de özelliğini kaybetmiştir.  

GELECEĞE BAKIŞ 

İlkeler: 

 Ekip çalışmasını esas alırız. 

 Tanıma- takdir-değer görme sistemimizde adalet ilkesine dayanırız. 

 Etkili iletişim ve işbirliğine inanırız. 

 Karar alma süreçlerine katılım sağlarız. 

 Çalışmalarımızda insana sevgi, saygı ve güveni esas alırız. 

 Verimli ve etkili çalışmanın gereğine inanırız. 

 Bilgiyi paylaşırız. 
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STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE FAALİYETLER 
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AMAÇLAR 

 

PERSONEL İHTİYACI 

 

AMAÇ 1: İl genelinde personel ve öğretmen ihtiyacının karşılanması ve dağılımının norm kadro 

esaslarına göre yapılmasını sağlamak. 

 

STRATEJİK HEDEF 1.1: İlimizin 336 olan öğretmen ihtiyacını planlı dönem sonuna kadar % 100 

azaltmak. 

P.G.1.1.1: İlimizdeki branşlar düzeyinde öğretmen ihtiyaç sayısı. 

P.G.1.1.2: İhtiyaca göre atanan ve görevlendirilen öğretmen sayısı. 

 

STRATEJİK HEDEF 1.2: İlimizin 200 olan personel ihtiyacını planlı dönem sonuna kadar % 100 

azaltmak. 

P.G.1.2.1: İlimizdeki personel ihtiyaç sayısı. 

P.G.1.2.2: İhtiyaca göre atanan ve görevlendirilen personel sayısı. 

 

 

KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI 

 

AMAÇ 2: Kurum çalışanlarının kalite ve verimliliğini artırmak için insan kaynaklarının ve fiziksel 

kapasitelerinin gelişmelerine ortam hazırlayarak, kurumun etkili yönetilmesini sağlamak. 

 

STRATEJİK HEDEF 2.1: Kurum çalışanları arasında uyum ve verimi arttırmak için planlı dönem 

sonuna kadar sportif, kültürel ve sosyal 50 faaliyet düzenlemek. 

P.G.2.1.1: Düzenlenen sportif faaliyet sayısı. 

P.G.2.1.2: Düzenlenen kültürel faaliyet sayısı. 

P.G.2.1.3: Düzenlenen sosyal faaliyet sayısı. 

P.G.2.1.4: Düzenlenen sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlere katılan katılımcı sayısı. 

 

STRATEJİK HEDEF 2.2: Kurum çalışanlarının iş doyumlarını ve memnuniyetini her yıl %7 

arttırarak, planlı dönem sonuna kadar %45’ den %100’ e çıkarmak.   

P.G.2.2.1: Kurum çalışanlarının memnuniyet oranı. 

 

STRATEJİK HEDEF 2.3: Dış paydaş memnuniyet oranını planlı dönem sonuna kadar %50’ den 

%75’e çıkarmak. 

P.G.2.3.1: Dış paydaşların memnuniyet oranı. 

 

STRATEJİK HEDEF 2.4: İl Geneli çalışan memnuniyet oranını planlı dönem sonuna kadar %79’ 

dan %100’a çıkarmak.   

P.G.2.4.1: İl geneli çalışan memnuniyet oranı. 
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STRATEJİK HEDEF 2.5: İl Geneli öğrenci memnuniyet oranını planlı dönem sonuna kadar %79,5’ 

den %100’e çıkarmak.   

P.G.2.5.1: İl geneli öğrenci memnuniyet oranı. 

 

STRATEJİK HEDEF 2.6: İl geneli veli memnuniyet oranını planlı dönem sonuna kadar %81,5’ den 

%100’e çıkarmak.   

P.G.2.6.1: İl geneli veli memnuniyet oranı. 

 

STRATEJİK HEDEF 2.7: Kurum çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamak amacı ile 

planlı dönem sonuna kadar 50 hizmetiçi eğitim faaliyeti düzenlemek. 

P.G.2.7.1: Yapılan hizmetiçi eğitim faaliyet sayısı. 

P.G.2.7.2: Hizmetiçi eğitim faaliyetlere katılan katılımcı sayısı. 

P.G.2.7.3: Yapılan Hizmetiçi faaliyet süresi. 

 

ÖĞRENCİ BAŞARISI 

 

AMAÇ 3: Tüm öğrencilerimize ulusal değerleri kazandıran, bilimsel düşünceyi rehber edinen, çağdaş 

eğitimin gerekliliklerini yerine getiren, akademik başarıyı arttıran, eğitimde fırsat eşitliği sağlayan ve 

sosyalleşmenin gereği olan nitelikleri bireye kazandıran eğitim-öğretim hizmetleri sunmak. 

 

STRATEJİK HEDEF 3.1: Türkiye genelinde ilimizin ağırlıklandırılmış TEOG ortak sınav puan 

ortalamasını planlı dönem sonuna kadar 410’dan 500’e çıkarmak.  

P.G.3.1.1: TEOG Sınavına giren öğrenci sayısı 

P.G.3.1.2: İlin puan ortalaması 

P.G.3.1.3: Türkiye puan ortalaması 

 

STRATEJİK HEDEF 3.2: Türkiye genelinde YGS’ de ilk 10.000’e giren öğrenci sayısını planlı 

dönem sonuna kadar 27’den 100’e çıkarmak. 

P.G.3.2.1: YGS sınavına giren öğrenci sayısı 

P.G.3.2.2: YGS Başarı sıralaması 

 

STRATEJİK HEDEF 3.3: Türkiye genelinde LYS’ de ilk 1.000’e giren öğrenci sayısını planlı 

dönem sonuna kadar 4’den 100’e çıkarmak. 

P.G.3.2.1: YGS sınavına giren öğrenci sayısı 

P.G.3.2.2: YGS Başarı sıralaması 

 

 

STRATEJİK HEDEF 3.4: İlimizde ulusal alanda sportif başarı sağlayan öğrenci sayısını her yıl %2 

artırarak, planlı dönem sonuna kadar toplamda %10 artış sağlamak.  

P.G.3.4.1: Lisanslı öğrenci sayısı 

P.G.3.4.2: Ulusal alanda sportif faaliyetlere katılan öğrenci sayısı 

P.G.3.4.3: Ulusal alanda başarı sağlayan öğrenci sayısı 

 

STRATEJİK HEDEF 3.5: İlimizde sosyal ve kültürel faaliyetlere katılan öğrenci sayısını her yıl %4 

artırarak, planlı dönem sonuna kadar toplamda %20 artış sağlamak.  

P.G.3.5.1: Sosyal ve kültürel faaliyet sayısı 

P.G.3.5.2: Sosyal ve kültürel faaliyetlere katılan öğrenci sayısı 
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STRATEJİK HEDEF 3.6: İlimizde ulusal alanda resim, şiir ve yazı yarışmaları alanlarında başarı 

sağlayan öğrenci sayısını her yıl %4 artırarak, planlı dönem sonuna kadar toplamda %20 artış 

sağlamak.  

P.G.3.5.1: Sosyal ve kültürel faaliyet sayısı 

P.G.3.5.2: Sosyal ve kültürel faaliyetlere katılan öğrenci sayısı 

P.G.3.5.3: Ulusal alanda başarı sağlayan öğrenci sayısı 

 

STRATEJİK HEDEF 3.7: İlimizde TÜBİTAK projelerine katılan okul sayısını her yıl %10 artırarak, 

planlı dönem sonuna kadar toplamda %50 artış sağlamak.  

P.G.3.6.1: Proje başvuru sayısı 

P.G.3.6.2: Proje yapımına katılan öğrenci sayısı 

P.G.3.6.3: Ulusal alanda başarı sağlayan okul sayısı 

 

STRATEJİK HEDEF 3.8: İlimizde matematik ve fen bilimleri alanlarında “Bu Benim Eserim” proje 

çalışmalarına katılan okul sayısını her yıl %10 artırarak, planlı dönem sonuna kadar toplamda %50 

artış sağlamak.  

P.G.3.8.1: Proje başvuru sayısı 

P.G.3.8.2: Proje yapımına katılan öğrenci sayısı 

P.G.3.8.3: Ulusal alanda başarı sağlayan okul sayısı 

 

STRATEJİK HEDEF 3.9: İlimizde taşımalı eğitimden faydalanan öğrenci ve velilerin memnuniyet 

oranını her yıl %10 oranında arttırarak, planlı dönem sonuna kadar toplamda %50 artış sağlamak.  

P.G.3.9.1: Taşımalı eğitim öğrenci memnuniyet oranı 

P.G.3.9.2: Taşımalı eğitim veli memnuniyet oranı 

 

AR-GE ÇALIŞMALARI 

 

AMAÇ 4: Çağın eğitim gereksinimlerini takip ederek, kurumların ve bireylerin ihtiyaçları 

doğrultusunda, yenilenme ve kapasite arttırma amaçlı çalışmalar yaparak eğitimde kaliteyi artırmak; 

projeli yaşam kültürünü yerleştirerek, eğitimi geleceğe taşımak. 

 

STRATEJİK HEDEF 4.1: Eğitim kurumlarının Avrupa Birliği proje ve hibelerinden haberdar 

olmalarını sağlamak amacıyla, planlı dönem sonuna kadar ilde 45 adet “Proje Hazırlama Teknikleri” 

konulu seminer düzenlemek. 

P.G.4.1.1: Proje başvuru sayısı 

P.G.4.1.2: Proje yapımına katılan öğrenci sayısı 

P.G.4.1.3: Ulusal alanda başarı sağlayan okul sayısı 

 

STRATEJİK HEDEF 4.2: Planlı dönem sonuna kadar eğitim kurumlarının Avrupa Birliği projelerine 

ve hibelerine kabul edilen proje sayısını, hibe miktarını ve katılımcı sayısını %10 arttırmak. 

P.G.4.2.1: Proje başvuru sayısı 

P.G.4.2.2: Alınan hibe miktarı 

P.G.4.2.3: Proje katılımcı sayısı 

 

STRATEJİK HEDEF 4.3: Planlı dönem sonuna kadar “Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Ödül 

Yönergesi” çerçevesinde ilimiz eğitim kurumları adına Bakanlık seviyesinde 5 “Ekip Kategorisi” ve 5 

“Kurum Kategosi” dalında dereceye girmek.    

P.G.4.3.1: EKYS “Kurum Temsilcisi Eğitimi” sayısı 
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P.G.4.3.2: EKYS “Kurum Temsilcisi Eğitimi” katılımcı sayısı 

P.G.4.3.3: Eğitimde kalite ödülü değerlendirici eğitimi sayısı 

P.G.4.3.4: Eğitimde kalite ödülü değerlendirici eğitimine katılan sayısı 

P.G.4.3.5: EKYS derece sayısı 

 

STRATEJİK HEDEF 4.4: İlimiz okul ve kurumlarında stratejik yönetim ve planlama anlayışını 

yaygınlaştırmak amacıyla planlı dönem sonuna kadar 45 eğitim semineri düzenlemek.   

P.G.4.4.1: Düzenlenen seminer sayısı  

P.G.4.4.2: Seminer katılımcı sayısı 

 

STRATEJİK HEDEF 4.5: İlimizde yürütülen yerel proje sayısını her yıl 2 adet olmak üzere, dönem 

sonuna kadar toplamda 10 yerel proje kazandırmak. 

P.G.4.5.1: Hayata geçirilen yerel proje sayısı  

 

KANTİN VE YEMEKHANE MEMNUNİYETİ 

 

AMAÇ 5: İlimizdeki okulların yemekhane ve kantinlerindeki yemek ve ürünlerin kalite ve 

çeşitliliğinin arttırılmasını sağlayarak; çalışan, öğrenci ve veli memnuniyetlerini arttırmak. 

 

STRATEJİK HEDEF 5.1: İlimizdeki pansiyonlu okulların yemekhane hizmetleri ile ilgili planlı 

dönem sonuna kadar öğrenci memnuniyetini 3,39 dan 5,00’e ve veli memnuniyet oranını 3.80’den 

5;00’e yükseltmek.  

P.G.5.1.1: Öğrenci memnuniyet oranı 

P.G.5.1.2: Veli memnuniyet oranı 

 

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK 

 

AMAÇ 6: İlimizde özel eğitime muhtaç bireylerin potansiyellerini ortaya koymak ve toplumla 

bütünleşmelerini sağlamak için aldıkları eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmak. 

 

STRATEJİK HEDEF 6.1: Planlı dönem sonuna kadar özel eğitim paydaşlarına yönelik düzenlenen 

eğitim faaliyeti sayısını her yıl %4 artırarak, toplamda %20 artış sağlamak. 

P.G.6.1.1: Eğitim faaliyeti sayısı 

P.G.6.1.2: Katılımcı sayısı 

 

STRATEJİK HEDEF 6.2: Planlı dönem sonuna kadar okullarda özel eğitime tabi öğrencilere yönelik 

araç-gereç ve fiziki donanımların %100’nü temin etmek. 

P.G.6.2.1: Özel eğitime tabi öğrenci sayısı 

P.G.6.2.2: Özel eğitim hizmetleri donanım ihtiyacı 

 

AMAÇ 7: İlimizde eğitim sistemi içerisinde yer alan bireylerin kendisini; fiziksel, duygusal ve sosyal 

yönden tanımasını sağlayarak, topluma yararlı kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerini 

sağlamak.   

 

STRATEJİK HEDEF 7.1: Planlı dönem sonuna kadar rehberlik hizmetlerinin etkinliği çerçevesinde 

verilen eğitim sayısını her yıl %4 arttırarak, toplamda %20 artış sağlamak. 

P.G.6.1.1: Eğitim faaliyeti sayısı 

P.G.6.1.2: Katılımcı sayısı 
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HAYAT BOYU ÖĞRENME 

 

AMAÇ 8: Hayat boyu öğrenme felsefesi ile gelişen teknolojiye, ekonomiye ve çağın gereksinimlerine 

uyumlu bireyler yetiştirmek suretiyle, bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirerek yaşam kalitelerini 

artırmak. 

 

STRATEJİK HEDEF 8.1: Planlı dönem sonuna kadar yaygın eğitim birimlerinde düzenlenen 

yetişkin eğitim faaliyetlerine katılım oranını her yıl %4 arttırarak, toplamda %20 artış sağlamak. 

P.G.8.1.1: Eğitim faaliyeti sayısı 

P.G.8.1.2: Katılımcı sayısı 

 

STRATEJİK HEDEF 8.2: Planlı dönem sonuna kadar KİEM (Kamu İnternet Erişim Merkezleri) 

sınıflarının %66,6 olan kullanım kapasitesini %80 çıkarmak. 

P.G.8.2.1: KİEM sınıflarına gelen kursiyer sayısı 
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FİZİKSEL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 

AMAÇ 9:  Tüm bireylerimizi mutlu olabileceği bir meslek sahibi yapmak ve yüksek yaşam 

standartlarına kavuşturabilecek bilgi, beceri ve alışkanlıklarla donatmak, iyi vatandaş, iyi insan olarak 

yetişmeleri amacıyla fırsat ve imkan eşitliği temel ilkesi çerçevesinde güvenli ve sağlıklı eğitim 

ortamları oluşturmak amaçlanmaktadır.  

Bolu ili çağ nüfusları dikkate alınarak, öğrencilerin çağdaş ortamlarda eğitim almalarını 

sağlamak üzere, devletin ve hayırseverlerin finansal gücünü eğitim yatırımlarına dönüştürerek eğitimin 

fiziksel kapasitesini ve niteliklerini artırmak. Göynük ve Seben ilçelerinde  birer anaokulu ve Yeniçağa 

Otelcilik Turizm ve Meslek Lisesinin Yeniçağa Gölünün yanına arsa kamulaştırması yapılarak 

yapılması amaçlanmaktadır. 

 

STRATEJİK HEDEF 9.1: 2016 yılı sonuna kadar ilimizde ikili öğretim yapan 4 okulumuzun normal 

öğretime geçebilmesi için 2 adet yeni okul binasının yapılmasını sağlamak. 

P.G.9.1.1: Kültür Ortaokulu (32 Derslik)-(2016) 

P.G.9.1.2: Gazipaşa İlkokulu (24 derslik)-(2015) 

STRATEJİK HEDEF 9.2: 2017 yılı sonuna kadar ilimizde tek müdürlük olarak devam eden ilkokul 

ve ortaokul dönüşümlerini sağlamak amacıyla 12 adet yeni okul binasının yapılmasını sağlamak. 

P.G.9.2.1: 50.Yıl İzzet Baysal İlkokulu (5+14)-(2015)  

P.G.9.2.2: Mudurnu Taşkesti İlkokulu (12 Derslik)-(2015) 

P.G.9.2.3: Mudurnu Taşkesti Ortaokulu (12 Derslik)-(2015) 

P.G.9.2.4: Borazanlar Mahallesi İzzet Baysal Ortaokulu (36 Derslik)-(2016) 

P.G.9.2.5: 100.Yıl İlkokulu (24 Derslik)-(2016) 

P.G.9.2.6: Atatürk Ortaokulu (24 Derslik)-(2017) 

P.G.9.2.7: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu (24 Derslik)-(2016) 

P.G.9.2.8: Bolu Merkez İmam Hatip Ortaokulu (16 Derslik)-(2017) 

P.G.9.2.9: Göynük Ali Ericek İlkokulu (16 Derslik)-(2015) 

P.G.9.2.10: Çıkınlar Ortaokulu (24 Derslik)-(2016) 

P.G.9.2.11: Göynük İmam Hatip Ortaokulu (16 Derslik)-(2016) 

P.G.9.2.212: Mudurnu İmam Hatip Ortaokulu (16 Derslik)-(2016) 

 

STRATEJİK HEDEF 9.3: 2017 yılı sonuna kadar ilimizde ihtiyaç duyulan 3 adet lise binasının 

yapılmasını sağlamak. 

P.G.9.3.1: TOBB Kız Meslek ve Teknik Lisesi (24 derslik)-(2017) 

P.G.9.3.2: Tepecik Anadolu Lisesi (24 Derslik)-(2015) 

P.G.9.3.3: Spor Lisesi ve Spor Salonu (16 Derslik)-(2016) 

 

STRATEJİK HEDEF 9.4: Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif etkinlik başarılarını artırmak 

adına 2017 yılı sonuna kadar ilimizde ihtiyaç duyulan 5 adet kapalı spor salonu binasının yapılmasını 

sağlamak. 

P.G.9.4.1: 50.Yıl İzzet Baysal Ortaokulu Spor Salonu (2015) 

P.G.9.4.2: Borazanlar Mahallesi İzzet Baysal Ortaokulu Spor Salonu-(2016) 

P.G.9.4.3: Spor Lisesi Spor Salonu (16 Derslik)-(2016) 

P.G.9.4.4: Atatürk Anadolu Lisesi Spor Salonu-(2015) 

P.G.9.4.5: Gerede Spor Salonu-(2016) 

 

STRATEJİK HEDEF 9.5: Türkiye ortalamasının üzerinde olan ilimiz okulöncesi okullaşma oranını 

daha da ileriye taşımak adına 2017 yılı sonuna kadar 2 adet anaokulu binasının yapılmasını sağlamak. 

P.G.9.5.1: Çıkınlar Mahallesi Solmaz-Ahmet Baysal Anaokulu 1 (5 derslik)-(2015)  
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P.G.9.5.2: Alpağut Mahallesi Solmaz-Ahmet Baysal Anaokulu 2 (7 derslik)-(2016) 

 

 

 

 

STRATEJİK HEDEF 9.6: Öğrencilerimize daha rahat ve uygun çalışma ortamı hazırlamak adına 

2017 yılı sonuna kadar ilimizde ihtiyaç duyulan 4 adet okul pansiyon binasının yapılmasını sağlamak. 

P.G.9.6.1: TOBB Kız Meslek ve Teknik Lisesi Pansiyonu(200 Öğrencilik Pansiyon)-(2016) 

P.G.9.6.2: Güzel Sanatlar Lisesi Pansiyonu (100 Öğrencilik)-(2015) 

P.G.9.6.3: Mengen Aşçılar Otelcilik Meslek Lisesi Pansiyonu (200 Öğrencilik)-(2016) 

P.G.9.6.4: Yeniçağa Otelcilik Meslek Lisesi Pansiyon Binası(200 Öğrencilik)-(2015) 

 

STRATEJİK HEDEF 9.7: İlimizde üstün zekalı öğrencilerimize daha kaliteli eğitim hizmeti 

verebilme adına 2017 yılı sonuna kadar ilimizde ihtiyaç duyulan 1 adet bilim sanat merkezi binasının 

yapılmasını sağlamak. 

P.G.9.7.1: Bilim Sanat Merkezi-(2017) 

 

STRATEJİK HEDEF 10.1: Planlı dönem sonuna kadar 23 adet okul/kurum binasının deprem 

güçlendirmelerini yapmak. 

P.G.10.1.1: Merkez Atatürk İlkokulu binası 

P.G.10.1.2: Merkez Cumhuriyet İlkokulu Ek Binası (Milli Eğitim Müd.)  

P.G.10.1.3: Merkez Çobankaya İlkokulu binası 

P.G.10.1.4: Merkez Yukarısoku İlkokulu binası 

P.G.10.1.5: Merkez 60.yıl Ortaokulu binası (eski) 

P.G.10.1.6: Merkez 60.yıl Ortaokulu binası (yeni) 

P.G.10.1.7: Merkez 100.Yıl İlkokulu binası 

P.G.10.1.8: Sakarya Ortaokulu binası 

P.G.10.1.9: İzzet Baysal Anaokulu binası 

P.G.10.1.10: Dörtdivan Şehit Orhan Yalçın İlkokulu binası  

P.G.10.1.11: Gerede Avni Akyol Öğretmenevi binası 

P.G.10.1.12: Gerede Halil Nom İlkokulu binası 

P.G.10.1.13: Göynük Ali Ericek İlkokulu binası 

P.G.10.1.14: Mudurnu Ortaokulu Pansiyon binası 

P.G.10.1.15: Mudurnu İlkokulu lojman binası 

P.G.10.1.16: Mudurnu İlkokulu (eski YİBO) B Blok  

P.G.10.1.17: Mudurnu İlkokulu (eski YİBO) C Blok 

P.G.10.1.18: Mudurnu Cumhuriyet İlkokulu binası 

P.G.10.1.19: Mudurnu Taşkesti İlkokulu binası 

P.G.10.1.20: Seben Ortaokulu binası 

P.G.10.1.21: Yeniçağa Mehmet Çelik İlkokulu binası 

P.G.10.1.22: Yeniçağa Mehmet Çelik Ortaokulu binası 

P.G.10.1.23: Yeniçağa Halk Eğitim Merkezi ve ASO binası 

 

STRATEJİK HEDEF 11.1: Planlı dönem sonuna kadar 46 adet okul ve hizmet binasının doğal gaz 

dönüşümlerini yapmak. 

P.G.11.1.1: Aktaş Anaokulu 

P.G.11.1.2: Latife Hanım Anaokulu 
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P.G.11.1.3: Vali Mehmet Ali Türker Anaokulu 

P.G.11.1.4: Behiye Baysal İlk ve Ortaokulu 

P.G.11.1.5: Canip Baysal İlkokulu 

P.G.11.1.6: Canip Baysal Ortaokulu 

P.G.11.1.7: Cumhuriyet İlkokulu 

P.G.11.1.8: Cumhuriyet Ortaokulu 

P.G.11.1.9: İnkılap İlk ve Ortaokulu 

P.G.11.1.10: Koç İlk ve Ortaokulu 

P.G.11.1.11: Köroğlu ilk ve Ortaokulu 

P.G.11.1.12: Mevlana İlk ve Ortaokulu 

P.G.11.1.13: Paşaköy İlk ve Ortaokulu 

P.G.11.1.14: Yıldırım Bayezıt İlk ve Ortaokulu 

P.G.11.1.15: Yunus Emre İlk ve Ortaokulu 

P.G.11.1.16: Gazipaşa İlkokulu 

P.G.11.1.17: Gazipaşa Ortaokulu 

P.G.11.1.18: Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi  

P.G.11.1.19: Hayrettin Tokadi İmam Hatip Lisesi 

P.G.11.1.20: Bolu Atatürk Anadolu Lisesi 

P.G.11.1.21: Bolu Fen Lisesi ve Yurt Binası 

P.G.11.1.22: Bolu Ticaret Meslek Lisesi 

P.G.11.1.23: Canip Baysal Anadolu Lisesi 

P.G.11.1.24: Emine Mehmet Baysal Lisesi 

P.G.11.1.25: İzzet Baysal Anadolu Lisesi  

P.G.11.1.26: İzzet Baysal Anadolu Lisesi Lojmanları 

P.G.11.1.27: İzzet Baysal Anadolu Lisesi Yurt binası 

P.G.11.1.28: İzzet Baysal Anadolu Lisesi Spor Salonu 

P.G.11.1.29: İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ana binası 

P.G.11.1.30: İzzet Baysal Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 

P.G.11.1.31: İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve ASO 

P.G.11.1.32: Gerede Zübeyde Hanım Anaokulu 

P.G.11.1.33: Gerede 100.Yıl İlk ve Ortaokulu 

P.G.11.1.34: Gerede Halil Nom İlk ve Ortaokulu  

P.G.11.1.35: Gerede Mehmet Zeliha Güzelce İlk ve Ortaokulu 

P.G.11.1.36: Gerede Mustafa Çevikoğlu ve Halil Çevikoğlu İlk ve Ortaokulu 

P.G.11.1.37: Gerede Seyit Mithat Dayıoğlu ilk ve Ortaokulu 

P.G.11.1.38: Gerede İmam Hatip Lisesi 

P.G.11.1.39: Gerede Belkıs Sabancı İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu 

P.G.11.1.40: Gerede Arkut Anadolu Lisesi 

P.G.11.1.41: Gerede Anadolu Lisesi 

P.G.11.1.42: Gerede Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 

P.G.11.1.43: Gerede Ticaret Meslek Lisesi 

P.G.11.1.44: Gerede Mesleki Eğitim Merkezi 

STRATEJİK HEDEF 12.1: Planlı dönem sonuna kadar 11 adet okul ve hizmet binasının ısı 

yalıtımlarını yapmak. 

P.G.10.1.1: Merkez Atatürk İlkokulu binası 
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P.G.10.1.2: Merkez Cumhuriyet İlkokulu Ek Binası (Milli Eğitim Müd.)  

P.G.10.1.3: Merkez Çobankaya İlkokulu binası 

P.G.10.1.4: Merkez Yukarısoku İlkokulu binası 

P.G.10.1.5: Merkez 60.yıl Ortaokulu binası (eski) 

P.G.10.1.6: Merkez 60.yıl Ortaokulu binası (yeni) 

P.G.10.1.7: Merkez 100.Yıl İlkokulu binası 

P.G.10.1.8: Sakarya Ortaokulu binası 

P.G.10.1.9: İzzet Baysal Anaokulu binası 

P.G.10.1.10: Gerede Halil Nom İlkokulu binası 

STRATEJİK HEDEF 13.1: Planlı dönem sonuna kadar 26 adet okul ve hizmet binasının donatım 

eksiğini gidererek, standart hale getirilmesini sağlamak. 

P.G.13.1.1: 50.Yıl İzzet Baysal İlkokulu (5+14)-(2015)  

P.G.13.1.2: 50.Yıl İzzet Baysal Ortaokulu Spor Salonu (2015) 

P.G.13.1.3: TOBB Kız Meslek ve Teknik Lisesi ve Pansiyonu(24 derslik+200 Öğrencilik Pansiyon)-

(2016) 

P.G.13.1.4: Tepecik Anadolu Lisesi (24 Derslik)-(2015) 

P.G.13.1.5: Kültür Ortaokulu (32 Derslik)-(2016) 

P.G.13.1.6: Güzel Sanatlar Lisesi Pansiyonu (100 Öğrencilik)-(2015) 

P.G.13.1.7: Mengen Aşçılar Otelcilik Meslek Lisesi Pansiyonu (200 Öğrencilik)-(2016) 

P.G.13.1.8: Mudurnu Taşkesti İlkokulu (12 Derslik)-(2015) 

P.G.13.1.9: Mudurnu Taşkesti Ortaokulu (12 Derslik)-(2015) 

P.G.13.1.10: Çıkınlar Mahallesi Ahmet Baysal Anaokulu (5 derslik)-(2015)  

P.G.13.1.11: Beşkavaklar Mahallesi Ahmet Baysal Anaokulu (7 derslik)-(2015) 

P.G.13.1.12: Borazanlar Mahallesi İzzet Baysal Ortaokulu (36 Derslik)-(2016) 

P.G.13.1.13: Borazanlar Mahallesi İzzet Baysal Ortaokulu Spor Salonu-(2016) 

P.G.13.1.14: 100.Yıl İlkokulu (24 Derslik)-(2016) 

P.G.13.1.15: Bilim Sanat Merkezi-(2017) 

P.G.13.1.16: Spor Lisesi ve Spor Salonu (16 Derslik)-(2016) 

P.G.13.1.17: Atatürk Ortaokulu (24 Derslik)-(2017) 

P.G.13.1.18: Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu (24 Derslik)-(2016) 

P.G.13.1.19: Bolu Merkez İmam Hatip Ortaokulu (16 Derslik)-(2017) 

P.G.13.1.20: Göynük Ali Ericek İlkokulu (16 Derslik)-(2015) 

P.G.13.1.21: Yeniçağa Otelcilik Meslek Lisesi Pansiyon Binası(200 Öğrencilik)-(2015) 

P.G.13.1.22: Atatürk Anadolu Lisesi Spor Salonu-(2015) 

P.G.13.1.23: Çıkınlar Ortaokulu (24 Derslik)-(2016) 

P.G.13.1.24: Gerede Spor Salonu-(2016) 

P.G.13.1.25: Göynük İmam Hatip Ortaokulu (16 Derslik)-(2016) 

P.G.13.1.26: Mudurnu İmam Hatip Ortaokulu (16 Derslik)-(2016) 

 

STRATEJİK HEDEF 14.1: Planlı dönem sonuna kadar ilimiz eğitim kurumlarının 18 adet araç 

ihtiyacını karşılamak. 

P.G.14.1.1: İl Milli Eğitim Müdürlüğü 10 araç-(2019)  

P.G.14.1.2: Dörtdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 araç (2019) 

P.G.14.1.3: Gerede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 araç (2019) 

P.G.14.1.4: Göynük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 araç (2019) 
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P.G.14.1.5: Kıbrıscık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 araç (2019) 

P.G.14.1.6: Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 araç (2019) 

P.G.14.1.7: Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 araç (2019) 

P.G.14.1.8: Seben İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 araç (2019) 

P.G.14.1.9: Yeniçağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 araç (2019)  
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BOLU İL ÖZEL İDARESİ 2015-2019 YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK  

PLANLAMA  EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU 

S.No ADI SOYADI GÖREVİ KURUM-KURULUŞ 

1 İbrahim ÇAVUŞOĞLU İl Milli Eğitim Müdürü İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

2 İsmail KARAGÖZ İl Milli Eğitim Md.Yrd. İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

3 İdris KELEŞ İl Milli Eğitim Md.Yrd. İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

4 Şehabettin YAVUZ Şube Müdürü İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

5 Erol KORKMAZ Şube Müdürü İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

6 Serap İNCELER Şube Müdürü İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

7 Recai YÖRÜK Şube Müdürü İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

8 Muvafık KILIÇ Şube Müdürü İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

9 Ömer MADEN AR-GE Üyesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

10 Musa YILMAZ AR-GE Üyesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

11 İsmail ŞENER Okul Müdürü Ayşe-Yılmaz Becikoğlu İlkokulu 

12 Muhabbet KOÇ Okul Müdürü Mebrure-İlhan Bağışgil Anaokulu 

13 Emin BURUKOĞLU Okul Müdürü Bolu Anadolu Lisesi 

14 Şemsettin GÜRTÜRK Okul Müdürü Behiye Baysal Ticaret Mes. Lis. 

