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2011 -  2015 STRATEJİK PLAN

İl Özel İdareleri Anayasamızın 127’inci maddesi esas alınarak 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
kanunu hükümleri doğrultusunda görevlerini yürüten bir kurumdur. Bu mevcut yasa çerçevesinde 
özerk bir kuruluş olan İl Özel İdaresinin üst yöneticisi olan Valiye de önemli sorumluluklar 
düşmektedir.

Mevcut haliyle İl Özel İdareleri mahalli, müşterek bir çok görevle sorumlu tutulmuşlardır. Bu 
sorumluluklann bir plan disiplini ile programlı bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

Bolu İl Özel İdaresi 2011 -  2015 Stratejik Plan çalışmaları da bu anlayışla; paydaş kamu 
kurum ve kumluşlan ile yerel yönetimler, sivil toplum örgütlerinin katılımları ile halkın görüş ve 
beklentileri de dikkate alınarak gerçekçi bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Uygulama aşamalarında 
başarılı olabilmesi için; gerçekçi, şeffaf ve hesap verilebilir bir plan olmasına çalışılmıştır.

2011 -  2015 Yılları Stratejik Planda öngörülen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için belirtilen 
faaliyetler ilgili kurumlarca yıllık çalışma ve iş programlarına dahil edilecek, Özel İdare 
kaynaklanyla yürütülmesi gereken yatırımlar ve hizmetler ise yıllık performans planlanyla 
gerçekleştirilecektir.

Önümüzdeki beş yılda Stratejik Planın Bolu İlinin ufkunu genişletmesi amaçlanarak 
hazırlandığından, bu hedefin yakalanması tüm kunımlarımızla hedefimiz olmalıdır.

İbrahim ÖZÇİMEN 

Bolu Valisi
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Hızla gelişen teknoloji ve küreselleşen dünyada, değişen dönüşen toplumsal yapı ve semıaye, 
emek, kaynak, bilgi dörtlüsünün önündeki neredeyse tüm engellerin kalkması sonucu kamu 
yönetiminin düzenlenmesinde küresel, ulusal, ulus aşın, yerel ölçeklerin; kamu, özel sektör sivil 
toplum kuruluşlan ve diğer unsurların katılımının kısa orta ve uzun dönemlerde dikkate alınmasını 
gerektiren yeni yaklaşımların benimsenmesi zorunluluk haline gelmiştir. Katılımcılığa, hesap 
verebilirliğe, şeffaflığa, başarının ölçülebilirliğine dayalı; dinamik, esnek, sürece odaklı demokratik 
mekanı ve kurumsallığı dikkate alan yaklaşımlann en önemli araçlarından birisini de “Stratejik 
Planlama” oluşturmaktadır.

Uluslar arası alanda yaşanan gelişmelerle birlikte yerel yönetimlerde başlayan reform 
çalışmalan ve bu çerçevede uygulanmaya başlanan Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim 
Avrupa Birliği süreci ile hız kazanmış ve hükümet programlarına yansımıştır. 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gereğince Stratejik Plan 
hazırlanması ve uygulanması zorunlu hale gelmiştir.

Bahse konu kanunlar çerçevesinde kamu idarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkmdaki Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan ve 2011-2015 yıllarım kapsayan “Bolu İl 
Özel İdaresi Stratejik Planı” İl Genel Meclisimiz tarafından 08.07.2010 tarih ve 167 sayılı 
kararımız ile onaylanmıştır.

Bolu İl Özel İdaresi Stratejik Planının İlimiz vizyonuna önemli katkı sağlayacağı inancıyla bu 
çalışmayı yürüten İdare çalışanlarını, planlama sürecinde özveri ile katkıda bulunan, tüm kamu, özel 
sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kutlar, planın hazırlanma ve kabul edilerek yürürlüğe 
girmesini sağlayan İl Genel Meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür eder hazırlanan bu stratejik planın 
İlimize ve ülkemize hayırlı olmasım dilerim.

Mücahit KUTLU 
Bolu İl Genel Meclis Başkanı
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Özel İdareler, Mahalli bir idaredir. 5302 sayılı kanunda İl Halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere kurulan seçilmiş ve atanmışlardan oluşan karar organları ile idari ve mali özerkliğe sahip kamu 
tüzel kişisi olarak tanımlanmıştır.

Özel İdareler İl sınırları içinde: eğitim, spor, sağlık, kültür, sanat ve turizm faaliyetleri ile sosyal hizmet ve 
yardımlar, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları dışında ise; imar. yol. su. kanalizasyon, tarımsal sulama ve 
gölet yapımı, arazi toplulaştırılması ve drenajı, kah atık, çevre düzeni, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin 
altyapısının desteklenmesi, termal alanlar, taşocakları ve sıhhi ve gayrisıhhi müessese ruhsatlandırması, İçme suyu 
tahsisi, su, göl ve göletlerin ticari kiralanması, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri, yapmakla 
mükelleftir.

Yine 5302 Sayılı İl Özel İdareleri Kanunu 31. maddesine istinaden Özel İdareler 5 yılda bir Stratejik 
Planlamalarını yapmak zorundadırlar.

Kamu idarelerinde stratejik planlamanın amaçları; kamu hizmetlerinin sunulmasında yararlanıcı-hizmet 
alan taleplerine duyarlılığın artırılması, amaç ve hedeflere dayalı yönetim anlayışı ve bütçelemenin geliştirilmesi, 
politika belirleme ve maliyetlendirme kapasitesinin güçlendirilmesi, hesap verme sorumluluğuna dayalı olarak 
planlamanın yapılmasıdır.

Stratejik Plan hazırlanması; 250 katılımcının iştiraki ile genel bir toplantı ile başlamış 01.02.2010 tarihinde 
stratejik plaıı hazırlama komisyonu oluşturularak, analiz, misyon, vizyon ve değerlendirme çalışmaları ile 
hazırlanmış ve İl Genel Meclisince kabul edilmiştir.

Stratejik Plan Çalışmalarında, Bolu İl Özel İdaresi 2011-2015 Stratejik Plan ile önümüzdeki 5 yılda R o lif  da 
gerçekleştirilecek faaliyetler tespit edilmiştir. Paydaşların katılımıyla karşılaştıkları ve kendileri için önemli olan 
sorunlar belirlenmiş, Bolıı'yu görmek istedikleri noktaya ulaştıracak önerilerine stratejik planda öncelikli olarak yer 
verilmiştir.

Bolu Özel İdaresi 2011-2015 Stratejik Plan çalışmalarında üstün gayretle çaba sarf eden Bolu İl Özel İdare 
personelimize. Bolu’nun gelecek 5 yılını planlayan ve önceliklerini belirleyecek olan bu çalışmada destek olan tüm 
paydaş kurumlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.

Özel İdare 2011 - 2015 Stratejik Planı Bolumuza hayırlı olsun.
Tahsin AKDUMAN 

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
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T.C.
BOLE İl. ÖZEL İDARESİ 
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sayı :M M.O.İÖİ.0.12.00.00ZS 40 Olom:ıtik - t û l  
Konu iSıratejik PLın

VALİLİK. MAKAMINA

il Özet idaresi 2006-201(3 Stratejik Plaııı Mart 2006 tarihinde İl Genel Meclisinde kabul 
edilmiş ve 2010 atımına kadar yürürlüktedir Ve yıl sonu itibarı ile birlikte sona ermekledir.

d d 02 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31 maddesi gereğince II Özel İdaresinin 2011 2015 
yıllarını kapsayacak olan Stratejik Planının hazırlanması gerekmektedir. Plan hazırlık çalışmalarının 
Planlama Komisyonu nezaretinde ve Genel Sekreter Tahsin AKDUMANhn koordinasyonunda: ti 
Merkezi vc İlçelerde, ilgili kamu kurum kuruluş yetkilileri, sektör temsilcileri, meslek kuruluşları 
ve sicil toplum kuruluştan temsilcileri iîo birlikle toplanılmasını aşağıda belirlilen takvime göre 
çalışmak üzere, ekteki tabloda belirtilen görevlilerin Stratejik Planlama Komisyonu olarak 
görev lendiril melerini.

Olur emirlerinize arz ederim.

i■ ki: I- Stratejik plan hazırlama süreci takvimi
2 -  Planlama Komisyonu

O  i. U  K
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STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU

1 Halil İbrahim AKPINAR Başkan (Vali)
2 Prof.Dr. Hayri COŞKUN üye (Abant I.B. Üniversitesi Rektörü)
3 Tahsin AKDUMAN Uye( Koordinatör) (Özel idare Genel Sekreteri)
4 Tahir BAYINDIR Uve (11 Emniyet Müd.)
5 Mücahit KUTLU Uye (11 Genel Meclis Bşk.)
6 Taner LAÇIN Uye (11 Genel Meclis Uvesi)
7 Metin DEMIRBILEK Uye (11 Genel Meclis Üyesi)
8 Sırrı KOSTERELI Uye (Orman Bölge Müdürü)
9 Oktay GÜNEŞ Uve (Genel Sekreter Yrd.)
10 Recep SEZER Uye (11 Milli Eğitim Müd.)
11 Dursun KOÇ Uye (11 Sağlık Müd.)
12 Mehmet ALT UN Uye (Tarım 11 Müd.)
13 Haşan KAPLAN Uye (11 Kültür ve Turizm Müd.)
14 Erturan ASILOGULLARI Uye (Sosyal Hizmetler 11 Müd.)
15 Suat ÇELEN Uye (Gençlik ve Spor Il.Müd.)
16 Metin AT ALAY Uve (11 Özel Id.Mali Hiz.Müd.V.)
17 Şakir ORUÇ Uve (11 Afet ve Acil Durum Md.V.)

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ TAKVİMİ

S.N Y A P IL A C A K  İŞ L E M AZAMİ TASLAK TAKVİM

1 Stratejik  Plan E kib in in  K u ru lm ası 01.02.2010

2
S tratejik  P lan A lt K om isyon ların ın  K urulm ası isim  

istenm esi
11 .02.2010 a k adar

3 S P  H azırlam a K om isyon u  T oplantısı 16 .02.2010 a k adar

4
Tüm  P aydaşlarla  (K am u, sektörler, S T K ) 1 .G enel 
T op lan tı................ (SW O T ) G Z FT  A nalizi ça lışm aları

22 .02 .2010 a kadar

5 A lt K om isyon  E ğitim  Sem ineri 08 -09 .0 3 .2 0 1 0  arası

6
K urum lar P lan H azırlam a A lt Ekip Ç alışm a T oplantıları 
(A naliz, m isyon ,v izyon  ve d eğerlen d irm e ça lışm aları)

1 .3 .2010-14 .04 .2010  arası

7 İl ve İlçe  Ü st Y öneticileri d eğerlen d irm e toplantısı 15.4 .2010 a kadar

8 Tüm  P aydaşlarla  2. G enel T op lan tı (K am u, sektörler, ST K ) 29.4 .2010  a kadar

9 Stratejik  P la n ’ın V alilik  m akam ına sunulm ası 01 .05.2010 a k adar

10 Stratejik  P la n ’ın İl E n cü m en ine sunum u 11.05.2010 a k adar

11 Stratejik  P la n ’ın İl G enel M eclisin e sunum u 01.06.2010
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STRATEJİK PLANLAMA ALT KOMİSYONLARI

No Alt Komisyon adı Komisyon Başkanı Görevi

1 Kırsal Kalkınma ve Kırsal Altyapı Oktay Güneş Gen. Sek. Yard.

2 Eğitim Recep Sezer İl Müdürü

3 Tarım Mehmet Altun İl Müdürü

4 Sağlık Dursun Koç İl Müdürü

5 Spor Suat Çelen İl Müdürü

6 Kültür ve Turizm Haşan Kaplan İl Müdürü

7
Sosyal Hizmetler ve

Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi
Erturan Asiloğulları İl Müdürü

8
Çevre ,Orman ve Mekansal 

Gelişme
Sırrı Köstereli Bölge Müdürü
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• • •

BOLU IL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 
ÇALIŞMA MODELİ

V A L I

d
Planlama Ekibi

v

Hazırlık Belgesi

Sekreterya 
II Özel idaresi

Sektörel ihtisas 
Komisyonları
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M İ S Y O N

GELECEĞE BAKIŞ

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 iVin yerel potansiyelini sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında 
optimum düzeyde harekete geçirerek, halkın sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yüksek 
olduğu evrensel düzeyde bir kent oluşturmaktır.

V İ Z Y O N

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.

İlkeler Bildirimi

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

• Hukukun üstünlüğü esasür. Bütün kamusal hizmet ve icraatlarda yasalar çerçevesinde hareket 
edilecektir.

• Kamusal icraatlar esnasında kamu görevlilerince en üst düzeyde etik ve erdemli davranışlann 
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 icraatlarda 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 
şikayetlere neden olmaksızın sunumuna dikkat edilecektir.

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

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

8



I- GİRİŞ
Bu çalışmada ilk olarak, kamu yönetiminin dünyada geçirmiş olduğu tarihi sürece kısaca 

değinilmiş, kamu yönetimi kültiiründeki 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, firsat 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.

ıı. 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 imkanı buldu.

Avustralya, Yeni Zelanda ve Kuzey Amerika’da ise başlangıçtan itibaren ekonomiye özel 
sektör hakim 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 
atilımlarla, 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 srnrrlann ortadan kalkmasma, küreselleşme olarak 
adlandmlan yeni olgularla birlikte rekabetçi ortamrn yaygrnlaşmasrna, derinleşmesine sebep oldu.

Ucuz işgücü imkanlan ve çeşitli teşvik yöntemleri ile yeryüzü yatirrmcrlannı cezb etmekte 
büyük başan gösteren Çin, rekabetçi ortamrn daha da derinleşmesinde önemli rol oynamaktadır.

Sürekli gelişen, yaygınlaşan rekabetçi ortamda şirketler, kârlarrnı verimliliklerini koruyarak 
varlrklannr sürdürebilmek amacryla 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 metotiannm ve bireylerin hayatının teknoloji odaklı değişimini gündeme 
getirmektedir.

Baü 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 kalıplanılın süratle değişmesi başta, ormanlar olmak üzere 
büyük ölçekli doğal çevre tahribatına yol açmış, tanmsal ilaçlar, evsel ve sanayi atık sulan toprak ve 
su kirliliğine sebep olarak gıda güvenliğini ve insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. 
Toprakla özdeşleşmesi yüzyıllar alan katı atık türleri ise doğal çevre üzerinde baskı oluşturan diğer 
önemli bir sorun olarak belirmektedir.

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

Artan enerji ihtiyacı, ülkeleri çeşitli yönlerden arayışlara yönlendirmekte, uluslar arası 
işbirliği imkanlarıyla 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 idan, hukuki, yasal düzenlemelerle birlikte, ekonominin bütün sektörlerinde önemli 
iyileştirmeler yapmakla yükümlü bulunmaktadır.

Bu kapsamda % 34 dolayında bulunan tanmsal istihdam ile, % 35 gibi bir orana sahip olan 
kırsal nüfusun % 10”1 ardan 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 
nüfiısun çarpık yapılaşma ve sosyo-ekonomik sorunlara yol açılmaksızm absorbe edilmesi.

• Özel sektörün uluslar arasr pazarda rekabetçi bir konuma taşrnabilmesi, yatırrm ortamrnrn 
iyileştirilmesi, istihdam imkanlarının artırılması için tüm sektörlerde 1/25.000 ölçekli planlarla 
arazi kullanımlarının mekansal belirlemelerinin yapılması ile alt ölçek planların yapımının 
süratle tamamlanması ve girişimcilere ucuz yatının alanlannın tahsisi.

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

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

• Doğal çevre üzerinde yoğunlaşan baskılann en aza indirilmesi amacıyla hava, toprak ve su 
kirliliğine yol açan etkenlerle doğal hayata yönelik tehditlerin ortadan kaldmlmasına 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’lı yıllardan bu yana uygulanan noktasal 
yaünm planlamasının ülke planlama ihtiyacını karşılayamadığı anlaşılmış planlamanın mekansal 
boyut içermesi gerektiği Sekizinci ve Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı Bölge ve İl Gelişme 
Stratejileri komisyon raporlannda bir çok kez dile getirilmiştir. Ülkemizin ulusal ölçekten yerel
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ölçeğe planlama stratejisinde değişiklik yaparak, yerel ölçekten ulusal ölçeğe planlama stratejisini de 
benimsediği ve karma bir planlama stratejisine yöneldiği görülmektedir.

İl gelişme planlannm yaygrnlaşması, yerel yönetim yasalarıyla İl Özel İdarelerine ve 
Belediyelere stratejik planlama zorunluluğu getirilmesi, söz konusu değişikliğin açık bir 
göstergesidir.