15 Hasan AKSAY Okul Müdürü Mimar İ.B. Teknik ve Endüstri ML.  

16 Mehmet BAYIR Merkez Müdürü İ.B. Halk Eğitim Merkezi ve ASO 

17 İlyas ÇELİK Merkez Müdür Yrd. İ.B. Mesleki Eğitim Merkezi 

18 Tamer ÖZKAN Okul Müdürü 50.Yıl İ.B. Ortaokulu 

19 Eşe Hanım ULAŞAN Merkez Müdürü Rehberlik Araştırma Merkezi 

20 Üzeyir ERCİVAN İl Genel Meclisi Üyesi İl Özel İdaresi 

21 Mehmet Eren KIŞLAK İnsan Kay. Eğt. Müdürü İl Özel İdaresi 

22 Ahmet H. DUDAK Sorumlu Müdür Toplum Sağlığı Merkezi 

23 
Yrd. Doç. Dr. Tuncay 
ÖZDEMİR 

Öğretim Görevlisi A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi 

24 Melih YAMAN Başkan 
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası YKÜ. 

 

25 Mustafa YAMAN 
İzzet Baysal Vakfı 

Eğt.Koord. 
İzzet Baysal Vakfı 
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Bolu Tarımı Hakkında… 

Bolu Tarımı Hakkında… 
 Hayvancılık 

BOLU İLİ 2013 YILI HAYVAN MEVCUTLARI 

BÜYÜKBAŞ KÜÇÜK BAŞ TEK TIRNAKLI 

S
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E
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87.995 38.030 1.341 127.366 89.750 37.980 127.730 507 175 492 

 

2013 YILI KANATLI MEVCUTLARI 

 
TAVUK 

HİNDİ 

 
YUMURTACI BROİLER (ETLİK) DAMIZLIK 

D
ö

n
em

 

385.000 35.555.000 2.855.000 640.000 

Yüzölçümü  834 Bin Ha 

Toplam Nüfusu  283.496 

Köy ve belde nüfusu 93.220 

Toplam Tarım Alanı (hektar) 121.200 

        Tarla (Hektar) 94.699 

        Nadas (Hektar) 21.600 

        Sebze (Hektar) 1.004 

        Meyve (Hektar) 3.897 
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Stratejik  

Amaçlar  
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Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği ve gıda 

güvenliğini sağlamak. 

TARIMSAL ÜRETİM VE ARZ GÜVENLİĞİ 

Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güvenirliğini sağlamak. 

GIDA GÜVENİLİRLİĞİ 

Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel üretimi 

arttırmak. 

Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak. 

 

BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI ve REFAHI 

Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahını sağlayarak 

kırsal alanların cazibesini arttırmak. 

TARIMSAL ALTYAPI ve KIRSAL KALKINMA 

Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak. 

KURUMSAL KAPASİTE 
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Stratejik  

Hedefler  



63 
 

STRATEJİK HEDEFLER  
ALANLAR AMAÇLAR HEDEFLER 

Tarımsal 

Üretim ve Arz 

Güvenliği 

Tarımsal üretim kaynaklarını 

koruyarak kaliteli tarım 

ürünlerine erişebilirliği ve 

gıda güvenliğini sağlamak 

Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmeve devamlılığı 

sağlamak. 

Üretimde verim ve kaliteyi arttırmaya yönelik yöntem 

ve teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak. 

Tarım ürünlerine erişebilirliği ve gıda güvenliğini 

sağlamak. 

Gıda 

Güvenirliği 

Üretimden tüketime kadar, 

uluslararası standartlara 

uygun gıda güvenirliği 

sağlamak. 

Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak. 

Gıda ve yem işletmelerinin alt yapısını güçlendirmek ve 

standartlara uyumunu sağlamak. 

Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı 

arttırmak. 

Bitki Sağlığı, 

Hayvan Sağlığı 

ve Refahı 

Çevreye duyarlı ve etkin bitki 

sağlığı tedbirleri ile kaliteyi 

koruyarak bitkisel üretimi 

arttırmak. 

Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik 

mücadele çalışmalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak. 

Bitki koruma ürünleri ile mücadele ekipmanlarının 

kontrol ve denetim hizmetlerini geliştirmek. 

Bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini 

geliştirmek. 

Hayvan hastalık ve 

zararlılarını kontrol ve 

eradike etmek, hayvan 

refahını sağlamak. 

Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini 

geliştirmek. 

Hayvan refahının sağlanması için gerekli standart ve 

sistemleri oluşturmak. 

Tarımsal 

Altyapı ve 

Kırsal 

Kalkınma 

Tarımsal ve sosyal altyapı 

hizmetlerini geliştirmek, 

kırsal kalkınma ve refahını 

sağlayarak kırsal alanların 

cazibesini arttırmak. 

Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. 

Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma 

değerlerinin arttırılmasını sağlamak. 

Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal 

kalkınmayı sağlamak. 

Kurumsal 

Kapasite 

Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet 

sunmak için kurumsal 

mükemmeliyeti sağlamak. 

Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları 

yönetimini etkin hale getirmek. 

Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal 

imkanları iyileştirmek. 

Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü 

arttırmak. 
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Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığı sağlamak 

Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak için çevre, insan, doğa 

üçlüsünün geleceği göz önüne alınarak ve bunların sağlığına zarar vermeyen tarımsal üretim 

hedeflenmiştir. Ülkemiz doğal kaynaklarının zenginliği, biyoçeşitlilik ve iklim açısından tarımsal 

üretim için gerekli olan bütün şartlara sahip olup, fiziksel altyapı ve teknolojik yenilikleri kullanarak 

üretime katma değer sağlanması hedeflenmektedir.  

Hedeflerimize ulaşabilmek için problemli sahaların ıslah çalışması yapılarak üretime kazandırılması, 

tarım arazilerinin sınıflandırılması, yüzey ve yeraltı sularında kirliliğin önlenmesi, değişikliklerin 

izlenmesi ile iyi tarım uygulamaları gibi uygun tarım teknikleri kullanılarak tarımsal kaynakların 

korunması, iyileştirilmesi, izlenebilirliği ve sürdürebilirliği sağlanacaktır.  

Performans Göstergeleri 

1 | Mera çalışmaları 

İl sınırları içerisinde yer alan meraları kayıt altına alarak, verimliliği arttırmak amaçlanmaktadır. 

Tarımsal kaynak olarak sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla tespit, tahdit çalışması tamamlanan mera, 

yaylak, kışlaklar, çayır ve umuma ait otlakiyelerin tahsis işlemlerinin yapılması hedeflenmektedir. 

2014 yılına kadar toplam 402 köyde tespit çalışması, 16 köyde tahdit çalışması ve 7 köyde tahsis 

çalışması tamamlanmış olup kalan 55 köyün tespiti 2015 yılında bitirilecektir. 2019 yılına kadar tespiti 

ve tahdidi yapılan tüm köy ve belediyelerin tahsis işleminin sonuçlandırılması hedeflenmektedir. 

2 | Patates tohumu temin projesi 

2013 yılı İl Özel İdaresi kaynaklarından temin edilen % 40 destekli 143.000 kg Agria sertifikalı patates 

tohumluğu dağıtılmış olup,  patateste kist nematodu nedeniyle karantina altına alınan fakat 2014 

yılında sadece yemeklik patates üretimine açılan alanlarda sertifikalı tohumluk dağıtımına öncelik 

verilecektir. Bu kapsamda 2015 yılında 500.000,00 TL bütçeli patates tohumluğu dağıtımı projesi 

yapılacaktır. 

3 | Gübre toplama merkezi projesi 

Kanatlı sektörünün önemli sorunlarından biri haline gelen kanatlı atıklarının değerlendirilmesi için 

İlimizde 2013 yılında “Kanatlı Çalıştayı” yapılarak merkezin avantajları ve dezavantajları tespit 

edilmiştir. Belirlenen kararlar ışığında Valilik ve Belediyeler öncülüğünde atık – altlık toplama 

merkezi kurularak buralara atık taşımanın entegre şirketler kanalıyla çevreyi kirletmeyecek şekilde 

uygun araçlarla yapılması ve bu merkezlerde atıkların gübre veya yakıt olarak kullanılacak hale 

getirilmesi sağlanmalıdır şeklinde sonuçlar alınmıştır. Merkezin kurulmasına yönelik mevzuat 

çerçevesinde kurumsal işbirliği çalışmaları devam etmekte olup, çalışmaların hızlandırılması 

hedeflenmektedir. 
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4 | Kontrol altına alınan hayvan ırk ya da hat sayısı (adet) 

Müdürlüğümüzde manda ırkına ait Bolu ilinin manda varlığını koruma ve sayılarını artırma çalışmaları 

planlanmaktadır. 

 

5 | Denetimi yapılan su ürünleri işletme sayısı 

Faaliyetine devam eden su ürünleri işletmelerinin sürdürülebilir, çevreye duyarlı üretim yapmalarını 

sağlamak amacıyla yılda bir kez denetim yapılarak izlenmesi sağlanacaktır. İlimizde 2013 yılında 32 

adet su ürünleri işletmesi denetlenmiştir. İşletme sayısına paralel olarak denetimlerde gelecek yıllarda 

devam edecektir. 

 

6 | Su ürünleri avcılığı kontrol  / denetim sayısı 

Su ürünleri avcılığında etkin denetimler yaparak yasak avcılığın azaltılması hedeflenmektedir. Su 

ürünlerinin geliştirilmesi için yapılması gereken faaliyetler belirtilmiş, hedef ve stratejiler tespit 

edilmiştir. Buna istinaden her yıl denetimlerin sıklığının artırılması planlanmaktadır. 

 

2014 2015 2016 2017 2018

1500 1800 2100 2400 3000 

Koruma altına alınan hayvan ırk ya da hat sayısı (Adet) 

2014 2015 2016 2017 2018

32 32 32 32 32 

Denetimi yapılan su ürünleri işletme sayısı (Adet) 

2014 2015 2016 2017 2018

38 60 65 70 75 

Su ürünleri avcılığı kontrol/denetim sayısı  Adet) 
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7 | Organik üretim yapan müteşebbis sayısı 

Hayvansal, bitkisel ve su ürünleri üretiminde girdiden pazarlamaya kadar belirli kurallar dâhilinde 

denetim ve belgelendirmeyi gerektiren çevreye ve insan sağlığına duyarlı üretim sisteminin 

yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. İlimizde 2013 yılında 8 müteşebbis organik tarım yapmaktadır. 

Uygulanacak organik tarım projeleri ile özellikle organik yumurta tavukculuğu ve ahududu, böğürtlen 

yetiştiriciliği konularında müteşebbisler teşvik edilerek toplu üretim alanları oluşturulacaktır.  

Yıllar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Organik 

müteşebbis 

sayısı 

8 18 38 60 80 100 
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8 | Alternatif ürün alanları 

2013 yılında ilimizdeki meyvecilik genel olarak Seben ilçemizde üreticilerin temel geçim kaynağı 

durumundayken diğer ilçelerimizde küçük çapta yapılmaktadır. Özellikle kapama ceviz ve kiraz 

bahçelerinde son yıllarda artış gözlenmektedir. Bu nedenle yapılan projeler ile yeni çeşitlerin 

tanıtılması ve örnek teşkil etmesi hedeflenmiştir. Uygulanan proje ile 13.530 fidan dağıtımı 

gerçekleştirilmiştir. Alternatif ürün ile pazar ve ihracat potansiyeli yüksek olan meyve ve sebze 

çeşitlerinin yaygınlaştırılması suretiyle üretici geliri artırılacaktır.  

a. Ceviz Üretimi 

Ceviz üretiminde ilimizin bölgede lider ve ülke çapında önde gelen illerden olmasını 

sağlamak için “Ceviz Eylem Planı” uygulanacaktır. Bu kapsamda 2014 yılında hazırlanmış 

olan 2 adet onar bin ceviz fidanı dağıtımını projesi uygulanacaktır. Uygulanan teşvik ve 

projelerle atıl durumdaki tarım arazilerinin yanında kullanılmayan kamu arazilerinin de 

çiftçiye kiralanarak üzerinde ceviz üretimi yapılması sağlanacaktır. Takip eden yıllarda 

Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından her yıl 

ilave 50.000 ceviz fidanının dağıtılması hedeflenmektedir. 2013 yılında 1128 da alanda 936 

tonluk üretim uygulanacak proje ve teşviklerle arttırılarak 2019 yılında 2.645 tona 

çıkartılacaktır. Dağıtılan fidanların 2019 yılından sonraki yıllarda ekonomik verim çağına 

gireceğinden dolayı nihai olarak 10.000 tonun üzerinde üretim hedeflenmektedir. 
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YIL 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Alan (da) 1.358 6.358 11.358 16.358 21.358 26.358 

Üretim miktarı (ton) 990 1.020 1.080 1.220 1.860 2.645 

 

b. Enginar Üretimi 

İlimizde enginar üretimi daha çok Göynük İlçemizde youğunlaşmakta ve 2013 yılında 

1.000 da alanda 1.200 tonluk üretim yapılmakta olup teşvik ve yönlendirmelerle üretim 

arttırılarak her yıl %20 arttırılarak 2019 yılında  2737 da alanda toplam 3284 tona 

çıkarılması hedeflenmektedir. 

YIL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Alan (da) 1100 1320 1584 1901 2281 2737 

Üretim miktarı 

(ton) 
1320 1584 1901 2281 2737 3284 

 

Stratejik Hedef 1 
c. Badem Üretimi 

2013 yılında ilimizde 130 da alanda 10 ton badem üretimi yapılmıştır. Il Özel İdaresi 

destekli projelerle badem üretiminin her yıl arttırılması hedeflenmektedir. 

YIL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Alan (da) 150 180 216 259 311 373 

Üretim miktarı (ton) 12 14 26 31 47 75 

 

d. Çilek Üretimi 

İlimizde çok düşük düzeyde olan çilek üretimi yıllar itibariyle artırılması hedeflenmektedir. 

YIL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Alan (da) 8 15 20 25 30 35 

Üretim miktarı (ton) 20 60 80 100 120 140 

 

e. Kiraz Üretimi 

İlimizde 2013 yılında 912 dekar alanda kiraz üretimi yapılmış olup 1038 ton ürün elde 

edilmiştir. Her yıl %20 artırılarak 2019 yılında 2497 da’lık alanda 2722 ton kiraz üretimi 

yapılması hedeflenmektedir. 

 

 

YIL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Alan (da) 1003 1204 1445 1734 2081 2497 

Üretim miktarı (ton) 1093 1312 1575 1890 2268 2722 
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f. Vişne Üretimi 

İlimizde 2013 yılında 175 da alanda vişne üretimi yapılmış olup 399 ton ürün elde 

edilmiştir. Her yıl %20 artırılarak 2019 yılında 481 da’lık alanda 1020 ton vişne üretimi 

yapılması hedeflenmektedir. 

 

  

 

g. Goji berry (Kurt Üzümü) üretimi 

İlimiz adaptasyon koşulları bakımından gojiberry üretimine uygun olup 4 

dekarlık alanda deneme üretimi yapılmaktadır. Deneme parsellerinden alınan 

sonuçlara göre üretimin desteklenerek geliştirilmesi ve ilimizin bu üründe pazar 

haline getirilmesi hedeflenmektedir. 

 

Stratejik Hedef 2 

Üretimde verim ve kaliteyi arttırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek 

ve yaygınlaştırmak. 

Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanıma ve çevre koruma önceliklerine göre 

tarımsal üretimde genetik potansiyeli yüksek sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırarak ve 

işgücünü azaltarak, yetiştirme sürecinde, hasat ve hasat sonrası işlemlerde ürün ve kalite kaybını 

azaltarak üretimde verim ve kaliteyi arttırmak için çalışmalar yürütülmektedir. 

Güncel olanı takip ederek yeni yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesi yanında etkin piyasa denetimleri 

ile üretilmiş olan teknoloji ürünlerinden standartlara uygun olanların üreticiye arzı sağlanacaktır. 

Tarımsal üretimde araştırma ve analize dayalı sunî tohumlama, sertifikalı tohum gibi yöntemler 

kullanılarak ve kullanılması yaygınlaştırılarak verim ve kaliteyi arttırmaya yönelik çalışmalar 

hedeflenmiştir. 

Performans Göstergeleri 

1 | Suni tohumlama sayısı 

Üstün verimli kültür ırkı hayvanlardan elde edilen sperma ile suni tohumlama yapılarak hayvan 

ırklarının ıslahı hedeflenmektedir. Yıllık yapılan suni tohumlama sayısını ifade eder. Üreticilerin 

bilinçlendirilmesi ve dişi hayvanların artırılması ile suni tohumlama sayısının da artması 

planlanmaktadır. 

YIL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Alan (da) 193 232 278 334 401 481 

Üretim miktarı (ton) 409 492 589 708 850 1020 
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2 | E-Islah sistemine kayıtlı dişi hayvan sayısı 

Islah amacıyla damızlık değeri olan dişi büyükbaş hayvanların elektronik ortamda kayıt altına alınarak 

izlenmesini ifade eder. Bu sayede gelecekte verimli büyükbaş hayvan sürülerinin oluşturulması 

hedeflenmektedir. 

 

3 | Kültür ırkı hayvan oranı 

Büyükbaş hayvan varlığı içerisinde kültür ırkı hayvan varlığını ifade eder. Büyükbaş hayvan varlığı 

içerisindeki kültür ırkı hayvan oranının artırılarak hayvan başına verim ve performans değerlerinin 

yükseltimesi hedeflenmektedir. 2014 yılında 34.849 adet kültür ırkı hayvanı mevcuttur. Hedefimiz 

2019 yılı sonu ile %50 oranında kültür ırkı hayvanımızın elde edilmesidir. 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018

25.614 

26.000 

26.500 

27.000 

27.500 

Suni tohumlama sayısı (Adet) 

2014 2015 2016 2017 2018

92.675 
94.000 

95.000 
96.000 

97.000 

E-ıslah sistemine kayıtlı dişi hayvan sayısı (Baş) 
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Tarım ürünlerine erişebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak. 

Değişen tüketim alışkanlığı ve ihtiyaçlar doğrultusunda üretim, ticaret ve pazarlama politikalarıyla 

tarımsal üretimi yönlendirerek gıda güvenliği, gıda güvenilirliği ve tarım ürünleri ihracatını ile 

erişebilirliğini arttırmak hedeflenmektedir.  

Bu kapsamdan işletmelerin büyüklüğünün üretilen ürünün kalitesi ve gıda güvenliği açısından doğru 

bir ilişki içerisinde olması ile değişen piyasa koşulları ve müşteri talepleri bu konuda yapılacak olan 

çalışmaların önemini arttırmaktadır. Tarımsal üretimde riskleri yönetebilir kılmak ve devletin bu 

risklerin neden olduğu zararları karşılamadaki yükünü azaltmak hedeflenmektedir.  

Ülkemizde giderek artan nüfus ve buna paralel olarak ortaya çıkan protein açığını kapatmak için beyaz 

ve kırmızı et üretimi yanında su ürünleri üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, piyasada 

istikrarı sağlayarak ürünlerin tüketicilere makul fiyatlarla ulaştırılması, üretimi piyasaya arzında 

sürekliliğin garanti edilmesi ile hayvansal üretimin insan çevre ve doğa üçlüsü çerçevesinde çevre 

dengesi ve halk sağlığı gözetecek koruyucu yöntemlerle yapılması amaçlanmaktadır. 

Performans Göstergeleri 

1 | Sözleşmeli üretim yapan üretici ve yetiştirici sayısı 

Bolu’nun öncülük yaptığı sözleşmeli üretim modelinin şartlarının iyileştirilmesi, arz talep dengesinin 

sağlanması ve tarıma dayalı sanayinin ham maddesinin kesintisiz temin edilmesi hedeflenmiştir.  

Sözleşmeli hayvansal üretim yapan üretici sayısı 2013 yılında 2.650’dir. Bitkisel üretim yapan üretici 

sayımız ise 2013 yılında buğday üretiminde 2 üretici ile 42 çiftçimiz, şeker pancarı üretiminde 2 üretici 
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ile 40 çiftçimiz ve tohumluk patates üretiminde yine 2 üretici ile 1 çiftçimiz bölge ve ülke ekonomisine 

katkı sağlamıştır.  

Sözleşmeli Üretim Yapan Üretici ve Yetiştirici Sayısı 

  2013 2014 

Sözleşmeli Buğday 
Üretici 2 2 

Yetiştirici 42 46 

Sözleşmeli Şeker Pancarı  
Üretici 2 1 

Yetiştirici 40 24 

Sözleşmeli Patates  
Üretici 2 2 

Yetiştirici 1 1 

Sözleşmeli Broiler Üretimi 
Üretici 8 8 

Yetiştirici 2650 2670 
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2 | Ortalama işletme büyüklüğü (dekar) 

İlimizde tarım işletmeleri ve ortalama arazi miktarının artırılması hedeflenmektedir. 5403 Sayılı 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve 15 Mayıs 2014’te yürürlüğe giren Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanımı Kanunuda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ilimizde en etkin şekilde 

uygulanarak ortalama işletme büyüklükleri artırılmak amaçlanırken mevcut tarım işletmelerinin de 

korunması gözetilmektedir. Ayrıca ilimizde 4 ilçede (Dörtdivan, Gerede, Seben, Kıbrıscık) yapılacak 

olan arazi toplulaştırma uygulaması ile, işletme büyüklüğünün artmasına yönelik tedbirlerin etkin bir 

biçimde uygulandığının göstergesidir. 2013 yılı itibariyle ilimizde tarım işletme büyüklüğü 39 

dekardır. İlimizde ihale edilen toplulaştırma çalışmaları sonucunda 2019 yılında yaklaşık %100’lük 

artışla işletme büyüklüğünün 70 dekara çıkarılması hedeflenmektedir. 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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İşletme Büyüklüğü (dekar) 
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3 | Doğal afetler nedeniyle meydana gelen üretici zararları için tahsis edilen 

kaynağın kullanımı 

İlimiz iklim koşullarına bakıldığında bahar ayları boyunca yağışı bol alan Batı Karadeniz ve Doğu 

Marmara geçiş bölgesinde bulunmaktadır. Buna bağlı olarak yıldan yıla değişken olmakla birlikte 

2014 yılı içerisinde meydana gelen yüksek oranda yağışlar nedeniyle ekili ve dikili alanlarda sel, 

göllenme ve erozyon olayları meydana gelmiştir. Doğal afetler kapsamına dolu, sabotaj, yangın gibi 

üreticiye bağlı olmayan faktörler de girmektedir. 2090 sayılı kanuna göre yayınlanan Bakanlar Kurulu 

kararlarıyla birlikte çıkan borç ertelemesi genelgesi, kooperatifler veya Ziraat Bankasınca 

kullandırılmış olan düşük faizli zirai krediler ile ekilen ürünü veya satın alınan hayvanları doğal afet 

sonucu en az %30 oranında zarar görmesi ve bunun komisyonca tespiti halinde %3 faizle ilgili 

borçların 1 yıl ertelemesi yapılmaktadır. Buna bağlı olarak 2014 yılında meydana doğal afetler sonucu 

5 üreticimizin kredi ödemeleri ertelenmiştir.Hedefimiz çiftçilerimizin %50’sinin TARSİM tarafından 

tarımsal ürünlerinin sigortalanmasıdır. 
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4 | Arılı Kovan Sayısı 

Bal üretim miktarı ile orantılı olarak üretici gelirlerinin arttırılması hedeflenmektedir. İlimizde arılı 

koavan sayısı 2014 yılından itibaren %50 oranında artırılarak 2019 yılında 30.000 adet arılı kovana 

ulaşılması hedeflenmektedir. 
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5 | Küçükbaş hayvan sayısı 

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ülkemiz bitki örtüsü, arazi eğimi, yükseklik, yağış rejimi, mera 

mülkiyeti gibi kriterler bakımından uygun olduğundan küçükbaş hayvan sayısının artırılması 

hedeflenmektedir. Bu amaçla kurulan küçükbaş hayvan kayıt sistemi üzerinden birim hayvan başına 

destekleme ödemesi yapılmaktadır. 

 

Stratejik Hedef 3 
 

6 | Su kaynaklarına bırakılan balık sayısı (adet) 

Avcılık yoluyla doğada meydana gelen tahribatın önlenmesi için ülkemizdeki göl ve göletler yavru 

balık ile balıklandırılmaktadır. Balıklandırma çalışmaları ile iç su kaynaklarımızın verimli bir şekilde 

kullanılarak  yavru balık  bırakılan  su  kaynaklarından  sürdürülebilir  fayda  sağlanması  ve  balık  

popülasyonunun artırılması hedeflenmektedir. Balık stoklarını güçlendirmek amacıyla su kaynaklarına 

bırakılan yavru balık sayısını ifade eder. 2014 yılında su kaynaklarına balık bırakılmamış olup 

önümüzdeki seneler sayının artarak devam etmesi planlanmaktadır. 
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7 | Ulusal Süt Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olan süt miktarı 

Üretilen sütlerin tamamının kayıt altına alınarak hijyenik ve uygun koşullarda ruhsatlı işletmelerde 

işlenerek izlenebilmesi ve süt arzında oluşabilecek istikrarsızlığın önlenmesi hedeflenmektedir.  

 

Stratejik Hedef 3 
 

8 | Programlı şap aşılaması gerçekleşme oranı (%) 

Şap hastalığı hayvan sağlığını, hayvan ve hayvansal ürün ticaretini etkileyen önemli bir hastalık olması 

nedeniyle tüm üretici ve tüketiciler etkilenmektedir. Hayvan hastalıkları mücadelesinde aşılama en 

önemli koruyucu tedbirlerden biridir. Hedef, aşılama programına alınan büyükbaş hayvanların % 

100’nün hastalığa karşı aşılanarak hastalığın kontrol altına alınmasıdır. 2014 yılı bahar döneminde 

toplam 105.677 büyükbaş hayvana şap aşısı yapılmıştır. 

 

9 | Epidemiyolojisi tespit edilen hastalık sayısı 

Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele stratejilerini belirlemek, geliştirmek ve hastalıklarla daha 

etkin mücadele edebilmek amacıyla hastalıkların epidemiyolojisinin tespiti konularında araştırmalar 

yapılacaktır. 2014 yılı içinde 1 kuduz, 11 Brucelloz ve 32 adet Tüberküloz hastalığı tespit edilmiştir. 
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Stratejik Hedef 3 
 

10 | Yem Bitkileri Üretim Miktarı  

İlimizde yetiştirilen yem bitkilerinin üretimini artırmak, sektörün ham madde ihtiyacını karşılamak 

hedeflenmekte dir. Bu kapsamda 2013 yılında ilimizde 38.574,400 da alanda yem bitkileri üretimi 

yapılmıştır. İlimizde patateste Bakanlığımızca uygulama zorunluğu olan 3 yıllık münavebe şartı 

nedeniyle üreticilerimizin 1 yıl buğday, 1 yıl yem bitkisi ve 1 yıl patates şeklinde ekim nöbeti 

uygulaması yararlı olacaktır. Yem bitkileri üretiminde özellikle silajlık mısır üretimine önem 

verilecektir. Bu nedenle 5 yıllık stratejik hedefimiz içerisinde 2013 yılında 7.460 da olan silajlık mısır 

üretimimizin her yıl artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2013 yılında İl Özel İdaresi desteği ile 

167 adet üreticimize 1.193 da alana yetecek kadar silajlık mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

Sonraki yıllarda ise her yıl %10’luk artış hedeflenmektedir. 
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Stratejik Hedef 4 

Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini arttırmak 

Gıda güvenilirliğinin ve gıda güvenliğinin sağlanması için yapılacak çalışmalarda tüm taraflarla 

işbirliği yapılarak “Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenliği” anlayışı ile toplumun tüm kesimlerince gıda 

bilincinin farkındalığının benimsenmesi son derece önemlidir. Bu nedenle gıda ve yem denetiminin 

sağlanması yoluyla tüketiciye güvenilir gıda arzının temini, tüketici menfaatinin ve halk sağlığının en 

üst seviyede korunması Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün temel yaklaşımıdır. Gıda ve 

yem maddelerinin hasadından tüketimine kadar “Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenliği”  bilinci göz 

önünde bulundurularak ortaya çıkacak sorunların çözülmesi, işleme, muhafaza, metod ve 

teknolojilerinin geliştirilmesi, kalite kriterleri ve analiz yöntemlerinin belirlenmesi konularında 

araştırmalar ve eğitimler yapılmaktadır.   

Performans Göstergeleri 

1 | Donanımlı gıda denetim araç sayısı 

Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü'ne, 2014 yılında İl Özel İdaresi 

Desteğiyle 1 adet gıda denetim aracı tahsis edilmiştir. Tahsis edilen mevcut Gıda Denetim Aracının 

donanımlandırılarak Hijyenik Gıda Numunesi Saklanması ve Nakil Tertibatının Alınması ve 

Montajının Yapılması Konulu 13.000 TL Özel İdare bütçeli proje hazırlanmış olup 2015-2019 yılları 

arası ve daha sonrasında kullanılmaya devam edilmesi planlanmaktadır. 

2 | Gıda işletmelerine yapılan kontrol sayısı 

Bakanlığımız gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla, risk esasına göre ön bildirim gereken haller 

dışında, önceden haber verilmeksizin, yıllık denetim programları, şüphe, şikayet, ihbar, inceleme, 

izlenebilirliğin sağlanması, izleme, gözetim ve tedkik amacıyla  İl Müdürlüğü ve Yetkilendirilmiş İlçe 
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Müdürlüklerinde görevli kontrol görevlileri ile kontrol hizmetleri yürütülmektedir. 2013 yılında gıda 

işletmelerinde toplam 1.590 adet denetim gerçekleştirilmiştir. 2014 yılının ilk 8 ayında ise 2653 gıda 

işyeri denetimi yapılmıştır. 

 

Stratejik Hedef 4 
 

3 | Yem işletmelerine yapılan kontrol sayısı 

Yem üretim işletmeleri, kendi yemini üreten çiftlikler ile yem depolama ve satış yerleri yıllık 

hazırlanan kontrol planı dahilinde teknik ve hijyen şartları ve mevzuatta belirtilen diğer hususlar 

bakımından kontrol edilir. İlimizde 2013 yılında toplam 74 adet yem işletmesi kontrol edilmiştir. 2014 

yılında ise ilk 8 ayda 212 yem işletmesi denetimi yapılmıştır. 