5302 sayılı yasa ile İl Özel İdarelerine Çevre Düzeni Planlan ve kırsal yerleşim birimlen 
için imar planı yaptırma görevi verilmiştir. 5403 sayılr Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 
ile de Tanın ve Köy İşleri Bakanlığınca arazi kullanım planlan yapılacak veya yaptmlacak, bakanlık 
ihtiyaca göre, arazi kullanım planlannm hazırlanması yetkisini Valiliklere devredebilecektir.

Ormancılık sektöründe de fonksiyonel planlama sürecine girilmiştir. Ormanlann korunması, 
geliştirilmesi ve işletilmesi çalışmalan 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 yatının ve hizmet planlan arasında uyum, entegrasyon ve eşgüdüm sağlanabilmesi için 
planlama faaliyet ve uygulamalanmn 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 imkan veren, değişimleri yönetmek için hazırlanan, 
seçilmiş faaliyetlere odaklr, kamusal mal ve hizmet üretimine yönelik, orta ve krsa vadeli stratejik 
planlann hazırlanmasına temel oluşturmaktadır. Stratejik planların, arazi kullanım planları ile 
uyumlu olması uzun dönemli malı planlarla desteklenmesi gereklidir.

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

İkinci adım ise korunacak alanlarm belirlenmesidir. İçme ve sulama suyu havzalarının, içme 
suyu rezervuar alanlarının, yer altı suyu kaynaklanılın, milli parklann, tabiatı koruma alanlarının, 
meraların, endemik bitki türleri yaşam alanlanmn belirlenerek koruma altına alınması hayati önem 
arz eden doğal ve kültürel varlıklann sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktanlmasmı 
sağlayacaktır.

Kamusal planlama sürecinin üçüncü adımr, kamu ve özel sektör ile vatandaşlann 
ihtiyaçlanııa cevap verebilecek nitelikte tüm sektörlerde arazi kullanımlanmn mekansal 
belirlemelerinin yapılmasıdır. Kentsel kullanım alanları kapsamında kentsel yerleşik alanların, 
merkezi iş alanlanmn, toplu konut alanlanmn, aktif yeşil alanlann, özel sektör yatının alanlan 
kapsamında organize sanayi bölgelerinin, ihtisas sanayi bölgelerinin, endüstri bölgelerinin, küçük 
sanayi sitelerinin, organize hayvancılrk belgelerinin, organize tarrm bölgelerinin, organik tanm 
bölgelerinin, turizm tesis alanlanmn sınırlannm tespit edilerek alt ölçek planların yapılması, 
rekreasyon alanlanmn, özel ürün alanlanmn, arıcılık, balıkçılık, avcılık alanlanmn belirlenerek bir
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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 mekansal belirlemesini içeren ilk üç adımdan sonra, dördüncü planlama 
adımı uzun vadeli - 20 yıllık bir yaünm ve hizmet planlaması yapılmasıdır.

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

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

II.6. Etkin Bir Kamusal Planlamanın Temel Nitelikleri

İşlevsel bir kamusal planlamanın temel olarak;

• İdari yetki alanı dahilindeki tüm mekanlarda etkin bir hakimiyet tesis etmesi,

• Kentsel ve kırsal yerleşim birimlerinin, kentsel kullanım alanlan ve arazi kullanım 
kararlan çerçevesinde gelişme göstermesini sağlaması,

• Yapılaşma yasağı bulunan alanlarda yapılaşmayı kesin olarak engellemesi, önlemli 
bölgelerde önlemleri kesin olarak uygulayabilmesi, korunacak alanları koruması, tanmsal 
ürün alanlan, yer altı kaynaklan, ıslah edilecek alanlar için politika ve kararlar üreterek 
uygulaması,

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

• Yönetiçilere, kamu personeline, özel sektör yatırımcılarına ve vatandaşlara rehberlik görevi 
yapması, arazi kullanımlarının mekansal belirlemelerini gerçekleştirerek her sektördeki 
yatinmcılar için yatinm alanları oluşturması,

• Vatandaşlann sosyo-ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek imkanları sağlaması,

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

• Tüm kurumlar için açık, ölçülebilir hedefler belirlemesi, hizmet standartlan oluşturması, 
performans yönetimini gerçekleştirerek, performans denetimine imkan vermesi,

13



• Tüm veri kaynaklarına hakim olması, verileri doğru yorumlayabilme, doğru politikalar 
üretebilme, olumsuz verileri olumlu yönde geliştirebilme yeteneğine sahip olması,

• Zamanın teknolojik imkanlarından en üst düzeyde yararlanması,

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

11.7. 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,

• 1/25.000 ölçekli planlarla arazi kullanımlarının mekansal belirlemelerinin yapılarak 
sınırlarının çizilmesi, tanımsız alan bırakılmaması, gereken yerlerde alt ölçek planlannın 
yapılması,

• Arazi kullanım planlarına uygun olarak 20 yıllık -  5 yıllık ve yıllık yatnım ve hizmet 
planlannm yapılması,

• Coğrafi Bilgi Sistemleri ve e-devlet uygulamalarının planlama sistemine entegre edilmesi,
• İl planlama örgütlerinin güçlendirilmesi, denetim mekanizmalannın 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 planlan kapsamında geliştirilmesi de model bünyesinde 
ele alınması gereken hususlardır.

11.8. Bolu İli Planlama Tecrübeleri

Bolu ilinde İl Gelişme Planı yapılmış, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı tamamlanmıştır. 
Kentsel mekansal planlama grubunda bütün belediyelerin kendi sınırları içerisinde gerekli ölçekte 
imar planları mevcuttur. Kırsal mekansal planlama grubunda ise Köroğlu Turizm Bölgesi ile Gölköy 
- Abant Gölü Yakın Çevresi Çevre Düzeni Planlan olmak üzere 1/25.000 ölçekli (2) adet onaylı 
çevre düzeni planı bulunmaktadır. Bunlann 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 tanm master planı 
bulunmaktadır.

Bolu Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi de kurularak faal hale getirilmiştir.
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Model kapsamında değerlendirildiği takdirde 1/25.000 ölçekli planlarla arazi kullanımlarının 
mekansal belirlemelerinin yapılıp tanımsız alan bırakılmaması, gerekli alanlarda alt ölçek planların 
yapılması, arazi kullanım planlanna uygun olarak 20 yıllık yatınm ve hizmet planlarının 
yapılmasından sonra ve 5 yıllık ve yıllık planların yapılması yönünde sistematik bir planlama 
sürecinin izlenmesi gerekmekte idi.

Bu bağlamda, İT de 1/25.000 ölçekli planların yapımım müteakip, İl gelişme Planının revize 
edilmesi suretiyle 20 yıllık uzun vadeli yeni bir yaünm ve hizmet planı hazırlanmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır. 5 yıllık ve yıllık yatinm ve hizmet planlarının uzun vadeli planın yapımından sonra 
hazırlanması gerekmektedir.

Stratejik planlar ilk olarak askeri alanda, daha soma pazar payı ve karlann artmlması 
amacıyla özel sektör tarafından uygulamaya konulmuştur. Karlılık gibi somut bir performans ölçüm 
aracının olmaması ve faaliyet alanının çok geniş olması nedeniyle, stratejik planlann kamu 
sektöründe kullanılabilirliği konusu tartışmalara yol açmıştir. 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 planlann yapımına önem vermek suretiyle, gelişmiş ülkelerde uygulanan 
planlama modelinin bir ölçüde ilimize aktanlabilmesini amaçlamaktadır.

m. BOLU İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI

III.l. Yasal Dayanak

AB müktesebatimn 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 vizyonlannı 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 planlanm hazırlama!an 
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 planlanna, 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
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olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından 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 dayanağım 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 planlanna, 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 paydaşlanm 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 
imkansız olmayan, ölçülebilir, somut, yatinm, hizmet ve faaliyetlerle, yükümlülükler belirlenmiş, 
kamusal mal ve hizmet akışının nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi, kamusal mal ve hizmetlere 
ulaşılabilirlik düzeyinin yükseltilerek vatandaş memnuniyetinin artmlması hedeflenmiştir.

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

Aynca, eğitim, sağlık ve spor hizmetlerinin güçlendirilmesi ekonomik ve sosyal yoksunluk 
içinde bulunan gruplara yönelik hizmetlerin artmlması ile çevre ve mekansal 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 amaçlan 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 ölçekti Çevre Düzeni Planına uygun olarak 
1/25.000 ölçekli ve diğer alt ölçek planların yapımının sağlanması öngörülmektedir. Söz konusu 
planlann yapımı ekonominin tüm sektörlerinde arazi kullanımlannın, mekansal belirlemelerinin
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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 yatinm destek ofislerinin işlevsel olabilmesi 
için 1/25.000 ve diğer alt ölçek planlann yapımı hayati önem arz etmektedir.

Kamu ve özel sektör yatmmlannın uzun ve orta vadeli projeksiyonunun daha net bir şekilde 
ortaya konulabilmesi ancak söz konusu planlann 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 çalışmalan kapsamında, İl Özel İdaresi 
bünyesine sadece Köy Hizmetleri teşkilatı aktanlmış, Merkezi idarenin taşra teşkilatı konumundaki 
diğer kurumlann Özel İdare bünyesine aktanlma süreci henüz tamamlanmamıştır. İleriki aşamalarda 
diğer kurumlann da İl Özel İdaresi bünyesine alınabileceği düşünülerek bütüncül bir yaklaşımla özel 
idarelerin yasa ile tanımlanan görevleri ile çalışan hizmetleri yürüten tüm ilgili kurumlan da 
kapsayan bir stratejik plan yapılmıştır.

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

Mekan 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 aktanlması planlanan diğer kuruluşların 
da aktarım sürecinin tamamlanacağı yönündedir.

Aynca Kanunla verilen görevleri ifa edebilme imkanı oluşturacak yeterli mali kaynak 
sağlanması doğrultusundaki çalışmalann bitirilerek özel idarelerin mali yönden güçlendirileceği 
değerlendirilmektedir.

III.4. Yöntem ve Çalışma Modeli

Stratejik plan hazırlıklan aşamasında ilgili literatür taranmış, DPT tarafından hazırlanan 
“Kamu Kuruluşlan 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 kurumlann mevzuatı, kurumsal raporlar, Bolu İl Özel İdaresi Stratejik Planına temel 
teşkil eden başlıca belgeler olmuştur.
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Plan hazırlık genelgesinin yayınlanmasını takiben stratejik planlama ekibi oluşturulmuş, 
sektörel durum ve potansiyellerin belirlenmesine esas teşkil etmek üzere “Sektörel Analiz 
Formatlan” hazırlanmış, planlama sürecini yönetmek üzere “plan yapım planı” oluşturulmuştur.

İlgili kurum yetkilileri toplanülara davet edilmiş, plan çalışmaları hakkında bilgi verilmiş, 
sektörel analiz formadan dağıülarak, söz konusu formadar çerçevesinde hazırlanılması istenmiştir.

Sektör temsilcilerinin katilimi ile gerçekleştirilen toplantılarda standart formadar 
çerçevesinde durum analizleri ve değerlendirmeleri kapsayan sunumlar yapılarak sektörel stratejik 
planlann 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 kuruluşlan ve diğer plan paydaşlannın 
katılımıyla olgunlaştmlmıştir.

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

Son aşamada ise planın bütünü üzerinde değerlendirmelerde bulunmak ve il kamuoyunu 
bilgilendirmek amacıyla kaymakamlar, kamu kuruluşlanmn yetkilileri, belediye başkanlan, 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 
aktanldıktan 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 faaliyetier 
bütünü halinde tasarlanmıştır.

Bu çerçevede Bolu İl Özel İdaresi Stratejik Planı performans yönetimi ve denetimine imkan 
sağlaması, kurumlann plan kapsamındaki hedef ve faaliyetierinin net olarak belirlenebilmesi 
kurumsallaşmanın yaygınlaştırılması amacıyla 9 (dokuz) ana sektör halinde ele alınmıştır. Aynca her 
sektör alt başlıklar halinde irdelenerek stratejik amaç, hedef ve faaliyetier belirlenmiştir.

Stratejik plan çalışmalarına katkıda bulunan ihtisas komisyonları üyelerinin listesi sektörel 
stratejik planlarla ilgili bölümlerde verilmiştir.
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IV.2. Bolu İli’nin Güçlü-Zayıf Yönleri - Fırsatlar ve Tehditler (GZFT)

Bolu İli GZFT analizi çalışmalarında öncelikle İl Gelişme Planı ve sektör raporları, Tarım 
Master Planı, il brifing raporu, ilgili müdürlüklerin brifing raporları ve ilgili kurumlann verilerinden 
fayd al anılmıştır.

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 imkan 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 tauna yönünden zenginlik,
İi Gelişme Planının yapılmış olması
Gerede ilçesindeki deri sanayi dışında çok ağır kirletici üreten sanayi kuruluşunun fozla 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.Ö0Ö ölçekli Çevre Düzeni Planının tamamlanması,

■ Her mevsim turizm imkanlarının 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 vs 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 kurumlann yanı sıra yaygın eğitim veren öze! kurumlann bulunması,

■ İl'de sağlık ait yapısının güçlü olması,
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin hizmete girmiş olması,
Vakıf ve hayırsever insanların sağlık altyapısına 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 imkanlarının 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 Laboratuar Sistemi vb.)
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Sağlıkla ilgili tüm parametrelerin Ülke ortalamasının üzerinde seyretmesi 
Koruyucu sağlık hizmetlerinin başarı ile yürütülmesi 
İldeki spor tesisi potansiyeli 
Spor alanında kullanılabilecek araçlar 
Spor sektörünün ilde sahip olduğu gayrimenkullar 
Spor teşkilatının yapısı 
İldeki spor potansiyeli 

. Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okuiu Bölümünün katkısı 
Gençlik ve spor İl Müdürlüğünün mevcut yönetim kadrosu

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 imkanların sağlanamaması,
Merkezi teşkilatın taşra kuruluşları, yerel yönetimler üniversite ve sivil toplum kuruluşları arasında yeterli düzeyde eşgüdüm 
sağlanamaması,
Kamu kurumlarının bina, donanım ve bütçe yetersizliği,
Kamusal örgütlenmenin etkinlik ve işlevsellik açısından yeterli olmaması, kurumsallaşmanın zayıf olması,
Ortak hareket etme kültürünün yetersizliği,
Hava ve demiryolu ulaşımının bulunmaması, 

tatistiki verilerin yetersizliği,
Nitelikli personel eksikliği,
Sivil ioplumun gelişememiş olması,
Sektörel yatırım alanlarının belirlenmemiş olması,
Kamusal hizmetlerde kent ve kırsal alanda dengesizlik olması,
Kırsal alanda içme suyu şebekelerinin tamamlanmamış olması, suyu yetersiz köylerin bulunması,
Kırsal aiandaiçme suyu sayaçlarının yaygınlaştırılmamış olması,
Ulaşım ağında kara noktaların fazla olması,
Kış mevsimin yoğun ve uzun geçmesinin, yol bakım ve onarımlarını masraflı hale getirmesi,
Kimi köy yolları ve il yollarının standartlarının düşük olması,
Yolların bakım ve onarımında yetersizliklerin bulunması,
Makine parkının yetersiz olması
Toprakların çok parçalı ve işletme ölçeklerinin küçük olmasının yol açtığı etkinlik ve verimlilik kaybı,
Tarım ürünlerini işleyen ve değerlendiren üretim tesislerinin yetersizliği.
Bazı sulama tesislerinin çeşitli nedenlerle kullanılamaması,

Tohumluk kullanımında ve dağıtımında sertifikasyon yada belgeli ürün çalışmasının yapılmaması ve kontrolün sağlanamaması,