 

 

4 | Planlanan yem numune alımlarının gerçekleşme oranı (%) 

Üretilen ve satışa arz edilen yemlerin denetiminin sağlanabilmesi amacıyla uygulamaya konulan yıllık 

yem kontrol planı doğrultusunda, İl Müdürlüklerince yıllık olarak gerçekleştirilen numune sayısının 

hedeflenen yıllık numune sayısına oranıdır. İlimizde 2013 yılında 110 adet yem numunesi alımı 

planlamış olup 158 adet numune alınmıştır. 2014 yılında ise 380 adet yem numunesi alınması 

planlanmış olup ilk 8 ayda 267 numune alınmıştır.  2014 ve sonraki yıllarda ise yem numunesi 

alımlarının gerçekleşme oranlarının %100 olması beklenmektedir. 
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5 | Planlanan gıda numune alımlarının gerçekleşme oranı (%) 

Gıda denetim ve kontrollerinde yıllık gıda kontrol planı ve İl Müdürlüğümüzce yapılan yıllık numune 

alımları planları ile üretilen ve piyasaya arz edilen gıdalardan numunelerin alınması planlanmaktadır. 

Planlanan numune alımlarının gerçekleşme oranı kontrollerin planlanan doğrultuda yürütülüp 

yürütülmediğinin göstergesidir. 2013 yılında 114 adet numune alımı planlanmış ve 345 numune 

alınarak %302 başarı elde edilmiştir.  2014 yılında ise 177 gıda numunesi alınması planlanmış olup ilk 

8 ayda 223 numune alınmıştır. Bundan sonraki yıllarda %100’lük başarı elde edilmesi beklenmektedir. 

6 | Alo 174 Gıda Hattına yapılan başvuru sayısı 

Alo 174 Gıda Hattına yapılan başvuru sayısı tüketicinin duyarlılığının göstergesidir. Alo 174 Gıda 

Hattına gelen başvurular doğrultusunda elde edilen bilgiler veri havuzunda toplanarak risk haritası 

çıkarılmış ve hangi ürünlerin hangi bölgelerde riskli olduğu saptanarak denetim ve izleme 

programlarının daha etkin olarak yapılması sağlanmıştır. İlimizde 2013 yılında Alo 174 Gıda Hattına 

153 başvuru yapılmış ve hepsi sonuçlandırılarak %100 başarı elde edilmiştir. 2014 yılının ilk 8 ayında 

152 başvuru yapılmış ve yeni başvurular gelmektedir. 

Stratejik Hedef 5 

Gıda ve yem işletmelerinin altyapısını güçlendirmek ve standartlara uyumunu 

sağlamak. 

Gıda güvenilirliği ve güvenliği çerçevesinde tüm ham maddelerin ve gıda ile temasta bulunan madde 

ve malzemelerin hijyeni, sanitasyonu, işlenmesi, muhafazası, depolanması, pazarlanması ve halk 

sağlığının en üst seviyede korunması Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün stratejik 

hedefleri arasına girmiştir. Ham maddenin elde edildiği ilk aşamada, ürün işlemede ve ikincil üretimde 

iyi tarım uygulamaları, iyi üretim uygulamaları ve kritik kontrol noktaları gibi gıda güvenilirliği ve 

kalitesi için uygun yöntem ve yaklaşımlar uygulanmaktadır. Bu bağlamda eğitimler arttırılarak devam 

edecektir. Böylece gıda ve yem işletmelerinin asgari teknik ve hijyenik şartları sağlanarak gıda 

güvenilirliğini, güvenliğini ve halk sağlığını gözeten bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir.  

Performans Göstergeleri 

1 | Sivil Toplum Kuruluşları işbirliği ile gerçekleştirilen eğitim sayısı 

Müdürlüğümüz ve sivil toplum kuruluşları ortaklaşa çalışması sonucu 2013 yılı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü 

tarafından 7 kez eğitim düzenlenmiş olup eğitim sonucu belgelendirilen kişi sayısı 480’dir. 2014 yılında İl ve 

İlçe Müdürlüklerimizce Eylül ayından itibaren başlayacak olan Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi kapsamında 

7 adet kursa 550 kişilik katılım sağlanacaktır. 2015 ve sonrasında verilecek eğitim ve kurslar ise ihtiyaca göre 

belirlenecektir. 
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Stratejik Hedef 6 

Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı arttırmak. 

Güvenilir gıda konusunda tüm taraflarla işbirliği yapılarak güvenilir gıda bilincinin toplumun tüm 

kesimlerince benimsenmesi için çalışma ve eğitimler yapılmaktadır. Böylece tüketicilerin gıdaları 

güvenilir bir şekilde nasıl tüketeceklerini bilmeleri ve bu yönde bilinçlendirilmeleri amaçlanmaktadır. 

Performans Göstergeleri 

1 | Gıda güvenliği konusunda farkındalığı arttırmak için yapılan etkinlikler 

Gıda güvenliği konusunda tüm üretim ve tüketim aktörleri ile işbirliği yapılması, güvenilir gıda bilinç 

düzeyinin arttırılarak toplumun tüm kesimine yayılması oldukça önemlidir.  Bu doğrultuda yeni 

nesillerin farkındalığını arttırmak için eğitimler ve toplantılar düzenlenmektedir. 2014 yılının ilk 8 

ayında 38 ilköğretim okulunda toplam 5500 öğrenciye eğitim verilmiştir.  Aynı zamanda Abant İzzet 

Baysal Üniversitesi’nde okuyan 150 öğrenciye aynı konuda bilgi verilmiştir. 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Eğitim Sayısı 58 60 62 65 67 70 

Katılımcı Sayısı 7500 7700 7900 8000 8100 8200 
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Stratejik Hedef 7 

Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele çalışmalarını geliştirmek 

ve yaygınlaştırmak. 

Bitki sağlığı uygulamalarında sektörün tüm paydaşlarının entegre mücadele prensiplerini benimsemesi 

ve etkin olarak kullanılması için, başta biyolojik mücadele olmak üzere biyoteknik ve mekanik 

mücadele yöntemlerinin desteklenmesi ve yaygın olarak kullanılması hedeflenmiştir. Böylece “Teknik 

Talimatların” hazırlanarak ve uygulanarak epidemik hastalıkların kontrolü daha rahat gerçekleşecektir. 

Sonuçta çevre ve halk sağlığına duyarlı üretim teknikleri geliştirilip yaygınlaştırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 

1 | Entegre üretim yapılan alan 

Entegre mücadele yapılan alanların genişletilmesi ve çevreye duyarlı uygulamaların yaygınlaştırılması 

hedeflenmektedir. İlimizde 2013 yılında patates ve elma olmak üzere 360 da alanda entegre mücadele 

çalışması yapılmıştır. 2014 yılında buğdayında ilavesi ile yıllar itibariyle %10 artırılması 

hedeflenmektedir. 

ÜRÜN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PATATES 185 204 224 246 271 298 

ELMA 220 242 266 293 322 354 

BUĞDAY 1.000 1.100 1.210 1.331 1.464 1.610 

TOPLAM 1.405 1.546 1.700 1.870 2.057 2.262 

* Alanlar dekar bazlı alınmıştır. 

2 | Sertifikalı fidan / fide ile tesis edilen alan  

Bitki sağlığı ve kaliteyi dikkate alarak ilimizde sertifikalı fide/fidan kullanımı özendirilerek bahçe 

tesisleri devam etmektedir. İlimizde 2013 yılında toplamda 448 da alanda farklı çeşitlerde sertifikalı 

meyve fidanları kullanılarak bahçe tesisleri yapılmıştır. 2014 yılında İl Özel İdaresi desteği ile 

hazırlanmış olan ceviz projesi dağıtım projesi kapsamında 20.000 adet fidan dağıtımı 

gerçekleştirilecek olup bahçe tesisinde alan bazında fark edilebilir düzeyde artış sağlanacaktır. 
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Stratejik Hedef 7 
 

3 | Sertifikalı tohum üretim ürün miktarı 

Bakanlığımızca kontrol edilerek bitki sağlığı ve kalite yönünden sertifikalandırılan tohum kullanılarak 

2013 yılında toplam 500 ton tohumluk patates üretimi gerçekleştirilmiştir. 2019 yılına kadar tohumluk 

patates üretimini Bakanlık, İl Özel İdare desteği ve özel projelerle 20.000 tona çıkarmayı 

hedeflemekteyiz.  

Şeker pancarı tohumu üretimi 2014 yılından itibaren 2019 yılına kadar 800 tona çıkarılması 

hedeflenmektedir.  

ÜRÜN (ton) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PATATES  500 2.000 5.000 10.000 15.000 20.000 

ŞEKER PANCARI 300 400 500 600 700 800 

TOPLAM 

 
800 2.400 5.500 10.600 15.700 20.800 
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Stratejik Hedef 8 

 

Bitki koruma ürünleri ile mücadele ekipmanlarının kontrol ve denetim hizmetlerini 

geliştirmek. 
Bitki koruma ürünlerinin insan çevre doğa üçlüsünün korunması çerçevesinde halk sağlığı gözetilerek 

daha etkili uygulanması için her yıl yeni metotların geliştirilmesi arz etmektedir. Etkin ve 

sürdürülebilir bitki sağlığı uygulamaları için bitki koruma ürünlerinin ve uygulama ekipmanlarının 

uluslararası standartlara uygun üretimi, depolanması, ruhsatlandırılması, satışının teknik ve yasal 

gerekliliklere uygun bir şekilde yapılması, ekipmanların periyodik bakımlarının ve kalibrasyonlarının 

yapılması son derece önem taşımaktadır. Bu işlemlerin her birinin direk halk sağlığı ve çevre sağlığı 

ile ilişki olduğu bilinmektedir. 

Bu bağlamda bitki koruma ürünleri ve uygulama ekipmanlarının denetim ve kontrollerini yapmak 

üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan kurumsal alt yapı, insan kaynağı, 

yasal çerçeve, denetim teknikleri ve politikaları ile sektörle işbirliği çerçevesinde uygulama 

hedeflenmektedir. 

Performans Göstergeleri 

1 | Denetlenen bitki koruma ürünü satış yerlerinin toplam satış yerlerine oranı 

İlimizin merkez ve 8 ilçesinde bulunan 22 adet ilaç bayisi mevzuatları gereği denetlenmektedir. 2013 

yılında ilimizde bulunan tüm bayilerin denetimleri yapılmıştır. 

2 | Çevre duyarlılığını arttırmak amacıyla yapılan uygulama sayısı 

Bitkisel üretimde kullanılan ve sonrasında gelişigüzel çevreye atılarak doğal kaynaklarımızın 

kirlenmesine neden olan bitki koruma ürünü ambalajlarının toplatılması il genelinde 2013 yılında 

uygulanmıştır. Proje kapsamında 7 adet boş ambalaj karşılığında üreticiye verilmek üzere hububatta 

yabancı ot ilacı alınmış ve bunların dağıtımı gerçekleşmiştir. 2014 yılında boş ambalaj karşılığında 

pulverizator dağıtımı yönüyle proje hazırlanmış olup ilimizde tüketilen bitki koruma ürünleri boş 

ambalajlarının tamamının toplanarak çevreye zarar vermesi önlenecektir. 
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Stratejik Hedef 9 

 

Bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini geliştirmek. 
Uluslararası ticarette bitki sağlığı yönünden güvenli sınır geçişlerinin yapılabilmesi, ticaretin 

geliştirilmesi noktasında bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerinin geliştirmek önem arz 

etmektedir. Bitki ve bitkisel ürünlerin uluslararası ticarete konu olması ve ülke içerisinde dolaşımı bitki 

hastalık ve zararlıların yayılması riskini artıran önemli bir faktördür. 

Bu bağlamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde AB mevzuatıyla uyumlu ve ticari 

gereklilikleri göz önünde bulunduran etkin bir kontrol ve denetim mekanizması oluşturulmuştur. Bu 

çalışmalar “Bitki Pasaportu” ile kontrol edilmekte ve denetimleri yapılmaktadır.  Ülke sınırlarında 

karantinaya tabi hastalık ve zararlı etmenlerin teşhisi ile ilgili farklı metotlardan elde edilmesi 

muhtemel, farklı sonuçların önlenmesi ve uluslararası geçerliliği olan metotların kullanılmasına yönelik 

standardizasyonu yapılması gerekmektedir. Böylece analiz sonuçlarından farklı neticelerin alınmasının 

önüne geçilmiş olacak ve sonuçların uluslararası geçerliliği olacaktır. 

Performans Göstergeleri 

1 |  Özel survey çalışması yapılan karantinaya tabi organizma sayısı 

Survey konularıyla ilgili olarak özellikle patateste çiçeklenmenin başlamasıyla 

birlikte Patates Kist Nematodu, Patates Kök Ur Nematodu, Patates Siğili, 

Patates Halka Çürüklüğü ve Patates Kahverengi Çürüklüğü 

sürveylerine devam edilmektedir. Dörtdivan ilçemizdeki 

Kist Nematodu karantinası zararlı tespit 

edilemediğinden kontrollü olarak yemeklik 

patates üretimine izin verilmiştir. Söz konusu 

karantina etmenlerin ilimize bulaşmaması için 

survey çalışmalarına titizlikle devam edilecektir. 
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Stratejik Hedef 10 

Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek. 

Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirerek ve Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın eradikasyon programlarını uygulayarak verimliliği arttırmak, hayvan sağlığını korumak, 

hastalıklarla mücadeleyi etkin kılmak, zoonoz hastalıklarını kontrol altına alarak halk sağlığını 

korumak ve güvenilir hayvansal gıda üretimini sağlamak hedeflenmiştir.  

Bu çerçevede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca 2023 yılına kadar “Şap, Sığır Tüberkülozu, 

Sığır – Koyun ve Keçi Brucelloz Hastalıkları” ülkemizde eradike edilerek, hayvan ve halk sağlığının 

güvence altına alınması, gıda güvenliğinin sağlanması ve bunların sürdürülebilirliğinin temin edilmesi, 

hayvan ve hayvansal ürün ticaretine engel olan hastalıkların yok edilerek ülkemizi bölgesel ve dünya 

ihracat üssü haline getirilmesi hedeflenmiş olup 2014-2019 stratejik plan çerçevesinde Bolu’nun 

hayvancılık açısından Türkiye’nin lokomotifi haline getirilmesi hedeflenmiştir.  

Performans Göstergeleri 

1 | Programlı küçükbaş PPR aşılaması gerçekleşme oranı (%) 

2014 yılında 40.000 PPR aşısı yapılması planlanmış ve bunun tamamı gerçekleştirelerek %100 başarı 

sağlanmıştır. Hedefimiz bunu önümüzdeki senelerde de sürdürebilir kılmaktır. 

2 | Programlı büyükbaş brucella aşılaması gerçekleşme oranı (%) 

Hayvan hastalıkları mücadelesinde aşılama en önemli koruyucu tedbirlerden biridir. 2012 yılından 

itibaren hastalıkla mücadele stratejisi değiştirilmiş olup konjuktival aşılamaya geçilmiştir. Büyükbaş 

hayvanlarda 10 yıl süre ile aşılama çalışmaları sürdürülerek, sürü prevalansının % 1’in altına çekilmesi 

hedeflenmektedir. Sonrasında ise halk sağlığı için de çok önemli bir zoonoz olan  Brucella  

hastalığının yok edilmesi için  büyükbaş  hayvanlarda  test  ve  kesim  metodu  uygulanacaktır. 2014 

yılında Bolu il genelinde 71.500 adet Brucella aşısı yapılmış olup bu sayı ile programın gerçekleşme 

oranı %100’e ulaşırken bu başarının ileriki yıllarda da devam etmesi hedeflenmektedir. 

3 | Programlı kuduz aşılaması gerçekleşme oranı (%) 

Bolu İl genelinde 2014 yılında 8000 adet kuduz aşılması yapılarak %100’lük bir başarı sağlanmıştır. 

Hedefimiz planlanan kuduz aşısını artırarak daha fazla kuduz aşısı yapmak olacaktır. 
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 Stratejik Hedef 10 

4 | Programlı şap aşılaması gerçekleşme oranı (%) 

Şap hastalığı hayvan sağlığını, hayvan ve hayvansal ürün ticaretini etkileyen önemli bir hastalık olması 

nedeniyle tüm üretici ve tüketiciler etkilenmektedir. Hayvan hastalıkları mücadelesinde aşılama en 

önemli koruyucu tedbirlerden biridir. Hedef, a şılama programına alınan büyükbaş hayvanların % 

100’nün hastalığa karşı aşılanarak hastalığın kontrol altına alınmasıdır. 2014 yılı bahar döneminde  

toplam 105.677 büyükbaş hayvana şap aşısı yapılmıştır. 

 

5 | Epidemiyolojisi tespit edilen hastalık sayısı 

Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele stratejilerini belirlemek, geliştirmek ve hastalıklarla daha 

etkin mücadele edebilmek amacıyla hastalıkların epidemiyolojisinin tespiti konularında araştırmalar 

yapılacaktır. 2014 yılı içinde Kuduz 1, Brucelloz 11 ve Tuberküloz’dan 32 adet hastalık tespit 

edilmiştir. 
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Stratejik Hedef 11 

Hayvan refahının sağlanması için gerekli standart ve sistemleri oluşturmak. 

Aile işletmeciliğinin yanı sıra entansif üretim yapan hayvansal işletmelerde, hayvanların nakillerinde 

ve kesimlerinde uluslararası kabul gören hayvan refahı koşullarının tam olarak uygulanması 

hedeflenmektedir. Ayrıca deney, süs ve ev hayvanlarının da yaşam alanları ile barınakları uluslararası 

standartlara uygun hale getirilecektir. Çiftlik hayvanlarının gereksiz yere ağrı, acı çekmelerini ya da 

yaralanmalarına neden olacak koşulların önlenmesi hem toplum hem de değişen piyasa koşulları 

açısından önem arz etmektedir ve bu konuda gerekli hükümler uygulanacaktır. 

Böylece hayvan refahı gözetilerek bu konuda farkındalık oluşturularak toplum bilinci uyandırılarak ve 

hayvansal üretimde verimlilik arttırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 

1 | Hayvan refahı konusunda planlanan eğitim programları 

Hayvan refahı ile ilgili personel, celep, nakliyeci, satıcı ve üreticilerin eğitilmesi hedeflenmektedir. 

Çiftlik hayvanlarının refahı ve nakillerinde hayvan refahı konusunda 2013 yılı içerisinde 575 kişi, 

2014 yılında ise 73 kişi eğitim almıştır. 

 



87 
 

Stratejik Hedef 12 

Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. 

İnsan, çevre ve doğa üçlüsü dikkate alınarak kırsal alanda yaşam kalitesinin yükseltilmesi, tarımsal 

üretim miktarının ve kalitesinin arttırılması, modern tekniklerin geliştirilmesi ve yürütülmekte olan 

kırsal kalkınma çalışmalarının etkinlerinin arttırılması kırsal toplumda belirli bir kapasitenin 

oluşturulması ve yapay ve doğal olaylar sonucu meydana gelen toprak kayıplarının önlenmesi 

hedeflenmektedir. 

Bu amaçla arazi kullanım planları yapılmakta ve Tarım Bilgi Sistemi etkin bir şekilde 

kullanılmaktadır. Böylece toplulaştırma yapılarak tarım arazilerinin parçalanması ve küçülmesi 

önlenecek, tarımda daha verimli hale gelinecek ve böylece istihdam imkânlarının arttırılması 

sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 

1 | Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılan alan (hektar) 

Arazi Toplulaştırılması ile tarımsal üretimi artırmak amacı ile, parçalı arazilerin modern tarım 

işletmecilik esaslarına göre ve sulama hizmetlerine uygun bir şekilde birleştirilerek yeniden 

düzenlenmesi amaçlanmaktadır.  İlimizde Dörtdivan, Gerede, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde toplam 63 

köyde yapılacak olan arazi toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir.  

2014 sonunda ilimizde başlanacak olan arazi toplulaştırmasına konu olan ihalesi onaylanmış toplam 

alan 16.400 hektardır. 

2 | Detaylı toprak etüdü yapılan alan (hektar) 

Arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, sınıflandırılması ve 

potansiyel imkânların derecelendirilmesi amacıyla ulusal toprak veri tabanı altyapısı oluşturmak 

hedeflenmektedir. Bu kapsamda yürütülmekte olan toplulaştırma, Arazi Islahı ve Toprak Koruma 

Projeleri tarım dışı amaçla kullanım izni ve parsellerdeki ifraz taleplerinin değerlendirilmesi ile Tarım 

Reformu projelerinin temelini oluşturacak haritaların raporlarıyla birlikte üretilmesi hedeflenmektedir. 

İlimizde, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında 2013 yılında 351,117 ha 

alanda etüt yapılmıştır. 
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3 | TÜKAS sisteminde kayıtlı parsel sayısı (hektar) 

TÜKAS ile yasal durumu ne olursa olsun, arazinin büyüklüğüne bakılmaksızın kendi adına 

bitkisel üretim, hayvancılık faaliyeti veya su ürünleri üretimi yapan tek yönetim altındaki 

tarımsal üretime konu ekonomik birimlerin adres, kimlik bilgileri, tarımsal faaliyet bilgileriyle tarım 

alet makine ve ekipmanlarını belirlemeye yarayacak bilgilerin yer aldığı bir veri tabanı oluşturulması 

hedeflenmektedir.  İlimizde 2013 yılında TÜKAS sisteminde tanımlanan aktif tarım parseli sayısı 

474.341 adettir. 
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Stratejik Hedef 13 

Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma değerlerinin 

arttırılmasını sağlamak. 

Tarım ürünlerinin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi esnasında katma değerinin yükseltilmesine 

yönelik yatırımlara destek verilecek ve kırsal istihdama katkı sağlanacaktır. Tarım – sanayi 

entegrasyonu sağlanarak arz talep dengesi oluşturulması hedeflenmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nca tarıma dayalı sanayileşme çerçevesinde organize tarım ve hayvancılık bölgeleri 

kurulması yönünde çalışmalar yapılacaktır.  

Örgütlü çiftçi modeli olan kooperatiflerin sayısı arttırılacaktır. Böylece; kırsal kalkınmaya katkı 

sağlanacak tarım ürünlerinin ve hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 

1 | Rehabilite edilen ve kurulan kooperatif sayısı 

İlimizde toplam 193 adet tarımsal amaçlı kooperatif bulunmaktadır ve bunların 186 âdeti tarımsal 

kalkınma, 5 âdeti sulama ve 2 âdeti su ürünleri kooperatifidir. Bu kooperatiflere toplam 14640 çiftçi 

ortaktır.  2013 yılında İlimiz Mudurnu İlçesinde 3 adet, 2014 yılında ise biri tüm organları kadınlardan 

oluşan 2 adet tarımsal amaçlı kooperatif kurulmuştur. 
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Stratejik Hedef 14 

Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak. 

Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak için Tarımsal Üretim Kayıt 

Sistemi (TÜKAS) kullanılarak tarım işletmelerinin durumları analiz edilecek olup tarım 

desteklemelerinin daha etkin kullanılması sağlanacaktır.  Bu kapsamda kırsal alanda yerel kaynakların 

değerlendirilmesi sağlanacak, alternatif ürünler yetiştirilecek ve bunlar sürdürülebilir kılınacaktır. 

Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ile aktif ve üretken çiftçiler ön plana çıkarılacaktır. 

Performans Göstergeleri 

1 | Eğitilen, sertifikalandırılan ve yetkilendirilen yararlanıcı sayısı (Kişi) 

İl Müdürlüğü personelleri, İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile Hayat Boyu Öğrenme 

Programı dâhilinde çiftçilerimizin modern tarım tekniklerini ve tarımsal yenilikleri öğrenmeleri 

hedeflenmiştir.  Bu bağlamda; 2013 yılında “Arı Yetiştiriciliği” kursuna 20 kişi, “Damızlık ve Etlik 

Piliç Yetiştiriciliği” kursuna 175 kişi katılmıştır. 

Kurs Adı 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aşçılık Kursu 30 32 34 36 38 40 

Peynir Kursu 50 53 56 59 62 66 

Okullarda Gıda Güvenliği 

Farkındalığı 
5500 5775 6064 6368 6687 7022 

Arı Yetiştiriciliği 20 21 23 25 27 29 

 

2 | Örgütlü çiftçiler tarafından kurulan hayvancılık işletme sayısı (adet) 

Tarımdaki örgütlenmenin gelişmesi ve kırsal alanda yaşam standartının yükseltilmesine ve kırsal 

kalkınmaya katkı sağlaması amacıyla 2013 yılına kadar ilimizde 11 kooperatifte hayvancılık projesi 

uygulanmış olup toplam 550 aileye hayvancılık işletmesi kurulmuştur. 
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3 | Üretici örgütlerince temin edilen büyükbaş / küçükbaş damızlık hayvan sayısı 

Kırsal alanda hayvancılık sektörünün kalitesini yükseltmek için yüksek vasıflı damızlık hayvan temin 

edilmekte ve üretime kazandırılmaktadır. 2013 yılına kadar ilimizde 11 kooperatifte hayvancılık 

projesi uygulanmış olup 1000 adet büyükbaş, 1300 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca 

Bolu İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 2014 yılında 40 adet damızlık koç dağıtımı yapmış 

olup yıl sonuna kadar bu sayıyı 150’ye çıkarmayı amaçlamaktadır. 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Büyükbaş 0 200 200 200 200 200 

Küçükbaş 40 150 200 200 200 200 

 

4 | Ekonomik yatırımlar kapsamında desteklenen tarıma dayalı sanayi işletme 

sayısı (adet) 

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı ekonomik yatırımlar kapsamında hibe desteği 

verilen ve tarımsal ürünlerin işlenmesi – paketlenmesi – depolanması ünitelerini içeren; yeni tesislerin 

kurulması, yarım kalan tesislerin tamamlanması ve mevcut olan tesislerin teknolojisinin yenilenmesi 

ve kapasitesinin arttırılmasına yönelik tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinden 2013 

yılına kadar toplam 38 işletme %50 hibe desteği almıştır. Bakanlığımızca “Kırsal Kalkınma 

Yatırımlarının Desteklenmesi” programına devam edildiği takdirde desteklemelerimiz devam 

edecektir. 
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5 | Üreticiye kazandırılan yeni makine ekipman sayısı (adet) 

Kırsal alanda üretim kalitesinin yükseltilmesi, maliyetlerin azaltılması için uygun makine ekipman 

kullanımını teşvik etmek için “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” kapsamında 

2014 yılı dahil verilen makine ekipman sayısı 1.420’dir. 2014 yılına kadar toplam 5.270.312,42 TL 

hibe desteği sağlanmıştır. Bakanlığımızca “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 

Programına” devam edildiği sürece ilimize ayrılan ödenekler çerçevesinde çiftçilerimiz desteklenmeye 

devam edilecektir. 

 

 

 

 

6 | Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine katılan işletme sayısı 

İlimiz 2014 yılında ÇMVA sistemine dâhil edilmiş olup, 39 çiftçi ile gönüllülük ve gizlilik esasına 

göre sözleşme imzalanmıştır. Sisteme katılan çiftçiye sağladığı faydaların yanı sıra, ÇMVA’daki 

kayıtlı verileri araştırmalarda ve tarım politikalarının belirlenmesinde kullanılabilecektir. Çiftçilerimiz 

ülkemizdeki ve bölgemizdeki işletmesine benzeyen diğer işletmelerle, kendi işletmesini kıyaslama 

imkânı bulabilecektir. Çiftçilerimizi, işletmesinin karlılığını arttırmak için uygulamalarını 

değerlendirebilecek ve gübre kullanımı, kimyasal ilaç uygulaması, işletmede yetiştirilen ürünler gibi 

konularda maliyetleri izleyebilecek ve böylece işletmenin gelecekteki faaliyetlerini daha iyi 

planlayabilir duruma gelecektir. 
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7 | Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmeti alan işletme sayısı 

Tarımsal Yayim Ve Danişmanlik Hizmetleri Uygulama Esasları kapsamında Tarımsal Danışmanlık 

Yetki Belgesine sahip olan ve hizmet veren birim veya kişilere, tarımsal danışmanlık hizmeti alan her 

tarımsal işletme için, hizmet aldığı kişi veya kuruluşlara 2013 yılında 600 TL Tarımsal Yayım ve 

Danışmanlık Desteği ödemesi yapılmıştır. 2014 yılında ise Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödeme 

yapılacaktır. 

 

Stratejik Hedef 15 

Kurumsal yönetim sisteminin ve insan kaynakları yönetimini etkin hale getirmek. 

Amaç ve hedeflere ulaşma yönünde yönetim süreçlerinin etkinliğini, işlerin mevzuata uygunluğunu, 

varlıkların korunması ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak hedeflenmiştir. Bu hedefe 

ulaşmada iç kontrol sistemi ve denetimin etkin yürütülmesi, hukuka uygunluk, kamu yararı ve hizmet 

gereği değerlendirme ve tespitlerinin yapılması temel unsurlardır. Bu konuda personelin 

performansının, moralinin ve motivasyonunun yükseltilmesi, temsil ettiği ortamlarda bilgi ve donanım 

açısından güçlü olabilmeleri hedeflenmektedir. 

Performans Göstergeleri 

1 | Harcanan ödeneğin toplam bütçeye oranı (%) 

Birimlerin talep ettiği ödenekleri, planladıkları şekilde harcamaları gelen ödeneklerin etkin bir şekilde 

tamamı kullanılması hedeflenmektedir.  
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2 | Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı 

İl Müdürlüğü personelinin kişisel gelişim ve becerilerini arttırmak, personelin gelişimlere ayak 

uydurmasını desteklemek, amirlerin personeller ile olan iletişimlerini güçlendirmek ve personellerin 

birbirleri ile olan etkileşimlerini arttırarak işleyişi tüm şube personeline yaymak hedeflenmiştir. 

İl Müdürlüğümüz tarafından verilen eğitim sayısı 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Katılımcı Sayısı 134 141 148 155 163 171 

Alınan Eğitim Sayısı 2136* 2350 2585 2844 3128 3441 

*  Her personele ayda en az 1 defa sertifikalı eğitim verilmektedir. 

Bakanlığımız tarafından verilen eğitim sayısı 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Katılımcı Sayısı 80 88 96 106 117 128 

 

Stratejik Hedef 16 

Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal imkânları iyileştirmek. 

Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı teknolojik ve fiziksel 

altyapıyı geliştirmiş ve bunları kullanıma açmıştır. Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

olarak mevcut sistemlerin kullanarak bu sistemler üzerindeki açık ve hatalar ilgili birimlere aktarılarak 

sistemin daha verimli olması sağlanmaktadır.  

Performans Göstergeleri 

1 | Bakım ve onarımı yapılan hizmet binası sayısı 

Müdürlüğümüz yerleşkesinde mevcut olan binaların bakım ve onarımı ile yeniden revize edilmesi 

sağlanmış  ve binaların daha kullanışlı hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İl 

Müdürlüğümüz kampüsü içerisinde daha önce patates deposu olarak kullanılan ve atıl durumda 

bulunan bina yeniden yapılandırılarak 9 adet büro ve 1 adet arşive, yine önceden klinik olarak 

kullanılan ancak atıl olan bina 3 birimin kullandığı depoya dönüştürülmüştür. Hali hazırda kullanımda 

olan diğer 3 binanın ise bakım ve onarımı yapılarak personelin daha modern şartlarda çalışması 

sağlanmıştır. 
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2 | Hizmet aracı alımı projesi 

Etkin hizmet sunumunun  sağlanması amacıyla 2014 yılında İl Özel İdaresi desteği ile   İlçe Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Müdürlüklerine verilmek üzere 360.000,00 TL maliyetle toplam 8 adet hizmet aracı 

alınmıştır. 2015 yılında ise İl Özel İdaresi kaynaklı 200.000,00 TL 'lik bütçe ile 5 adet hizmet aracı alımı 

hedeflenmektedir. 

Stratejik Hedef 17 

Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü arttırmak. 

Bakanlığımız politikalarının, faaliyetlerinin ve sunduğu hizmetleri Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü olarak kamuoyuna güncel olarak ulaşımını sağlamak, toplumun bilgi ve bilinç düzeyinin 

yükseltmek, üreticilerin yeni teknolojileri öğrenmesi ve benimsenmesini sağlayarak refah seviyesinin 

yükselmesi amaçlanmıştır.  

Uluslararası kurum / kuruluşlarla gerçekleştirilen etkinliklere aktif katılım sağlanarak ulusal ve 

uluslararası düzeyde Bakanlığımızın imajı ve görünürlüğün arttırılmasının, ülkemizin bölgesinde 

küresel aktör gelmesine olumlu katkıları bulunmaktadır.  

Performans Göstergeleri 

1 | İnternet sitesi ziyaretçi sayısı (kişi) 

Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü internet sitesi hedef kitle ihtiyaçları doğrultusunda 

sürekli güncellenerek ziyaretçi sayısı her geçen gün artmaktadır.  2013 yılında sitemizi toplam 36.000 

kişi ziyaret etmiştir. 

 

2 | İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzün medyada yer alma sıklığı 

(adet) 

Bu gösterge müdürlüğümüzün hizmetlerini medyada yer alma sayısıdır. Bu sayede medya vasıtasıyla 

izlenebilirlik arttırılmış olup hizmetlerimiz geniş kitlelere duyurulmaktadır. 2013 yılı için 

Müdürlüğümüzün 1.856 haberi yerel basında yer almıştır.  

0

20.000

40.000

60.000

80.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ziyaretçi Sayısı 



96 
 

 

Stratejik Hedef 17 
 

3 | Dağıtımı yapılan basılı materyal sayısı (adet) 

Tarımsal kalite ve verimin arttırılmasına yönelik ve tarımsal konulara kaynaklık etmesi amacıyla 

tarafımıza gönderilen veya hazırlanmış olan çiftçi eğitim setleri, dergiler, kitaplar, lifletler, bültenler ve 

broşürler yapılan çiftçi eğitimleri, çiftçi ziyaretleri ve demonstrasyonlar esnasında yetiştiriciye 

ulaştırılmaktadır. 2013 yılı içerisinde toplam 22.450 adet basılı materyal dağıtılmıştır. 

 

 

4 | İl Müdürlüğümüzün hazırlayıp sunduğu televizyon program ve röportaj sayısı 

(adet) 

İlimizde yerel basında İl Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmaları konu alan ve her ay farklı 

konuları kapsayan Bolu’da Tarım adlı program ile ilimiz genelinde tarımsal bilincin artırılması ve daha 

geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenmiştir. 2013 yılı içerisinde 14 adet TV programı ve röportaj 

gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında ise şu anda kadar 23 adet TV programı ve röportaj yapılmış olup yıl 

sonuna kadar bu sayının 36’ya yükseltilmesi hedeflenmektedir ve her yıl bu kadar program ve 

röportajların tekrarlanması düşünülmektedir. 
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STRATEJİK HEDEF 18 

Tarım Strateji belgesi ve Ulusal Tarım Politikaları ile sürdürebilirlik ilkeleri 

çerçevesinde üreticilerin sosyoekonomik yapılarında gelişme sağlamak 

Tarım Strateji belgesi ve Ulusal Tarım Politikaları ile sürdürebilirlik ilkeleri çerçevesinde üreticilerin 

sosyoekonomik yapılarında gelişme sağlamak ve kırsal tarımda tarıma bağlı olan insanımızın yaşam 

şartlarını kolaylaştırmak ve su tasarrufu sağlamak için yağmurlama ve damlama sulama sistemine 

geçiş için kurumlar sivil toplum örgütleri (Ziraat Mühendisleri  Odası, Ziraat odası vs) tarafından 

teorik ve uygulama eğitimlerini arazide gösterilmesi amaçlanmaktadır.  

  

FAALİYETLER 

2015 – 2019 tarihleri arasında her yıl 8 adet küçük ölçekli sulama ( KÖS) Göleti, (toplam 40 adet) 8 

adet hayvan içme suyu (HİS) Göleti ( toplam 40 adet) yapılacaktır. Ayrıca bakım onarım ihtiyacı tespit 

edilen göletlerin onarımları yapılacak olup, göletlerde sızmayı önleyici membran malzemesi 

kullanılması planlanmaktadır. Bununla birlikte her sene 35.000m. sulama amaçlı PVC boru alınarak 

köylü – devlet işbirliği ile sulama ihtiyacı olan köylere sulama tesisi yaptırılacaktır. Kapalı sistem ile 

daha önceki sulamalara ilave olarak 250 ha. arazi daha sulanabilecektir.  

Eğilimli arazilerde daha verimli ekim ve sürüm yapabilmek için şekilleme ( kademe ) ve teraslama 

çalışmaları yapılacaktır. Zirai amaçlı elektrik talep eden ve tarımsal sulama yapan çiftçi sayısı 

arttırılacaktır. Taşlı arazi ıslahı, ekim ve sürümde engebeli arazilerin tesviyesi makine desteği 

verilecektir.  

Organik Ceviz Yetiştiriciliği Yaygınlaştırma Projesi ile Elma Üretimi Yenileme Projesi faaliyetleri 

devam edecektir. 

HEDEF 

Organik Ceviz Yetiştiriciliği Yaygınlaştırma Projesi ve Elma Üretimi Yenileme Projesi ile çiftçilere 

tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte yürütülmesine özen gösterilecek projelerde çiftçi desteğinin 

sağlanmasına yönelik modeller geliştirilmesine çalışılacaktır. Damlama ve yağmurlama sulamanın 

yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılacaktır. Erozyon tehlikesi altındaki arazilerde erozyonu önleyici 

(şekilleme, kademe ve ağaçlandırma) toprak ve su dengesini sağlayıcı tedbirleri alarak toprak 

muhafaza çalışmaları planlanmıştır. 

Hayvan içme suyu (HİS) ve Küçük Ölçekli (KÖS) Göletlerimizde sızma olasılığı olan zeminlerde 

membran malzemesi kullandırılarak sızmaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 
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BOLU İL ÖZEL İDARESİ 2015-2019 YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK PLANLAMA 

TARIM ÇALIŞMA  KOMİSYONU 

S
.N

o
 

Adı ve Soyadı Görevi  Kurum-Kuruluş 

1 İsmail TAŞ İl Müdürü  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Md. 

2 Dç.Dr.Mehmet Erhan GÖRE Öğretim Üyesi  A.İ.B.Ü. Ziraat Fak. 

3 Yrd.Dç.Dr.Hamdi ZENGİNBAL Öğretim Üyesi  A.İ.B.Ü Yüksek Okul 

4 Fehmi ÇINAR İl Genel Meclisi Üyesi  İl Özel İdaresi 

5 Abidin İŞLER Tarımsal Hizm.Şb. Md.  İl Özel İdaresi 

6 Nuray KARATEPE      KTV Şb. Md. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Md. 

7 C. Fulya K. ÇELİKER B.Ü.B.S. Şb. Müd. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Md. 

8 Alpaslan AKPINAR           HSYSÜ Şb. Müd İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Md. 

9 İsmail YAMANTÜRK Oda Başkanı Bolu Ziraat Odası Başkanlığı 

10 Niyazi KALFA Oda Başkanı Bolu Ziraat Müh.Odası Başk. 

11 Türker Ateş Ticaret ve San.Odası Bşk. Ticaret ve San.Odası 

12 Bahadır Öztürk Vet.Hek.Od.Bşk. Vet.Hekm.Odası 

13 Muzaffer Bilici Damz.Sığır Yet.Brl.Bşk. Damz.Sığır Yet.Brl.Bşk. 

14 İsmail Ünalan Arı Yetiştiricileri Bir.Bşk. Arı Yetiştiricileri Birliği 
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MEVCUT DURUM 

Sağlık Müdürlüğümüze bağlı,  1 adet İl Ambulans Servisi Başhekimliği,  1 adet 112 Acil 

Yardım ve Kurtarma Merkezi (UMKE),  Merkezde 5, ilçelerde 10 olmak üzere toplam 15 Acil Yardım 

İstasyonu, 1 adet 112 Nakil İstasyonu, 40 ambulans ve Acil Sağlık Hizmetleri Bölge Eğitim Merkezi 

mevcuttur. 

Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı olarak,  2 adet E2 tipi İlçe Hastanesi ( Göynük, Mengen ), 9 

Toplum Sağlığı Merkezi, 29 Aile Sağlığı Merkezi, 86 Aile Hekimliği Ofisi, 50 Sağlık Evi  (47 sağlık 

evinin kadrolu ebesi olup, 27 ‘si aktif çalışmaktadır), Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezine bağlı 

(1 Üreme Sağlığı Bölge Eğitim Merkezi, 1 Verem Savaş Dispanseri), 1 Kanser Erken Teşhis ve 

Tarama Merkezi (KETEM), 1 ( L2 tipi ) Halk Sağlığı Laboratuvarı Birinci Basamak sağlık 

hizmetlerini yürütmektedir. 

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı, 1 Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İzzet 

Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi), 1 Devlet Hastanesi  (Gerede Devlet Hastanesi), 2 Dal 

Hastanesi (İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzzet Baysal 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi), 1 E1 tipi İlçe Entegre Hastanesi  

(Mudurnu),  1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi( İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) hizmet 

vermektedir.  

(Not: Bolu Valiliği ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü arasında 23.06.2014 

tarihinde “Birlikte Kullanım Protokolü” imzalanmış olup, 01.08.2014 tarihi itibariyle kullanıma 

geçilmiştir. ) 

İl genelinde, 1 Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 Devlet Hastanesi, 2 Dal Hastanesi, 2  E2 İlçe 

Hastanesi, 1  E1 İlçe Hastanesi olmak üzere toplam 7 Hastane, 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 1 Diş 

Hekimliği Fakültesi, 2 Özel Hastane (Çağsu Hastanesi, Fatma Hatun Hastanesi), 2.ve 3. Basamak 

sağlık hizmeti yürütmektedirler. 

 Ayrıca, 2 adet özel diyaliz merkezi (Özdiyaliz, Nefrodiyaliz ), 4 adet özel Muayenehane, 28 

adet özel Dişhekimi Muayenehanesi, 1 adet Diş Hekimi Polikliniği, 2 adet Diş Protez Laboratuarı,  2 

adet Sağlık Kabini,   2 ’si Gerede İlçesinde olmak üzere 17 adet Gözlükçü, 3 adet özel İşitme Cihazı 

Satış Merkezi, 1 adet Ortez ve Protez Yapım ve Uygulama Merkezi, 102 adet Eczane, 1 adet Ecza 

deposu mevcuttur. 

Bolu İl Nüfusu 283.496 olup,  nüfusun yaklaşık 2/3’ü  il merkezinde yaşamaktadır. İl geneli 

sağlık teşkilatında 2.583 sağlık personeli, 674 genel idare hizmetleri, 1.131 hizmet alımı olmak üzere 

toplam 4.388 personel ve 1.553 yatak mevcudu ile sağlık hizmeti verilmektedir.Türkiye genelinde 

10.000 kişiye düşen hekim sayısı 17.4 iken, Bolu ilinde 21.9’dur. Türkiye’de 10.000 kişiye düşen 

yatak sayısı 26 iken, Bolu ilinde ise 54.8’dir.Diş üniti başına düşen nüfus sayısı Bolu ilinde 1.611 iken 

Türkiye’de 11.242’dir.Bolu İli ilk 6 aylık dönemde 1.524.321 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiş 

olup, 461.384 kişi birinci basamağa, 1.062.937 kişi ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına 

müracaat etmiştir.Bolu ili 2013 kaba doğum hızı ‰ 12, Türkiye’nin kaba doğum hızı ‰16,9 olarak 

belirlenmiştir.2013 yılı kaba ölüm hızı ‰ 5.2 ,Türkiye’de ise  ‰ 6.3’dür.Bebek ölüm hızı ‰ 6 

Türkiye’de ‰ 7.4 olarak belirlenmiştir. İlimizde her bir aşı için aşılanma yüzdesi 95’lerin üzerindedir. 

Tüm bu veriler Bolu ilinin Türkiye geneline göre sağlık insan gücü ve alt yapısı bakımından oldukça 

iyi bir durumda olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 1. Türkiye Geneli ve Bolu İline Ait Bazı Sağlık Göstergelerinin Karşılaştırılması 

 

1.STRATEJİK AMAÇ : Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek 

1. HEDEF: Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, fiziksel aktivite düzeyini artırmak ve obeziteyi azaltmak 

FAALİYET GÖSTERGE ve HEDEFLENEN BÜTÇE 

1.1.1. 

Sağlıklı ve hareketli yaşam merkezi ve obezite birimleri 

kurarak bireysel beslenme ve fiziksel aktivite davranışlarını 

değiştirmek 

•Obez nüfus oranı, 

 (19 yaş ve üstü) (%25 altı*) 

•Erişkin ve pediatrik obez nüfus 

Genel Bütçe                                                                        

Döner Sermaye                                                                                        

İl özel idaresi 

kaynakları                                                              

Vakıflar ve 

hayırseverler 

1.1.2. 
Kilolu bireylerin tespit, izlem ve tedavi standartlarını 

geliştirmek  

•15 yaş ve üzeri nüfusta yetersiz fizik aktivite 

yapanların oranı, (yaşa standardize)(%40'ın 

altı*) 

1.1.3. 

Çocukluk ve adölesan dönemdeki bireyleri belirleyerek 

bireyleri ve ailelerini obezite ve korunma yolları konusunda 

bilgilendirmek.  

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar:Milli Eğitim Müdürlüğü,  İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, KHB Genel 

Sekreterliği, Belediye Başkanlığı , İlgili Sivil Toplum Kuruluşları,İl Özel İdaresi 
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2. HEDEF: Tütün ile mücadeleyi sürdürmek, tütün maruziyeti ve bağımlılık yapıcı madde kullanımını azaltmak  

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE 

1.2.1. 
Tütün ve bağımlılık yapan maddelerle mücadele kapsamında yerel 

kampanyalar düzenlemek  •Erişkinler arasında her gün 

tütün mamulü kullanma oranı, 

(15 yaş ve üstü),(E:%30, 

K:%10'altı*)   

Genel Bütçe                                                                        

Döner Sermaye                                                                                        

İl özel idaresi kaynakları                                                              

Vakıflar ve hayırseverler 

1.2.2. 
Tütünle mücadele kapsamında kapalı mekan yasaklarının uygulanmasını 

temin edici tedbirleri iyileştirmek.  

1.2.3. İlimizde AMATEM açılması için planlamalar yapmak 

•Kişi başı ortalama yıllık alkol 

tüketimi, (15 yaş ve üstü), (1 

litre altı*) 

1.2.4. 
Okul çağı çocuklarında tütün, alkol ve bağımlılık yapıcı madde kullanım 

oranlarının tespiti ve öğrencilere yönelik seminerler ve konferanslar 

düzenlemek.  

  

1.2.5. Diş hekimlerine sigarayı bıraktırma eğitici eğitimleri verilmesi 

1.2.6. 
Sigara bırakma hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetlerine 

entegrasyonunu güçlendirmek.  

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Müdürlüğü,  İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, KHB Genel Sekreterliği, 

Belediye Başkanlığı , İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, İl Özel İdaresi, Eczacılar Odası, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Emniyet 

Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
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3. HEDEF: Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek  

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE 

1.3.1. 
Üreme sağlığı ile ilgili halk eğitimleri, konferanslar ve etkinlikler 

düzenlemek 
•15-49 yaş üreme sağlığı 

konusunda doğru ve yeterli 

bilgiye sahip olma oranı (%) 

Genel Bütçe                                                                        

Döner Sermaye                                                                                        

İl özel idaresi kaynakları                                                              

Vakıflar ve hayırseverler 

1.3.2. 
Milli eğitim müdürlüğü ile işbiriliği yaparak 9. sınıf öğrencilerine 

yönelik üreme sağlığı konusunda eğitim planlamak 

1.3.3. 
Üreme sağlığı eğitimi almış aile sağlığı elemanlarının üreme sağlığı 

konularında, bireylere yapacakları eğitimlerde eğitim slaydı, afiş ve 

broşür desteği sağlamak 

•Modern yöntem kullanım 

oranları 

1.3.4. 
Düşüklerin doğum kontrol yöntemi olarak kullanılmasını azaltmak için 

aile planlaması hakkında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak 
•Planlanmış gebelik oranları 

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Müdürlüğü,  İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, KHB Genel Sekreterliği, 

Belediye Başkanlığı , İlgili Sivil Toplum Kuruluşları,İl Özel İdaresi, Eczacılar Odası, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Ticaret ve 

Sanayi Odası 
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4. HEDEF: Halkın sağlığını etkileyen acil durumların ve afetlerin sağlık üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak 

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE 

1.4.1. Afete karşı hazırlığı güçlendirmek 

•UMKE Personel Sayısı 

(yüzbin nüfusta) (%24 üstü*) 

Genel Bütçe                                                                                                                    

Döner Sermaye                                                                                                                                      

İl özel idaresi kaynakları                                                                                                

Vakıflar ve hayırseverler 

1.4.2. 
Sağlık afet koordinasyon merkezi (SAKOM) için eğitim, altyapı ve 

teknoloji kapasitesini artırmak 

1.4.3. 
Afete hazırlık ve müdahale kapsamında ekipman ve müdahale 

birimlerinin niteliğini ve niceliğini geliştirmek.  

1.4.4. 
112 Acil Çağrı Merkezi kurulması ve çağrı karşılayıcıların iletişim ve 

kriz yönetimi becerilerini artırıcı eğitimler almasını sağlamak. 

1.4.5. 
Ulusal medikal kurtarma ekibi (UMKE) personellerinin niteliğini ve 

niceliğini artırmak 

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Müdürlüğü,  İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, KHB Genel Sekreterliği, 

Belediye Başkanlığı , İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, İl Özel İdaresi, Eczacılar Odası, AFAD, UMKE, SAKOM, Kızılay Şubesi 
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5.HEDEF: İş sağlığını iyileştirerek, çalışanların sağlığını ve iyiliğini korumak ve geliştirmek 

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE 

1.5.1. 
İşçi ve İşverenlerin, meslek hastalıkları ve iş sağlığı Konusundaki 

Farkındalıklarını Arttırmak ve  bu hastalıkları en aza indirmek için 

eğitim ve kampanyalar düzenlemek.  

• Periyodik muayene oranı 

• Koruyucu donanım 

kullanımı 

 

•Meslek hastalıkları tespit 

oranı 

Genel Bütçe                                                                                                                    

Döner Sermaye                                                                                                                                      

İl özel idaresi kaynakları                                                                                                

Vakıflar ve hayırseverler 

1.5.2. 
Bakanlığımızca oluşturulan bu konudaki kayıt sistemini ilimiz 

dahilinde kullanılır hale getirmek ve yapılacak programlarda ve 

eğitimlerde kullanmak. 

1.5.3. 
İş yeri hekimliği ile ilgili hizmet içi programları takip etmek ve ve 

hizmet kalitesini artırmak.  

1.5.4. 
 Periyodik muayene ve koruyucu ekipman kullanımını artırılması 

amacıyla Çalışan Sağlığı Birimi aracılığıyla bilinçlendirme aktiviteleri 

yapmak. 

1.5.5. 
Kömür ocaklarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve iş kazası 

olasığının azaltılması amacıyla Çalışan Sağlığı Birimi aracılığıyla 

bilinçlendirme aktiviteleri yapmak. 

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Müdürlüğü,  İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, KHB Genel Sekreterliği, 

Belediye Başkanlığı , İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, İl Özel İdaresi, Eczacılar Odası, İŞKUR, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, 

Tabipler Odası, Aile Hekimleri Derneği, Ticaret ve Sanayi Odası 
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6. HEDEF: Çevresel Tehlikelerin Sağlık Üzerindeki Olumsuz Etkilerini Azaltmak 

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE 

1.6.1
. 

Çevresel Tehlikelerin Olumsuz Sağlık Etkileri Konusunda Halkın Farkındalığını Arttırmak 

•İyileştirilm

iş 

sanitasyona 

erişen nüfus 

oranı(%98 

üstü*) 

 

 

•Katı yakıt 

tüketimi/ 

doğalgaz 

tüketimi 

oranının 

azalması 

Genel 

Bütçe                                                                                                                    

Döner 

Sermaye                                                                                                                                      

İl özel 

idaresi 

kaynakları                                                                                                

Vakıflar ve 

hayırseverl

er 

1.6.2
. 

Karbonmonoksit zehirlenmelerine sebep olan olayları araştırmak, toplanan verileri analiz ederek yeni eğitim 

stratejileri oluşturmak.  

1.6.3
. 

İçme ve kullanma sularının uygun şartlarda vatandaşa ulaşmasını sağlamak amacıyla özellikle kırsal kesimdeki su 

depo ve kaynaklarının kontrollerini artırmak, tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesine yönelik yerel yönetimlerle 

işbirliği içerisinde bulunmak, gerekli eğitim çalışmalarını yapmak. 

1.6.4
. 

Otomatik klorlama sistemlerinin yaygınlığını artırmak 

1.6.5
. 

Zararlı atıkların geri dönüşümü ve uygun şekilde depolanması için çalışmalar yapmak. 

1.6.6
. 

Kronik solunum yolu hastalıklarını tetikleyen katı yakıt kullanımının denetlenmesi ve doğalgaz kullanımına yönelik 

özendirme faaliyetlerinde bulunmak 

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Müdürlüğü,  İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, KHB Genel Sekreterliği, 

Belediye Başkanlığı , İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, İl Özel İdaresi, Eczacılar Odası, Tabipler Odası, Aile Hekimleri Derneği, Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Orman ve Su İl Müdürlüğü  
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7. HEDEF: Bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek ve bunları izlemek 

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE 

1.7.1. 
Genel hijyen ve el yıkama alışkanlığını teşvik etmek için eğitim ve 

kampanyalar düzenlemek 
•Tüberküloz insidansı 

Genel Bütçe                                                                                        

Döner Sermaye                                                                                          

İl özel idaresi kaynakları                                                                             

Vakıflar ve hayırseverler 
1.7.2. 

Bulaşıcı hastalıkların erken tespiti ve yönetimi için sürveyans sistemini 

güçlendirmek 
•Brusella insidansı  

1.7.3. 
Bulaşıcı ve zoonotik hastalıklarla ilgili programları güçlendirerek 

sürdürmek 
•Kızamık insidansı 

1.7.4. 
Bulaşıcı hastalıklar açısından riskli iş yerleri  (kuaför, berber…vb.) ve 

ortak yaşam alanlarında hijyen eğitimleri ve denetimleri yapmak 
    

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Müdürlüğü,  İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, KHB Genel Sekreterliği, 

Belediye Başkanlığı , İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, İl Özel İdaresi, Eczacılar Odası, Tabipler Odası, Aile Hekimleri Derneği, Ticaret ve 

Sanayi Odası,  
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8. HEDEF: Bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığını ve risk faktörlerini azaltmak ve izlemek  

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE 

1.8.1. 
Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri konusunda 

eğitim ve kampanyalar düzenlemek. 
• Diyabet prevelansı.(%10 altı*), 

Genel Bütçe                                                                                        

Döner Sermaye                                                                                          

İl özel idaresi kaynakları                                                                             

Vakıflar ve hayırseverler 

1.8.2. 
Bulaşıcı olmayan hastalıkların izlenmesi ve yönetimi için 

sürveyans sistemi kurmak  
•KOAH prevelansı, (%4 altı*) 

1.8.3. 
Bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik önleme ve kontrol 

programlarını güçlendirmek  
•Hipertansiyon prevelansı,(%21 altı*) 

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Müdürlüğü,  İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, KHB Genel Sekreterliği, 

Belediye Başkanlığı, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, İl Özel İdaresi, Eczacılar Odası, Tabipler Odası, Aile Hekimleri Derneği, Ticaret ve 

Sanayi Odası,  
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AMAÇ 2. Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak 

1. HEDEF: Anne, çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek  

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE 

2.1.1. Hamile kadınların gebe okulunda eğitim almalarını sağlamak. 

•İlk 6 ay sadece anne sütü ile 

beslenen bebek oranı, (%70 

üstü*) 

Genel Bütçe                                                                                         

Döner Sermaye                                                                                         

İl özel idaresi kaynakları                                                                         

Vakıflar ve hayırseverler 

2.1.2. 

Doğum öncesi ulaşım sorunu olanların 112 ile hastaneye naklinin 

sağlanması, evde doğum yapma riski olan kadınların tarafımıza 

bildirilmesi ve misafir anne projesi kapsamında tüm doğumların 

hastanede gerçekleşmesinin sağlanması. 

•Sezaryen oranı,(tüm 

doğumlar içinde) (%27 altı*) 

2.1.3. 
Aile hekimlerinin, gelişiminde sorun gördüğü çocukları, çocuk 

gelişim uzmanına yönlendirmesi ve Denver 2 gelişim tarama testi 

uygulanması 

•Düşük doğum ağırlıklı 

bebek oranı, (%9 altı* ) 

2.1.4. 
15-49 yaş kadın izlemlerine yönelik hizmet sunumunu iyileştirmek ve 

hizmetlerin daha etkin sunumunu sağlayabilmek için sağlık personelini 

teşvik etmek. 

 

•Antenatal bakım oranı, (en 

az bir ziyaret) (99.8 üstü*) 

 

•Bebek dostu aile hekimi 

oranı (%52'den %90'a 

çıkarmak*) 

 

•Evde yapılan doğum 

sayısını % 0,1'in altına 

düşürmek 

2.1.5. 
Anne dostu hastane programı çerçevesinde en az bir hastanemizin 

2019 yılı sonuna kadar anne dostu olmasını sağlamak 

2.1.6. 
İlimizde bebek dostu aile hekimlerinin ve bebek dostu hastane 

sayısını artırmak ve yıllık değerlendirmelerini yapmak.  
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2.1.7. 
Gebe eğitim sınıflarında normal doğumun önemini vurgulayarak, 

ağrı ile baş etme yöntemleri, nefes egsersizleri vb. konularda 

eğitimler vererek; C/S oranını azaltmak.  

2.1.8. 
Bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü alması, 6 ay-2 yaş arasında ise 

ek gıdalarla birlikte anne sütüne devam edilmesi farkındalığını 

artıracak eğitimler ve kampanyalar düzenlemek. 

2.1.9. 

Bebek ve çocukların vitamin ve mineral takviye programlarına 

katılımını sağlayarak kullanımını artırmak. 

2.1.10. 

Milli eğitim müdürlüğü ve eczacılar odası ile işbirliği içinde, 

öğrencilere akılcı ilaç kullanımıyla ilgili eğitimler vermek. 

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Müdürlüğü,  İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, KHB Genel 

Sekreterliği, Belediye Başkanlığı , İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, İl Özel İdaresi, Eczacılar Odası,  Tabipler Odası, Aile Hekimleri 

Derneği, Ticaret ve Sanayi Odası 
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2. HEDEF. Koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin etkili kullanımını sağlamak  

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE 

2.2.1. 
Aşılama oranlarında yakalanan hedeflerin devamlılığını 

sürdürmek.  

•DaBT-3. Aşılama oranı, 

(%100*) 

Genel Bütçe                                                                                               

Döner Sermaye                                                                                                      

İl özel idaresi kaynakları                                                                    

Vakıflar ve hayırseverler 

2.2.2. 
Koruyucu diş sağlığı hizmetlerinden, il genelinde başlayan flor jel 

uygulamasını yaygınlaştırarak devam ettirmek. 

•Tarama programı kapsamındaki 

yenidoğan oranı, (%100*) 

2.2.3. 
0-6 yaş çocuklarda ve hamilelerde psikososyal destek sağlama 

programlarını iyileştirmek.  

•Meme kanseri tarama oranı, 

(40-69 yaş), (%70üstü*) 

2.2.4. 
Kanserin erken teşhisinin önemini vurgulayarak, tarama 

programlarını yaygınlaştırmak ve toplumda bilinç oluşturmak, tanı 

ve tedavi kapasitesinin arttırılması hedeflenmektedir. 

•Serviks kanseri tarama oranı, 

(30-65 yaş), (%90 üstü*)  

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Müdürlüğü,  İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü,  KHB Genel Sekreterliği, 

Belediye Başkanlığı , İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, İl Özel İdaresi, Eczacılar Odası,  Tabipler Odası, Aile Hekimleri Derneği, Ticaret ve 

Sanayi Odası, Diş Tabipleri Odası, KETEM 
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3. HEDEF: Acil sağlık hizmetlerine uygun ve zamanında erişimi sürdürmek 

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE 

2.3.1. 
Yerel basın, kamu spotu ve il etkinliklerinde stant vb. faaliyetler ile 

halka acil çağrı merkezlerininuygun kullanımı konusunda 

farkındalık oluşturmak.  

•Kent merkezlerine acil yardım 

çağrılarına ilk 10 dk. içinde 

ulaşma oranı (%96 üstü* ) 

Genel Bütçe                                                                                               

Döner Sermaye                                                                                                      

İl özel idaresi kaynakları                                                                    

Vakıflar ve hayırseverler 

2.3.2. 
Çağrı merkezi personelini panik yönetimi ve çağrı cevaplama 

konusunda yetkinleştirmek.  

•Kırsal alanda acil yardım 

çağrılarına ilk 30 dk. içinde 

ulaşma oranı (%97 üstü*) 

2.3.3. 
Acil serviste görev yapan personelin meslek ve kalite standartlarını 

iyileştirmek.  

•İlk yardım eğitimi almış kişi 

sayısı (binde 20'nin üstü*)  

2.3.4. 
Toplumda ilkyardım bilgi ve becerisi kazandıracak eğitim 

programları gerçekleştirmek.  