Depolama ve saklama için tesislerin bulunmaması,
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 ekiimemesi,
Kırsal alanda nüfusun yaşlı olması,
Ortak çalışma örgütleşme ve katılımcılığın zayıf olması 
Ürün deseni çeşitliliğinin az olması,
Ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanmasın da sorunların bulunması,
Çiftçinin eğitim düzeyinin düşüklüğü,
Bitkise! 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,
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Odun dışı orman ürünlerinin değerlen dinlememesi,
Orman işçilerinin sosyal güvenlik kapsamında olmaması,
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,
Orman köylülerinin yeterli düzeyde desteklenememesi,
1/25.000 ölçekli planların tamamlanmamış olması,
Bazı belediyelerin imar planına esas jeolojik, jeoteknik etüt raporlarının bulunmaması,
İl Merkezi topoğrafik yapısının hava sirkülasyonuna yeterince uygun olmaması,
Isınma ve sanayide kaliteli yakıt kullanılmaması,
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,
Kaçak ve çarpık yapılaşmanın önlenememiş olması,
Su koruma alanlarında koruma gereklerine tam uyulmaması ve bu konudaki denetim yetersizlikleri,
Gübre ve tarımsal ilaç kullanımı nedeniyle gölet ve baraj sularında meydana gelen kirlenmeler,
Turistik etkinliklerden kaynaklanan kirlenmeler,
İnşaat ve hafriyat atıklarının düzensiz olarak bırakılması,
Piknik alanları ile karayolu kenarlarına katı atıkların bırakılması,
Yapı sınıfına girmeyen derme çatma atıl durumdaki yapılar ile terkedilmiş binaların, işlevini kaybetmiş reklam panoları ve trafik 
levhalarının görüntü kirliliğine yol açması.
Öncelikle kırsal yerleşim birimleri olmak üzere, il genelinde kanalizasyon alt yapısı ve arıtma sisteminin tamamlanmamış 
olması,
Merkez İlçe ve Karacasu beldesinin kanalizasyon atıklarının Büyüksu’ya deşarj edilmesi,
Atıkların yerleşim yerlerinin en yakınındaki akarsulara deşarj edilmesi,
Turizmde alt yapı ve hizmet kalitesinin ihtiyaçlara cevap vermemesi,
Yerli ve yabancı yatırımcılar için çekim merkezi haline getirilememesi,
Turizm yatırımlarının yapılabileceği yeterli yatırım alanlarının ayrılmamış olması,
Turizm aktivite çeşitliğinin oluşturulmamış 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,
Öğretmen dağılımındaki dengesizliklerin giderilememesi,
Eğitime ayrılan ödeneklerin yetersizliği,
Birleştirilmiş sınıf uygu lamasının devam etmesi,
Mevcut Eğitim Kurumlarının dayanıklı hale getirilememesi 
İlköğretimde hala ikili eğitim ve prefabrik dersliklerin olması.
Çok programlı liselerin programlarının yörenin ihtiyacına göre belirlenememesi,
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,
Köylere sağlık hizmeti götüren araç, personel ve donanım eksikliği,
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,
Sağlık kayıtlarının düzenli tutulmaması,
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 mekanda yürütülmesi,
Suça karışmış çocukların topluma kazandırılmasına yönelik çalışmaların bulunmaması,
Aile danışma merkezlerinin olmaması,
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Öncelikle orman köyleri olmak üzere kırsal alanda gelir düzeyinin düşük olması, 
Halka açık spor alanlarının yetersizliği,
Kulüp ve sporcu sayılarının yetersiz olması,
insanların ulaşım kolaylığı nedeniyle büyük sağlık merkezlerine gitmeleri
Personel yetersizliği
Tesislerin verimli kullanılamaması
Sporcu ve kulüp sayıları
Finansman
Sektörel içi iletişimsizlik 
Alternatif spor dalları
Uluslararası standartlarda spor salonu eksikliği 
Halkla ilişkiler 
Medya ilişkileri
Özel sektörün spora bakış açısı

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 imkanlarının 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 optimum ölçekli işletmelerin yaygınlaştırılacak olması,
■ İl in iklim ve toprak yapısının patates tohumu üretim merkezi olma imkanını sağlaması,
■ Baraj ve göletlerde su ürünleri üretim potansiyelinin bulunması,
■ Özellikle kırsal kalkınma projelerinde dış kaynaklardan yararlanma imkanlarının 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,
■ İl'in İpek Yolu ve Ankara-Bolu Destinasyonu projeleri kapsamında olması,
■ Kültür varlıklarının bakım ve onarımıyla ilgili mali kaynak imkanlarının artmış olması,
■ Alternatif turizm imkanları sağlayan doğal ve kültürel potansiyelin varlığı,
■ 2500 yatak kapasiteli Köroğlu Dağı III. Gelişim Bölgesinin turizm yatırımcılarına tahsis edilmek üzere ilana çıkılmış 

olması,
■ Doğa ve kültür turizmi talebinin yükseliyor olması,
• Abant ve Kartalkaya gibi ulusal ve uluslar arası alanda bilinen turizm merkezlerinin bulunması,
• Ulusal ve uluslar arası sportif faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği alt yapı imkanlarının 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,
■ Sahipsiz evcil hayvan sayısının artma eğiliminde olması,
■ Yaban hayvanlarının habitatlarında bozulmalar ve daralmalar meydana gelmesi,
■ Meralarda bozulmalar ve daralmalar oluşması, yaylalarda kaçak yapılaşmaların bulunması, denetim yetersizliği,
■ 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 bir çok yerde yerleşim merkezlerine fazla yakın olması,
■ Kırsal alanda eğitim ve sağlık yatırımlarının atıl kalması,
■ Doğum öncesi bakımın yeterli düzeyde olmaması,
■ Nüfusun bir kısmının sosyal güvenlik kapsamında olmaması,
■ Özellikle kırsal alanda olmak üzere yoksulluk ve işsizliğin giderilememiş olması,
. Suça karışmış çocukların topluma kazandırılmasına yönelik çalışmaların bulunmaması

. Bölgemizde ve İlimizde toplumun giderek yaşlanıyor olması

. Köylerde ulaşım sıkıntıları yaşanması

. 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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BOLU İL ÖZEL İDARESİ PAYDAŞ ANKET FORMU İSTATİSTİKLERİ

Ankete Katılan Kişi Sayısı 132

A- GENEL DEĞERLENDİRME

1- Bolu il Özel İdaresinin Görev ve Yetkileri hakkında bilgi sahibi mısınız?
a- Yetersiz 10
b- Kısmen 31
c- Yeterli 50
d- Büyük Ölçüde 41

2- Bolu İl Özel İdaresinin sunduğu hizmetler hakkında bilgi sahibi misiniz? 
a- Yetersiz 13
b- Kısmen 36
c- Yeterli 45
d- Büyük Ölçüde 38

3- Bolu il Özel İdaresi ile kurum'kuruluşlar arasındaki ilişkilerin başarı durumu hakkındakı düşüncelenniz nasıldır? 
a- Yetersiz 19
b- Kısmen 31
c- Yeterli 53
d- Büyük Ölçüde 29

B-HİZMET ALANLARINDAKİ BASARI DEĞERLENDİRİLMESİ

TARIM VE KIRSAL KALKINMA
1- ( Sulama Gölet İçme suyu Kanalizasyon) 
a- Yetersiz 16
b- Kısmen 41
c- Yeterli 56
d- Büyük Ölçüde 19

6- SPOR HİZMETLERİ 
a- Yetersiz 29
b- Kısmen 49
c- Yeterli 37
d- Büyük Ölçüde 17

YOL VE ALT YAPI HİZMETLERİ 
(Köy ve grup yolları kar mücadelesi köprü

2- menfez)
a- Yetersiz 21
b- Kısmen 43
c- Yeterli 48
d- Büyük Ölçüde 20

7- EĞİTİM HİZMETLERİ 
a- Yetersiz 12
b- Kısmen 45
c- Yeterli 51
d- Büyük Ölçüde 24

3- İMAR HİZMETLERİ 
a- Yetersiz 20
b- Kısmen 56
c- Yeterli 39
d- Büyük Ölçüde 17

8- KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 
a- Yetersiz 13
b- Kısmen 38
c- Yeterli 64
d- Büyük Ölçüde 17

4- RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ 
a- Yetersiz 19
b- Kısmen 48
c- Yeterli 51
d- Büyük Ölçüde 14

9- SOSYAL YARDIM VE HİZMETLERİ 
a- Yetersiz 15
b- Kısmen 49
c- Yeterli 48
d- Büyük Ölçüde 20

5- KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ 
a- Yetersiz 26
b- Kısmen 53
c- Yeterli 36
d- Büyük Ölçüde 17

10- SAĞLIK HİZMETLERİ 
a- Yetersiz
b- Kısmen 41
c- Yeterli 60
d- Büyük Ölçüde 24

24



25



26



T.C.

BOLU VALİLİĞİ

. 'V
fd a  ıe â t

2011-2015 
STRATEJİK PLAN

KIRSAL KALKINMA 
VE

KIRSAL ALTYAPI 
KOMİSYONU

27



28



FAALİYET : 2010 yılından 2015 yılma kadar her sene içme suyu boru yardımı ile Devlet-Köylü 
işbirliği ile şebekeler yenilenecektir. Köylerin içme suyu depolan sağlık açısından uygun hale 
getirilecek, klorlama cihazları alınacak ve insan sağlığına ve çevreye zararsız olan bir yalıtım 
malzemesi ile kaplanacakür.

2011-2015 Stratejik Plan döneminde şebekesiz köy ve mahalle kalmaması, İlçe ve beldelere uzak 
nüfusu yoğun olan köylere yangına karşı koruyucu önlemlerin alınması sağlanacaktır.

TOPRAK VE SULAMA MÜHENDİSLİĞİ FAALİYETLERİ

STRATEJİK AMAÇ:

Tanm Strateji Belgesi ve Ulusal Tanm Politikalan ile sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde, 
üreticilerin sosyoekonomik yapılannda gelişme sağlamak. Dünya genelinde olduğu gibi küresel 
ısınma nedeniyle su kaynaklannın azaldığı ilimiz koşullannda üretim alanlanmn damla sulama 
sistemine geçiş aşaması hızlandınlması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda Arazi toplulaştırması; kırsal 
alanda üretimin artııılmasına destek vererek tanınla uğraşan insanlann yaşımı düzeylerini yükselten, 
çalışma ve yaşama koşullanın iyileştiren, tannısal faaliyetlerde üretim maliyetini azaltan ve kırsal 
alanın geliştirilmesinde çok yönlü etkili olacak bu çalışmalarla başlangıçta tannısal işletmelerin 
sahip olduğu parçalı, dağınık arazilerin bir araya getirilerek yeniden düzenlenmesi 
hedeflenmektedir. Yine sulama politikalan doğrultusunda enerji adına cazibe merkezi olan 
HİDROELEKTRİK SANTRALLER kapsamında yapılan incelemeler sonucunda 2008 yılında 
Türkiye’de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3 000 kWh (kilovat saat) iken, diinya ortalaması 2 500 
kWh, gelişmiş ülkelerde 8 900 kWh, Çin'de 827 kWh, ABD'de ise 12 322 kWh civanndadır. Bu 
sebeple İlimizin ekonomik ve sosyal bakımdan kalkınmasının sağlanması için endüstrileşme bir 
hedef olduğuna göre bu endüstrinin ve diğer kullanıcı kesimlerin ihtiyacı olan enerjinin, yerinde, 
zamanında ve güvenilir bir şekilde karşılanması gerekmektedir.
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TESİSİN CİNSİ KÖY ADEDİ PROJE ADEDİ S A H A  (Ha)

YER USTU SULAMA 191 259 9526

SULAM A GÖLETİ 3 3 210

TO PRAK M UHAFAZA 5 6 385

DRENAJ VE TO PR AK İSLAHI 10 10 2036

TOPRAKSU KREDİLERİ 64 1541 3069

TOPRAKSU KOOPERATİFİ 6 - -

HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ 111 111
B.BAŞ Kç.BAŞ 
69104 / 176281

HEDEF : Sulama projelerinin tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte yürütülmesine özen 
gösterilecek, projelerde çiftçi desteğinin sağlanmasına yönelik modeller geliştirilmesine 
çalışılacaktır. Erozyon tehlikesi altındaki arazilerde erozyonu önleyici, toprak ve su dengesini 
sağlayıcı tedbirleri alarak, toprak muhafaza çalışmalarında bulunulacaktır. Aynı zamanda sulama 
projelerinin arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte yürütülmesine özen 
gösterilerek, projelerde çiftçi desteğinin sağlanmasına yönelik modeller geliştirilmesine 
çalışılacaktır.HES(Hidroelektnk santraller) projesi kapsamında yapılan etüt ve çalışmalar ışığında ise 
İlimiz Seben İlçesi Taşlıyayla Göletinde çeşitli etüt, analiz ve raporlar düzenlenerek bölgenin 
yükseklik farla yapısı gereği 800 KÜık bir su düşüşü bulunduğu gözlenmiştir. Borularla sulama 
suyunu hem yeni sulama alanlanna taşımak hem de elektrik enerjisi üretmek mümkün görülmüştür. 
Bu hidroelektrik enerji potansiyeli uzun vadeli yatırımlarla desteklenecektir.

FAALİYET : 2010-2015 tarihleri arasında Seben Taşlıyayla Gölü sulama kanalı, Göynük - 
Kilciler sulama Göleti ve Göynük - Gökçesaray sulama göletlerinin planlamalan-projelendirihneleri 
ve yapınılan gerçekleştirilecektir. Her sene 10 ar adet: Küçük Ölçekti Sulama Göletleri (toplam 50 
adet), 5 er adet Elis Göleti (kazı) (toplam 25 adet) yapılacaktır. Aynca her sene 25000 m PVC boru, 
100 ton çimento, 10 ton demir yardımı yapılacaktır. Aynı zamanda Bu kapsamda yapılan çalışmalar 
doğrultusunda İlimiz Göynük ilçesine bağlı 8 adet köy ile (Kilciler,Naızanlar, Gerişler, Hilaller, 
Anzlar, Boyacılar,Kızılkuyu) Sakarya iline bağlı 2 adet (Duman,Akçapmar) ve Bilecik iline bağlı 3 
adet (Gökçeöz, Kükürt, Yukanboğaz) olmak üzere toplam 13 adet: grup köyünü kapsayan ve 
yaklaşık 60.000 dekar tanm arazisinde toplulaştırma çalışmalan başlatılmıştır.

Proje ile 20.00 m kret yüksekliğinde tahmini 20 Milyon M3 kapasiteli bir adette sulama göleti 
yapılacaktır. Kapalı sistem sulama ile yaklaşık 50.000 dekar ilave tanm arazisi sulamaya açılacaktır. 
Parçalı araziler birleştirilerek, eğimli arazilerde sekileme ve teraslama çalışmaları yapılacaktır. 
Seben Taşlıyayla Göleti ile Seben İlçesi arasındaki 800 M2 lik rakım farkı iki kademeli olarak tesis 
edilecek olan HES (Hidroelektrik santrali) tesisleri ile enerji üretimine uygun hale getirilecektir. 
Taşlıyayla HES projesi ile çevreye hiçbir zarar vermeksizin eneıji üretilmesi aynı zamanda Seben 
İlçesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Aynca Abant Gölünün 7 katı büyüklüğünde 8,3 Km2 
Giz ey alana sahip olacak olan göl 1440 rakımında yüksek yayla gölü hüviyeti kazandıracak ve 
bölgede balıkçılılda birlikte ekonomik istihdam getirecektir.
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ALTYAPI VE KANALİZASYON MÜHENDİSLİĞİ FAALİYETLERİ

STRATEJİK AMAÇ: 2010 yılı ve devam eden yıllarda binlik yerleşim birimlerinde kanalizasyon 
hizmetleri, devam etmesi durumunda İller bankası Katkı Payı yapını programı ile desteklenerek 
çözüme kavuşturulmaya devam edilecektir.

Küçük yerleşim birimlerinde ise Devlet -  Köylü işbirliği ile daha çabuk sonuç almaya gidilecek, 
özellikle birleşme imkanı olan yerleşimlerin sistemleri hatlarla birleştirilerek, öncelikle doğal arıtma 
sahalan taahhüdünde bulunan köylere sistem kurulmasına öncelik verilecektir.

S.NO İLİ İLÇESİ KÖY ÜNİTE BİTEN
KÖY

BİTEN
ÜNİTE

KÖY+ÜNİTE

TAMAMLANAN

1. BOLU MERKEZ 114 142 97 88 79
2. BOLU DÖRTDİVAN 24 10 22 9 22
3. BOLU GEREDE 92 96 40 29 36
4. BOLU GOYNUK 66 73 30 22 23
5. BOLU KIBRISÇIK 22 10 3 1 3
6. BOLU MENGEN 55 173 21 49 10

7. BOLU MUDURNU 73 97 35 31 23
8. BOLU SEBEN 29 30 17 8 14
9. BOLU YENİÇAĞA 16 22 14 21 14

TOPLAM 491 653 279 258 224

KÖY SAYISI 491 
BAĞLI ÜNİTE 653 Ad.
KÖY BAZINDA GERÇEKLEŞME ORANI %57 
ÜNİTE BAZINDA GERÇEKLEŞME ORANI %40
KÖY+ ÜNİTE BAZINDA BİTEN KÖY BAZINDA GERÇEKLEŞME ORANI % 46
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KÖY BAZINDA

BITIZEYE'1!

ÜNİTE BAZINDA

HEDEF : İçme suyu şebekeli tüm kırsal yerleşim birimi en kanalizasyon şebeke
sistemine kavuşturulacak,evsel aük sulann kanalizasyon şebeke hatlaıı ile kırsal şartlara uygun 
tekniklerle çökertilip, arıtıldıktan sonra deşarjı sağlanacaktır.