•Acil çağrı hizmetlerinin uygun 

kullanım oranları 

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Müdürlüğü,  İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü,  KHB Genel Sekreterliği, 

Belediye Başkanlığı , İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, İl Özel İdaresi, Eczacılar Odası,  Tabipler Odası, Aile Hekimleri Derneği, Ticaret ve 

Sanayi Odası, Diş Tabipleri Odası, UMKE 
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4. HEDEF. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin rolünü güçlendirerek hizmet entegrasyonunu ve devamlılığını iyileştirmek  

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE 

2.4.1. Aile hekimlerinin kırsal bölgede verdikleri gezici sağlık hizmetlerini 

sağlık evleri ile entegre ederek güçlendirmek, ihtiyaç duyulan 

yerlerde mobil eczane uygulamasını yaygınlaştırmak.  

•Tüm müracaatlar içerisinde 

aile hekimliğine müracaat 

oranı, (%50 üstü* ) 

Genel Bütçe                                                                                               

Döner Sermaye                                                                                                      

İl özel idaresi kaynakları                                                                    

Vakıflar ve hayırseverler 

2.4.2. 
Aile sağlığı elemanı ebe/hemşirelerin anne ve çocuk sağlığı 

programlarının uygulanmasındaki rollerini güçlendirmek ve 

etkinliğini artırmak.  

2.4.3. 
Kronik hastalık takibinde aile hekimlerinin daha etkin olmasını 

sağlamak ve diğer sağlık kuruluşlarındaki tıbbi işlem ve bilgilere 

ulaşmasını sağlamak. 

2.4.4. 
Evde sağlık hizmetlerinin, kanser hastalarının palyatif bakım 

hizmetlerinin ve ruh sağlığı hizmetlerinin aile hekimliği sistemi ile 

entegre yürütülmesini sağlamak.  

2.4.5. 
Aile hekimiliği uygulamalarının hastane ve labaratuvar hizmetleri 

ile entegrasyonunu güçlendirmek. 

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Müdürlüğü,  İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü,  KHB Genel Sekreterliği, 

Belediye Başkanlığı , İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, İl Özel İdaresi, Eczacılar Odası,  Tabipler Odası, Aile Hekimleri Derneği, Ticaret ve 

Sanayi Odası, Diş Tabipleri Odası, Evde Sağlık Hizmetleri 
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5. HEDEF : Sağlıkta insan kaynaklarının dağılımını, yetkinliğini ve motivasyonunu iyileştirmeye devam etmek ve sağlıkta 
insan kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak 

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE 

2.5.1. 
Sağlık çalışanlarının bilgi deneyim ve yeterliliğini artıracak eğitim 

programlarına katılımlarını sağlamak. 

Sağlık çalışanlarının niteliğini 

artırmaya yönelik düzenlenen 

eğitimler 

Genel Bütçe                                                                        

Döner Sermaye                                                                                                      

İl özel idaresi kaynakları                                                                    

Vakıflar ve hayırseverler 

2.5.2.  

Sağlık personelinin saygınlığını artıracak eğitim ve bilgilendirme 

programları düzenlemek. 2.5.3. 

  

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Müdürlüğü,  İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü,  KHB Genel Sekreterliği, 

Belediye Başkanlığı , İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, İl Özel İdaresi, Tabipler Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, 

 

6. HEDEF: Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini ve dağılımını iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini 
sağlamak 

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE 

2.6.1. 
Sağlık kurumlarının alt yapı, tıbbi cihaz, donanım ve destek hizmetleri 

ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet kalitesini artırmak. 

•112 Acil ambulansı başına 

düşen nüfus (7300*) 
Genel Bütçe                                                                        

Döner Sermaye                                                                                                      

İl özel idaresi kaynakları                                                                    

Vakıflar ve hayırseverler 2.6.2.  
Eski tip sağlık ocaklarında hizmet veren aile sağlığı merkezlerinin 

yenilenmesi, gerekenlerin belli bir program dahilinde yıkılarak 

yerlerine yeni tip aile sağlığı merkezlerinin yapılması. 

•Aile hekimi başına düşen 

nüfus(2900*) 

•10.000 kişiye düşen hastane 

yatağı sayısı (54.6*) 

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Müdürlüğü,  İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü,  KHB Genel Sekreterliği, 

Belediye Başkanlığı , İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, İl Özel İdaresi, Tabipler Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Bağışçılar Vakfı 
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3.STRATEJİK AMAÇ: İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermek 

1. HEDEF: Bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan veya organ-doku bağışı ihtiyacı olan kişilerin uygun 
sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlayarak ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek 

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE 

3.1.1. Organ ve doku bağışını artıracak kampanyalar düzenlemek.  

• Engelli bireylerin 

erişebileceği kamu sağlık 

kuruluşlarının oranı, (%100*) 

Genel Bütçe                                                                                               

Döner Sermaye                                                                                                      

İl özel idaresi kaynakları                                                                    

Vakıflar ve hayırseverler 

3.1.2. Diyaliz hizmetlerinde kaliteyi artırmak.  
•Evde sağlık hizmeti ihtiyacı 

olanlardan karşılanan oranı 

(%100*) 

3.1.3. Sağlık kuruluşlarında engellilere yönelik düzenlemelere devam etmek.  
•Toplum temelli ruh sağlığı 

hizmetlerinin verildiği merkez 

sayısı (1*) 

3.1.4. 
Toplum ruh sağlığı merkezinin sağlık hizmeti etkinliğini ve gezici 

hizmetlerin etkinliğini artırmak ve yaygınlaştırmak.  

• Toplum ruh sağlığı 

merkezlerinde takip edilen 

şizofreni hastalarının 

planlanan takip oranın 

artırılması 

•Organ ve doku bağışı sayısı 

 

•Diyaliz hastalarının 

hizmetten memnuniyet oranı 

3.1.5. 
Evde sağlık hizmeti veren birimlerin altyapı eğitim ve teknoloji 

kapasitesini iyileştirmek.  

3.1.6. 
Sağlık hizmet sunumunda yaşlılara öncelik veren uygulamaları 

iyileştirmek ve sağlıklı yaşlanma programlarını geliştirmek.  

3.1.7. 
Engelli ve muhtaç bireylerin sağlık kuruluşlarına ulaşmalarını 

sağlamak ve takibini yapmak için bir ekip kurmak (ASDEP) 

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Müdürlüğü,  İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü,  KHB Genel Sekreterliği, 

Belediye Başkanlığı , İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, İl Özel İdaresi, Tabipler Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Bağışçılar Vakfı, Aile ve 

Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 
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2. HEDEF: Bireylerin aldıkları sağlık hizmetinden ve sağlık çalışanlarının çalışma şartlarından duydukları memnuniyeti artırmak 

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE 

3.2.1. 
Bireylerin sağlık hizmetleri ile ilgili geri bildirimlerini ve sağlık 

çalışanlarının geri bildirimlerini değerlendirmeyi sürdürmek.  

•Sağlık Hizmetlerinden 

Duyulan Genel Memnuniyet 

Oranı (%88 üstü*) 

Genel Bütçe                                                                                               

Döner Sermaye                                                                                                      

İl özel idaresi kaynakları                                                                    

Vakıflar ve hayırseverler 

3.2.2. 
Sağlık çalışanlarının fiziki ortamlarını, teknolojik donanımlarını ve 

sosyal imkanlarını iyileştirmeye devam etmek 

•Sağlık personeli memnuniyet 

oranı (%81 üstü*) 

3.2.3. 
Sağlık çalışanlarını hastalara uygun ve anlaşılır bilgi verilmesini 

sağlayarak kurum içi mekanlar oluşturmak ve kurum kültürünü 

oluşturmak.  

3.2.4. 
Kamuoyunda sağlık çalışanının mesleki saygınlık ve öneminin 

yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapmak.  

3.2.5. 
Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının araştırılarak 

alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Müdürlüğü,  İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü,  KHB Genel Sekreterliği, 

Belediye Başkanlığı , İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, İl Özel İdaresi, Tabipler Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Diş Hekimleri Odası, Aile ve 

Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 
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4. STRATEJİK AMAÇ: Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı olarak sağlık sistemini geliştirmeye 

devam etmek. 

1. HEDEF: Türkiye’de sağlık turizmini güçlendirmek 

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE 

4.1.1.  Sağlık turizmi kapsamında tanıtım yapmak ve cazibe oluşturmak 

•Sağlık turizmi kapsamında 

gelen hasta sayısı (50 ve 

üstü*) 

Genel Bütçe                                                                                               

Döner Sermaye                                                                                                      

İl özel idaresi kaynakları                                                                    

Vakıflar ve hayırseverler 

4.1.2.  
Sağlık turizmi kapsamında verilen hizmet sunumunun kalitesini 

iyileştirmek 

• Sağlık turizminden elde 

edilen gelir (yıllık 250.000 

TL*)  

4.1.3. Sağlık turizmi hizmet kapsamını genişletmek 

• Sağlık turizmi kapsamında 

hizmet veren akredite olmuş 

sağlık kuruluşlarının oranı 

(%6  üstü*) 

4.1.4. 
Sağlık turizmi için proje sayısını artırmak ve proje yapmaya destek 

vermek  

4.1.5. 
Termal turizmin geliştirilmesi amacıyla tesislerin akredite olmasını 

desteklemek 

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü,  KHB Genel Sekreterliği, Belediye Başkanlığı , İlgili 

Sivil Toplum Kuruluşları, İl Özel İdaresi, Tabipler Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Diş Hekimleri Odası, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 

  * 2019 Yılı için hedeflenen değerler   
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BOLU İLİ ÖEL İDARESİ 2015-2019 YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK PLANLAMA 

SAĞLIK ÇALIŞMA KOMİSYONU 

S.No Adı Soyadı Görevi Kurum-Kuruluş 

1 Dr. Mahmut ARIK Sağlık Müdürü İl Sağlık Müdürlüğü 

2 Emine ERDAL İl Genel Meclisi Üyesi Özel İdare 

3 Dr. Alkan ÖNCÜ Kurum Doktoru Özel İdare 

4 Dr. Esra EMİN Sağlık Müdür Yardımcısı İl Sağlık Müdürlüğü 

5 Dr. Züleyha ŞENTÜRK Şube Müdürü İl Sağlık Müdürlüğü 

6 Dr. Akif KURTOĞLU Şube Müdürü İl Sağlık Müdürlüğü 

7 Bedri KONUK Şube Müdürü İl Sağlık Müdürlüğü 

8 Sevgi ÖZTÜRK Hemşire İl Sağlık Müdürlüğü 

9 Uğur PAY İdari Hizmetler Başkanı Kamu Hast. Birliği Genel Sekr. 

10 Mehmet GÖREN Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Kamu Hast. Birliği Genel Sekr. 

11 Dr. Yaşar DAĞISTANLI Başhekim A.İ.B.Ü. - Tıp Fakültesi 

12 Dr. Aysu KIYAN Yard. Doç Dr. A.İ.B.Ü. - Tıp Fakültesi 

13 Dr. Esra UCA Şube Müdürü Halk Sağlığı Müdürlüğü 

14 Sinan ASLANOĞLU Şube Müdürü Halk Sağlığı Müdürlüğü 

15 Dr. Ünal BARUTÇU Sorumlu Hekim Toplum Sağlığı Merkezi 

16 Dr. Hülya ENSARİ Başhekim Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hast. 

17 Dr. Cenk YAMANER Doktor Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hast. 

18 Arzu ÖZKAN Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Fizik Tedavi ve Rehb. Hast. 

19 Dt. Baran AKAN Başhekim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 

20 Dr. Faruk Karslı Aile Hekimi Aile Hekimleri Derneği 

21 Dt. Rahime DEDEOĞLU Diş Tabipleri Odası Başkanı Diş Tabipleri Odası 

22 Dr. Fatih DEMİRCİOLĞU Tabipler Odası Başkanı Bolu Tabipler Odası 

23 M. Aytaç ÖZER Eczacı Bolu Eczacılar Odası Başkanı 

24 Büşra AVCI Şube Yöneticisi Bolu Kızılay Şubesi 

25 
Dr.Mesut 

KALAYCIOĞLU 
Mütevelli Heyeti Üyesi İzzet Baysal Vakfı 
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Burada bir gerçeğe değinmek istiyoruz, Merhum 

büyüğümüz İzzet BAYSAL’ı Bolu’muza her alanda olduğu gibi 

özellikle sağlık alanında yaptığı hizmetlerden dolayı bir kez 

daha rahmetle anıyor ve Baysal Vakfı’na şükranlarımızı 

sunuyoruz. 
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SPOR ALT KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 

( AĞUSTOS 2014 ) 

 

 
 Bolu İlinin yerleşim merkezlerindeki (Köy, belde ilçe ve il) nüfus yoğunluğu okullaşma, 
coğrafi şartlara göre kuvvetli ve zayıf yönleri, olabilecek tehditler ve taşıdığı fırsatlar aşağıda 
belirtilmiştir. 

 

KUVVETLİ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

1-İlimizin dağınık yerleşim düzeninde  
illerinden biri olmasına rağmen 
nüfusun az oluşu mevcut spor 
tesislerden bireysel ve takım olarak 
faydalanma imkanları bakımından 
avantajlarla sağlamaktadır.                                               
2-İlimizin gerek coğrafi durumu 
gerekse ulaşım avantajları 
bakımından özellikle doğa sporlarının 
yapılacağı üst düzeyde bir 
destinasyon bulunmaktadır. 

1-Yerleşim yerlerinin dağınık olması 
tesisleşmeye sporun tabana 
yayılmasına ve spor yapabilmede 
önemli olan kulüpleşmeye büyük 
engeldir.                                                                                             
2-Kulüpler arası müsabakalarda 
esas olan deplasmanlı müsabaka 
yapabilme(yani bir kendi sahasında 
birde rakip sahada oynayarak 
seyirci cazibesini artırma, takım 
ruhunu geliştirme v.b. amaçları 
zorlaştırmakta) imkânını 
azaltmaktadır. 

FIRSATLAR TEHDİTLER 

1-İlimizin coğrafyasının özellikle doğa 
sporlarına uygun olması bu ilin en 
önemli özelliklerinden biri olarak  
sayılabilir.                                                                                  
2-  Okul kulüp iş birliğine temel teşkil 
edecek düzeyde belde-ilçe ve ildeki 
okullaşma mevcut olması.  
3- İlimizin ulaşılabilirlik normlarının 
yüksek olması  
    

1-Liseyi okumak için gençlerin belde 
ve ilçe merkezinden üniversite 
merkezlerine ve diğer illere kayması 
kulüpleşmeyi güçleştirmektedir.                            
2- Spor kulüplerinin mali yapılarının 
güçlü olmaması.                                                                              
3- Sponsorluk anlamında özellikle 
ticaret ve sanayicilerin sponsorluk 
kurumuna çok sağlıklı bakmamaları 
4- ilçe spor faaliyetlerinin yükünün 
özellikle belediye başkanlıklarına 
kalmış olması. 
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KURUMSAL VİZYON ve STRATEJİK HEDEFLERİMİZ: 
 

STRATEJİLERİMİZ 
  

STRATEJİ- 1 
 

 

BÜTÜN İNSANLAR SPOR YAPABİLİR. 
 

Amaç  

 

Tüm sporcuların başarısını artırmak, başarılı ve başarısız sporcular arasındaki seviye farkını azaltmak. 

 

Bu Amaç İçin Yapacaklarımız : 

 

 

• Sürekli değerlendirme yapılarak bütün sporcuların öğretim programlarındaki temel bilgi ve becerileri 

kazanıp kazanmadıkları ölçülecek 

 

• Sürekli değerlendirme yapılarak öğretimin etkinliği değerlendirilecek ve alınan sonuçlara göre 

gerekli iyileştirme yapılacak. Anlamalıyız ki her sporcu bir başka dünyadır ve her biri diğerinden farklı 

bir biçimde öğrenir. o halde, her sporcu kendine göre gösterdiği gelişim esas alınarak değerlendirilecek 

ve öğretim metot ve materyalleri faklı öğrenme biçimlerine göre hazırlanacak. 

 

• Sporu sevdirmede, bütün öğrencilerin öğrenme ihtiyacına cevap vermede veli ve toplum desteği 

sağlanacaktır. 

 

• Sporcularımızın beceri eğitimleri ile ilgili işletme görevlileri ile beceri eğitiminin daha iyi hale 

getirilmesi için toplantılar yapılarak gerekli kararlar alınacak işletmelerin tam desteği sağlanacaktır. 

 

• Düzenli bir şekilde eğitim alanındaki gelişmeler, yeni eğitim yaklaşımları ve teknolojik yenilikler 

konusunda bilgilendirilecektir. 
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STRATEJİ- 2 

 
 

Sporu seven insanlar, kurumumuz için vazgeçilmez bir destektir. 

 
Amaç  : Teşkilatımıza güveni ve katılımı sağlamak ve artırmak 

 

 

Bu Amaç İçin Yapacaklarımız 

 

• Sporcularımızın başarısında en önemli faktörlerden biride velilerin çocuklarının eğitimine işbirliği 

yaparak doğrudan katılmalarıdır. Bu sebeple veli işbirliği geliştirilecektir. 

 

• Kurumumuz ile velilerimiz arasındaki karşılıklı güvenin geliştirilmesinde sıkı bir iletişim büyük 

önem taşır. Bu iletişimi sağlamak için sporcularımızın gelişimi ölçülüp değerlendirilecek ve 

değerlendirme sonuçları velilerimize duyurulacaktır. Ayrıca sportif çalışmaların planlama, 

organizasyon ve uygulama basamaklarında da velilerimize duyurulması kurumumuza güveni artıracak 

ve veli desteğini güçlendirecektir. 

 

• Müdürlüğümüzün kaynakları bire bir sporcuların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ayrılacaktır. 
  

 

 

STRATEJİ- 3 
 

“Liderlik” Müdürlüğümüz atmosferinde farkına varılır bir davranış 

biçimidir. 
 

Amaç  Müdürlüğümüzün tamamında liderlik davranışlarını ve bunun her alandaki geçerliliğini 

geliştirmek. 

 

Bu Amaç İçin Yapacaklarımız  : 

 

• Spor hizmetinde işbirliği esas alınacaktır. sporcu başarısının her sporcu için nasıl artırılacağı 

belirlenecek ve müdürlüğümüz ve toplumunun tamamında öğrenmeye yardım sağlanacaktır. 

 

• Müdürlüğümüz bünyesinde planlanan ve yürütülecek çalışmalar daima sporcu başarısının 

artırılmasına yönelik olacaktır ve bütün sporcuların başarılarının nasıl artırılacağı dikkate alınacaktır. 

 

• Sporcular, antrenörler ve veliler arasındaki ilişki öğrencilerimizin başarısında önemli konulardan 

birisidir. Bu ilişkinin gelişmesine ve güçlenmesine herkes katkıda bulunacaktır. Bunun için okul 

çapında “liderlik” yaklaşımı benimsenecek ve okul müdürü okulun “eğitim lideri” olarak okulumuz 

toplumunu oluşturan yöneticilere, öğretmenlere, öğrencilere, velilere, ve destek personeline öncülük 

yapacaktır. 

 

• Liderlik ve yöneticilik arasındaki fark ortaya konulacak, disiplinli iş ve meslek hayatının gelişmesine 

öncülük edilecektir. 

 

• Çevredeki okullar ile de etkili bir iletişim kurularak bu okullarında gelişimine liderlik yapılacaktır. 
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Bunun için okulumuzun kazanmış olduğu deneyimler ve bilgi birikimi diğer okullara düzenli bir 

şekilde aktarılacak ve onların da gelişimine katkıda bulunulacaktır. Bunun için her türlü iletişim yolu 

kullanılacak, bilgi ve deneyimler paylaşılacaktır. 

 

STRATEJİK AMAÇ 
 

 

AMAÇ 1 : İlimizde farklı spor dallarında hizmet verecek, ihtiyaç duyulan yeni spor tesislerinin 

yapılması ve mevcut spor tesislerinin daha verimli kullanılması  

HEDEF 1.1 : İl genelinde spor sektöründeki paydaşlar arasında eşgüdümün en üst noktaya 

çıkarılarak, ilde bulunan tüm spor tesislerinin verimli kullanılabilmesinin sağlanması. 

HEDEF 1.2 : İlimizde bulunan göl, gölet gibi coğrafi zenginliklerinde su sporları faaliyetlerinin 

yapılması için gerekli tesislerin yapılarak, hayata geçirilmesi 

 

 

AMAÇ 2 : İl genelinde, her yaş grubunda spor yapan birey sayısını arttırmak ve halkın bilinçli 

spor yapması için projeler üretmek. 

 

HEDEF 2.1 : Her yaştan vatandaşın katılımının sağlanması ile hayata geçirilecek fiziksel aktivite 

alanlarının belirlenmesi ve bu alanlarda etkinlikler planlanarak devamlılığın sağlanması ile bilinçli 

spor yapan birey sayısının arttırılması. 

HEDEF 2.2 : Spor yapan birey sayısının artması için halkla ilişkiler çalışmaları yapılması, yaratılan 

spor potansiyeli içerisinden ortaya çıkan başarılı sporcuların belirlenerek lisanslı sporcu sayısının, 

dolayısıyla da ildeki spor kulübü sayısının arttırılması. 

HEDEF 2.3 : İlin spor geçmişindeki başarıları, coğrafi koşulları, devlet politikasındaki 

yönlendirmeler, halkın sosyal-ekonomik yapısı vb. konuların göz önünde tutulması ile performans 

anlamında belirlenen spor dalları arasından, hedef spor dallarının belirlenmesi ve bu spor dallarında 

elit sporcu yetiştirilmesi. 

HEDEF 2.4 : Sporun yararları, kazandırdıkları ve devamlılığı ile ilgili el ilanı, broşür vs. yayımlar 

hazırlayarak, il genelinde spora özendirici çalışmalar yapmak. 

 

 

 

AMAÇ 3 : İlimizde yapılacak spor ve gençlik faaliyetleri için, il özel idaresi bütçesinden farklı, 

bağımsız finans kaynaklarını yaratılmak. 

 
HEDEF 3.1 : İlimiz özel sektöründe hizmet veren, orta-büyük ölçekli kuruluşların sponsorluk yasası 

hakkında bilgilendirilmesi. 

HEDEF 3.2 : Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile işbirliği yapılması ve spor sektöründe 

yapılacak çalışmalar için üyelerinden destek sağlanması. 

 

AMAÇ 4 : İlimizde spor sektöründe görev yapan personel yetersizliğinin giderilmesi ile ilgili 

çalışmalar yapılması. 

 

HEDEF 4.1 : Spor sektöründe, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde alanda görev 

yapacak, kişilerin belirlenmesinde “liyakat” unsurunun ön planda tutulmasının sağlanması. 

HEDEF 4.2 : Yapılacak hizmet içi çalışmalar ile (kurs, seminer vb.) mevcut personelin 

motivasyonun arttırılması ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması. 
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SONUÇ 

 

Sonuç olarak; ilimizdeki genç potansiyelin, gerekli yönlendirmeler ışığında, gençlik ve spor 

faaliyetlerine yönlendirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Gençlik ve spor faaliyetleri için diğer 

kurumlar ile işbirliği yapılması çalışmaları kolaylaştıracaktır. Bu sayede sporcu sayılarında ve gençlik, 

spor kulübü sayılarında artışın olmasına da destek sağlanabilir. 

 

Diğer yandan ilimizin coğrafi konumu ve iklim şartları gereği, spor turizminin ülkemizde hatta 

dünyada sayılı merkezlerden olması için farklı alanlarda çalışmalar yapılmalıdır. Spor tesisi, yatırım 

desteği, reklam, ulaşım kolaylığı vb. alanlarda yapılacak çalışmalar ile Bolu ilinin; spor turizmi 

açısından sadece futbol takımlarının hazırlık kamplarını yaptığı bir il olarak değil, diğer tüm spor 

dallarının da kamp merkezi olacak şekilde planlanması gerekmektedir. Farklı spor dallarının başında 

doğa sporları olarak adlandırılan; tracking, su sporları (kano, kürek, yelken vs.) gibi spor dalları için 

parkur ve tesis planlamaları yapılmalıdır. İl sınırları içerisinde yaklaşık 150 göl ve gölet bulunan bir il 

için, su sporlarının yapılabilmesi konusunda farkındalık yaratılması gerekmektedir. 
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BOLU İL ÖZEL İDARESİ 2015-2019 YILLARINI KAPSAYAN  

STRATEJİK PLANLAMA SPOR  

ÇALIŞMA KOMİSYONU 

S.

No 

ADI SOYADI GÖREVİ KURUM-KURULUŞ 

1 Yahya ŞAHAN Gençlik Hiz.Spor İl.Müd. Gençlik Hizm.Ve Spor İl.Müd. 

2 Osman CABGU İl Genel Meclis Üyesi Özel İdare 

3 Mehmet ÖZEL Ruhsat ve Denetim Şube Müdür V. Özel İdare 

4 Hakkı KARABACAKOĞLU Tesisler Şube Müdür V. Gençlik Hizm.Ve Spor İl.Müd. 

5 İ.Emre AYDEMİR Gençlik Hizm.Spor İl Müd.Spor 

Koordinatörü 

Gençlik Hizm.Ve Spor İl.Müd. 

6 Şennur SARIBERBEROĞLU Gençlik Hizmetleri Müdür V. Gençlik Hizm.Ve Spor İl.Müd. 

7 Turgut KAVUK Spor Şube Müdürü Gençlik Hizm.Ve Spor İl.Müd. 

8 Ömer KÜLCÜ Personel ve İdari İşler Şube Müdürü Gençlik Hizm.Ve Spor İl.Müd. 

9 Nevzat MİRZEOĞLU Doç.Dr. AİBÜ 

10 Necdet ESEN Öğr.Görv. AİBÜ 

11 Müberra ÇELEBİ Öğr.Görv. AİBÜ 

12 Zekeriya GÖKMEN Başkan ASKF 

13 İrfan ULUSAN Başkan TÜFAD 

14 Türker ATEŞ Başkan Ticaret ve Sanayi Odası 

15 Sabahattin KOCADAĞ Başkan Kıbrıscık Spor Kulübü Bşk. 
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TC 

BOLU VALİLİĞİ 

İL ÖZEL İDARESİ 
 

 

 

 
 

2015- 2019 

STRATEJİK PLAN 
 

 

KÜLTÜR VE TURİZM 

KOMİSYONU 
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MEVCUT DURUM 
 

Bolu’da Kültür ve Turizm Bakanlığı İşletme Belgeli 22 tesiste 3.783, Mahalli İdare Belgeli 77 

tesiste 3657, olmak üzere toplam 99 tesiste 7440 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Toplam yatak sayısı 

önceki döneme göre % 30 oranında artmıştır. 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yatırım belgeli 7 tesis tamamlandığında ilave olarak 1616 

yatak kapasitesi daha kazanılmış olacaktır.  

 

Faaliyette olan 22 turizm belgeli tesisten 3’ü 5 yıldızlı, 3’ü 4 yıldızlı, 8’i 3 yıldızlı, 1adet 2 

yıldızlı, 1adet 1yıldızlı, 2 oberj, 1 dağevi ve 3 pansiyon türü tesislerdir.  

 

2013 yılında Bolu’da bulunan turizm belgeli konaklama tesislerinde 419.000 yerli, 48.000 

yabancı olmak üzere toplam 468.000 kişi konaklama yapmış olup, toplam konaklama sayısında önceki 

döneme göre % 45 oranında artış meydana gelmiştir. Turizm yatak kapasitesinin yıllık ortalama 

doluluk oranı % 42 dolayındadır. 

 

İlimizde 2 adet turizm işletme belgeli yeme-içme tesisi, 16 adet belgeli seyahat acentası faaliyet 

göstermektedir. 

 

İstanbul ve Ankara metropollerinin tam ortasında yer alan İlimiz, 4 mevsim boyunca turizm 

hareketliliği yaşayan bir il olup, başta termal turizm ve kış turizmi olmak üzere doğa, spor, av, kongre, 

kültür ve inanç turizmi dallarında yüksek turizm potansiyeline sahiptir. 

 

% 64 ormanlarla kaplı olan İlimizin doğal zenginlikleri envanteri içerisinde Abant, Yedigöller, 

Gölcük, Sünnet Göllerimizle birlikte toplam 14 göl ve gölet, irili ufaklı 147 suni gölet, 320 yayla, 3 

tabiatı koruma alanı, 7 tabiat parkı, 2 önemli sulak alan, 2 orman içi dinlenme, 3 yaban hayatı koruma 

sahası 3 örnek av sahası ve 1 devlet avlağı ile gerçek anlamda doğa turizmi cazibe merkezidir. 

 

Bolu’da tescil edilerek, koruma altına alınmış 92 adet arkeolojik sit, 4 adet kentsel sit ve 7 adet 

doğal sit olmak üzere toplam 103 adet sit alanı bulunmaktadır. İlimizde 7 adet askeri yapı, 14 adet 

doğal anıt, 5 adet idari yapı, 154 adet dini-kültürel yapı ve 410 adet sivil mimari örneği olmak üzere 

toplam 590 adet tescilli yapı ve doğal anıt mevcuttur. 

 

Bolu çevresinde çeşitli kazılarda elde edilen eserler, Bolu müzesinde arkeoloji ve etnoğrafya 

salonları ile birlikte Kültür Sitesi bahçesinde de büyük boyutlu taş eserler orijinal yazılı olarak Türkçe 

ve İngilizce yazılı çeviri tabelaları ile sergilenmektedir. Müzede toplam 3332 adet arkeolojik ve 1677 

etnoğrafik ve 12095 adet sikke olmak üzere toplam 17104 adet eser bulunmaktadır. 

 

İlimizde 1 Turizm Merkezi ve 1 Turizm Alanı bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 

ilan edilen Köroğlu  Dağı Turizm Alanı 3 Gelişim Bölgesine ayrılmış olup, III. Gelişim Bölgesi 

içerisinde Dörtdivan Çalköy-Çetikören Mevkiindeki arazide, 2.500 yatak kapasiteli dört mevsim tatil 

merkezi yapılmak üzere potansiyel alan bulunmaktadır. Kartalkaya Kayak Merkezi ile birlikte Gerede 

Arkut Dağı Bolu’nun ulusal ve uluslararası öneme sahip kış turizmi merkezleridir. 

Bolu Karacasu Termal Turizm Merkezi, Mudurnu Babas ve Sarot Kaplıcaları ile Seben Pavlu 

Kaplıcaları ve Göynük Çatak sıcak su kaynağı İlimizin termal turizm potansiyelini oluşturmaktadır.  

 

Karacasu Termal Turizm Merkezinden başlayarak, Gölcük, Aladağ, Taşlıyayla, Seben Gölü, 

doğuda Kartalkaya ve Köroğlu Turizm Alanlarının tamamını içine alan toplam 65.000 hektarlık alanda 

termal, kış ve doğa turizme yönelik ülkemizin en büyük Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim 

Bölgesinin ilan çalışmalarına Bakanlığımızca devam edilmektedir.   
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Ayrıca Düzce Gölyaka Kardüz Yaylası Kültür Turizm Koruma Gelişim Bölgesinin bir kısmı 

İlimiz sınırları içinde bulunmakta olup, alanın turizm imar planlarının yapımına başlanmıştır. 

 

KÜLTÜR VE TURİZM SEKTÖRÜ 
 

Stratejik Amaç : 
İlimizin sahip olduğu tarihi, doğal, kültürel ve turistik değerlerinin korunmasını ve 

değerlendirilmesini sağlayarak, sektörün il ekonomisine olan katkısını artırmaktır. 

 

A)  KÜLTÜR 
 

Stratejik Amaç : 
İlimizdeki kültür varlıklarını koruyarak, gelecek nesillere aktarmak, kültürel değerlerimizi kent 

yaşamının bir parçası haline getirmek suretiyle, ulusal ve uluslararası boyuta taşımak, kültürel ve 

sanatsal etkinliklerin organizasyon standardını yükselterek kalıcı ve sürdürülebilir konuma getirmektir. 

 

Faaliyet: 
1-Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bağlı birimleri olan Müze ve Kütüphane hizmetlerinin 

yürütüldüğü “Kültür Sitesi” binası içinde bulunan ve yıl boyunca yoğun olarak kullanılan çok amaçlı 

salona klima sistemi kurulacak, salon perde sistemi ve zemin kaplamaları yenilenecektir. 

 

2-Kültür Park kazısında açığa çıkarılan eserlerin sergilenmesi amacıyla Kültür Sitesinin 

doğusundaki bahçe duvarı 15 metre genişletilecektir. 

 

1. KÜLTÜR VARLIKLARI 
 

Hedef: 
İlimizde bulunan tek yapı niteliğindeki taşınmaz kültür varlıklarının bakım, onarım ve 

restorasyonlarının yapılması, taşınır kültür varlıklarının korunup sergilenmesi, taşınır ve taşınmaz tüm 

kültür varlıkları ile sit alanlarının tanıtımları yapılacak, kültürel varlık ve değerlerimiz koruma altına 

alınarak gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacaktır.  

 

Faaliyet: 
1- Bolu İli genelinde bulunan ve tescil edilerek koruma altına alınan kale, sur duvarı vb. 7 adet 

askeri yapı - cami, türbe, han, hamam vb. 154 adet dini-kültürel yapı, 14 doğal anıt, 5 adet idari yapı 

ve geleneksel Türk Evi vb. 410 adet sivil mimari örneği yapı olmak üzere toplam 590 adet yapıdan 

ihtiyacı olanları tespit edilerek Bakanlığımız desteğiyle bakım ve basit onarım, restorasyon ve 

rekonstrüksiyonları plan döneminde yapılmaya devam edilecektir. 

2- Bolu İl genelinde bulunan ve tescil edilerek koruma altına alınan 92 adet arkeolojik sit alanı, 

4 adet kentsel sit alanı ve 7 adet doğal sit alanı olmak üzere toplam 103 adet sit alanı ile ilgili koruma, 

değerlendirme ve tanıtım çalışmaları sürdürülecektir. 

  

3- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait Kültür Merkezinde bulunan müzede 3332 adet 

arkeolojik eser, 1677 adet etnografik eser ve 12095 adette sikke olmak üzere toplam 17104 adet eser 

bulunmakta olup; söz konusu eserlerden restorasyon ve konservasyona ihtiyacı olanlar saptanarak 

eserlerin sağlıklı bir şekilde korunmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

 

4- III. derece Arkeolojik Sit Alanları ile Kentsel Sit Alanlarında Müze Müdürlüğünce sondaj ve 

kurtarma kazıları yapılacaktır. 
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5- Bolu Merkezde 2008 yılında açığa çıkarılan ve Bölgemizde tek örnek olan Stadion’un 

kamulaştırılması tamamlanıp, çevre düzenlemesi yapılarak ziyarete açılması amacıyla çalışmalara 

devam edilecektir. 

 

6- Müze Müdürlüğü uzmanlarınca Bolu il genelinde yeni arkeolojik sit alanlarının tespiti için 

saha incelemeleri ve tespit çalışmaları yapılacaktır. 

 

7- İlimizde 2009 yılından itibaren Yrd. Doç. Dr. Meral ORTAÇ başkanlığındaki ekip 

tarafından Bolu İli ve İlçelerindeki Hellenistik ve Roma dönemleri konusunda yapılan yüzey 

araştırması ve 2012 yılında başlayan Yrd. Doç. Dr. Filiz DÖNMEZ ÖZTÜRK başkanlığındaki ekip 

tarafından Bolu İli, Göynük ve Mudurnu İlçeleri Epigrafik-Tarihi Coğrafi konusunda yapılan yüzey 

araştırması halen devam etmekte olup bu ve benzeri bilimsel çalışmaların devamı için kazı ve yüzey 

araştırmalarına destek sağlanacaktır. 

  

8- Üniversitelerle işbirliği yapılarak, kültür varlıklarımızın ve kültürel değerlerimizin 

korunması ve yaşatılmasına katkı sağlayacak akademik çalışmalara destek verilecektir. 

 

9- Kültür varlığı kaçakçılığının ve kaçak kazıların önlenmesi için ilgili güvenlik kurumları ile 

birlikte yasal soruşturma işlemleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca kültür varlığı kaçakçılığının ve kaçak 

kazıların önlenmesine yönelik olarak il, ilçe merkezlerinde ve köylerinde gerek kamu kuruluşlarına 

gerekse sivil halka konu hakkında eğitim verilmesi planlanmaktadır. 

 

10- Müzemiz ile İlimizdeki kültür varlıklarının tanıtımına yönelik olarak yazılı ve görsel basın 

ve internet aracılığıyla çalışmalar yapılacak; sergi, konferans, yarışma vb. etkinlikler düzenlenecektir. 

 

11- İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yapılarak ilimizde bulunan okullarda 

kültürel zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekletici, geliştirici ve tanıtıcı faaliyetler düzenlenecektir. 

 

12- İlimizin kültürel, tarihi ve turistik değerlerinin tanıtımı için kitap, broşür, cd, takvim vb. 

materyal basımı ve dağımı yapılacaktır. Bu kapsamda Valiliğimiz, İl Özel İdaresinin katkıları ile 2011 

yılında bastırılmış olan Bolu Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkların Envanteri kitabının güncellenerek 

yeniden basımı sağlanacaktır. 

 

13- Plan dönemi içerisinde Müze envanterine kayıtlı toplam 17104 adet envanterli eserin 

MUES  ( Müzeler Ulusal Envanter Sistemi ) çalışmaları kapsamında, ölçekli ve yüksek çözünürlüklü 

fotoğraf çekiminin yapılması ve envanterlerinin dijital ortama aktarımı sağlanacaktır. 

 

14- Müzede sergilen eserlerin tanıtımı için hazırlanacak olan billboardlar özellikle transit yollar 

olmak üzere şehrin farklı noktalarına üzerine yerleştirilecektir. 

 

15- İlimiz Merkez İlçede yeni bir müze binası yapılması için girişimler başlatılmış olup; plan 

döneminde İlimize modern bir müze binası kazandırılmaya çalışılacaktır.  

 

16- İl merkezi, Gerede ve Göynük ilçelerine birer kent müzesi kurulması, Seben Kaya Evleri ve 

Fosil Ormanının korunarak turizme kazandırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır. 

 

2. KÜTÜPHANELER 
 

Hedef: 
 Bolu merkez ve ilçelerindeki kütüphanelerin fiziki ve niteliksel standartlarını yükselterek 

kullanıcı sayısı ve hizmet çeşitliliği ile kalitesini artırılacaktır. 
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2011-2014 dönemi plan hedefleri; İl Halk Kütüphanesi açısından büyük ölçüde gerçekleşmiş, 

ancak personel yetersizliği nedeniyle ilçe kütüphanelerinde istenilen sonuçlar alınamamıştır. İlçeler 

için en iyi çözüm yolu bu kütüphaneleri çalışır konumda tutmak şartı ile yerel yönetimlere devretme 

seçeneğidir. Yerelden yapılan geçici personel görevlendirmeleri beklenen iş verimliliğini 

sağlamamaktadır. Tek personelin görev yaptığı kütüphanelerde ise en az iki kadrolu personelin 

görevlendirilmesi halinde mevcut sorunların çözümü geniş ölçüde sağlanabilecektir. 

 

Faaliyet: 
1- Her yıl artan güncel yayın sayısı ve çeşidi takip edilerek kütüphane kaynaklarının 

güncellenmesi, sağlanan ödenekler çerçevesinde sürdürülecektir. Bu konuda okuyucunun istekleri ön 

planda tutulacaktır. 

 

2- Kütüphanemizin ödünç verilen materyallerinin tamamının elektro manyetik güvenliği 

sağlanmıştır. Bu oran toplam materyal sayısının % 60’na karşılık gelmektedir. Plan döneminde diğer 

materyaller de sisteme dâhil edilecektir. Sistemin tamamlanmasıyla kütüphane iş ve işlemlerinin 

tamamında standartlaşma sağlanacaktır.  

 

3- Kütüphanemizin üye sayısı 6.000 civarındadır. Plan dönemi sonunda bu sayının 10.000’e 

çıkarılması planlanmaktadır. Ayrıca üye kartlarının standartlaşması ve kalitesinin yükseltilmesi ile 

ilgili çalışmalar yapılacaktır. 

 

4- Kütüphane içindeki sesli iletişimin daha rahat yapılmasını temin noktasında kütüphanenin iç 

akustiğinin düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. 

 

5- Kütüphanenin elektronik sistemleri üzerinden kitap tanıtım sayfaları hazırlanacak ve 

okuyucunun kitaplar hakkında okumadan önce kısaca bilgi edinmesi sağlanacaktır. 

 

6- Kütüphanemizin tanıtım ve halkla ilişkilerini yürütmek ve geciken materyallerin takibini 

yapmak amacıyla uzman personellerin görev yapacağı ’Halkla İlişkiler Birimi’ plan döneminde 

oluşturulacaktır. 

 

7- Kütüphanemizi tanıtacak bir logo çalışması yapılarak, hizmetlerde ve diğer tanıtım 

faaliyetlerinde kullanımı sağlanacaktır. 

 

8- Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda kütüphanenin klasik masa ve sandalyelerden oluşan 

okuyucu mobilyaları yenilenerek, albeni oluşturacak yeni iç düzenlemeler yapılacaktır. 

 

3. KÜLTÜREL, SANATSAL ve TURİSTİK ETKİNLİKLER 
 

Hedef: 
Kültürel, sanatsal ve turistik etkinliklerin organizasyon standartları yükseltilerek, ulusal ve 

uluslar arası boyuta taşınacaktır. 

 

Faaliyet: 
1- İlimizde geleneksel olarak kutlanan festival, anma günleri, şenlik gibi etkinlikler 

desteklenecek ve envanter çalışmalarına devam edilecektir. 

 

2- İlimizin tamamını kapsayacak şekilde Uluslararası boyutta bir “Gastronomi festivali” 

düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır. 

 



129 
 

3- İlimiz genelinde düzenlenecek doğa sporları, yamaç paraşütü, kar ve kayak festivalleri gibi 

etkinlikler ile halen düzenlenen Köroğlu, Dertli, Akşemsettin, Aşçılık gibi İlimizin tanıtımına katkı 

sunan etkinliklere destek verilecektir. 

 

4-Halk Kültürü alan araştırmaları proje çalışmaları ile “Somut Olmayan Kültürel Miras” 

envanteri ve dosya sunumu çalışmaları devam edecektir. 

  

5- Kültür Merkezi bünyesindeki 380 kişilik çok amaçlı salonda ve 460 m²’lik  Güzel Sanatlar 

Galerisinde çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler yapılmaya devam edilecektir. 

 

6- Halk Kültürü arşivinde bulunan mevcut belgelerin plan döneminde restorasyon çalışmalarına 

devam edilecektir. 

 

7- Plan döneminde İlimizde “Yaşayan İnsan Hazineleri” tespit çalışması yapılacaktır. 

 

8- Bolu Halk Kültürü alanında yayın çalışmaları devam edecektir. 

 

9- Önemli ressamlar İlimize davet edilerek doğada yağlıboya resimler yaptırılacak, resimlerin 

büyük şehirlerde sergilenmesi sağlanarak, eserler Galeriye kazandırılacaktır. 

 

10- 1999 depreminden sonra Bakanlığımıza teslim edilen Güzel Sanatlar Galerisine ait eserler, 

tekrar teslim alınarak sürekli olarak Galeri Salonunda sergilenmesi sağlanacaktır. 

 

11- İçerisinde Köroğlu’nun büyük boyutlu heykeli ile Türk Dünyasında bulunan diğer ülkelerin 

Köroğlu heykellerinin yer alacağı park, Bolu Belediyesince yapılacaktır. 

 

B) TURİZM  
 

Stratejik Amaç: 
İlimizin turizm potansiyelinin değerlendirilerek, ulusal ve uluslararası boyutta dört mevsim 

turizm cazibe merkezi ve marka il haline getirmektir. 

 

Hedef: 
İlimizin turizm alt yapısının geliştirilmesi, sürdürülebilir turizm ve ekoturizm faaliyetleri, 

turizm aktivitesi çeşitliliğinin artırılması, yeni turizm yatırımlarının desteklenmesi ve tanıtım 

faaliyetlerinin sürdürülmesi suretiyle tesislerde konaklama yapan yerli ve yabancı turist sayısı plan 

dönemi içerisinde artırılacaktır. 

 

Faaliyet: 
1-Plan döneminde İlimizin doğa, kültür, inanç, termal, sağlık ve spor turizmi alanlarında 

ayrıntılı master planları yaptırılacaktır. 

 

2-Turizm sektörü personeline yönelik çeşitli eğitim faaliyetleri yürütülecek ve turizmle ilgili 

tüm paydaşların turizm bilinci seviyesi yükseltilecektir. 

 

3-Bakanlığımızca desteklenen “Turizm Sektörü İşletmeleri ve Çalışanlarının Uyum 

Yeteneklerinin Artırılması Projesi” kapsamında İlimiz turizm işletmecilerine yönelik eğitim 

faaliyetleri yürütülecektir. 
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4-İlimize turizm alanında yeni yatırımların kazandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği halinde çalışmalar gerçekleştirilecek, yatırımların yönlendirilmesi ve gerekli bilgilendirmenin 

yapılabilmesi amacıyla Müdürlüğümüzde “Turizm Yatırım Danışma Ofisi” kurulacaktır. 

 

5-İlimizde faaliyette olan tesisler ile yeni yapılan ve yapılmakta olan turizm işletmelerinin 

turizm belgesi alması yönünde gerekli bilgilendirmeler yapılarak turizm belgeli tesis ve yatak sayısı 

artırılacaktır. 

 

1. DOĞA TURİZMİ 
 

Hedef: 
Turizm potansiyeli olan göl, gölet ve yaylalar ile kırsal yerleşim birimlerinin turizm sektörüne 

olan katma değeri artırılacaktır. 

 

Faaliyet: 
1- Zengin doğal değerlere sahip olan İlimizin Ulusal ve Uluslararası boyutta tanıtımı yapılarak 

yerli ve yabancı turistler için bir çekim merkezi olması yönünde çalışmalar yürütülecektir. 

 

2- Seben Taşlıyayla Bölgesinde 833 hektarlık alanı kaplayan Seben Gölünün de içinde 

bulunduğu alanın “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan edilerek alanların turizm amaçlı 

imar planlarının yapımına başlanacak, altyapı çalışmaları tamamlanacaktır. 

 

3- İlimizin doğa turizminde önde gelen Abant Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planında yer 

alan çalışmalar ile Gölcük, Sünnet Gölü, Beşpınarlar, Göksu, Karagöl Tabiat Parkları Gelişme 

Planlarında öngörülen çalışmalar Bolu Milli Parklar Şube Müdürlüğünce plan döneminde 

tamamlanacaktır.     

MudurnuSülüklü Göl, Kara Murat Gölü, Yeniçağa Gölü, Gerde Gölü, Kuru Göl ve Mengen 

Ağalar Gölünün doğa turizmine kazandırılması çalışmaları yapılması planlanmaktadır. 

 

4- Yedigöller Milli Parkında mevcut bulunan konaklama tesislerinin standardı, plan döneminde 

yükseltilecektir. Yedigöller Milli Parkında tüm ziyaretçilerin daha temiz, düzenli ve kaliteli ortamlarda 

hizmet alması sağlanacak, Milli Park Master Planı plan döneminde tamamlanacaktır. 

 

5- Ülkemizde uluslar arası öneme sahip 135 sulak alandan biri olan Yeniçağa Gölü için 

hazırlanmakta olan Yönetim Planı çerçevesinde turizm amaçlı çalışmalar desteklenecektir. 

 

6- Oluşturulacak bir komisyonla İlimizde bulunan doğa sporları tur güzergahları ve parkur 

alanlarının envanteri çıkarılacak ve yayın haline getirilecektir. 

 

7- İlimizde günübirlik turizme açılmış göl ve göletlerin dışında yeni yerlerin de planlı olarak 

turizme açılma çalışmaları ilgili kurumlarla işbirliği halinde yürütülecektir. 

 

2. KIŞ TURİZMİ 
 

Hedef: 
İlimizin sahip olduğu kış turizmi potansiyeli değerlendirilerek turizm sektörüne olan katma 

değeri yükseltilecektir. 
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Faaliyet: 
1- Bakanlığımızda ilan çalışmalarına devam edilen Köroğlu Kültür ve Turizm Koruma ve 

Gelişim Bölgesi ilan edildikten sonra bölgenin turizm amaçlı imar ve alt ölçekli planları yaptırılacak 

ve tespit edilen alanların turizm yatırımcılarına tahsisi sağlanacaktır. 

 

2- İlimizde 4 mevsim turizm faaliyetlerinin yapılabileceği Köroğlu Dağı Turizm Alanı III. 

Gelişim Bölgesinde toplam 2500 yataklı tesislerin yapılabileceği 956 bin m²’lik alanın, plan 

döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığınca yatırımcılara yeniden ilan edilmesi ve tahsisi yönünde 

çalışmalar yapılacaktır. 

 

3- İlimizin diğer bir kayak merkezi olan Gerede Arkut Dağında, altyapı eksikliklerinin 

tamamlanması ve mevcut pistlerin geliştirilmesi sağlanacaktır. 

 

3. TERMAL VE SAĞLIK TURİZMİ 
 

Hedef: 
Önemli potansiyele sahip bulunan İlimiz genelinde yapılmakta olan termal turizm tesislerinin 

plan döneminde tamamlanması ile birlikte İlimiz termal turizmde hak ettiği yere gelecek olup, termal 

kaynaklardan en üst düzeyde yararlanılarak il ekonomisine sağlanan katma değer artırılacaktır. 

 

Faaliyet: 
1-Karacasu Termal Turizm Merkezi ile ilgili planlanan yatırım çalışmaları plan döneminde 

hayata geçirilerek Bolu Kaplıcalarının ulusal ve uluslararası düzeyde markalaşması sağlanacaktır. 

 

2-Karacasu Termal Turizm Merkezinde altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına destek 

verilecektir. 

  

3-İlimiz genelinde termal turizme yönelik altyapı, çevre düzenleme ve tanıtım çalışmalarına 

önem verilecektir. 

 

4-Seben Pavlu ve Göynük Çatak kaplıcalarının da modern tesislere kavuşturulması yönünde 

çalışmalar sürdürülecektir. 

 

4. SPOR TURİZMİ 
 

Hedef: 
Spor turizmi yapılabilecek spor saha ve tesisleri artırılıp, geliştirilerek spor turizminin il 

turizmine olan katma değeri yükseltilecektir. 

 

Faaliyet: 
1- Abant Tabiat Parkı Master Planı’nda açık saha spor alanı olarak belirlenen alanda futbol 

sahaları ve diğer spor sahaları yapılarak, plan döneminde spor turizminin hizmetine sunulması 

sağlanacaktır. 

 

2- Köroğlu Dağı Turizm Alanı II. Gelişim Bölgesi olan Sarıalan ve Aladağ’da, spor turizmine 

yönelik olarak Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünce planlanan spor sahaları yapılarak bölgede 

bulunan tesislerin yararlanması sağlanacaktır. 

 

3- Abant Gölü batısında Çepni Yaylası ve güneyde Örencik Köyü Mevkiinde bulunan 

alanlarda, yamaç paraşütü ile yelken kanat ve model uçak gibi havacılık sporlarına yönelik “hava 

sporları kamp alanı” yapılması yönünde ilgili kurum, kuruluş, A.İ.B.Ü. ve sivil toplum örgütleriyle 
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birlikte çalışmalar yürütülecektir. “Yamaç Paraşütü” etkinliklerinin geliştirilmesi ve bölgenin uluslar 

arası boyuta taşınması sağlanacaktır. 

 

4- İlimizin değişik yerlerinde de yamaç paraşütü faaliyetlerinin yapılması için çalışmalar 

yürütülecektir. 

5- Karacasu’da spor turizmine hizmet verecek yeni futbol sahaları ve kapalı spor salonu 

yapılması yönünde çalışmalar yürütülecektir.  

 

6- İlimiz genelinde “Alternatif Turizm” ile yamaç paraşütü, dağ bisikleti, off-road, trekking vb. 

gibi “Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerin” yapılabileceği mevcut ve potansiyel alanlar belirlenerek, bu 

alanlarda parkurlar tespit edilecek, parkurları tanıtım ve yönlendirme levhaları yaptırılacaktır. Turizm 

Amaçlı sportif faaliyetlerin “İl Sportif Turizm Kurulu” kontrolü altında yapılması sağlanacak,  

 

7- İlimizde ihtiyaç duyulan ulusal ve uluslararası spor karşılaşmalarının da yapılabileceği 

yüksek kapasiteli kapalı spor salonu tamamlanacak, ayrıca çeşitli branşlarda yeni tesisler yapılarak 

spor turizminin hizmetine sunulacaktır. 

 

8- Abant Yolu Ömerler Köyü Mevkiinde bulunan düz alanda, tek motorlu küçük uçakların iniş 

kalkışı ile yelken kanat, model uçak faaliyetlerinin yapılabileceği kontrolsüz bir pist yapılacaktır. 

 

9- Seben Göletinde su sporları ve çevresinde diğer sportif faaliyetlerin yapılması amacıyla 

çalışmalar yürütülecektir. 

 

5. AV TURİZMİ 
 

Faaliyet: 
1-  İlimizde tescil edilen örnek av sahaları ile devlet avlağında yapılmakta olan av turizminin 

çeşitlendirilmesi, yaban hayatı geliştirme sahalarında da yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi 

çalışmalarına devam edilecektir. 

  

2- Sportif olta balıkçılığını geliştirmek için turizm değeri taşıyan tüm göl, gölet ve 

akarsularımızda balıklandırma çalışmalarına ekolojik denge göz önünde bulundurularak devam 

edilecektir. 

 

 

6. TOPLANTI VE KONGRE TURİZMİ 
 

Faaliyet: 
1-İki metropol arasında bulunan ilimizin toplantı ve kongre turizm potansiyeli 

değerlendirilerek, ulusal ve uluslararası kongre turizmi merkezi olması yönünde çalışmalar 

yürütülecektir. 

 

2-İlimiz geneline hitap edecek bir konumda yapılması gereken kongre merkezi için gerekli 

çalışmalara başlanacaktır. 

 

7. TANITIM VE TURİSTİK ÜRÜNLER 
 

Hedef: 
İlimizin ulusal ve uluslararası boyutta tanınması ve marka kent haline gelebilmesi amacıyla tanıtım 

faaliyetleri yürütülecektir. 
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Faaliyet: 
1- İlimizde kültür ve turizm alanında tüm paydaşları bir araya getirmek üzere kurulmuş olan 

“Bolu İli Kültür ve Turizm Konseyi”nin etkin şekilde çalışması sağlanacaktır. 

 

2- İlimizde açılması gerekli olan “Turizm Danışma Bürosu”, Belediye ve Özel İdare işbirliği ile 

plan döneminde yapılarak faaliyete geçirilecektir. 

 

3- Yurt içi ve yurt dışı turizm fuarlarına katılım sağlanması, görsel ve yazılı basın yoluyla 

tanıtım, çeşitli görsel, işitsel materyaller hazırlanması ve dağıtımı yoluyla tanıtım faaliyetlerine devam 

edilecektir. 

 

4- Tur operatörleri, seyahat acentaları ve ulusal basına yönelik İlimizi tanıtıcı info-turlar 

düzenlenecektir. 

 

5- İngilizce ile birlikte Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde çeşitli broşür ve Cd’ler 

yaptırılacak, web siteleri sürekli güncellenerek, tanıtıma yönelik çalışmalar mobil uygulamalarla 

desteklenecektir. 

 

6- EMITT Turizm fuarı yanında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi illerde düzenlenen diğer 

turizm fuarlarına da katılım sağlanacaktır. 

 

7- İlimizin bilinen özellikleri olan Aşçılık, Köroğlu gibi değerlerinin İlin tanıtımında daha etkin 

kullanılması sağlanacaktır. 

 

8- İlimizin önemli noktalarına interaktif tanıtım kioskları yerleştirilecektir. 

 

9- İlimizin maddi kültür ürünleri ile diğer turistik değer taşıyan ürünlerin geliştirilmesi 

amacıyla ilgili sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde çalışmalar yapılacak, tanıtım ve pazarlanması 

amacıyla şehir merkezinin çeşitli yerleri ile turistik merkezlerde satış alanları kurulacaktır.  

 

10-“Tabiatın Kalbi Bolu” sloganının İlimizde üretilen tüm ürünlerde kullanılması amacıyla 

ilgili oda ve firmalarla koordinasyon sağlanacaktır. 

 

11- İlimizdeki yöresel oyunlar ve foklör etkinliklerinin desteklenmesi sağlanacaktır. 

 

8. ULAŞIM 
 

Hedef: 
Turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilebilmesi amacıyla İlimizin turistik 

güzergahlarındaki ulaşım altyapı standartları yükseltilecektir. 

 

Faaliyet: 
1- 42 km.lik Yedigöller yolunun Bolu Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda olan “orman 

yolu” vasfındaki 36 km.lik kısmı plan döneminde asfaltlanacaktır. Milli park içindeki yollara doğal taş 

döşemesi yapılacaktır. 

 

2- Karacasu Aladağ arasındaki karayolu güzergahının standardı yükseltilecektir.  

 

3- İlimiz alt yapı çalışmaları çerçevesinde yapımı devam eden Mudurnu - Göynük, Göynük - 

Taraklı yolları plan döneminde tamamlanacaktır. 
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4- Göynük - Sünnet Gölü bağlantı yolları, Dörtdivan - Kartalkaya yollarının standartları plan 

döneminde yükseltilecektir. 

 

5- Abant – Mudurnu, Taşkesti – Sülüklügöl ve Taşkesti - Dokurcun yollarının standardı plan 

döneminde yükseltilecektir. 

 

6- Bolu ayrımı Seben, Bolu ayrımı Kıbrısçık karayollarının standartları plan döneminde 

yükseltilecektir. 

 

7- D.100 karayolu Çaydurt ayrımı Gökçesu geçişi ile Mengen arasındaki karayolunun 

standartları, plan döneminde yükseltilecektir. 

 

8- Seben-Nallıhan ve Kıbrısçık - Beypazarı karayollarının Bolu il sınırları içersindeki 

bölümlerinin standartları, plan dönemi içerisinde yükseltilecektir. 

 

9- Seben Gölü çevresinin 26 km.lik yolunun plan döneminde standartı yükseltilerek 

asfaltlanacaktır. 

  

10- Karacasu – Gölcük arasına teleferik kurulması için plan döneminde çalışmalar 

yürütülecektir.  

 

11- İlimiz genelinde yerleşim yerleri içi ve dışında bulunan tüm tarihi ve turistik yerlere 

ulaşılan yol ve kavşaklara ilgili kurumlarca kahverengi zemin üzerine beyaz yazılarla yön levhaları 

yaptırılacaktır.  

 

12- D.100 ve TEM Otoyolu kenarlarına İlimizin doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtıcı büyük 

boyutlu tabelalar yaptırılacaktır. 

 

13- Göllere de iniş kalkış yapabilen deniz uçaklarının Seben Gölü, Gölköy ve Yeniçağa Gölüne 

sefer yapabilmesi için girişimde bulunulacaktır. 

 

14-Ulaşım süresi ve kolaylığının turizm ve diğer ekonomik sektörler açısından taşıdığı önem 

dikkate alınarak, Bolu Askeri Hava Alanı’nın genişletilerek sivil havacılığa açılması çalışmaları 

sürdürülecektir.  
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İl Özel İdaresi 2015- 2019 Yılları Stratejik Planı “Kültür ve Turizm Sektörü” Hazırlık 

Toplantılarına Katılan ve Görüşleri Alınan Yetkililer: 

Sıra 

no 

 

Adı Soyadı  

 

Kurum /Kuruluş 

 

Görev / Ünvan 

01 Hasan KAPLAN İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdürü 

02 Zeki OZULLUOĞLU İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Üyesi 

03 Fazıl KARADUMAN İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı 

04 Hasan BEKTAŞ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Md. V 

05 Cemil ŞAHİNER İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kütüphane Md. 

06 Neriman GÜNER İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Md. 

07 Zekiye TÜTÜNCÜ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Folklor Araşt. 

08 Ümit KARATAŞ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Uzman (Arkeolog) 

09 Emin ÖZKAN İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şehir Plancısı 

10 İbrahim H.YILDIZ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm Araşt. 

11 Dr. Hüseyin İKA Bolu Belediye Başkanlığı Başkan Yardımcısı 

12 Seddar TOPAÇ Bolu Belediye Başkanlığı İmar Md. V. 

13 Necmettin ÖZEL AİBÜ Bolu M.Y.O. Turizm 

Bölümü 

Yrd. Doç. Dr. 

14 Uğur KARACA İl Özel İdaresi Kültür Sosyal İşler Md. 

15 Cemil KOPARAN İl Özel İdaresi İmar Md. 

16 Yahya ŞAHAN Gençlik Hizmetleri Spor İl 

Müdürlüğü 

İl Müdürü 

17 Ömer KÜLCÜ Gençlik Hizmetleri Spor İl 

Müdürlüğü 

Şube Md. 

18 Serpil UYSAL Milli Parklar Şube Müdürlüğü Mühendis 

19 Kadir İNCEÇILDIR Karayolları 41. Şube Şefliği Bakım İşl. Şefliği Tek. 

20 Lebibe ÖZÇAĞLAR Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yrd. 

21 Ahmet DEMİR BAKTOD – Gazelle Resort Gn. Md. 

22 Vedat ARIKAN Myosvi Tur Sey. Ac. – Emniyet 

Otel 

İşletme Md. 

23 Gülcan YILMAZ Gökdemir Turizm Seyahat 

Acentası 

Tur Satış Yetkilisi 

24 Servet TÜRKER Filiz Restaurant İşletmeci 

25 İbrahim YÜKSEL Soylu Otel İşletme Md. 