Stratejik plan döneminde kalan 212 köy ve 395 ünite’de kanalizasyon sistemlerinin kurulması 
ana hedefimizdir.

Esas gaye olarak yaşadığımız bölgede su kaynaklanılın bütün dünyada gözlendiği gibi hızla 
tükeniyor olması, arıtılıp geri dönüşümle tanm alanlanmn sulanmasında kullanılmasının temin 
edilmesini sağlayan doğal arıtma projelerinin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Biz de ilimizde 
köy atıklannın bu yolla arıtılmasını sağlayacak proje uygulamalanna yer tahsisi sağlayan yerleşim 
birimlerine kanalizasyon sistemi kurulmasına öncelik sağlayarak teşvik edeceğiz.

Kanalizasyon yapılan yerleşim birimlerinden şartlan uygun olanlara doğal arıtma 
yapılacaktır.

FAALİYET : İşçiliği karşılama ve katkı payı taahhüdünde bulunan köylere kanalizasyon 
şebeke sisteminin kurulması için proje yapılması, bora-çimento gibi temel inşaatlanmn malzeme 
desteği verilerek Devlet - Köylü işbirliği kapsamında yılda en az 
30 000 mt kanalizasyon hattı döşenmesine çalışılacaktır.

2007 yılında başlayarak devam eden İller Bankası Katla Payı ile altyapı yapılmasında 
kanalizasyon sistemlerinin yapılmasına öncelik verilerek bu kapsamda da yılda en az 30 000 mt 
kanalizasyon hattı döşenmesine gayret edilecektir.

Gerek Devlet - Köylü işbirliği, gerekse İller Bankası Katkı Payı ile kanalizasyon altyapı 
hizmetleri gerçekleştirilirken özellikle geniş kapasiteli köylere, birkaç köyün birlikte 
gerçekleştirileceği projelere öncelik verilecektir.

Esas hedefin bir an önce ilimizde kanalizasyonsuz köy ve ünite kalmamasını temin etmek 
olduğu unutulmadan bir sonraki aşamada yada aciliyet arzeden önceliklerde 2003 yılı öncesinde 
büzlü sistem olarak mşa edilen sistemlerin koruge boru ile değiştirilin el en sağlanacaktır
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2009 yılı sonu itibariyle ilimizde mevcut 1144 yerleşim biriminden henüz 537’sinde 
kanalizasyon hizmeti verildiği ve kalan 607 yerleşim birimine de bu İrzla önümüzdeki 10 yılda 
kanalizasyon sistemi kurulabileceği göz önünde tutularak yıllık 250 000 TL’lık ödeneğin en az iki 
kah bir ödenek artınını ile hedef yılımızın bu stratejik plan kapsamında kalacağı görülecektir. 
Şimdiye kadar yaptığımız hizmet seçimiennde büyük köylere öncelik verildiği düşüncesi, kalan 
yerleşim birimlerine daha çabuk hizmet götürüleceği varsayımını güçlendirmektedir.

İMAR VE YOL HİZMETLERİ MÜHENDİSLİĞİ 

STRATEJİK AMAÇ:
Kent ve kırsalın sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet faridılıklannı azaltan, çağdaş 

yaşamın gereklenyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt 
yapı çalışmalan katılımcı bir yaklaşımla yürütülecektir.

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

İlimiz dahilindeki yerleşim alanlan belirlenerek, imar, yol, su, köprü ve sanat yapısı 
iıizmetlenilin, nüfus yoğunluğuna ve bölgede yaşayan insanlann bu hizmetin maliyetine yapacakları 
katkıya göre, en kaliteli, en kısa zamanda ve en düşük maliyetle götürülmesi amaçlanmaktadır. 
Kırsal altyapı hizmeti erinde; kırsal alanda nüfus büyüklükleri, arazi koşullan ve tarımsal üretim 
kapasiteleri vb. kriterlere uygun olarak yatinm planlaması yapılacaktır. Köy yollannda karayolu ağı 
ile uyumlu olarak oluşturulacak kırsal karayolu ağı önceliklerine göre yeni asfalt yapımı, nıevcutlann 
onarımı, tüm yerleşim yerlerinde kapalı şebeke yapımı, kırsal kalkınma programına ve tarımsal 
hedeflere uyumlu olarak tarımsal sulama çalışmalan, çevre koruma politikalarına uyumlu olarak 
akarsu havzalarının korunması öncelikli olacak şekilde kanalizasyon yapımı, kırsal alanda düzenli 
yerleşmeyi ve toplulaştırmayı sağlayacak projeler, köy hizmetleri çalışmalarında verimlilik ve 
etkinliği artıracak araç, gereç ve donanım atımları kurumun öncelikleridir.

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

Aynı zamanda Abant Tabiat Parkı, İşletme hakkı ve “1/10000 Abant Uzun Devreli Gelişme 
Planında” belirtilen yatırımların gerçekleştirilmesi için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2009 
Eylül ayında Bolu İl Özel İdaresine verilmiştir.

HEDEF:
Kırsal ve kentsel kesimde yaşayan vatandaşlarımızın, yaşam standartlarının yükseltilmesi içm 

altyapı ve çevre düzenlemelerinin yapılması ve iyileştirilmesi gerekmektedir. Stratejik plan 
döneminde tüm köyr yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına 
uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaşım sorunu çözülecektir.

Her köy ve bağlısının en önemli yolu, 05.07.2000 tarih ve 24100 mükerrer sayılı resmi 
gazetede yayınlanan, birinci derede öncelikli köy yollan master planına uygun olarak inşa ve tamir 
edilecektir. Köy yollan trafik yük ve yoğunluğuna göre Karayolları Trafik Kanunu ve 
Yönetmeliğinde belirtilen standartlarda inşa edilecektir. Köy yollarının iyileştirilmesinde nihai hedef 
asfalt yapımıdır. Ancak iyileştimıe yapılırken altyapısı hazır olmayan yolun, asfalt yapılması 
mümkün değildir. Asfalt yapımından önce sanat yapılanyla birlikte yolun altyapısının hazırlanması
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ve tamamlandıktan sonra üst kaplama işine geçilmesi, prensibimizdir. Köy yollarının yapımında yol 
kalitesinin artırılmasına ve yol onaranına öncelik taranacaktır.

Acil eylem planları veya yatinm programlannda İlimiz sınırlan içerisinde yer alan devlet ve 
il yollarındaki bölünmüş yol çalışmaları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlan imkânlarıyla Valilik 
koordinasyonunda 19.03.2008 tarihli 26821 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 5003 sayılı kanun 
uyarınca İl Özel İdaresi tarafından; kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlanyla gerçekleştirilmesi 
mümkün olmayan işler kısmen veya tamamen ihale edilmek suretiyle yaptmlacaktir.

İLÇELERİN YÜZÖLÇÜMÜ 
KÖY VE ÜNİTE SAYISI

İLÇENİN YÜZÖLÇÜMÜ KÖY MAHALLE KASABA TOPLA
M

ADI SAYISI SAYISI SAYISI ÜNİTE

MERKEZ 1.527 113 141 1 255
DORTDIVAN 284 24 10 - 34
GEREDE 1.255 92 96 - 188
GOYNUK 1.436 66 74 - 140
KIBRISÇIK 641 22 10 - 32
MENGEN 895 55 173 2 230
MUDURNU 1.349 73 97 1 171
SEBEN 682 29 30 - 59
YENİÇAĞA 225 16 22 - 38
TOPLAM 8.294 490 653 4 1147

YOL ENVANTERİ

SIRA İLÇE
KOY YOLU 
DURUMU

NO ADI ASFALT
Km %

STABLİZE
Km %

TESVİYE
Km %

HAMYGL
Km %

TOPLAM
Km

1 MERKEZ 556 0,66 284 0,34 840
2 DORTDIVAN 74 0,72 29 0,28 103
3 GEREDE 302 0,66 157 0,34 459
4 GOYNUK 263 0,40 392 0,60 655
5 KIBRISÇIK 75 0,57 57 0,43 132
6 MENGEN 222 0,41 324 0,59 546
7 MUDURNU 245 0,38 406 0,62 651
8 SEBEN 134 0,52 123 0,48 257
9 YENİÇAĞA 66 0,79 18 0,21 84

TOPLAM 1937 0,52 1790 0,48 0 0 3727
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B O LU  İLİ İL Ç E L E R  İT İB A R İY L E  
A S F A L T  K A P L A M A  K Ö Y Y O LU  O R A N L A R I  

0 1 ,01.2010

H Y E R K E Z  ■ O Ö H T D İY A N  □  GEREDE □ G Ü Y N İ K  ■ K IB R IS Ç IK

□  Y E N G E N  □  V IU D J  R N U U ÎE & E N  [J Y ^N tÇ A G A

BOLU İLİ İLÇELER İTİBARİYLE STABLİZE KAPLAMA KÖY 
YOLU ORANLARI 

01 . 01.2010

FAALİYET:

Grup köy yollan ve tali grup köy yollan 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 koy yollanıra 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 yollann standardının yükseltilmesi için her yıl (250) km. 
malzemeli bakım yapılacaktır.

Stabilize yollarda yolun engebeli kısmının düzeltilmesi, çukurlann doldurulması ve şevlerin 
açılması için her yıl 500 km. greyderli bakım yapılacaktır.

Taşımalı eğitim kapsamında bulunan yerleşim birimlenne ait yolların standartlarının 
yükseltilmesi ve varsa eksikliklerinin giderilmesi çalışmalan sürdürülecektir

Köy yollanılın sanat yapılan eksiklik!erinin 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 korkuluklar tamamlanacaktır.

Kış mevsimi sezonunda köy yollan 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
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eğitimin aksamaması ve okula giden öğrencilerin mağdur olmaması için kar mücadelesi çalışmaları 
yapılacaktır.

Stratejik Plan dönemi içersinde köy isim levhaları ile trafik işaret levhaları tamamlanacaktır.
Stratejik Plan dönemi içerisinde köy yollan envanter çalışmaları her yıl ocak ayı 

itibariyle giincellenip tamamlanacaktır.
Ekonomik ve güvenli ulaşım sağlanması amacıyla gerekiyorsa alternatif köy yollan açılması 

çalışmalanna devam edilecektir.
Köy yollarına yönelik hizmetlerin sunulmasında ilçeler arası dağılımdaki adaletin sağlanması 

amacıyla, yol ağı envanteri ve nüfus trendi dikkate alınacaktır.
Köy içi yollann asfaltlanmasında kentsel tasanın planları ile alt yapı koordinasyon planlan 

hazırlanan ve uygulanması tamamlanan köylere öncelik verilecektir.
Abant Gölü çevre yolu düzenlemesi, enerji nakil lıattı, çevre aydınlatma, kolektör hattı 

projelendirme ve yapımı.
Abant Mudurnu -  Taşkesti karayolunun göl kenanndan uzaklaştmlarak alternatif yol 

güzergâhının tespiti ve yapımı.
Abant tabiat parkındaki günübirlik kullanım alanlanmn (piknik alanları) plan-proje-inşaat 

işlemlerinin yapılarak tesislenntbüfe, wc vb.)işletmeciliğinin yapılması.
Abant tabiat parkı çadırlı kamp alanı düzenleme ve işletmeciliğinin yapılması.

Abant tabiat parkında bulunan at ve fayton işletmeciliği için bekleme -  bindirme duraklarının 
düzenlenmesi ve işletilmesi.

\
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KIRSAL KALKINMA SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU

S.
N

ol

Adı Soyadı Görevi Kurum-Kuruluş
1 Oktay GÜNEŞ Genel Sekreter Yard. İl Özel İdaresi
2 Haşan UZUNOĞLU İl Genel Meclisi Üyesi İl Özel İdaresi
3 Metin DEMİRBİLEK İl Genel Meclisi Üyesi İl Özel İdaresi
4 İsmail AKMAN İl Genel Meclisi Üyesi İl Özel İdaresi
5 İsmail YAMANTÜRK Belediye Başkan Yardımcısı Bolu Belediyesi
6 Metin AT ALAY Mali Hizmetler Müdür V. İl Özel İdaresi
7 Mehmet Ali AYTEKİN İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür V. İl Özel İdaresi
8 Cemal YAZGELDİ Emlak ve İstimlak Müdürü İl Özel İdaresi
9 Rıza KİNİŞ Encümen Müdürü İl Özel İdaresi
10 Büny amin BAL Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü İl Özel İdaresi
11 Mehmet Emin KIŞLAK İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V. İl Özel İdaresi
12 Mehmet ÖZEL Ruhsat ve Denetim Müdür V. İl Özel İdaresi
13 Sedat TÜRKAN Destek Hizmetler Müdür V. İl Özel İdaresi
14 Ahmet KOCABAŞ OĞLU Merkez-Mengen Şefi İl Özel İdaresi
15 Zehra İLHAN Eğitim Uzmanı İl Özel İdaresi
16 Çetin YILDIZBAŞ Yol Birim Amiri İl Özel İdaresi
17 Halit KESKİN İç mesul arı Mühendisi İl Özel İdaresi
18 Adnan GÜNGÖR Kanalizasyon Mühendisi İl Özel İdaresi
19 Ali KELEŞ Sulama Mühendisi İl Özel İdaresi
20 Kadir BOR İnşaat Mühendisi İl Özel İdaresi
21 Yeliz ERDOĞAN Maden Mühendisi İl Özel İdaresi
22 Ayfer SİLAHŞÖROĞLU V.H.K.İ. İl Özel İdaresi
23 Gürbüz YAVUZ İl Planlama Uzmanı Bolu Valiliği
24 Ömer SÜLÜN Emniyet Müdür Yrd. İl Emnivet Müd.
25 Lokman SAKALLI Lojistik Şube Müdürü İl Emniyet Müd.
26 Erdal YÜZER J.Lvz. Bçvş İl Jandarma Komutanlığı
27 S erkan GÜR Polis Memuru İl Emniyet Müd.
28 Hamdi ZENGİNBAL Yrd.Doç.Dr. A.İ.B.Ü.
29 Seyit KÖSE Doç.Dr A.İ.B.Ü.
30 Hayrettin IIUYUT Müdür V. Bayındırlık Müdürlüğü
31 Kadir İNCEÇILDIR Bakım ve Trf Tek Gör. Karayolları 41. Şube
32 Cengiz Top el METINDOĞAN Bakım ve Trf Tek Gör. Karayolları 41. Şube
33 Ümit GÖBEL Etüd Plan Başmühendisi D.S.İ
34 Zafer KARAÇAYLI Şef İl Afet ve Acil Durum Müd.
35 Celal Kürşat BOZKURT V.H.K.İ. İl Afet ve Acil Dunun Müd.
36 Arif PİŞKİN Şube Müdürü İl Çevre ve Orman Müd.
37 Özkan YAVUZ Şube Müdürü V. İl Çevre ve Orman Müd.
38 Ömer ERGEL Şube Müdürü V. İl Çevre ve Orman Müd.
39 Seyit Ahmet KADAŞ Araştırmacı İl Çevre ve Orman Müd.
40 İbrahim ÇİÇEK Başmühendis İl Çevre ve Orman Müd.
41 Tahsin DUMANOĞLU Teknisyen İl Çevre ve Orman Müd.
42 Ahmet Akif SEKMEN Müdür Bolu Kadastro Müdürlüğü
43 Maıısur ŞEN Yönetim Kurulu Üyesi Ticaret ve Sanayi Odası
44 İlhan ÇALIŞKAN Muhtarlar Demeği Başkanı Muhtarlar Demeği
45 Mustafa ŞENGÜLEÇ M ah. Muhtarları Demeği Başkanı Mahalle Muhtarlar Derneği
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DURUM ANALİZİ 

M evcut Durum  

Eğitim

İlde 2009-2010 eğitim-öğretim yılı verilerine göre okul öncesinde 3819, ilköğretimde 29647, 
ortaöğretimde 14994 olmak üzere toplam 48460 öğrenci öğrenim görmektedir. Ayrıca

yaygın eğitim kapsamında Mesleki Eğitim Merkezinde 1735, Pratik Krz Sanat Okulunda 229 
kişi eğitim görmekte, Halk Eğitim Merkezince düzenlenen kurslara 19321 kişi devam etmektedir.

Bolu’da okur-yazar oram %93,2’dir. Okullaşma oram okulöncesi eğitimde %54,65 (Türkiye 
% 26,92), ilköğretimde %99,72 (Türkiye %98,17), ortaöğretimde % 88,87’dir (Türkiye %64,56). 
Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 21 (Türkiye 33), ortaöğretimde 27 (Türkiye 32)’dir. 
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, okulöncesi eğitimde 19, ilköğretimde 18 (Türkiye 26), 
ortaöğretimde 16 (Türkiye 18)’dır.