26 Aykut ŞANVER Köroğlu Otel İşletme Md. 
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YEDİGÖLLER 

 
SEBEN KAYA EVLERİ 
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SEBEN GÖLETİ 

 

 
SARAYCIK YAYLASI ve GÖLETİ 

 
MUDURNU YILDIRIM HAMAMI 
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MUDURNU EVLERİ KARTALKAYA 

 
KARTALKAYA 
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GÖYNÜK EVLERİ 

  
BOLU GÖLCÜK 

Göynük G.Süleyman Paşa camii ve 
Akşemseddin Türbesi Foto.Fazıl Karaduman 
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GEREDE ARKUT KAYAK MERKEZİ 

 

 
BOLU VALİLİĞİ 
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BOLU MÜZESİ 

 
BOLU MÜZESİ 

 
 

 



142 
 

 

  
AKKAYALAR ABANT YAMAÇ PARAŞÜTÜ 

 
ABANTTA KIŞ 

  
ABANT GÖLÜ YEDİGÖLLER 
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BOLU MÜZESİ 

  
BOLU MÜZE KAZISI 
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BOLU KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 
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TC 

BOLU VALİLİĞİ 

İL ÖZEL İDARESİ 
 

 

 

 
 

2015- 2019 

STRATEJİK PLAN 

 

SOSYAL HİZMETLER 

VE 

YAŞAM KALİTESİNİN 

YÜKSELTİLMESİ 

KOMİSYONU 
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BOLU AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ 

 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Necdet BAYTOK, İşkur Müdürü İsmail YALÇIN, 

Emniyet Müdürlüğünden Çocuk Şube Müdürü Murat Hüseyin KAHYAOĞLU, Aile ve Sosyal 

Politikalar İl Müdürlüğünden Sosyal Çalışmacı Timuçin EREM ve Murat HORASAN Aile ve Sosyal 

Politikalar İl Müdürlüğünden İl Koordinasyon Sekretarya Sorumlusu Sinem Kadı, İl Özel İdaresi Yazı 

İşleri Müdürü Serpil ÖZÇELİK, Kültür ve Çalışma Komisyonu İl Genel Meclis Üyesi Yusuf GÖKÇE, 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Serap İNCELER, Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 

Müdürü adına Basri BOZAN  , Semiha Şakir Spastik Çocuklar  Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 

Müdürü Kadir PULAT, İzzet Baysal Vakıf Huzurevi Müdürü Talat Orbay OFLAZ, Öğretmen İbrahim 

DURAK Halk Sağlığı Müdürlüğünden Neşet YAŞLI,  Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve 

Rehabilitasyon Merkezi Müdür V. Güngör KANTAR, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdür 

Yardımcısı V. Pınar ŞİRİN, Çocuk Gelişimci Seyhan ÇATAK, Sosyal Hizmet Merkezi 

Müdürlüğünden Sosyal Çalışmacı Selma ALKIN KARABIYIK, Psikolog Selin BAYAR, Çocuk 

Gelişimcisi Fatma Zehra SEYHAN, Köroğlu Engel-siz Sosyal Yardım Day. Der. Başkanı Şeyda AY, 

Güçsüzler-Kimsesizler Vakıf Başkanı Jale SONER CANBOLAT, Umut Işığı Engelliler Derneği 

Başkanı Sabri GÜLEÇ katılımlarıyla Bolu İli 2014-2019 yılları arasında Sosyal Hizmetler ve Yaşam 

Kalitesini Yükseltilmesi için stratejik plan toplantısı yapılmıştır. 

 Katılımcıların kurum hizmet politikamız doğrultusundaki görüş ve önerileri de dikkate 

alınarak, İlimizin Stratejik planında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzce yapılması planlanan 

çalışmalar sıralanmıştır. 

Kurumumuzun Mevcut Durumu: 

 2828 Sayılı Kanun gereğince kurulan Sosyal Hizmetler  ve Çocuk Esirgeme  Kurumu Genel 

Müdürlüğünün taşra teşkilatı olarak 1987 yılında hizmet vermeye başlamıştır. 2011 yılında yayınlanan 

633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun 

Hükmündeki Kanun gereğince Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak hizmetlerini 

sürdürmektedir. 

 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak İzzet Baysal Huzurevinde 54, İzzet 

Baysal Vakıf Huzurevi Müdürlüğünde 42, Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 

Merkezinde 49 olmak üzere toplam 145 yaşlıya bakım hizmeti verilmektedir. Semiha Şakir Spastik 

Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 0-18 yaşları arası 39 engelli çocuğumuz, 4 Çocuk 

Evimizde toplam 16 çocuğumuz, bir  Umut Evinde 4 engelli çocuğumuz korunma ve bakım altındadır. 

 Ayrıca 2013 yılı Ekim ayında Sosyal hizmet uygulamaları işlemleri için Sosyal Hizmet 

Merkezi hizmet açılmıştır. Engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlara yönelik ilk kabul birimlerimiz mevcut 

kuruluşlarımız bünyesinde hizmet vermektedir. 

 Müdürlüğümüz, (Mülga) 2828 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve 5395 sayılı 

Çocuk Koruma kanunları gereğince; korunma ihtiyacı olan çocuklar, ekonomik ve sosyal yoksunluk 

içerisindeki  yaşlılar, bakıma muhtaç engelliler, evlat  edinme, koruyucu aile olma talebinde 

bulunanlar, 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun  gereğince şehit yakınları ve gaziler, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 

Şiddetin Önlenmesine ilişkin kanun gereğince kadının statüsü alanında  hizmet sunmaktadır. 
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Misyonumuz: 

Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere 

tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, 

uygulamak ve izlemek. 

Vizyonumuz: 

Mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, 

değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal 

politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlık olmak. 

Stratejik Amaç: 

 İlimizdeki   ekonomik   ve  sosyal  yoksunluk   içerisindeki    birey  ve  ailelerin   sosyal 

yardımlarla  kendi kendine yeterli hale gelmeleri,  yaşadığı olumsuz çevre koşulları nedeniyle beden, 

ruh ve ahlak gelişimleri  tehlikede  olan ve sosyal tehditlere açık çocukların  korunması, dezavantajlı 

gruplar içerisinde yer alan engellilerin rehabilitasyonu,   bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların öncelikle  

yaşadıkları aile ortamında  bakımlarının sağlanması, aile bütünlüğünü korumaya   yönelik   tedbirlerin    

alınması,toplumsal bilincin  arttırılması, kadın erkek eşitliğinin sağlanması, toplumsal yaşamın tüm 

alanlarında kadınların konumlarının güçlendirilmesi ve kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın 

önlenmesi, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması, 

 Sosyal   hakların kullanılması konusunda  özellikle  kadınlara  yönelik  rehberlik-danışmanlık 

yapılarak  yerel kalkınmaya  katkı sunulması,  yaşadıkları ortamda bakılamayan   yaşlılara yönelik 

kurum bakım   hizmeti   verilmesi,    

  Tüm ihtiyaç grupları Sosyal Hizmetlere    ulaşılabilirliğin sağlanması ve ilimiz genelinde 

sunulan Sosyal Hizmetlerin kalitesinin  artırılmasıdır. 

Hedef : 

 İlimizdeki ekonomik ve sosyal yoksunluk içerisindeki   tüm dezavantajlı birey ,aile ve 

gruplardan  oluşan ihtiyaç sahiplerine  ;  gerek yaşadıkları ortam içerisinde, gerekse kurum bakım 

ortamında bakim  ve rehabilitasyon hizmeti sunularak, Sosyal Hizmetlere ulaşmaları ve yaşam 

kalitelerinin  artırılması sağlamak, tüm dezavantajlı birey,aile ve grupların sorunlarına yönelik 

koruyucu , önleyici ve tedavi edici tedbirleri almak.  

2011 -2014 yıllarında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 

 1-İl Müdürlüğümüze bağlı gündüzlü hizmetlerin yürütülmesi için Sosyal Hizmet Merkezi 

Müdürlüğü hizmete açılmıştır. 

 2-Aile yanında bakım odaklı modele en yakın olan,çocuk evi modeli kapsamında ilimizde 4 

adet çocuk evi , 1 adet engelli umut evi açılmıştır. 

 3-Aile ve Sosyal Destek Projesi(ASDEP)  kapsamında çalışma ekibi oluşturulmuştur. 

 4-Evde Sağlık ve Bakım İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. 
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Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 

Hedef 1: Ekonomik Yoksunluk 

 İlimiz genelinde  yoksunluk  sınırında yaşadıkları tespit edilen bireyler ve ailelere yönelik 

Sosyal Yardım hizmetlerinin  sürekliliği sağlanacaktır. Vatandaşlarımıza iş temini ve istihdam 

sağlarken çalışılacak alandaki işin niteliğine uygun vasıfları kazanması için İŞ-KUR İl Müdürlüğü gibi 

kurumlarımızın desteği ile verilen eğitimler sonucu bireyin nitelikli çalışan hale getirilmesi 

sağlanacaktır.  

Faaliyet:  

    İlimizde sosyal yardımların yapılmasında öncelikli görevli olan Sosyal Yardımlaşma  ve 

Dayanışma  Vakfına müracaat eden ekonomik  yoksunluk  içerisindeki  birey ve   ailelerin   

incelemeleri Aile ve Sosyal Destek Projesi kapsamında oluşturulan çalışma ekibi tarafından 

yapılmaktadır. 

Strateji : 

Sosyal   Yardım kuruluşu tarafından ( Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ) ekonomik 

olarak yoksunlukları tespit edilmiş birey ve ailelere yönelik ayni-nakdi yardım hizmetleri yapılacak, 

çalışma durumu olan bireylere iş olanakları konusunda bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları 

yapılacaktır. 

Hedef 2: Korunma İhtiyacı Olan Çocuklar 

 Çeşitli nedenlerle koruma altına aldığımız çocuklarımız için bireysel ve sosyal gelişimlerine 

yönelik gerek istihdam edilen meslek elemanlarının  ve diğer personelin  özverili  çalışması    ve  

fiziksel  koşulların iyileştirilmesi   sağlanarak  kurum içerisindeki yaşam kalitelerini yükseltilirken,  

ailelerin yanına döndürülebilecek çocuklarımız içinde çocuğun ailesi yanında ekonomik olarak 

desteklenmesi vb. alternatif hizmet   modelleri hayata geçirilecektir. 

Faaliyet: 

 1-5395 sayılı kanun kapsamında hakkında korunma ve bakım tedbir kararı alınan çocuklardan 5 

tanesi koruyucu aile yanına yerleştirilmiştir. Koruyucu aile sayısının artırılması çalışmalarına devam 

edilecektir. 
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 2-Eve  dönüş projesi kapsamında kurum bakımı altında bulunan çocuklarımızdan aile durumu 

yeniden değerlendirilerek,bu uygulamaya dahil edilebilecek çocuklar için gerekli inceleme 

çalışmalarına devam edilecektir.  

 3-Kurum bakımı altındaki çocuklarımızın sosyal -  kültürel ve sportif faaliyetlere katılımları 

özendirmek, bu etkinlikler ile bireysel ve  sosyal gelişimlerine katkıda bulunabilmek için ilimizdeki 

kamu kurum ve kuruluşları ile STK (  Sivil Toplum Kuruluşları) işbirliği yapılacaktır. 

 4.  Kurum bakımı altına alınmış çocukların, ilimizdeki yatılı bölge okullarında ya da sosyal 

yardımlarla desteklediğimiz ailelerinin yanında kalmalarının sağlanması çalışmalarına devam 

edilecektir. 

 5. Suça itilmiş, sosyal tehlikelere açık, madde bağımlısı, sokakta çalışan çocuklar ile ilgili 

olarak,Çocuk Koruma Kanunu kapsamında İl Müdürlüğümüze havale  ettirilen vakalarda mesleki 

çalışmalara devam edilecek,topluma kazandırılmalarını amaçlayan projelerde kamu kurum ve 

kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılacaktır. 

 6-5395 sayılı kanun doğrultusunda İl Koordinasyon Sekretaryası, İlçe Koordinasyon 

Sekretaryası çalışmalarının kurumlar arası işbirliğiyle yürütülecek, bu konuda yapılan çalışmalara 

devam edilecektir. 

 7-Çocukların toplumsal yaşama katkı ve katılımları için sosyal ve kültürel faaliyetler 

arttırılarak önemli gün ve haftalar kutlanarak çocukların katılımı sağlanacaktır.  

 8-İlimizde madde kullanımı en aza indirmek için ilgili kurumlar ile koordinasyon içinde 

çalışması yapılması sağlanacak,lise ve denge okullarındaki öğrenci ve ailelerine yönelik İl genelinde 

faaliyetler yapılacaktır. 

 9-Zihinsel, spastik ve İlköğretim çağındaki bütün çocuklara yönelik toplum içinde kendilerini 

korumaya yönelik eğitimler ve faaliyetler düzenlenecektir 

Strateji 1 : 

 Hizmet verilen alanların hassasiyeti dikkate alınarak, kurum bakımı altındaki çocuklarımızın 

yaşam kalitesini yükseltmek için kuruluşlarımızda çalışan personele eğitim verilecektir. 

Strateji 2: 

 Aile  ortamında istismara uğrayan  ve   bu koşullarda  ailesi yanından  acil korunma kararına 

gerek duyulan çocukların incelemelerinde ivedi olarak harekete geçilmesindeki hassasiyet 

korunacaktır. 

Strateji 3: 

 İlimiz genelinde koruyucu aile ve evlat edinme hizmetine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Strateji 4: 

 Haklarında mahkemelerce tedbir kararı alınan çocukların takibi İl ve İlçe Koordinasyon 

Sekretaryaları tarafından yapılacaktır. 



146 
 

                                                

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü 

Hedef 3: Bakıma İhtiyacı Olan Yaşlılar 

 İlimizde ekonomik ve sosyal yoksunlukları nedeniyle yatılı yaşlı kuruluşlarımıza yerleşmek 

isteyen bireylerimizin işlemlerinin ivedi olarak tamamlanması ve mağduriyetlerinin giderilmesine ve 

kuruluştaki yaşamları süresince yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmesine 

öncelik verilecektir.  

Faaliyet: 

 1-İzzet Baysal Huzurevinde yaşlılarımız için spor salonu, bocce oyun sahası kurularak sosyal 

ve sportif faaliyetlere katılmaları için çalışmalar yapılmıştır. 

 2-Huzurevlerinde barınmakta olan yaşlılarımız için sosyal kültürel faaliyetler düzenlenmeye 

devam edilmektedir. 

 3-Evde Sağlık ve Bakım İşbirliği Protokolü kapsamında yapılan çalışmalara devam edilecektir. 

4-Yaşlıların toplumsal yaşama katkı ve katılımları için sosyal ve kültürel faaliyetler arttırılarak 

önemli gün ve haftalar kutlanarak yaşlıların katılımı sağlanacaktır.  

 

 

                                                İzzet Baysal Huzurevi Müdürlüğü       İzzet Baysal Vakıf Huzurevi Müdürlüğü 
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                                            Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 

Hedef 4: Aile İçi Şiddet 

 İlimizde güvenlik kuvvetlerince havale ettirilen ya da kendileri gelerek müracaatta bulunan aile 

içi şiddet mağduru kadınlara,medeni kanun ailenin korunmasına yönelik kanun ve diğer sosyal hakları 

konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesine devam edilecektir. Boşanma sürecindeki 

ailelere yönelik boşanma danışmanlığı hizmeti verilecektir. Aile eğitimlerine ve evlilik öncesi 

eğitimleri düzenlenerek sağlıklı aile yapılarının sağlanması ve korunması sağlanacaktır. 

Faaliyet: 

 Kadın hakları, aile içi şiddet kadının aile ve toplumdaki statüsünün yükseltilmesine yönelik 

proje faaliyetlerine mesleki yönden destek verilecektir. 

 Aile Eğitim Programı kapsamında ailelere ve halka yönelik eğitimler verilecektir. 

 Evlenmeye hazırlanan çiftlere evlilik öncesi eğitim programı kapsamında eğitimler 

düzenlenecektir. 

Hedef 5: Engelli Bireyler 

 İlimizde yaşayan engelli bireylerin ekonomik,çalışma,sosyal hakları konularında 

bilinçlendirmek,tek başına yaşamını sürdüremeyen engellilerin de bakımlarının durumlarına uygun 

biçimde bir akrabaları tarafından ya da yatılı bir özürlü özel bakım merkezine yerleştirilmeleri 

suretiyle,bakım ve rehabilitasyonlarının sağlanması amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır. 

Faaliyet: 

 1-İl genelinde engellilerin iş hayatına aktif katılımlarını sağlamak için gerçek ve tüzel kişiler 

tarafından yapılacak projelere destek sağlanacaktır. 

 2-Engelli bakım hizmetleri kapsamında İl Müdürlüğümüze müracaat eden bireylerin 

müracaatları ivedi olarak sonuçlandırılarak mağduriyetleri giderilecektir. 

 3-Engellilerin il bazında evlerinden çıkarak sosyal yaşama katılmalarının önündeki engellerin 

kaldırılması ile ilgili olarak gerek belediye ile gerekse diğer ilgili kuruluşlarla koordinasyon 

arttırılacaktır. 
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 4-Evde Sağlık ve Bakım İşbirliği Protokolü kapsamında yapılan çalışmalara devam edilecektir. 

 5-Erişilebilirlik ve Ulaşılabilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından ilimizdeki 

okullar, hastaneler, kamu kurum binalarının denetleme işlemleri devam edecektir. 

 6-Engellilerin sportif faaliyetleri katılımlarının sağlanması için ilgili kurum ve sivil toplum 

kuruluşları tarafından çalışmalar yapılacaktır. 

 7-Engellilerin beslenme alışkanlıkları ve bu konuda dikkat etmeleri gereken hususlar 

konusunda eğitimler düzenlenecektir.  

                                   

                                                   Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 

 

 

Hedef 6: Şehit Yakını ve Gaziler 

 İlimiz genelindeki şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten 

korunması için gerekli çalışmaların yapılması sağlanacaktır. 

Faaliyet: 

Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce şehit yakınları ve 

gazilere yönelik yürütülen faaliyetlere Müdürlüğümüzce gerekli rehberlik ve yönlendirme çalışmalara 

devam edilecektir.  

Şehit yakınları ve gazilerin ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi ve 

toplumdan kopmaması amacıyla yapılan çalışmalara devam edilecektir.  

Gazilerin toplumsal hayata adaptasyonu, tedavi ihtiyaçlarının karşılanması, istihdam 

sorunlarının giderilmesi konusunda yapılan çalışmalara devam edilecektir.  

Hedef 7:Hizmet Kuruluşları Yönünden  

 Yeni hizmete açılacak kuruluşlarla müracaatçı odaklı hizmetleri daha etkin ve verimli 

sunulması sağlanacaktır.  
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Faaliyet: 

1-Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet veren Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım ve 

Rehabilitasyon Merkezi hizmet binası arsasına bitişik bulunan Kurumuza tahsis edilen yaklaşık 7300 

m2 alana sahip arsaya engelli bireyler için engelsiz yaşam evlerinin inşaatına başlanması 

hedeflenmektedir. 

 2-Maliye Bakanlığı tarafından Müdürlüğümüze tahsis edilen Tabaklar Mahallesinde bulunan  

1300 m2’lık arsaya İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü  hizmet binalarının inşaatına 

başlanması, 

 3-İlimiz Gerede İlçesinde bulunup Kurumuza tahsis edilen eski Cezaevi arsasına, 

Gerede,Dörtdivan,Mengen ve Yeniçağa ilçelerindeki müracaatlarının ve hizmetlerin sunulması için 

Sosyal Hizmet Merkezi hizmet binasının inşaatı için gerekli çalışmaların yapılması  planlanmaktadır. 

 4-Müdürlüğümüz bünyesinde Şehit ve Gazilere Şubesinde birim oluşturularak, şehit olan 

kişinin ailesine psikolojik olarak destek olmak veya gazilerin rehabilitasyonları esnasında her türlü 

desteği sağlamak için meslek elemanları görevlendirilmesi yapılacaktır. 

Hedef 8: Toplam Kalite Uygulamaları 

 2015 yılına kadar Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarının Toplam Kalite yönünden 

standartlarının sağlanarak kalite belgelerinin alınması hedeflenmektedir. 
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Sıra 

No 

Amaç-Ana Hedef-Faaliyet Alt Amaç-Hedef Faaliyet Verimlilik 

Performansı 

2015  

BÜTÇE 

2016 

BÜTÇE 

2017 

BÜTÇE 

2018 

BÜTÇE 

2019 BÜTÇE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Aile Sosyal Destek Eğitim Programı 

(ASDEP) kapsamında yürütülen iş ve 

işlemlerde,Bolu Valiliği,Bolu 

Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü 

,Türk Kızılayı Bolu Şube Başkanlığı 

,Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakfı ve İl Müdürlüğümüz arasında 

imzalanan Bolu İli Evde Sağlık ve 

Bakım İşbirliği protokolü 

kapsamında yürütülecek hizmetler 

için Müdürlüğümüz bünyesinde 

görevlendirilmek üzere meslek 

elemanlarının  (1 Sosyal Çalışmacı,1 

Psikolog,1 Aile Danışmanı 

sertifikasına sahip meslek 

elemanı)ücretlerinin bütçe imkanları 

doğrultusunda İl Özel İdaresi  

tarafından karşılanması. 

-Aile sorunlarına yönelik 

yürütülen hizmetlerin ivedi 

olarak sonuçlandırılması. 

 

-Evde Sağlık ve Bakım 

İşbirliği Protokolü 

kapsamındaki çalışmaların 

daha verimli hale getirilmesi. 

 

-Hizmetlerin 

Profesyonel bir 

yaklaşımla 

sunulması. 

 

-Personelin iş 

verimliliğinin 

arttırılmasıyla iş ve 

işlemlerin hızlı bir 

şekilde 

sonuçlandırılması. 

 

 

 

 

 

 

60.000 TL 

 

 

 

 

 

 

70.000 TL 

 

 

 

 

 

 

80.000 TL 

 

 

 

 

 

 

90.000 TL 

 

 

 

 

 

 

100.000 TL 

 

 

 

 

 

2 

İlimiz Semiha Şakir Spastik 

Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon 

Merkezi binası yanındaki arsada 

"Engelsiz Yaşam Evleri" yapılarak 

engelli çocuklarımıza sağlık , 

barınma , eğitim ve sosyal 

faaliyetleri için yaşam alanı inşaa 

edilmesi. 

-Engelli çocuklarımızın 

sağlık,eğitim,barınma 

ihtiyaçlarının daha rahat bir 

ortamda giderilmesi 

-Çeşitli nedenlerle(rapor 

alma,resmi iş ve işlemler ,vs 

)ilçe ve köylerden gelen 

maddi durumu yetersiz 

engelli ailelerinin 

faydalanabileceği 

misafirhanenin bu yaşam 

alanında hizmet vermesi. 

 

 

 

-Engelli 

bireylerimize 

sunulacak hizmet 

kalitesinin 

arttırılması. 

 

 

 

 

1.000.000 TL 
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3 

İlimiz Tabaklar Mahallesinde 

bulunan Müdürlüğümüze tahsis 

edilen arsada, Aile ve Sosyal 

Politiklar İl Müdürlüğü ve Sosyal 

Hizmet Merkezi hizmet binalarının 

inşaa edilmesi. 

Hizmet verilen kesimin 

ihtiyaçları doğrultusunda 

koordineli bir şekilde çalışan 

Müdürlüğümüz ve Sosyal 

Hizmet Merkezinin tek çatı 

altında toplanması 

sağlanarak, sunulan 

hizmetlere kolay 

ulaşılabilirliğin sağlanması. 

 

-İş ve işlemlerin 

daha hızlı 

yürütülmesi,bu 

sayede daha fazla 

ihtiyaç sahibine 

hizmet götürülmesi. 

 

 

 

 

1.000.000 TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

İl genelinde Sosyal Hizmetler 

kapsamında hizmet verilen aile ve 

sosyal risk gruplarının , engelli, 

kadın,aile,yaşlı,şehit yakını ve 

gazilerin iş ve işlemlerinin ivedilikle 

yürütülmesi ve sonuçlandırılması 

için müracaatların tespit edilmesinde 

kullanılmak üzere İl Özel 

İdaresinden 2 adet hizmet aracı 

temin edilmesi. 

-Bölgenin coğrafi 

ihtiyaçlarına uygun,sorunlara 

ivedilikle müdahale edilip iş 

ve işlemlerin 

sonuçlandırılması 

 

 

-Daha fazla ihtiyaç 

sahibine hizmet 

götürülmesi 

 

 

 

 

70.000 TL 

 

 

 

 

75.000 TL 

 

 

 

 

80.000 TL 

 

 

 

 

85.000 TL 

 

 

 

 

90.000 TL 

 

 

 

 

5 

İl genelinde Toplum Kalkınmasında 

Gönül Elçileri Projesi kapsamında 

"Koruyucu Aile", "Kadınlar İçin 

Mesleki Eğitim" hizmetlerini 

tanıtmak için broşür,reklam afişleri 

bastırılması,çeşitli organizasyonlarla 

(tiyatro,seminer,tanıtım reklamları) 

toplumsal farkındalık oluşturulması. 

-Koruyucu aile sayısının 

arttırılarak korunma ve 

bakım altında bulanan 

çocuklarımızın aile 

ortamında yetiştirilmelerini 

sağlamak. 

-Kadınların iş hayatına aktif 

katılımlarının sağlanması. 

 

 

 

-Tanıtıcı 

faaliyetlerle geniş 

kitlelere ulaşılması. 

 

 

 

5.000 TL 

 

 

 

6.000 TL 

 

 

 

7.000 TL 

 

 

 

8.000 TL 

 

 

 

9.000 TL 

 

 

 

 

 

6 

Hizmet verdiğimiz bireylerle çalışan 

diğer kamu kuruluşlarındaki (Sağlık, 

Adliye, Cezaevi ,Kredi Yurtlar 

Kurumu, İşkur vs) meslek 

elemanlarının Müdürlüğümüzün 

hizmet sunduğu kişilerin raporlama 

ve evrak işlemlerini kurumlarında 

yapmalarının sağlanması, bu meslek  

elemanlarının Müdürlüğümüz hizmet 

içi eğitim programlarına dahil 

edilmesi 

-İş ve zaman tasarrufu 

sağlanarak iş ve işlemlerin 

ivedilikle sonuçlandırılması, 

bu sayede daha fazla ihtiyaç 

sahibine hizmet götürülmesi. 

 

 

 

-Zaman tasarrufu 

sağlanarak iş 

verililiğinin 

arttırılması. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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Sıra 

No 

Amaç-Ana Hedef-Faaliyet Alt Amaç-Hedef Faaliyet Verimlilik 

Performansı 

2015  

BÜTÇE 

2016 

BÜTÇE 

2017 

BÜTÇE 

2018 

BÜTÇE 

2019 BÜTÇE 

 

 

 

7 

İl genelindeki engelli 

vatandaşlarımızın iş hayatına aktif 

katılımlarının sağlanması için sivil 

toplum kuruluşları, dernekler,gerçek 

ve tüzel kişiler tarafından yapılan 

projelere ilgili Müdürlükler 

tarafından desteğin sağlanması. 

Engelli istihdamı konusunda 

toplumsal duyarlılığın 

oluşturulması  

 

-Müdürlüğümüz 

tarafından proje 

yapan girişimcilere 

tanıtım ve mesleki 

desteğin sağlanması 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

İlimiz genelinde Çocuk Hakları 

Komitesi tarafından yapılan tanıtım 

ve bilgilendirme faaliyetleriyle 

ilimizdeki çocuklarımızın "Çocuk 

Hakları" konusunda 

bilinçlendirilmesinin sağlanması. 

-Tanıtım faaliyetleriyle 

(seminer,yarışma,tiyatro vs.) 

çocuklarımız için toplumda 

farkındalık oluşturmak. 

 

-Çocuk Hakları 

Komite üye 

sayısının arttırılarak 

özellikle 

dezavantajlı 

çocuklara 

ulaşılmasının 

sağlanması. 

 

 

 

 

- 

    

 

 

 

 

9 

 

5395 Sayılı kanun kapsamında İl ve 

İlçe Koordinasyon sekretaryalarının 

ilgili kamu kurumlarıyla koordineli 

çalışmalarının sağlanması, 

mahkemelerce verilen tedbir 

kararlarının denetimlerinin 

sağlanması. 

 

-Oluşturulan İl ve  İlçe 

koordinasyon 

sekretaryalarının ilimizde 

risk faktörü oluşturan 

konularda (madde 

bağımlılığı,istismar,çocuk 

işçiliği vs) yapacağı 

faaliyetlere mesleki desteğin 

sağlanması. 

 

-5395 sayılı kanun 

kapsamında verilen 

tedbir kararlarının 

denetimlerinin 

sağlıklı bir şekilde 

yapılması. 

 

 

 

 

- 
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BOLU İLİ ÖEL İDARESİ 2015-2019 YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK PLANLAMA 

SAĞLIK ÇALIŞMA KOMİSYONU 

S.No Ad-Soyad Görevi Kurum-Kuruluş 

1 Dr. Mahmut ARIK Sağlık Müdürü İl Sağlık Müdürlüğü 

2 Emine ERDAL İl Genel Meclisi Üyesi Özel İdare 

3 Dr. Alkan ÖNCÜ Kurum Doktoru Özel İdare 

4 Dr. Esra EMİN Sağlık Müdür Yardımcısı İl Sağlık Müdürlüğü 

5 Dr. Züleyha ŞENTÜRK Şube Müdürü İl Sağlık Müdürlüğü 

6 Dr. Akif KURTOĞLU Şube Müdürü İl Sağlık Müdürlüğü 

7 Bedri KONUK Şube Müdürü İl Sağlık Müdürlüğü 

8 Sevgi ÖZTÜRK Hemşire İl Sağlık Müdürlüğü 

9 Uğur PAY İdari Hizmetler Başkanı Kamu Hast. Birliği Genel Sekr. 

10 Mehmet GÖREN Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Kamu Hast. Birliği Genel Sekr. 

11 Dr. Yaşar DAĞISTANLI Başhekim A.İ.B.Ü. - Tıp Fakültesi 

12 Dr. Aysu KIYAN Yard. Doç Dr. A.İ.B.Ü. - Tıp Fakültesi 

13 Dr. Esra UCA Şube Müdürü Halk Sağlığı Müdürlüğü 

14 Sinan ASLANOĞLU Şube Müdürü Halk Sağlığı Müdürlüğü 

15 Dr. Ünal BARUTÇU Sorumlu Hekim Toplum Sağlığı Merkezi 

16 Dr. Hülya ENSARİ Başhekim Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hast. 

17 Dr. Cenk YAMANER Doktor Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hast. 

18 Arzu ÖZKAN Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Fizik Tedavi ve Rehb. Hast. 

19 Dt. Baran AKAN Başhekim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 

20 Dr. Faruk Karslı Aile Hekimi Aile Hekimleri Derneği 

21 Dt. Rahime DEDEOĞLU Diş Tabipleri Odası Başkanı Diş Tabipleri Odası 

22 Dr. Fatih DEMİRCİOLĞU Tabipler Odası Başkanı Bolu Tabipler Odası 

23 M. Aytaç ÖZER Eczacı Bolu Eczacılar Odası Başkanı 

24 Büşra AVCI Şube Yöneticisi Bolu Kızılay Şubesi 

25 
Dr.Mesut 

KALAYCIOĞLU 
Mütevelli Heyeti Üyesi İzzet Baysal Vakfı 
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1. ORMAN  
   

 

 İl yüzölçümünün % 64’üne tekabül eden orman alanları toplamı 506.582 ha.dır. Bu alanın 

tamamı koru ormanlardan oluşmaktadır. Koru alanlarının 384.749 ha. normal, 121.883 ha. bozuk 

ormanlardan oluşmaktadır.(Bolu Orman Bölge Müdürlüğü) 

 

 İl ormanlarının yarıya yakın kısmını çam türleri oluşturmaktadır. Göknar, kayın, meşe ağaçları 

da il ormanlarında bulunulan diğer ağaç türleridir. 

 

 Bolu, Türkiye’nin flora zenginliğinde önemli yeri olan bölgelerden biridir. Bolu florasında 

(Düzce dahil) 882 tür bulunmaktadır. Bunların 84’ü Türkiye endemik türlerindendir. Sadece Bolu’ya 

özgü 3 endemik tür mevcuttur. (Tatar,2004) 

 

429.216 ha. orman alanının kadastrosu yapılmıştır. Bir kısmının tescil işlemleri 

bitirilememiştir. 80.200 ha. alanın ise kadastro işlemlerine hiç başlanmamıştır. 

 

 İldeki 493 köyün 419’u orman köyüdür. İl nüfusunun yaklaşık % 28’i orman köylerinde 

yaşamaktadır. İlin orman yollarının uzunluğunun toplamı 8.934 km. olup, bunun 6.456 km.si yapılmış 

2.478 km sinin de yapımı planlanmıştır. (Bolu Orman Bölge Müdürlüğü) 

 İlimizdeki tüm okulların çevre ve bahçe düzenleme çalışmaları yapılmakta ve devam 

etmektedir. 

 

  

Stratejik amaç: 1- Ormanların Korunması 
 

 Ormanlar, orman sayılan yerleri ve bu yerlerdeki biyolojik çeşitliliği, her türlü biyotik ve 

abiyotik zararlılara karşı korumak. 

 

 Strateji 1- Sürdürülebilir kalkınmada orman kaynaklarının önemi, orman alanlarının 

korunmasının gerekliliği konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve orman alanları üzerindeki baskı ve 

tehditlerle mücadelede kamuoyu desteğinin sağlanması  

Strateji 2- Ormanların korunmasında etkinliğin artırılması yönünde orman köylüleri, gönüllü 

kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılması. 

Strateji 3- Başta orman köylüleri olmak üzere toplumun ormanlara zarar yapan biyotik ve 

abiyotik zararlılar konusunda (nedenler, sonuçlar, ihtiyaçlar vb.) bilinçlendirilmesi, 

Strateji 4- Ormanların korunmasında orman köylüleri, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgi 

gruplarının sorumluluk almalarının sağlanması, bu konuda yapılacak faaliyetlere etkin katılım ve 

katkılarının alınması, 

 

Hedef -1.1- Ormanların yangınlara karşı korunması  

Yangınla mücadele organizasyonu güçlendirilecektir. 

 

Faaliyetler 
 

1.Orman köylerine İl Özel İdaresi işbirliğiyle su tankı temini sağlaması yapılacaktır. 

2.Orman yangınlarını önleyici bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları aksatılmadan devam 

edilecektir. 
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Hedef -1.2-Orman Zararlıları ve Hastalıkları ile Mücadele 
 

Orman zararlıları ile mücadele kapasitesi artırılacak; bu kapsamda mekanik, biyolojik ve 

biyoteknik mücadele oranı %90’a çıkarılacaktır. 

 

Faaliyetler 
 

1-Orman köylülerinin odun ve odun dışı orman ürünleri ihtiyaçları, ormanların kapasitesi 

dahilinde karşılanacak, orman köylülerinin ormanların odun dışı üretim ve hizmetlerinden faydalanma 

ve gelir elde etme imkanları geliştirilecek, 

2-Halkın yaşam alanlarında, sosyal, eğitim, spor, ibadethane mekânları ve mezarlıklarda ve 

orman alanlarında orman zararlıların tespit ve mücadelesi Orman Bölge Müdürlüğü ve Batı Karadeniz 

Ormancılık Araştırma Enstitüsü işbirliği ile gerçekleştirilecektir. 

 

Hedef -1.3-Orman Suçlarının Azaltılması 
 

İnsanların ormanlara yönelik olumsuz insan müdehalelerine karşı alınacak önleme tedbirleri 

artırılacak ve bu kapsamda işlenen orman suçlarının sayısı azaltılacaktır. 

 

Faaliyetler 
 

1-Özel öneme sahip korunan alanlarda, orman kaynakları üzerindeki baskının azaltılabilmesi 

için Kırsal Kalkınma faaliyetleri ve projeleri desteklenecektir.(Bal ormanları, badem ve ceviz ekimleri, 

özel ağaçlandırma) 

2-Köy tüzel kişilikleri ile işbirliği ve protokoller yapılarak hem civardaki ormanlar korunacak, 

hem de burada yaşayan köylülere kaynak aktarımı yapılarak ormanlara halkın sahip çıkması ve orman-

halk bütünlüğü sağlanmış olacaktır. 

3-Gençleştirme ve rehabilitasyon alanlarının korunmasında her yıl 45 köy tüzel kişiliği ile 

işbirliği yapılacaktır. 

4-Geniş katılımlı mera ıslah ve otlatma planlarının hazırlanması için alt yapı oluşturulacak ve 

çalışmalara başlanacaktır. 

  

Hedef -1.4- Orman Alanlarında Biyoçeşitliliğin Korunması 
 

Orman alanlarındaki biyoçeşitlilik tespitleri yapılacak, bu alanlar düzenli olarak izlenecek ve 

korunması gerekenler koruma altına alınacaktır.  

  

Faaliyetler   
 

1-Biyoçeşitlilik çalışmaları Orman Bölge Müdürlüğü ve  Batı Karadeniz Ormancılık 

Araştırma Enstitüsü işbirliği ile yapılacaktır. 

   

Hedef -1.5- Ormancılık alt yapısının güçlendirilmesi 
 

 Ormancılık alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla plan dönemi sonuna kadar toplam 

300 km. yeni orman yolu yapılacaktır. Bu kapsamda ayrıca geçmiş yıllarda yapılan mevcut yolların 

iyileştirilmesini sağlamak için her yıl %3 oranında orman yolu standart hale getirilecektir. 
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Faaliyetler 
 

1- Ormanların fiziki alt yapısı geliştirilecek ve iyileştirilmesi sağlanacaktır. 

 2-Bina ve tesislerin yapımında yöresel mimariye ve doğal peyzaja uyumlu olmaya özen 

gösterilecektir. 

3- Plan döneminde (2015-2019) ormancılık hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için 300 km 

yeni orman yolu, 2000 Km büyük onarım, 350 km üst yapı, 60 m köprü, 400 km sanat yapısı, 30.000 

km orman yolu bakımı, 75 km traktör yolu yapılacaktır.  

 

Hedef -1.6- Orman Köylerinin Desteklenmesi  
 

Ormancılık çalışmalarının sürdürülebilirliğini sağlamak üzere orman köylerinde sosyo-

ekonomik kalkınma desteklenecektir. 

 

Faaliyetler  
 

1- Orman köylerinde 2013 yılında uygulamaya başladığımız dış cephe yalıtım ve PVC 

uygulaması büyük memnuniyet oluşturmuş ve yoğun talep ortaya çıkmıştır. Bölge Müdürlüğümüze 

gelen Orköy içerikli ödeneğin büyük bölümü bu uygulamaya ayrıldığı halde taleplerin ancak küçük bir 

bölümünü karşılamaktayız. İl özel İdaresince bu uygulamaya katkı verilmelidir.  

 2-Orman köylerinde kurulan kooperatiflere proje ve eğitim desteğiyle köylülerin ürettiği 

ürünlerin pazarlanması ve değerlendirilmesi için yatırım ve işletme kredisi verilecektir.  

 

Stratejik Amaç -2 Ormanların Geliştirilmesi 
 

Mevcut ormanları geliştirmek, verimliliği artırmak ve alanlarını genişletmek. 

 

Strateji: 1- Ormanlarda yapılacak Silvikültürel müdehalelerde çok yönlü işlevlerin göz 

önünde bulundurulması 

Strateji: 2- Orman geliştirme çalışmalarında şeflik bazında entegre, yerel halk ve ilgi 

gruplarının katılımının sağlanması, ekosistemlerin zarar görmemesi temel koşula dayalı olmasına özen 

gösteren teknik/ metotlar uygulanması   

 

Hedef -2-1  Orman bakım tedbirlerinin artırılması,  
 

Plan dönemi (2015-2019) sonuna kadar verimli ormanların iyileştirilmesine ve verimliliğin 

artırılmasına yönelik silvikültür bakım tedbirleri % 10 artırılacaktır. 

 

Faaliyetler 
 

1-Plan döneminde 40.000 hektar alanda gençlik – kültür bakımı yapılacaktır 

2-Toplam 20.000 hektar alanda sıklık bakımı yapılacaktır. 

3-Karaçam,sarıçam,meşe ve kayın gibi asli ağaç türlerinin dışında meyveli ağaçlardan(ahlat, 

kiraz, alıç vb.) türlerden 1 ton tohum ve 250.000 adet fidan üretilecektir. 

4-Toplam 1.500 hektar alanda koruya tahvil çalışması yapılacaktır. 

5-500 ha. erozyon kontrolü ve 250 ha. mera ıslahı yapacaktır. 

6-Yeni silvikültürel uygulamaların başarısı için uygulamacı personele gerekli eğitimler 

verilecektir. 
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Hedef -2-2  Bozuk Ormanların rehabilitasyonu 
 

Strateji: 1- Öncelikle yörenin doğal ağaç, ağaççık ve bitki türleri kullanılarak ağaçlandırma 

ve ıslah çalışmaları yapılacaktır. Bu sahaların biyolojik çeşitliliğinin korunmasına ve genetik 

kirlenmeden kaçınılmaya özen gösterilmesi sağlanacaktır. 

 

Faaliyetler 
1-Bozuk orman alanlarındaki zengin odun dışı orman ürünleri potansiyeli ekosistem dengesi 

içerisinde korunacak, köy tüzel kişiliklerine öncelik verilerek değerlendirilecektir. 

 

Hedef -2-3  Ormanların Gençleştirilmesi 
 

2019 yılın sonuna kadar 3.000 Ha alanda doğal gençleştirme, 250 ha alanda yapay gençleştirme 

çalışmaları gerçekleştirilecektir. 1500 ha. yapay gençleştirme yapılacaktır. 

 

Faaliyetler 
1-Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan eylem planlarının uygulama alanları 

takibi yapılacaktır. 

2-Uygun hazine arazileri üzerinde özel sektör ve diğer ilgi gruplarınca çok amaçlı 

ağaçlandırmaların tesis edilmesi hususları desteklenecektir. 

3-Ağaçlandırılacak hazine arazilerinin kadastro ve tapu tescil işlemleri yapılacaktır. 

 

Hedef -2-4  Ormanların kalite ve verimliğinin artırılması  
 

Piyasa taleplerine uygun ürün elde etmek üzere; plan döneminde toplam 5.000 ha alanda 

kaliteli odun yönelik budama yapılacaktır. 

 

Strateji: 1- Korumanın sağlanması ve baskıların azaltılması suretiyle ormanların doğal yolla 

gençleştirilmesine ve imarına öncelik verilecektir.  

 

Faaliyetler 
 

1-Meşcere sağlığıyla beraber kaliteli ürün elde etmeye yönelik budama uygulamaları 

yaygınlaştırılacaktır 

2- Orman rejimine tabi orman içi açıklıklar ve özelliğini büyük ölçüde yitirmiş bozuk alanlarda 

doğal yolla gençleştirilmesi mümkün olmayan yerlerin yeniden verimli ormanlara dönüştürülmesi için 

suni gençleştirme çalışmaları yapılacaktır 

 

            Hedef -2-5  Toprak muhafaza ve havza ıslahı 

  

 Erozyonla mücadele edilecek, sel ve çığ kontrol çalışmaları yürütülecektir. 

 

Faaliyetler 
1- Ormanlarda açılan maden sahaları ıslah ve rehabilite edilerek, tekrar orman alanı olarak 

kazanılması sağlanacaktır. 
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Stratejik amaç: 3- Orman Kaynaklarından Faydalanma 
 

 Ormanların ürettiği mal ve hizmetlerden toplumun gelişen ve değişen beklentilerini en üst 

düzeyde karşılamak, ormanlardan çok yönlü ve sürdürülebilir şekilde faydalanmak. 

 

 Strateji: 1- Ormanların ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyonlarını ve bunlara bağlı 

işletme amaçlarını en iyi şekilde yerine getirmeye yönelik hizmetlerinden en üst seviyede 

faydalanılması , 

 Strateji: 2- Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarındaki yaban hayvanlarının doğum 

yaptığı aylarda üretim çalışması yapılmamasına özen gösterilmesi, 

 

 Hedef -3-1 Odun dışı orman ürünlerine yönelim 
 Odun dışı orman ürünlerinin (ODOÜ) potansiyeli tespit edilerek, faydalanma düzenlenecek 

ve plan döneminde ekonomik öneme sahip Odun dışı orman ürünlerinin (ODOÜ) ürün çeşit ve miktarı 

artırılacaktır.  

 

            Faaliyetler 
 

1-Odun dışı orman ürünlerinin üretimi, işlenmesi,  pazarlanması konularında orman 

köylülerinin bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına yönelik eğitim ve destek programları 

düzenlenecektir. 

2- Türk fındığı, mantar v.b. türlerde faydalanmanın devamlılığı için geliştirme ve yetiştirme 

imkanları araştırılacaktır. 

3- Bal üretiminin arttırılması için mevcut bal ormanlarına önem verilecektir, yeni tesis 

kurulması çalışmaları yapılacaktır. 

4-Ceviz yetiştiriciliğinde ilimizin marka olması için her türlü teknik ve teşvik sağlanacaktır. 

5-Yabani kirazın İlimizde bulunduğu tüm alanlar yerinde incelenerek, türün durumu ortaya 

konulacaktır. Ayrıca türe dikkat çekilerek, farkındalık oluşturulacaktır.  

 

 Hedef -3-2  Piyasa talebine uygun üretim 
 

 Orman üretim gücü dikkate alınarak, piyasanın taleplerinin en yüksek seviyede ve kalitede 

karşılanması amacıyla plan dönemi sonuna kadar yıllık 1.000.000 M3 endüstriyel odun ve 490.000 ster 

yakacak odun üretimi yapılacaktır. Endüstriyel odun üretiminde verimlilik % 84’e, tomruk 

üretimimizde kaliteli tomruk üretimi %5’e çıkarılacaktır. 

 

Hedef -3-3-Ormanları koruyucu ve çevresel hizmetleri 
  

 İklim değişikliği ile mücadele kapsamında ormanların artan ekolojik işlevleri yanı sıra 

koruyucu ve çevresel hizmetlerinden daha fazla faydalanılması yönünde çalışmalar yapılacaktır. 

 

            Hedef -3-4-Rekreasyon Hizmetleri 
  

Ormanların sosyal, kültürel, bilimsel ve estetik hizmetlerinden toplumun daha fazla faydalanmasını 

sağlamak amacıyla şehir ormanı ve mesire yerlerinin fonksiyonelliği ve işlevi arttırılacaktır. 
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Stratejik amaç: 4- Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 
 

 Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü tarafından yürütülecek 

faaliyetler: 

 

1-Seben Taşlıyayla göletinin orman ekosistemi üzerine olan etkileri ortaya konulacaktır. 

2-Aladağ Çayı havzasında akarsu kenarında toprakta depo edilen karbon miktarı tespit 

edilecektir. Farklı arazi kullanım türlerindeki (orman, tarım, mera) toprağın karbon depolama 

kapasitesi belirlenecektir. 

3- İlimizin mevcut fauna zenginliğini önemli ölçüde ortaya çıkaracak yapılacaktır. Önemli 

hayvan türlerimizin tercih ettiği habitatlar ve davranış şekilleri ortaya konulacaktır. Bazı hayvanları 

hassas dönemleri (çiftleşme, yuva yapma zamanı, kış uykusu vb.) üzerine araştırmalar yapılacaktır. 

4- İlimiz yaban hayvanlarının sebep olduğu trafik kazaları ve bunları önleme adına yapılan 

çalışmalar yapılacaktır. 

 

2- DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARK 
 

Hayvan Koruma 

Hedef: Evcil ve Yaban hayvanlarının hayvan hakları kapsamında insan ve çevre sağlığına uyumlu 

olarak yaşamlarını sürdürmeleri sağlanacaktır.  

Faaliyet:  
1- Sahipli evcil hayvanların (kedi, köpek) küpelendirilerek kimliklendirilmesi, kayıt altına 

alınması, tüm aşılarının yapılması ve kısırlaştırılması yönünde çalışmalar sürdürülecektir. 

2- İl genelinde uygulanmak üzere çevre ve insan sağlığını korumak amacıyla, sahipsiz evcil 

hayvanların, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yaşamlarını sürdürmeleri için ilgili 

kurum kuruluş ve STK işbirliği ile 2010 yılında başlanan kapsamlı proje çalışmalarına devam 

edilecektir. 

3- Yaban hayvanlarının yaşam ortamları korunup, iyileştirilmesi sağlanacak, ihtiyaç duyulması 

halinde yoğun kış dönemlerinde beslenmelerine katkıda bulunulacaktır. 

Mekansal Gelişme ve Fiziki Planlama 

Hedef: İl genelinde mekânsal ve sektörel gelişmeleri, süreçleri yönlendirme yeteneğine sahip, 

mevcut kentsel sorunları çözen, yaşanılabilir ve insan ölçeğinde, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, 

uygulanabilir üst ve alt ölçekli fiziki planların öncelikli bölgeler başta olmak üzere il genelinde her 

ölçekte yapılması ve uygulanması sağlanarak tanımsız alan bırakılmayacaktır. 

Faaliyet:  
1- Yedigöller Milli Pakı Uzun Devreli Gelişme Planı çalışmaları tamamlanmış olup, onay 

aşamasındadır. Bakanlık sunumları yapılmıştır. 

2- Gölcük Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planları 2013 yılı içerisinde tamamlanmış olup plan 

hükümleri doğrultusunda uygulama projeleri hazırlanmaktadır.  

3- Mesire yeri iken ….. sayılı bakanlık oluru ile tabiat parkı olarak tescil edilen Karagöl, Göksu, 

Beşpınarlar, Sünnet Gölü ve Sülüklügöl tabiat parklarının Uzun Devreli Gelişme Planı 

çalışmalarına başlanmış olup söz konusu alanların mesire yeri iken hazırlanan yönetim planları 

mevcut olup Uzun Devreli Gelişme Planları onayına kadar yürürlükte olup bu kapsamda 

çalışmalar sürdürülecektir. 
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Turizm 

 
Doğa Turizmi 

Hedef: Turizm potansiyeli olan göl, gölet ve yaylalar ile kırsal yerleşim birimlerinin turizm 

sektörüne olan katma değeri artırılacaktır. 

 

Faaliyet: 
1- 2013 – 2023 yıllarını kapsayan Doğa Turizmi Gelişme Planı ve Doğa Turizmi (Eko 

Turizm)  Planları Şube Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca hazırlanmış olup planda 

öngörülen turizm faaliyetlerini hayata geçirmek üzere gerekli çalışmalar ilgili kurumların 

katılımı ile yürütülecektir.  

 

Av Turizmi 

Faaliyet: 
1-  İlimizde 3 adet örnek avlak tescil edilmiştir. 1 adet devlet avlağı vardır. Av turizmi 

çeşitlendirilerek çalışmalar devam edecektir. 

2- İlimizde 3 adet yaban hayatı gelişme sahası bulunmaktadır (Yedigöller, Abant, Göynük 

Kapıormanı Yaban Hayatı Gelişme Sahaları)  

3- Sportif olta balıkçılığını geliştirmek için Abant Gölü ve Yedigöller’ de her yıl 

balıklandırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar, düzenli bir şekilde devam 

edecektir. 

4- İlimizde bulunan av sahalarında, av turizmi çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar 

bakanlığımızın ilgili mevzuatında öngörülen kural ve kısıtlamalar çerçevesinde devam 

edecektir.   

 

       

3- METEOROLOJİ 

  Stratejik amaç: Meteorolojik olayları ve iklimi sürekli izleyerek yorumlamak ve ilgililerle 

sonuçları paylaşmak; tüm sektörler ve vatandaşlar için can ve mal güvenliğini, yaşam kalitesini artırıcı, 

kaliteli, kesintisiz ve güvenilir meteorolojik hizmetler sunmak. 

Hedef 1- İllimizde Faal olarak işletilen İnsanlı ve İnsansız  meteorolojik ölçüm 

istasyonlarından elde edilen veriler ile  daha tutarlı ve uzun vadeli tahminler, ekonomimize büyük 

katkılar sağlayacaktır. 

  Faaliyet: 

1- Müdürlüğümüzün merkezinde  Meteorolojide saatlik yer gözlemi (SİNOPTİK) ve iklimsel gözlem 

(KLİMATOLOJİK) olmak üzere iki çeşit yer gözlemi yapılmaktadır. Sinoptik gözlemler hava 

tahmininde kullanılan gözlemlerdir. 

2 – Hazırlanan tüm Meteorolojik ürün ve tahminler internet sitemizde (www.mgm.gov.tr) eş zamanlı 

olarak yayımlanır. Ayrıca tüm tahmin ve uyarılar kamuoyuna duyurulmak üzere Radyo, TV’ler, Basın, 

Ajanslar ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına anında ulaştırılması sağlanmaktadır. 

3- Kuvvetli Meteorolojik hadiselere bağlı can ve mal kayıplarını azaltmak amacı ile Meteoroloji Genel 

Müdürlüğünün hazırladığı uyarılara ek olarak Bölge Müdürlükleri merkezlerinde 24 saat esasına göre 

çalışan Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezleri, sorumluluk sahasındaki il ve ilçeler için günlük ve 

beş günlük hava tahminleri yapmakta, gerektiğinde Meteorolojik verilere göre Meteorolojik Uyarılar 

anında ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmektedir. 
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  Hedef 2- Orman Yangınları İle Mücadele (Meteorolojik Karakterli Doğal Afetlerler) 

kapsamında MEUS modeli (erken uyarı)  İlimizdeki Orman alanlarında oluşabilecek yangınlar için 

önceden tedbir alınmasını sağlayacaktır. 

  Faaliyet:  

Genel Müdürlüğümüz tarafından üretilen orman yangını erken uyarı  (MEUS modeli) tahminlerini  

İlimizdeki Orman Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi sağlanmaktadır. 

  Hedef 3- İlimizdeki  Zirai Faaliyetler kapsamında Meteorolojin Zirai Tahminleri; tarım,  

havancılık, arıcılık, v.s alanlarda ürün çeşitliliği ve rekoltelerinde artışı sağlayacaktır. 

  Faaliyet : 

Genel Müdürlüğümüzün İlgili birimince üretilen Zirai Tahmin Raporu, Zirai Don, Nem Tahmini, Hasat zamanı 

tahmin, Buğday verim tahminleri  ilgili kurum-kuruluş ve ilgililere ulaştırılması sağlanmaktadır.  

Hedef 4 - İlimizde halen yapılan ve ilerde kurulacak yeni ölçüm istasyonları ile hem 

meteorolojik ölçüm ağını sıklaştırmak hem de bu sık ağdan elde edilen veriler, yapılacak daha tutarlı 

ve uzun vadeli tahminler, ekonomimize büyük katkılar sağlayacaktır. 

  Faaliyet:  

2015 planlarında kurulacak diğer otomatik İstasyonlar Dörtdivan( Otomatik Dağ İst.),Gerede               

( Otomatik Dağ İst.) Teknolojik gelişmeler takip edilecektir. 

 

4- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
 

Stratejik Amaç: Yaşanabilir çevre ve marka şehir, hayat kalitesi yüksek şehir ve 

sürdürülebilir çevre temin etmek üzere, planlama yapım, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin iş işlem 

ve gerekli denetimlerin yapılması, çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim 

değişikliği ile mücadele etmek, piyasa denetimi ve gözetimi faaliyetleri ile yeni yapılacak binalarda 

kullanılacak her türlü Avrupa Birliği standartlarına uygun kaliteli malzeme kullanılmasının temin 

edilmesi, mevcut kamu binalarının depreme karşı güvenliklerinin tespiti, yeni yapılacakların yapım 

aşamasında mahallinden alınan demir donatı ve beton örneklerinin laboratuvar testleri yapılarak 

depreme karşı güvenli yapıların yapılmasının sağlanması, yapı denetim firmalarının, yapı 

malzemelerinin denetimlerinin ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum 

Kuruluşları ile işbirliği içinde yapılması 

 

Hedefler 
 

Hedef 1- İlçe belediyelerinin en az % 50’sinin atıksu arıtma tesis kurulmasının desteklenmesi 

sağlanacaktır. 

 

Faaliyet: 
 

1- İlçe belediyelerinin atıksu arıtma tesislerinin kurulması ve işletilmesi sağlanacaktır. 

 

Hedef 2- Atıkların kaynağında toplanması ve atık altyapı tesislerinin iyileştirilmesi 

sağlanacaktır. 

 

 

 

http://www.intranet.mgm.gov.tr/ormanyangin.htm
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Faaliyet: 
 

1- Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliği (BEKAB) tarafından yapılması planlanan Katı 

Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ile ilgili iş ve işlemler hızlandırılacaktır. 

2- Mevcut atık altyapı tesisleri iyileştirilecek, geri kazanılabilir nitelikteki atıkların en az yarısının 

kaynağında ayrı toplanması sağlanacaktır. 

3- Belediyelerin atık geri getirme merkezi oluşturması sağlanacaktır. 

4- İkili toplama sistemine geçilecektir. 

 

 

Hedef 3- Hava kalitesi korunacak, hava kirliliğine neden olan etkenler en aza indirilecektir. 

 

Faaliyet: 
  

1- Emisyon kirliliği kontrolü yapılacaktır. 

2-Temiz Hava Eylem Planı’nın uygulanması sağlanarak, düzenli hava kirliliği kontrolü yapılacaktır. 

 

Hedef 4- Entegre kirlilik önleme çalışmaları tüm hızıyla devam edecektir. 

 

Faaliyet: 
 

1-Entegre kirlilik önleme faaliyetleri artırılacaktır. 

 

Hedef 5- İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) uygulanacak ve izlenecektir. 

 

Faaliyet: 
 

1- İklim değişikliği ile mücadele faaliyetleri sürdürülecektir. 

2- İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) uygulanacak, izlenecek ve değerlendirilecektir. 

 

Hedef 6- Etkin çevre denetimi ve yaptırımı sağlanacaktır. 

 

Faaliyet: 
 

1- Planlı (birleşik) ve ani (plansız) denetimlerle etkin çevre denetimi ve yaptırımı sağlanacaktır. 

2- ÇED İzleme faaliyetleri sürdürülecektir. 

 

Hedef 7- Çevre izni ve lisansı belgesi çevreye kirletici etkisi olan tüm işletmelere 

yaygınlaştırılacaktır. 

 

Faaliyet: 
 

1- İşletmelere çevre izni ve lisansı belgesi ile geçici faaliyet belgesi verilme işlemi tüm hızıyla devam 

edecektir. 

 

Hedef 8: İl genelinde kamu binaları taranarak, beton dayanımlarının tespiti, riskli olanların 

daha kapsamlı incelenmesinin sağlanması (bakanlık ve üniversite katkıları ile) yaşanılabilir bir çevre 

için denetimlerin sürekliliği ve etkinliği sağlanacak ve mühendislik hizmetleri alınacaktır. 
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Faaliyet: 
 

1- İlimiz tüm ilçe ve köylerinde yürütülmekte olan denetim ve kontrollük hizmetlerini sağlıklı bir 

şekilde yürütülebilmesi için hizmetin gereği akaryakıt, kırtasiye, yakacak alımları ile tamir – bakım ve 

onarım giderleri karşılanacaktır. 

2-Yürütülen kontrol ve denetim hizmetlerinde kullanılan kırtasiye, akaryakıt, büro ve işyeri 

malzemeleri ve tamir bakım onarım giderleri için bakanlığımızdan yeterli ödenek gönderilmediğinden 

ödeneğe ihtiyaç vardır. Bu çerçevede gerekli giderler karşılanacaktır. 

 

Hedef 9: Marka şehirler hedefine ulaşmak üzere her tür ölçekteki mekana yönelik harita, 

planlama ve kentsel tasarıma ilişkin çalışmalara destek verilecektir. 

Faaliyet: 
 

1- Plan dahilindeki jeolojik-jeoteknik etüd raporları onaylanacaktır. 

2- Kaliteli ve güvenli yapılaşmayı sağlamak için 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu kapsamında 

denetimler artırılacaktır. 

3- Çevre ve imar mevzuatı ile yapım sözleşmelerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve sorunların 

çözümüne katkı da bulunacaktır. 

 

Hedef 10: Plan dönemi içerisinde iskan kanunu kapsamında hak sahiplerinin tamamının 

iskan talepleri karşılanacak ve hayat standartlarını yükseltmek üzere gerekli destek verilecektir. 

 

Faaliyet: 
 

1- Çeşitli sebeplerden dolayı yerleri kamulaştırılan vatandaşların müracaatları üzerine yapılacak olan 

hak sahipleri çalışmaları neticesinde iskânları sağlanacaktır. 
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BOLU İL ÖZEL İDARESİ 2015-2019 YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK 

PLANLAMA ÇEVRE, ORMAN VE MEKÂNSAL GELİŞME ÇALIŞMA KOMİSYONU 

Sıra 

No 

Adı ve Soyadı Görevi Kurum-Kuruluş 

1 Ahmet ÖZACAR Bölge Müdür Yard. Orman Bölge Müdürlüğü 

2 Ömer SEZGİN İl Genel Meclis Üyesi Özel İdaresi 

3 İbrahim YÜKSEL Şube Müdürü Orman Bölge Müdürlüğü 

4 Erdoğan ASMA Şube Müdürü Orman Bölge Müdürlüğü 

5 Muharrem KOÇ Şube Müdürü Orman Bölge Müdürlüğü 

6 Süleyman MEMİŞ B.K.O.A. Enst. Md. B.K.O.A. Enstitüsü Müdürlüğü 

7 Fatih BAŞTAR Mühendis B.K.O.A. Enstitüsü Müdürlüğü 

8 Ali MADEN İl Şube Müdür V. MPDK İl Şube Müdürlüğü 

9 Serpil UYSAL Mühendis MPDK İl Şube Müdürlüğü 

10 Fazlı BÜYÜK İl Müdürü Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğü 

11 M. Süleyman KARA İl Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

12 Muhsin KARAGÜZEL İl Müdür Yrd. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

13 Cemile ABDULGANİOĞLU Biyolog Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

14 Orhan BALANDI Harita teknikeri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

15 Yeliz ERDOĞAN Maden Mühendisi Özel İdare 
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