Rakamlardan da anlaşılabileceği gibi Bolu, okullaşma oranlan, öğrenci/derslik sayısı, 
öğrenci/öğretmen sayısı bakımından Türkiye ortalamalarına göre iyi bir konumda bulunmaktadır.

Okul öncesi eğitimde 195, ilköğretimde 1410, ortaöğretimde 554, yaygın eğitimde 42 olmak 
üzere toplam 2201 derslik mevcuttur.

Okul öncesi eğitimde 207, ilköğretimde 1604, ortaöğretimde 914, yaygın eğitimde 62 olmak 
üzere toplam 2787 öğretmen görev yapmaktadır. İl genelinde 3 ilköğretim okulu ikili öğretim 
yapmaktadır.

İlde bulunan Abant İzzet Baysal Üııiversitesi’ne ait 8 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 6 
meslek yüksekokulu ve 4 araştırma merkezi bulunmaktadır. Üniversite’de 18.200 öğrenci eğitim 
görmektedir. Akademik personel sayısı 900’dür.

GELECEĞE BAKIŞ
1. İlkeler:

> Ekip çalışmasını esas alırız.

> Tanrına- takdir-değer görme sistemimizde adalet ilkesine dayanırız.

> Etkili iletişim ve işbirliğine iııanınz.

> Karar alma süreçlerine katilım sağlanz.

> 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

EĞİTİM  

Stratejik Amaç:

Tüm bireylerimizi mutlu olabileceği bir meslek sahibi yapmak ve yüksek yaşam 
standartianna kavuşturabilecek bilgi, beceri ve alışkanlıklarla donatmak iyi vatandaş, iyi insan olarak 
yetişmeleri amacıyla fırsat ve imkân eşitliği temel ilkesi çerçevesinde güvenli ve sağlıklı eğitim 
ortamları oluşturmak.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

Hedef:

Anaokullarının ve anasmıflannm bina ve donanım ihtiyaçlarını zamanında eksiksiz ve eğitim 
standartianna uygun bir şekilde karşılanarak okul öncesi eğitimde (4-5 yaş) %55,88 olan okullaşma 
oranını plan dönemi sonuna kadar %80,1 düzeyine çıkarmak.

Faaliyet:

1. Merkez İlçede Aktaş Mahallesi Anaokulu, Tepecik Mahallesi Anaokulu, Karaçayır Mahallesi 
Anaokulu, Yukansoku Mahallesi Anaokulu, Gölyüzü Mahallesi Anaokulu, Sümer Mahallesi 
Anaokulu, Beşkavaldar Mahallesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesine 
Anaokulu planlama çalışmalanna 2011 yılında başlanacak 2015 yılı sonuna kadar inşa edilerek 
eğitim-öğretime açılacaktır.

2. Gerede Yeni Mahalle Anaokulu, Göynük, Dörtdivan, Seben ilçelerine birer anaokulu yapımı için 
planlama çalışmalanna 2011 yılında başlanacak, plan dönemi sonuna kadar tamamlanarak eğitim- 
öğretime açılacaktır.

3. İlköğretim kurumlan bünyesinde açılan anasınıfı uygulamalannm venmli yürütülebilmesi için 
gerekli bakım, onanın yapılarak ihtiyaç duyulan araç-gereçler eğitim standartlarına uygun bir 
şekilde; İzzet Baysal vakti, Bağışçılar Vakti ve diğer hayırseverlerden de destek alınarak temin 
edilecektir.

4. Okul öncesi okullaşma oranlanın artırmak için tam gün eğitim sağlanıncaya kadar ikili eğitim 
uygulamasına devam edilecektir.

5. Okul Öncesi eğitimde, kırsal kesimdeki dağınık çağ nüfusuna ulaşmak üzere mobil anaokulu 
uygulaması yapılacaktır.

6. Gerekli görülen yerlerde kamu envanterine kayıtlı binaların (İlköğretim okulu, Köy konağı vb.) 
okulöncesine dönüştürülmesi sağlanacaktır.
Strateji:

Alt yapısı uygıın olan tüm eğitim kurulularında anasınıfı uygulamaları sürdürülecek, köylerde 
başlatılan anasınıfı uygulamaları yaygın! aştmlacaktır
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I I  K GRETİM

Hedef:

Okullaşma oranında ulaşılmış bulunan seviye (%99,72) korunarak, tüm ilköğretim 
okullarında normal öğretime geçilerek, eğitim kurumlarını çağdaş eğitim ortamlarına kavuşturmak.

F aaliyet:

1. İkili öğretim yapan Gazipaşa İlköğretim Okulunun normal öğretime geçirilebilmesi için 
Merkez İlçede [karaçayır Mahallesine 48 derslikli İlköğretim Okulu binası yapılacaktır.

2. İkili öğretim yapan Kültür İlköğretim Okulunun normal öğretime geçirilebilmesi için Merkez 
İlçede Kültür Mahallesine 32 derslikli bir İlköğretim Okulu yapılacaktır.

3. Borazanlar Mahallesine 24 derslikli bir ilköğretim okulu binası yapılacaktır.

4. Gerede Çukurca Mahallesine 24 derslikli bir İlköğretim Okulu yapılacaktır.

5. İkili öğretim yapan Göynük İlçesi Egemenlik İlköğretim Okulunun normal öğretime 
geçirilebilmesi için ihtiyaç duyulan derslik ihtiyacı karşılanacaktır.

6. İlköğretim okullarında bilgi teknolojisi sımtlannda bulunan bilgisayarlar yenilenecektir.

7. İnternet (ADSL (VDSL)) erişimi problemi bulunan ilköğretim okullanmn sıkıntıları 
gideni e çeldir.

8. Seben Atatürk Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’na (YİBO) plan döneminde 100 öğrenci 
kapasiteli bir pansiyon binası yapılacaktır.

9. T aşıma merkezi okulların fiziki durumları donanımlan ile bahçe düzenlemelerinin 
geliştirilmesi yönünde proje çalışmaları yapılarak plan döneminde uygulanacaktır,

10. İlköğretim okullanmızdaki bazı prefabrik dersliklerin zaman içinde kaldırılması için gerekli 
tedbirler alınacaktır.

11. Seben Atatürk YIBO’ya hizmet aracı temin edilecektir.

Strateji 1:

Eğitim-öğretimin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi içm gerekli olan her türlü mal ve hizmetin 
alınmasına devam edilecektir.
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Strateji 2:

Fırsat eşitliğine engel olan birleştirilmiş sınıf uygulamasının azaltılması için gerekli önlemler 
alınacaktır.

ORTAÖĞRETİM

H edef:

Ortaöğretim kurumlannda eğitim niteliğini yükseltmek, öğretimde firsat eşitliğini sağlamak 
amacı ile yeni derslikler, öğrenci pansiyonları yaptırılacak, eğitim kurumlannın donanım eksiklikleri 
giderilerek mevcut altyapının standardı yükseltilecek, okullaşma oram arünlacaktır.

F aaliyet:

1. Merkez Semerkant Mahallesinde Bolu Ticaret Meslek Lisesine 14 derslikli ek bina yapılacaktır.

2. Bolu Merkez ilçeye 16 derslikli sosyal bilimler lisesi binası yapılacaktır.

3. Merkez Yaşamkent Mahallesinde hayırsever tarafından yapılmakta olan Mustafa Çizmecioğlu 
lise binasının tamamlanması ve eğitim öğretime açılması sağlanacaktır.

4. Merkez Tepecik Mahallesine 24 derslikli lise binası yapılacaktır.

5. Merkez Mimar İzzet Baysal Endüstri Meslek Lisesine ihtiyacı bulanan 16 derslikli ek bina 
yapılacaktır.

6. Merkez İmam Hatip Lisesi için 100 öğrencilik öğrenci pansiyonu ve 10 derslikli ek bina 
yapılacaktır.

7. Merkez Behiye Baysal Ticaret Meslek Lisesi için 16 derslikli yeni okul binası yapımı 
sağlanacaktır.

8. Merkez İlçeye 16 derslikli ikinci bir Kız Meslek Lisesi yapılacaktır.

9. Merkez Kültür Mahallesine hayırsever tarafından yapılmakta olan Emine Mehmet Baysal Lisesi 
binasının tamamlanması ve eğitim öğretime açılması sağlanacaktır.

10. Merkez İlçeye Bilim Sanat Merkezi binası yapılacaktır

11. Merkez İlçeye Eğitim-Bilim Müzesi binası yapılacaktır
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12. Merkez İlçe Güzel Sanatlar ve Spor Lisesine 100 öğrencilik pansiyon binası yapılacakür.

13. Yapılmakta olan Gerede Anadolu Öğretmen Lisesi ve öğrenci pansiyonu plan dönemi içerisinde 
hizmete açılacaktır.

14. Dörtdivan İlçesi Anadolu Öğretmen Lisesine 24 derslikli okul binası yapılacaktır.

15. Yeniçağa İlçesi Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli binası yapılacaktır.

16. Gerede İlçesine 200 öğrencilik ortaöğretim kız yurt binası yapılacaktır.

17. Gerede İlçesine 100 öğrencilik ilköğretim yurt binası yapılacaktır.

18. Dörtdivan ilçesi Anadolu Öğretmen Lisesine 200 öğrencilik yurt binası yapılacaktır.

19. Yeniçağa İlçesi Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine 200 öğrencilik pansiyon binası yapılacaktır.

20. Dörtdivan Çok Programlı Lisesine hizmet aracı alınacaktır.

21. Merkez Fen Lisesine hizmet aracı alınacaktır.

22. İzzet Baysal Sağlık Meslek Lisesine hizmet aracı alınacaktır.

23. Gerede Endüstri Meslek Lisesine hizmet aracı alınacaktır.

24. Bilgi Teknolojisi Sınıfi (BTS) olmayan ortaöğretim okullannın bilgisayar laboratuan ihtiyacı, 
plan dönemi sonuna kadar karşılanacaktır.

25. Öncellikle yatılı okullarda olmak üzere ortaöğretim kurumlannda okul doktoru, psikologu ve 
hemşiresi görevlendirilecektir.

26. Abant Lisesine (Canip Baysal Öğrenci Pansiyonu) hizmet aracı alınacaktır.

27. Mesleki ve Teknik Eğitimde derslik ihtiyacı karşılanacaktır.

28. Tüm okul binalarının doğal gaz dönüşümleri ve ısı yalıtimlan yapılacaktır.

29. Merkez Rehberlik Araştırma Merkezi binası yapılacaktır.

30. Pansiyon ve yurtlar öncelikli olmak üzere tüm kurumlanınız depreme dayanıklılık testinden 
geçirilerek, gerekli olanlar öncelik sırasına göre güçlendirilecektir.

31. Rehberlik Araştırma Merkezine hizmet aracı alınacaktır.

32. Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası güçlendirilecektir.

33. Milli Eğitim Müdürlüğüne hizmet aracı alınacaktır.

34. Sosyal ve Kültürel etkinlikler için finaııs desteği sağlanacaktır.

35. İhtiyaç duyulan tüm okul yapımları için kamulaştırma çalışmalanna devam edilecektir.
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ÖZEL EGITIM

Hedef:

Engellilerin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri 
kaldırmayı sağlayacak tedbirler alınarak, topluma tam katılımları sağlanacak ve bu hizmetlerin 
eşgüdümü amacıyla düzenlemeler yapılacaktır.

Faaliyet:

1. İl genelinde engellilerin tespitine yönelik tarama çalışması yapılacaktır.

2. Uygun görülen ilçede Özel Eğitim Okulu ve İş Eğitim Merkezi binası yapılarak, eğitim öğretime 
açılması sağlanacaktır.

3. Engellilere yönelik hizmet veren tüm eğitim, spor kurum ve kuruluşları ile rehabilitasyon 
merkezlerinin fiziki altyapı, personel ve donanım eksiklikleri 2011 yılında belirlenecek, plan 
döneminde tamamlanacaktır.

4. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait resmi yapılar ile yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil 
alanlar, spor alanları vb. sosyal ve kültürel altyapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından 
yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar, plan döneminde engellilerin kullanımına 
uygun duruma getirilecektir.

Strateji 1:
İl genelinde eğitim çağında bulunan engelli çocuklara yönelik tarama-tamlama çalışmalarına

ve durumlanna uygun eğitim olanakları (özel eğitim sınıfları ve evde eğitim) sağlanmaya devam
edilecektir.

Strateji 2 :
Engellilere yönelik hizmet veren özel sektör kuıuluşlan desteklenecektir.

Eğitim Genel Stratejileri:

1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve İzzet Baysal Vakfi ile işbirliğine devam edilecektir.

2. Yeni yapılacak okul binalannda, Bakanlıkça belirlenen bahçe genişliği standartianna uyulacak, 
eski okul bahçelerinin genişletilmesi amacıyla kamulaştırma ve bağış yoluyla arsa temini 
çalışmaları sürdürülecektir.

3. Ekonomik yetersizlikler nedeniyle öğrenimine devam edemeyen öğrencilerimizin eğitimlerini 
sürdürebilmeleri için gerekli olan ihtiyaçlaıı (Sosyal Yardımlaşma Demeği ile işbirliği içersinde) 
karşılanarak öğrenimlerine devamları sağlanacaktır.
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4. Eğitim kurumlannın inşa edilmesi, bakım, onarım ve donanımlanmn sağlanması ile arsa teinini 
çalışmaları sürdürülecek ve “Eğitime %100 Destek Kampanyası” çerçevesinde hayırseverlerin 
katkılarından yararlanılmaya devam edilecektir.

5. Eğitimin yeni fırsat ve imkânlarının değerlendirilmesinde, desteğe ihtiyaç duyan çevre eğitim 
kurumlannın güçlendirilmesine önem verilerek, merkez üzerindeki yoğunlaşma azaltılacaktır.

6. Eğitim kurumlanmızda öğrencilerimizin sosyal ve kültürel etkinliklerine ortam hazırlayabilmek 
için müstakil salon ve çok amaçlı salonlann yapımına önem verilecektir.

HALK EGITIMI VE HALKIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ 

Stratejik Amaç:
Halk eğitiminde toplumun tüm kesimlerinin yaygın eğitim ihtiyaçlarına uygun biçimde 

eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetleri yoluyla eğitmek ve bilinçlendirmektir.

H ed efi:
Doğal afetlerden korunma konusundaki eğitim programlannın sayısı ve programlara halkın 

katılımı sağlanarak ilimizdeki doğal afet bilinci arttinlacaktir.

Faaliyet:
1. Yerel, görsel ve yazılı basında halkı bilinçlendinci haber ve programlara yer verilmesi 

sağlanacaktır.
2. Depreme dayanıldı yapılaşma ve deprem anındaki korunma yöntemleri ile ilgili olarak, her 

eğitim düzeyinde vatandaşın anlayabileceği özellikte broşür dağıtılacaktır.
3. İlk ve ortaöğretim kurulularında öğrencilere depremle yaşama bilincini aşılamak amacıyla 

yapılmakta olan etkinliklere devam ettirilecektir.
4. Kırsal kesimdeki yapılann ve tarımsal tesislerin yapı tekniğine uygun olarak yapılması için 

rehberlik eğitimi verilecektir.
5. İlgili meslek odalan ile görüşülerek öncelikle inşaat ustalanııa olmak üzere 6 aylık mesleki (proje 

okuma, kalıp, donatı vb.) kurslar açılacaktır.
6. Merkez Halk Eğitim Merkezine ek bina yapılacaktır.
Strateji:

Yazılı ve görsel medya ile işbirliği içinde hareket edilecektir.

H ed ef2 :
İlkyardım, ana-çocuk sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, akıl ve ruh sağlığı (madde bağımlılığı, 

ergenlik psikolojisi, aile içi ilişkiler vb.) beslenme ve çevre sağlığı, okuma-yazma öğretimi 
konulannda halkın eğitimi ve bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.

Faaliyet:
1. Çeşitli sağlık konulannda halkın bilinçlendirilmesi ve eğitimi amacıyla bir faaliyet planı 

kapsamında ilçe ölçeğinde eğitim programları düzenlenecektir.
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2. Hazırlanacak bir program çerçevesinde öncelikle itfaiyeciler, güvenlik güçleri, sanayi 
tesislerindeki ilgili sorumlular olmak üzere tüm halkımıza il genelinde düzenli, sürekli ilkyardım 
kurs ve eğitim çalışmaları sürdürülecektir.

3. Halkın sağlığım yakından ilgilendiren alanlarda üretim yapan ve bunlan pazarlayan kesimler ile 
tüketicilere yönelik sürekli ve düzenli eğitimler verilmesine devam edilecektir.

4. Sürücü davranışlarım geliştirme eğitimlerine devam edilecektir.

5. Üretime bağlı, yem doğan bebek ve çocuk bakımı, ergenlik psikolojisi, aile içi iletişim, 
bağışıklama, bulaşıcı hastalıklardan korunma, sağlıklı beslenme, kişisel hijyen ve zararlı 
alışkanlıklardan korunma vb. konularda eğitim faaliyetleri devam ettirilecektir.

6. Aile hekimliği ve sağlıkta dönüşüm projeleri konusunda halkın bilgi düzeyinin arttinlmasma 
yönelik çalışmalara devam edilecektir.

7. Yaşlı Sağlığı Hizmetlerini Geliştirme Projesi kapsamında mevzuatına uygun olarak hasta ve 
yaşlılara evde bakım ve refakatçi kursları düzenlenecektir.

8. Evde çocuk bakımı konulannda Sağlık Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi öğrencilerine ve halka 
yönelik kurslar düzenlenecektir.

9. Kırsal kesimde ulaşımı güç olan, yetişkin eğitimi okuma-yazma kurslan için mobil sınıflar 
oluşturulacaktır.

10. Kırsalda yapılacak almı çalışmalarında gerekli destek sağlanacaktır.

Strateji 1:
Abaııt İzzet Baysal üniversitesi, ilgili kurumlar, Elginkan Vakti ve diğer STK'lar ile 

işbirliğine gidilecektir.

Strateji 2:
Ulaşım imkânı kısıtlı olan yerleşim birimlerinde halk eğitim odalaıı açılması 

desteklenecektir.

H edef 3:
Tanmsal üretimin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla iyi taıım uygulamaları 

konusunda çiftçilere sağlanan uygulamalı eğitim imkanları artırılacaktır.

Faaliyet:
1. Üretici ve tüketici bilincinin arttinlması amacıyla yazılı ve görsel basın ile diğer iletişim 

araçl atından faydalanılarak seminerler düzenlenerek yaygın eğitim faaliyetleri yapılacaktır.

2. Süt ve besi sığırcılığı, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, hayvan barmaklannın ıslahı, ancılık, su 
ürünleri, organik taıım, bağcılık, seracılık, tanmsal mekanizasyon ve tanmsal sulama 
konulanndaki eğitim ve bilgilendirme çalışmalanna devam edilecektir.
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3. Saanen keçisi yetiştiriciliğinin yaygınlaştınlması amacıyla öncelikle orman köyleri olmak üzere 
diğer köylerde yetiştirici eğitim çalışmalarına devam edilecektir.

4. Ev ekonomisi kapsamında gıda muhafaza konulanna yönelik kışlık salamura, turşu, zeytin, reçel, 
marmelât, peynir, yoğurt yapımı ve gıdaların dondurularak saklanmalan konulannda eğitim 
çalışmaları sürdürülecektir.

5. Kırsal Kalkınma Kadın Çiftçileri Projesi kapsamında, istekli ve ihtiyaç duyulan köylerde çiftçi 
kadmlann süt sığırcılığı, ahır hijyeni, süt sağım teknikleri, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık vb. 
konularda eğitim çalışmalanna devam edilecektir.

H edef 4:
Yaygın eğitim veren kurumlar arasında eş güdüm oluşturulması, kurs sayılan ve çeşidinin 

artmlması suretiyle, bireylerin eğitiminin sürekliliği, mevcut becerilerini geliştirmeleri ve yeni 
beceriler kazanmalan sağlanacaktır.

Faaliyet:
1. İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurullanndan yararlanılarak çeşitli kurumlarca 

yürütülen yaygın eğitim faaliyetlerinin eşgüdümü ve etkinliği sağlanacaktır.

2. Yaygın eğitimde kullanılabilecek eğitim imkanlannm belirlenmesi amacıyla ilçe ölçeğinde bir 
envanter çalışması ile halkın, işletmelerin ve yörenin eğitim ihtiyacını belirlemeye yönelik bir 
araştırma yapılarak halk eğitim haritalan hazırlanacaktır.

3. Halkın kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve ekonomik üretime destek sağlayabilmesi için 
yeterli sayıda kursiyere ulaşılan her yerde beceri ve meslek kursları açılacaktır.

4. Örgün öğretim öğrencilerinin başarılannm artmlması ve sosyal faaliyetlerine katkıda 
bulunulması için örgün eğitim kurumlan ile işbirliği halinde kurslar açılacaktır.

5. Halk eğitim kurslannda üretilen ürünlerin ekonomiye kazandmlması için projeler geliştirilerek, 
uygulamaya konulacaktır.

6. Alan çalışmaları için gerekli destek sağlanacakür.

Strateji 1:

Halk Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilen beceri edinme kurslan yörenin, halkın ve 
işletmelerin ihtiyacına cevap verecek şekilde düzenlenecektir.

Strateji 2:

Kırsal kesimlerdeki yaygın eğitim faaliyetlerinde köylerde atıl durumda bulunan okullar ve 
diğer kamu binalan halk eğitimi odaları olarak değerlendirilecektir.

Strateji 3:

Ana-baba eğitimleri yaygınlaştmlarak etkinleştirilecektir.
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EĞİTİM SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU

o 
£  

; sd
Adı Soyadı Görevi Kurum-Kuruluş

1 Recep SEZER İl Milli Eğitim Müdürü İl Milli Eğitim Müd.

2 Mustafa Nuri GÜRSOY İl Genel Meclisi Üyesi Özel İdare

3 Üzeyir ERCİVAN İl Genel Meclisi Üyesi Özel İdare

4 Tuncay ÖZDEMİR Yrd.Doç.Dr A.İ.B.Ü

5 Altay EREN Yrd.Doç.Dr A.İ.B.Ü

6 Recep Nuri KAÇMAZ Müdür Yrd. İl Milli Eğitim Müd.

7 İsmail BAYRAKTAR Müdür YTd. İl Milli Eğitim Müd.

8 Selarni ALBAYRAK Şube Müdürü İl Milli Eğitim Müd.

9 Celal ARSLAN Okul Müdürü Koç İ.Ö.O

10 ITayri MISIRLIOĞLU Okul Müdürü Abantİ.Ö.O

11 Muhabbet KOÇ Okul Müdürü Mebrure-İlhan Bağcıgil Anaokulu

12 Karabey DURSUN Okul Müdürü İ.B. Anadolu Lisesi

13 İbrahim ÇAVUŞOÖLU Okul Müdürü İ.B. Teknik ve End.Mesl.Lisesi

14 Şemsettin GÜRTURK Okul Müdürü Ticaret Meslek Lisesi

15 İsmail DOĞRU Eğitim Merkezi Müdürü Meslek Eğitim Merkezi

16 Adnan ACAR HEM ve ASO Müdürü İ.B. HEM ve ASO

17 Mikail A YYILD1Z Şube Müdür İl Milli Eğitim Müd.

18 Nevzat GÜLTEKİN Şube Müdürü İl Milli Eğitim Müd.

19 H. Cahit KILMAZ Şube Müdür V. İl Milli Eğitim Müd.

20 M.Cahit GÖKKEN Okul Müdürü Cumhuriy et İ. Ö. 0

21 Mustafa HARBACI Okııl Müdürü YTıkarısoku İ.Ö.O

22 İsmail SAYKI Okul Müdürü Karaköy TOKİ İ.Ö.O

23 M.Remzi KOCAMAN Okul Müdürü Atatürk Anadolu Lisesi

24 Vedat CEYLAN Okul Müdürü Ab ant Lisesi

25 Rafet YURDAGÜL Okul Müdürü Mimar İ.B. EML

26 Tamer ÖZKAN Okul Müdürü Bebiye Baysal İ.Ö.O

27 İsmail KARAGÖZ Okul Müdürü Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi

28 Mahir DURSUN Okul Muduru İl Milli Eğitim Müd.

29 Mustafa YAMAN Sekreter Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

30 B.Hamdi AK YÜREK Müdür Elginkan Vakfı

31 Dr. Meltem ÇAĞLAR Eğitim Şube Müdürü İl Sağlık Müdürlüğü

32 Kemal SERT Yönetim Kurulu Üyesi Ticaret ve Sanayi Odası

49





T.C.

BOLU VALİLİĞİ

2011-2015 
STRATEJİK PLAN

TARIM 
KOMİSYONU

51



VI. 2. TARIM

Stratejik Amaç :

Mevcut tanmsal potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi, çiftlikten sofraya grda 
güvenliğinin sağlanabilmesi içm sağlıklı ve sürdürülebilir bir tanmsal yapılanmanın sağlanmasıdır.

VI. 2.1. Hayvancılık 

Stratejik Amaç :

Hayvan sağlığı ve hayvan refahım dikkate alarak özelde ilimiz genelde ülkemiz ihtiyaçlanna 
göre üretim yapılmasını sağlamaktır.

H edef:

İlimizde faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerinin sayı, kapasite, üretim türü, kalitesi vb. 
üretimi artırıcı faktörlerinde iyileştirmelerin yapılması sağlanacaktır.

VI. 2.1.1. Büyükbaş Hayvancılık

F aaliyet:

1- Büyükbaş hayvancılıkla ilgili işletmelerin ekonomik olabilmesi için en az 20 büyükbaş hayvan 
kapasitesine ulaşılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Mevcut düşük kapasiteli işletmelerin 
kapasite artırımları ile ilgili yöre şartlarına uygun projeler geliştirilerek desteklenecektir.

2- Yeni kurulacak işletmelerin de en az 20 büyükbaş hayvan kapasitesine uygun olması teşvik 
edilecektir.

3- Hayvan ıslahı yoluyla yüksek verimli hayvan ırklarının oluşturulmasına yönelik sun-i tohumlama 
çalışmalarına devam edilecektir. Sun-i tohumlamada döl tutma oranlarının yükseltilmesi, doğan 
danaların babalanılın et ve süt verim özelliğini taşıyıp-taşımadığı gözlenecektir.

4- Gerede ve Kıbnsçık İlçelerinde mevcut olan yerli ırk hayvanların ıslahına yönelik çalışmalara 
öncelik verilecek, Merkez ve diğer ilçelerde mevcut hayvan ırklarının verim özelliklerinin 
yükseltilmesine yönelik çalışmalar hızlandınlacaktir.

5- Hali hazırda ön soy kütüğü ve soy kütüğüne kayıtlı hayvan sayısı arünlacakür.
6- Yürütülmekte olan Ulusal Şap Eradikasyon Programı dahilinde İlimiz genelinde yıllar itibari ile 

şap hastalığı görülme sıklığı azalmışür. İlimizin Trakya Bölgesinde olduğu gibi Şap 
hastalığından arınmış il statüsüne geçmesi sağlanacaktır.

7- Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilerek vatandaşın et süt gibi verim kayıplarını en 
aza indirip sağlıklı, kaliteli ve maksimum seviyede ürün elde etmesi sağlanacaktır.

8- İlimizde özellikle gebe, damızlık amaçlı düve yetiştiren işletme sayısının artmlarak ülkemizin 
damızlık hayvan ihtiyacının karşılanmasında dışa bağımlılığın azaltılması ve genetik verim 
düzeyinin artmlması sağlanacaktır.

9- Zoonos hayvan hastalıklarla mücadele kapsamında; İlimizin de riskli iller arasında yer alması 
nedeniyle Kının Kongo Kanamalı ateşi hastalığı ile mücadele Gerede ve Mengen ilçeleri başta 
olmak üzere il genelinde etkin bir şekilde yapılacaktır.
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Brucella ve Tüberküloz hastalrklan ile ilgili yetiştiricilere ve kesimhane çalışanlarına yönelik 
eğitim çalışmaları yapılacaktır.

10-Özellikle turizm bölgelerinde manda kökenli süt ve ürünlerinin pazar bulması nedeniyle 
İlimizdeki 1000 civannda olan manda hayvan varlığımızın sayı ve kalite olarak artmlmasr için 
plan dönemi içerisinde damızlık manda boğası(suni tohumlama) temini sağlanacaktır.

11 - Hayvancılığın gelişebilmesi için süt üretiminin teşvik edilmesi, ülkesel bazda hizmet veren süt 
firmalarının yatırımlar gerçekleştirmesinin sağlanması için gerekti çalışmalar yapılacaktır.

Strateji:

Saf veya Kültür melezi hayvan yetiştirmek isteyen işletme sahipleri desteklenmesi 
sağlanacaktır. Aynca işletme kapasitelerini artırmak isteyen işletme sahiplerine teşvik ve destekleme 
verilecektir. Etçi ırklarda et yönünün, sütçü ırklarda süt veriminin artmlması için entansif ve yarı 
entansif besi yetiştiriciliği özendirilecektir.

VI. 2.1.2. Kanatlı Sektörü 

Stratejik Amaç :

İlimizin ülke genelindeki 1/3 payının arünlması ve buna bağlı olarak da sağlıklı ve verimli bir 
kanatlı yetiştincilığinin yapılması, AB üyesi ülkeler, Rusya, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetlerine 
kanatlı et ihracatının arünlması sağlanacaktır.

H edef:

Kanatlı sektöründeki faaliyetlerin çiftlikten başlayarak son ürüne kadar olan tüm
aşamalannda Avrupa Birliği kriterlerine uygun olarak yapılması sağlanacakür.

Faaliyet:
1- Kuş Gribi hastalığına karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerin ilimiz kanatlı hayvan potansiyeli ile 

orantılı olarak kanatlı entegreleri, yetiştiriciler, kanatlı sektöründe çalışan diğer personellere ve 
kamuoyuna yoğun bir bilgilendirme ve eğitim çalışması yapılacaktır.

2- İl Gelişim planında belirlenen tanmsal yapı kısıtlamasına esas olan bölgelerin yeniden
belirlenerek, kısıtlanmış alanın daha da daraltılması sağlanacaktır.

3- Mevcut kümeslenn ruhsatlandırma çalışmalan hızlandınlacaktir.
4- Kaynak Kullanma Destekleme Fonundan yapılan düşük kapasiteli broiler kümeslerinde sağlıklı, 

hijyenik şartlarda üretim yapılması için modernizasyon yapılması özendirilecektir.
5- İlimizin kanatlı yetiştiriciliğinde daha ileri seviyelere gelebilmesi içm yüksek kapasitede, 

modem, hijyenik şartlarda üretim yapan kanatlı işletmelerinin kurulması teşvik edilecektir.
6- Yerleşim yeri içerisinde kalan kümeslerin başka amaçlarla kullanılarak ekonomiye

kazandmlması sağlanacakür.
7- Kanatlı yetiştiriciliğine bağlı olarak oluşan atık ve altiıkiann çevreye zarar vermemesi için 

işletmelerin modüler kompostiama ünitesi kurması teşvik edilecektir.
8- İlimizde faaliyet gösteren Broiler Kanatlı İşletmelerinin birlik üyesi olmaları teşvik edilecektir.
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VI. 2.1.3. Küçükbaş Hayvancılık 

Faaliyet:

1- Keçi yetiştiriciliğinde 3000 adet olan Saanen Keçi ırkının plan dönemi içerisinde 5000 adet 
düzeyine çıkarılması sağlanacakür.

2- İşletme kapasitelerinin en az 50 baş kapasiteye uygun hale getirilmesi için yapılacak olan 
kapasite artışları teşvik edilerek desteklenecektir.

3- Saanen Keçi yetiştiriciliği öncelikli olmak üzere küçükbaş yetiştiriciliğinde yeni tesis kurmak, 
kapasitesini artırmak, işletmesini modernize etmek isteyen yetiştiriciler teşvik edilecektir.

Strateji:

Çayır ve Mera yönünden yeterli otlatma imkanına sahip yerleşim yerlerinde küçükbaş 
hayvancılık teşvik edilecek; saanen keçi ırkının sözleşmeli besicilik uygulamaları ile yaygınlaşması 
sağlanacakür.

VI. 2.1.4. Arıcılık

H edef:

Ancılann üretim ve pazarlama faaliyetleri desteklenerek bal üretiminin artmlması için 
havzalar belirlenecek, sağlrklı an ve arr ürünlerinin üretimi ile üretici gelirleri artirılmasr, işletme 
başına an koloni ortalamasının en az 50 olması sağlanacaktır.

Faaliyet:

1- An yetiştiricilerinin birliğe üye olmalan sağlanacaktır.
2- Mevcut kovanlann modernizasyonu teşvik edilerek desteklenecektir.
3- Bal üretim potansiyelinin artmlmasına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalan yapılacaktır.
4- Ancılık yapan yetiştiricilerin kaliteli ana an, kovan, petek vb. ancılık malzemelerinin temin 

edilmesi desteklenecektir.

Strateji:

Gezginci ancılann koloni kapasiteleri artmlarak, yaygmlaştmlması sağlanacaktır. 

VI. 2.1.5. Su Ürünleri

Stratejik Amaç :

Sağlıklı, çevreye duyarlı, tatlı su balıkçılığı üretimini artırmaktır.
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H edef:

347 ton/yıl olan su ürünleri üretimi plan dönemi sonuna kadar 450 ton/yıla çıkartılacaktu 

Faaliyet:

1- Su ürünleri Yetiştiricileri Birliği kurulması çalışmalarına 20 i 1 yılında başlanacaktır.

2- Bolu ili dalıilindeki su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılabilecek göl, gölet ve diğer su 
kaynaklarının belirlenmesi çalışmaları plan dönemi içerisinde sürdürülecektir.

3- Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılabilecek göl ve göletler ile diğer su kaynaklarının 
projelendirilerek özel veya tüzel kişilere kiralanmasr işlemleri yürütülecektir.

4- Projesiz tesis bulunmamaktadır. Yeni başvuracak tesislerin projeli olarak çalışmaya başlamaları 
sağlanac aldır.

5- İl genelinde bulunan göl ve göletlerdeki balıklandırma çalışmalarına devam edilecektir.

6- Köprübaşı barajı ve Taşlıyayla göletlerinde yapılabilecek su ürünleri yetiştiriciliği tesisleri plan 
dönemi içerisinde belirlenecektir.

7- Gelişigüzel bir şekilde çevreye ve su kaynaklannın civarına atılmış boş zirai mücadele 
ambalajlarının toplatılarak bunlardan kaynaklanan kirlilik ve zehirlenmenin önlenmesine yönelik 
çalrşmalar yaprlacaktır.
8- İl genelinde bulunan su ürünleri yetiştirme tesislerinin destekleme ödemelerinde azami 
faydalanması sağlanacaktır.

Strateji:

Su ürünleri üretimi ıçm müracaat eden vatandaşların müracaatları Tanm İl Müdürlüğü hizmet 
standartlan süresinde sonuçlandınlacakür.

VI. 2.2. Kooperatifler 

Stratejik Amaç :

T anınsa! amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birliklerinin, teknik ve mali 
yönden desteklenmesi suretiyle daha işlevsel hale getirilerek kırsal kesimin ekonomik yönden 
güçlendirilmesini sağlamaktır.

Hedef:

Kırsal alanda yaşayan kooperatif ortaMannm gelirlerinin plan dönemi içerisinde % 50 
oranında artırılması sağlanacaktır.

F aaliyet:

1- Kooperatifler, üretici birlikleri ve üst birlikleri makro ve mikro kredilerle desteklenecektir.

2- Kooperatif yöneticileri yılda en az bir kez olmak üzere mevzuatla ilgili eğitime tabı tutulacaktır.
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3- Kooperatifler, Üretici Birlikleri ve Üst Birlikler Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca uygulanan tip
projelerden yararlandırılmak üzere proje uygulamaya teşvik edilecektir.

4- Proje uygulayan kooperatif ortaklarına proje uygulaması ile ilgili eğitimler verilecektir.

5- Eleman sayısı ve zaman da göz önünde bulundurularak sıra ile bütün kooperatifler denetime tabi 
tutulacaktır.

Strateji :

Kooperatif, Üretici Birlikleri ve Üst Birliklerin kuruluşları teşvik edilecektir. Çiftçilerimiz ve
Üreticilerimizin örgütlenmeleri çalışmalarına devam edilecektir.

VI. 2.3. Toprak Ve S u  Kullanımı

H edef:

İyi tanın uygulamalanmn yaygınlaştmlması ve modem sulama tekniklikleri kullanılarak
toprak verimliliği artmlacaktir.

F aaliyet:

1- Bolu merkez ve Dörtdivan ilçesinde drenaj kanallanndan işlevini görmeyenlerin ve yeni drenaj 
kanalı ihtiyaçlann tespiti içm 2010 yılında tespit ve planlama çalışmalarına başlanacak, 2011 
yılında uygulamaya geçilecektir.

2- Göynük’te bulunan basınçlı boru sulama sistemine sahip 400 ha. alanı kapsayan tanm 
arazilerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

3- Seben İlçesinde yapılan damla sulama proje çalışmalanmn Mudurnu’da da yaygınlaştırılarak 
plan dönemi içerisinde damla sulama sistemine kavuşturulacaktır.

4- “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” kapsamında büyük ova belirleme 
çalışmalanna 2010 yılında başlanacaktır.

5- Arazi toplulaştırma çalışmalarının başlatılması için 2010 yılı içerisinde proje teklifinin 
hazırlanması plan dönemi içerisinde yaygınlaştırılması

Strateji 1:

Mutlak tanm arazilerinin tanm dışı kullanılmasına izin verilmeyecektir. 

Strateji 2:

Arazi toplulaştırma çalışmalanna katkıda bulunulacaktır.
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VI. 2.4. Bitkisel Üretim

Stratejik Amaç :

İlin iklim ve coğrafi yapısına uygun, pazar değeri yüksek ürün desenleri geliştirmek, etkin 
pazarlama teknikleri kullanabilen ve üretim planlaması yapabilen üretici birlikleri oluşturmak 
suretiyle, üreticilerin tanmsal gelirini artırmakür.

H edef:

İlin iklim ve coğrafi yapısına uygun, pazar değeri yüksek, ürün deseni planlaması ve üretimi 
yapılacak, pazarlama yeteneklerinin artmlması için üreticilerin örgütlenmeleri sağlanacak, iyi tanm 
uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

F aaliyet:

1- Kontrollü ve sertifikalı üretim şekli olan iyi tarım uygulamaları plan dönemi içerisinde devam 
ettirilecektir.

2- Kaliteli kaba yem açığının giderilebilmesi için, yem bitkileri ekim alaıılan 2010 yılından itibaren 
5 yıllık dönemde % 50 artmlarak, 3280 ha. alandan 4500 ha. alana çıkarılacak, yem bitkileri 
üretiminin artmlması ve geliştirilmesi ile mera ıslah çalışmalarına ağırlık verilerek plan dönemi 
içerisinde 250 ha mera alanının ıslah edilmesi sağlanacakür.

3- Tarımsal ürün deseni değişikliğine neden olacak nitelikte zarar veren tanmsal zararlılarla planlı 
mücadele çalışmalarına devam edilecektir.

4- Plan dönemi içinde, “Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasallann Kayıt Altına Alınması ve 
İzlenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında, ticari olarak bitkisel ürün üreticilerinin kayıt 
altına alınarak Üretici Kayıt Defteri tutmaları sağlanacaktır.

5- Plan dönemi içinde “Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve Esaslan Hakkında 
Yönetmelik” gereği tüm ticari amaçlı bitkisel ürün üreticilerinin “Bitki Koruma Ürünü Uygulama 
Belgesi” almalan sağlanacak şekilde eğitim programlan düzenlenecektir.

Strateji 1:

İnsan ve çevre sağlığının korunmasına yönelik yöntem ve tekniklerin kullanılmasına ağırlık 
verilerek, bitki hastalık ve zararlılanyla mücadelede etkinlik artırılacaktır.

Strateji 2:

Tanm işletmelerinde optimum büyüklükte işletmeler oluşturulması teşvik edilecektir.

VI. 2.4.1. Hububat 

H edef:

İlin değişik iklim ve coğrafi şartlarına uygun sertifikalı tohum çeşitlerinin kullanılması 
yaygmlaştinlarak verim artmlacaktir.
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F aa liyet:

Mahsul fiyatına tohumluk temini projesi kapsamında 500 ton/yıl sertifikalı buğday tohumu, 
100 ton /yıl sertifikalı yem bitkileri tohumu dağıtılacaktır.

VI. 2 .4 .2 . P a ta te s

Stratejik Amaç :

Patates üretiminin sürdürülebilirliğinin ve üretimde standardizasyon ve kalitenin artünlarak 
üretimin devamlılığının ve üreticilerin gelirinin arttinlması ve bu aşamalarda tüketicilere güvenli ve 
pestisit kalıntısı problemi olmayan ürün sunulmasının sağlanmasıdır. Sertifikalı patates tohumluğu 
üretimi artırılması suretiyle ürün kalitesi ve üreticilerin gelirini yükseltmektir.

H edef:

Üretimin duraklama ve sonlanmasına neden olabilecek hastalık ve zararlıların kontrol altına 
alınabilmesine olanak sağlayacak tedbirler alınacak; plan dönemi içinde sertifikalı tohumluk üretim 
ve kullanımının arttinlması sağlanacaktır. Sertifikalı patates tohumluğu üretimi alanı plan döneminde 
80 hektardan 150 hektara çıkanlacaktır

F aaliyet:

1- Ticari Amaçlı Patates üretiçilerinin kayıt altına alınması tamamlanarak, patates üreticilerinin 
yemeklik üretiminde 3 yıl, sertifikalı tohumluk üretiminde ise 4 yıllık münavebeye uymalan 
sağlanacakür.

2- Patates Üreticileri Birliğinin aktif olarak çalışmasına yönelik tedbirler alınacak, patates 
konusunda uygulanacak projelerden üyeler öncelikli olarak faydalandırılacak ve patates tasnif ve 
ambalajlama tesisi kurması konusunda birliğin aktif rol alması sağlanacaktır.

3- Sertifikalı tohumluk üretiminin artırılması yönünde projeler hazırlanarak uygulanacak ve bu 
şekilde üreticilerin geliri artinlarak aynı zamanda yemeklik patates üreticilerinin de sağlıklı 
tohum kullanmaları sağlanacaktır.

4- Patates üreticilerinin Bolu ili Patates Üreticileri Birliğine üye olmaları sağlanarak teşvik 
uygulamaları birlik aracılığı ile yapılacaktır.

5- Gıda Kanunu (5179) kapsamında saüşı yapılacak yöresel ürünlerin satışının yapılabilmesi için 
uygun bir alan tespit edilerek, proje kapsamında 2007 yılında hizmete sunulacakür.

VI. 2.4.3. Meyvecilik 

H edef:

Pazar ve ihracat potansiyeli yüksek olan meyve çeşitlerinin üretiminin yaygınlaştırılması 
suretiyle üretici geliri artırılacak; tüketime sunulan ürünlerin pestisit kalıntısı olmayan ürünler olması 
açısından gerekli uygulamalar yapılacaktır.
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Faal iyet :

1- Plan dönemi içinde, “Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve 
İzlenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında, ticari olarak bitkisel ürün üreticilerinin kayıt 
altına alınarak Üretici Kayıt Defteri tutmaları sağlanacaktır.

2- Küresel ısınmanın muhtemel etkisi olabilecek kuraklığa karşı mevcut su kaynaklarının ve 
çevrenin, Zirai Mücadele İlaçlarından kaynaklanabilecek kirliliğin önlenmesi ve uygulama 
etkinliğinin arttırılması amacıyla ilaç hazırlama istasyonları projeleri hazırlanacaktır.

3- Gelişigüzel bir şekilde çevreye ve su kaynaklarının civanna atılmış boş zirai mücadele 
ambalajlanma toplatılarak bunlardan kaynaklanan kirlilik ve zehirlenmenin önlenmesine yönelik 
çalışmalar yapılacaktır.

4- Meyve üretiminde İyi Tanm Uyguiamalanna geçilmesi plan dönemi içinde tamamlanacaktır.
5- Plan dönemi içinde "Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik” gereği tüm ticari amaçlı bitkisel ürün üreticilerinin “Bitki Koruma Ürünü Uygulama 
Belgesi” almalan sağlanacak şekilde eğitim programlan düzenlenecektir.

6- Plan dönemi içerisinde Seben ilçesinde meyve tasnif ve ambalajlama tesisinin kunıhnası 
sağlanacaktır.

VI. 2.4.4. Seracılık fÖrtii Altı Yetiştiriciliği) 

H e d e f:

Mevcut örtü altı üretim alanları rehabiüte edilerek, uygun olan bölgelerde örtü altı 
yetiştiriciliği teşvik edilecek ve üretim maliyetini düşürmek amacıyla jeotermal kaynaUann kullanım 
imkâıılanmn değerlendirilmesi ile üretici geliri artırılacaktır.

F a a liy e t :

1- Mevcut örtü altı üretim alanlarının arttırılması için mikro krediler kullandmlacaktir.

2- Özel İdare Destekli olarak yılda 50 adet 8X30 m abatlarında yeni sera projeleri oluşturulacak.

3- Jeotermal su kaynaklan ile ilgili kuramlar bir araya gelerek, mevcut kaynağın yeterlilik ve kalite 
durumu, bu kaynakla ısıtılabilecek alanların tespiti, gerekli altyapı yatinmlan ile söz konusu 
kaynağın kullanılabileceği sera alanlarının tespiti yapılacaktır.

VI. 2.5. Bölgese! Önem Taşıyan Diğer Tarım Ürünleri 

Hedef:

Yöresel önem taşıyan tarım ürünleri desteklenerek ürün kalitesi ve üretici geliri artmlacaktir.

59



1- Merkez, Mudurnu, Göynük ve Mengen ilçelerinde yaklaşık 1000 hektar alanda üretimi yapılan, 
pazara yönelik yeşil ve kura fasulye çeşitleri için üretim alanı, plan dönemi içerisinde %15 
artmlacaktir.

2- Pazara yönelik üretim yapan fasulye üreticilerine tohumluk desteği yapılacaktır.

3- Göynük’te enginar üretimi yapan üreticiler desteklenecektir.

4- Kıbnscık pirincinin genetik özelliği korunarak verimi artmlacaktir.

5- Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile koordinasyon kurularak Kıbnsçık pirincinin 
verimliliğinin arünlması yönünde ıslah çalışmalarına 2010 yılında başlanılacaktır.

6- Bolu Fındığının genetik özelliklerinin korunması amacıyla endemik bitki türleri kapsamında 
tescil ettirilmesi için Tarım İl Müdürlüğü ve AİBÜ arasında işbirliği yapılacakta.

7- Yöresel önem arz eden ürünlerin tescillerinin yapılarak marka haline getirilmesi yönünde 2006 
yılında çalışmalara başlanacaktır. (Kökez suyu, keş, Abant alabalığı ve mercan balığı, Paşaköy 
ekmeği, Mengen peyniri, findik şekeri, şakşak helva vb. gibi)

VI. 2.6. Organik Tarım  

Stratejik Amaç :

Organik tanm ürünlerin üretiminin artmlmasmı ve tüketimini teşvik ederek pazar payının 
yükseltilmesini sağlamaktır.

H edef:

Dörtdivan, Kıbnsçık, Mudurnu ve Göynük İlçeleri öncelikli olmak üzere tüm il genelinde 
uygun olan bölgelerde organik tanm uygulamalan yaygınlaşünlacakta.

F aaliyet:

1- Organik tanmsal üretimin yaygmlaştinlabilmesi amacıyla 5 yıllık süreç içerisinde uygulama 
projelerin yapılması ve yürütülmesi sağlanacaktır.
2- Organik tarım yapmaya istekli olan üreticiler belirlenerek eğitim çalışmaları sürdürülecektir. 

Strateji :

Organik tanm üretiminde bulunan çiftçilerin ürünlerine sertifikasyon sağlanması yönünde 
destek verilecektir.

F aa liyet:
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VI. 2.7. Gıda Güvenliği

Stratejik Amaç :

Her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, tire timden 
tüketim aşamasına kadar geçen süreçte teknik ve hijyenik şartlan sağlayarak halk sağlığını 
koram aktır.

H edef :

İl Kontrol Laboratuannın ve gıda kontrolörlerinin gelişen teknolojiye bağlı olarak donanım 
yönünden güçlendirilmesi, gıda üretim, sariş ve toplu tüketim yerlerinin denetimlerinin 
etkinleştirilmesi suretiyle gıda güvenliği ve güvenilir liginin artırılması sağlanacaktır.

F aaliyet:

1- Bolu Tanm İl Müdürlüğünde görev yapan gıda kontrolörlerinin kullandığı malzemelerin 2011 
yılı sonuna kadar gelişen teknolojiye bağlı olarak güncellenmesi sağlanacaktır.

2- Gıda denetimlennde kullanılmak üzere yeterli donamına sahip bir gıda denetim aracı 2011 yılı 
içerisinde teknik personeli ile birlikte hizmete sunulacaktır.

3- Gıda üreten, satan ve toplu tüketime sunan gıda işletmelerinin envanterlerinin güncel tutulması 
amacıyla veri tabanı uygulaması 2011 yılı sonuna kadar oluşturulacaktır.

4- Gıda üreten, satan ve toplu tüketime sunan gıda işletmelerinin, risk esasına dayalı işletme 
denetim sıklıklarının belirlenerek denetimin etkinliğinin artırılması sağlanacaktır.

5- Üretilen sütlerde pH değerinin ve bakteri sayısının kontrol altına alınması için, süt toplama ve 
soğutma tesisleri rehabilite edilerek, kapasitelerinin plan dönenimde 40 ton/gün’den 100 
ton/gün’ e çıkanlması sağlanacaktır.

6- Gıda denetim hizmetlerinde çalışan teknik ve sağlık personelinin düzenli eğitimler ile bilgilerinin 
güncel tutulması sağlanacakür.



TARIM SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU

A
PLANLAMA EKİBİ

B
KURUMSAL-SEKTÖREL ÇALIŞMA EKİBİ

Sıra
No Adı Soyadı Ünvaııı Kurum - Kuruluş

1 Mehmet ALTUN İl Müdürü I arım İl Müdürlüğü

2 İlhan SERÇE İl Genel Meclisi Üyesi Özel idare

3 Kemal AYDINÖZ İl Genel Meclisi Üyesi Özel İdare

4 Necati DOĞRU İl Genel Meclisi Üyesi Özel İdare

5 Ali ŞENTÜRK Proje İstatistik 
Şube Müdürü V. Tarım İl Müdürlüğü

6 Fevzi SEYMEN Çiftçi Eğitimi ve Yayım 
Şube Müdürü Tarım İl Müdürlüğü

7 Osman TUTKUN Bitki Koruma Şube Müdürü Taı ım İl Müdürlüğü

8 Alparslan AKPINAR Hayvan Sağlığı Şube Müdürü V. Tarım İl Müdürlüğü

9 Hüseyin PAÇAL Kontrol Şube Müdürü V. T arım IlMüdürlüğü

10 Erdal KAYA Destekleme Şube Müdürü Tarım İl Müdürlüğü

11 Murat ÖZER Ziraat Mühendisi Tanm İl Müdürlüğü

12 Abdulkadir ÖZTÛRK Ziraat Mühendisi I arım İl Müdürlüğü

13 Özgür OFLAZ Ziraat Mühendisi Tarım İl Müdürlüğü

14 Faruk AKYÜREK Veteriner Hekim Tarım İl Müdürlüğü

15 M  Fatih EVRENSEL Veteriner Hekim Tarım İl Müdürlüğü

16 Mustafa MİDİLLİ Yrd. Doç. Dr. A.İ.B.Ü.

17 Mehmet Erhan GÖRE Yrd. Doç. Dr. A.İ.B.Ü.

18 Ahmet KUŞÇU Yönetim Kurulu Üyesi Bolu Ziraat Odası Başkanlığı

19 Niyazi KALFA Başkan Ziraat Mühendisleri Odası

20 Bahadır ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekimler Odası

21 Haşan NAMD AR Yönetim Kurulu Üyesi Broiler Tavuk Yetiştiricileri Birliği

22 İsmail ÜNALAN Başkan Arı Yetiştiricileri Birliği

23 Muzaffer BİLİCİ Başkan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

24 Ahmet TORNACI Yönetim Kurulu Üyesi Ticaret ve Sanayi Odası
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MEVCUT DURUM

Bolu’da 1 adet Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 1 adet Devlet Hastanesi, 1 adet 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 1 adet Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, 1 adet Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Hastanesi, 1 adet Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 3 adet İlçe Entegre Hastanesi, 1 
adet Verem Savaş Dispanseri, 1 adet AÇSAP Merkezi, 1 adet Halk Sağlığı Laboratuarı, 1 adet İl 
Ambulans Servisi Başhekimliği, 12 adet 112 Acil Yardım İstasyonu, 1 adet Kanser Erken Teşhis ve 
Tarama Merkezi (KETEM), 9 adet toplum sağlığı merkezi, 28 adet aile sağlığı merkezi, 76 adet aile 
hekimliği ofisi, 1 adet özel hastane, 1 adet özel tıp merkezi, 2 adet özel diyaliz merkezi, 16 adet 
gözlükçü, 3 adet sağlık kabini, 40 adet serbest diş hekimi muayenehanesi, 3 adet psikotekııik 
değerlendirme merkezi, 2 adet ecza deposu, 98 adet eczane görev yapmaktadır.

Bolu ili nüfusu 271545 kişidir ve nüfusun yaklaşık 2/5’i il merkezinde yaşamaktadır. Nüfusa 
sağlık hizmeti 2575 sağlık personeli ve 1295 yatak mevcudu ile verilmektedir. Türkiye genelinde on 
bin kişiye düşen hekim sayısı 15,8 iken. Bolu ilinde 20,4’dür. Aynı şekilde Türkiye genelinde on bin 
kişiye düşen yatak sayısı 26,6 iken Bolu’da 47,6’dır. Diş üniti başına düşen nüfus sayısı Bolu ilinde 
(8486 kişi) Türkiye ortalamasının (16655) yarısı kadardır. Bolu ilinde yataklı tedavi kurumlannda 
toplam 1278442 poliklinik, 45561 ameliyat ve 3171 doğum yapılmıştır. Birinci basamak sağlık 
kuruluşlarında ise 778000 poliklinik yapılmıştır. Bolu ili 2009 yılı kaba doğum hızı %oll ve 
doğurganlık hızı %o41 olarak hesaplanmıştır. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (2008) verilerine 
göre Türkiye’nin kaba doğum hızı %ol8 ve doğurganlık hızı %o76 olarak belirlenmiştir. Türkiye’de 
doğumların %99,8’i, Bolu’da ise %99,6’sı hastanede yapılmıştır. Bolu ili 2009 yılı bebek ölüm hızı 
%o7,5’dir ve Türkiye bebek ölüm hızının altındadır (%ol7). Her bir aşı için aşılanma yüzdesi 90’laıın 
üzerindedir. Tüm bu veriler Bolu ilinin Türkiye geneline göre sağlık insan gücü ve alt yapısı 
bakımından oldukça iyi bir durumda olduğunu göstermektedir.

Tablo 1. Türkiye Geneli ve Bolu İline Ait Bazı Sağlık Göstergelerinin Karşılaştmlması
T ’ • •  m •  »t,Türkiye* Bolu

Yatak Sayısı (on bin kişiye) 26,6 47,6
Diş Üniti başına düşen nüfus 16655 8486
112 Acil istasyonu başına düşen nüfus 54677 24686
Ambulans başına düşen nüfus 12000 7339
Uzman hekim sayısı (on bin kişiye) -» u s
Pratisyen hekim sayısı (on bin kişiye) 5,0 o.l
Diş hekimi sayısı (on bin kişiye) 2,7 2,6
Ebe sayısı (on bin kişiye) 6,6 -.8
Hemşire sayısı (on bin kişiye) 13,9 20,9
Sağlık memuru sayısı (on bin kişiye) 10,9 12,7
'"Sağlık Bakanlığı 2008 İstatistikleri
** MARKA Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Ön Bölgesel Gelişme Planı (2010-2011) 1 Nolıı Taslak-Nisan 2010
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STRATEJİ, HEDEF ve FAALİYET (2011-2015)

1.STRATEJİK AMAÇ:
Bolu İlinde yaşayan ve sağlık hizmetlerinden faydalanan bireylerin koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında sağlığını 
£eh2hncM inlem la^ılm al^)im ıam £İr^erekl^atınm laı^)lanlam al^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. HEDEF Yaşama sağlıklı başlamak: 2011-2015 yılları arasında ilimizde yeni doğanların (prenatal ve antenatal 
dönemleri), bebeklerin ve okul öncesi çağında olan çocukların yaşama sağlıklı başlaması için gerekli önlemleri almak.

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE
1.1.1. Doğurgan çağdaki 15-49 yaş kadınların 

izlemleri aile hekimlerimiz ve aile sağlığı 
elemanlarımız tarafından yapılmaktadır. İzlem 
sayısının yılda 2 defa olmasını sağlamak.

V Doğurgan çağdaki 15-49 yaş 
kadın izlem oranı 
y1 Modem aile planlaması yöntemi 
kullanma hızı
•)' İsteyerek yaptırılan düşük hızı

1.1.2. Aile hekimlerimiz ve aile sağlığı elemanlarımız 
tarafından gebe kadınlarımız gebelikleri 
süresince izlenmektedir. İlimizde bulunan tüm 
gebelerin izlemlerini sağlamak, gebe 
izlemlerinde riskli gebeleri tespit etmek, 
gebelerin nitelikli izlemlerini arttırmak.

V Tüm gebelerin en az %80’inde 
gebeliğin ilk tespit zamanının ilk 
12 hafta içinde olması 
v Gebe izlem oranı 
y ‘Misafir anne projesinden’ 
yararlanan gebe sayısı

1.1.3. İlimizde gerçekleşen tüm doğumların 
hastanelerde olması veya mutlaka sağlık 
personeli yardımı ile yapılmasını sağlamak.

V Tüm il genelinde sağlık 
personeli olmadan yapıları doğum 
sayısı

1.1.4. Anne ölümlerinin nedenini belirlemek ve aynı 
veya benzer nedenlerle yeni anne ölümü 
olmaması için kuruluş ve personel düzeyinde 
tüm tedbirleri hemen almak/aldırtmak.

V Anne ölüm hızı 
y Anne ölüm nedenlerinin analizi

1.1.5. Doğan tüm bebeklere NTP (Neonatal Tarama 
Programı) çerçevesinde FKÜ, lıipotiroidi, 
biotidinaz taramalarının ve işitme testlerini 
yapmak.

V Bebeklerde topuk kanı alma hızı
V İşitme taraması yapma hızı
V Hasta bebeklere tanı konma 
zamanı
y Topuk kanı alma zamanının 
analizi

V Genel Bütçe

■■■/ Döner Sermaye

Vll özel idaresi 
kaynakları

y Vakıflar ve 
hayırseverler

1.1.6. İlimiz genelinde prematüre doğum sayısı ve 
düşük doğum ağırlıklı bebek (DDA) sayısını 
azaltmak için gerekli sağlık hizmetini sunmak, 
doğmuş olan prematüre ve DDA bebeklerin 
yaşatılmasını sağlamak, perinatolojik yaklaşım 
için üniversite ile iş birliği yapmak.

V 2500 g f  dan az DDA’lı bebek 
sayısı
’■/ Doğan prematüre sayısı 
'/ Gebelerin nitelikli izlemleri

1.1.7. Bebek izlemleri aile hekimlerimiz ve aile 
sağlığı elemanlarımız tarafından yapılmaktadır. 
Ortalama bebek izlem sayısı 8.4 olup, 
izlemlerin niteliğini arttırmak

V1 Bebek izlem niteliği ile ilgili 
saha araştırması yapmak

1.1.8. Çocukların psikososyal gelişim açısından 
izlenerek, gelişim geriliği olan çocuklara erken 
müdahalenin (çocuğun psikolog, psikiyatri 
uzmanı ve sosyal hizmet uzmanı tarafından 
değerlendirilmesi) sağlanması

V ÇPGD açısından 
değerlendirilmiş çocuk oranı
V Gelişim geriliği saptanmış çocuk 
sayısı

1.1.9. Koruyucu ağız diş sağlığı uygulamalarında 
bulunmak

V Gebelikte flor tablet başlanan 
kadın sayısı
y Ağız hijyen eğitimi yapılan 
öğrenci sayısı
v Topikal flor ve fıssur client 
uygulanan çocuk sayısı 
y1DMF indexi

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR: 11 Sağlık Müdürlüğü, AİBU, 11 Milli Eğitim Müdürlüğü, 
SHÇEK, Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları,Vakıflar
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2. HEDEF Gençlerin sağlığı: 2011-2015 yılları arasında ilimizde gençlerin daha sağlıklı olması ve toplumdaki rollerini 
daha iyi yerine getirebilmeleri için gerekli önlemleri almak.

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE
1.2.1. Gençlerde tütün ve bağımlılık yapıcı madde 

kullanımını azaltmak
V Tütüne başlama yaşı
^ Tütün kullanan lise ve üniversite 
öğrenci oranı
V Bağımlılık yapıcı madde kullanım 
oranı

1.2.2. 18 yaş ve altı gebelik sayısını azaltmak V 18 yaş ve altı gebelik oranı
1.2.3. Gençlerde sağlıklı yaşam davranışını geliştirici 

faaliyetlerde bulunmak
'■/Gençlere verilen sağlık eğitimi 
sayısı

1.2.4. Adolesan merkezi açılmasını sağlamak V Plan döneminde merkezin açılmış 
olması

1.2.5. Toplu yaşanan yerlerdeki ( yurtlar vb.) gençleri 
sağlık riskleri açısından taramak

V Sağlık taraması yapılan genç 
oranı

V Genel Bütçe
V Döner Sermaye
V İl özel idaresi 
kaynakları
V Vakıflar ve 
hayırseverler

1.2.6. Okul sağlığı etkinliği çerçevesinde 
geliştirici eğitimlerde bulunmak_______

sağlığı v Okullarda sağlığı geliştirmek için 
verilen eğitim sayısı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM,KURULUŞLAR: II Sağlık Müdürlüğü, II Milli Eğitim Müdürlüğü, AIBU, II 
Gençlik Spor Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları.Vakıflar, Valilik İl 
Bağımlılıkla Mücadele Kurulu, İl Tütünle Mücadele Kumlu________________________________________________________

3. HEDEF Çalışanların Sağlığı: İlimizde çalışan insanların sağlığı ile ilgili çalışmalar yaparak olası işgücü kayıplarını en 
aza indirmek.

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE
1.3.1. İşyeri ortam faktörlerinin ölçümlerini yaparak, 

sağlık etkileri üzerine çalışmalar yapmak
V Çalışan sağlığı üzerine 
hazırlanmış raporlar

V Genel Bütçe
V Döner Sermaye 
y  İl özel idaresi 
kaynakları
V Vakıflar ve 
hayırseverler

1.3.2. Sağlık kumrularında Hasta-Çalışan Güvenliği 
ile ilgili çalışmalar yapmak

V Sağlık kumrularında Hasta- 
Çalışan Güvenliği ile ilgili olarak 
yapılmış çalışmalar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR: İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre ve Onnan Müdürlüğü, AİBU, 
Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi, İSGÜM, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar

4. HEDEF Yaşlıların Sağlığı: Toplumda 65 yaşın üzerindeki insanlar sağlık potansiyellerinin tam yerinde olması 
fırsatına sahip olmalı ve sosyal yaşamda aktif rol oynayabilmelidir.

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE
1.4.1. AİBÜ Tıp Fakültesi'nde ve İzzet Baysal Devlet 

Hastanesi'rıde Geriatri polikliniği oluşturmak.
V AİBÜ Tıp Fakültesinde Geriatri 
polikliniği açılmış olması 
'J İBDH’de Geriatri polikliniği 
açılmış olması

V Genel Bütçe
V Döner Sermaye
V İl özel idar esi 
kaynakları
'/ V akıflar ve 
hayırseverler

1.4.2. İlimizde faaliyet göstermekte olan “Yaşlı 
Merkezinin” tanıtımı ve daha fazla sayıda 
yaşlının yararlanması için gerekli işbirliklerini 
sağlamak

'■/ Yaşlılar merkezinden faydalanan 
yaşlı sayısını ve faaliyet sayısını en 
az % 50 arttırmak

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR: İl Sağlık Müdürlüğü, AİBÜ, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gençlik Spor Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, 
Vakıflar
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5. HEDEF Kronik Hastalıkların Sıklığım Azaltmak: İlimizde görülen en önemli kronik hastalıklarla ilgili önleyici 
faaliyetlerde bulunmak, yaşam kalitesindeki arttırmaya yönelik sağlık tedbirlerini almak

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE
1.5.1. Toplumda sık görülen kanserlerin (meme, 

akciğer, prostat, kolon vb) erken tanısını 
sağlayacak KETEM uygulamalarının toplumda 
kullanım sıklığını arttırmak

V KETEM’de sağlık taraması 
yapılan kişilerin sayısı
V KETEM’de km s er erken taraması 
yapılmış olan nüfusta tespit edilen 
kanser sıklığı

1.5.2. İlimizde Diabetes Mellitus, Hipertansiyon, 
KOAH ve Osteoporoz takibi ile ilgili 
poliklinikler açmak

'/Yapılan eğitimler 
(Takip edilen hasta sayısı V Genel Bütçe

VDöner Sermaye
V İl özel idaresi 
kaynakları
V Vakıflar ve 
hayırseverler

1.5.3. İlimizde kronik ruhsal hastalıkların nüksıinün 
önlenmesi ve rehabilitasyonu ile topluma 
yeniden kazandırılması amacı ile ilgili toplum 
ruh sağlığı merkezinin faaliyetlerinin 
geliştirilmesi; korumalı iş yerleri ile bu 
hastaların meslek edinmeleri sağlanarak 
topluma kazandırılması; korumalı ev ve bakım 
merkezlerinin açılmasının sağlanarak evsiz ve 
sosyal desteği düşük hastaların yaşam 
kalitelerini arttırarak baıınma problemlerini 
çözmek

■'/ Y'apılan eğitimler 
(psikoeğitim,sosyal beceri eğitimi, 
aile eğitimi)
'J Uğraşı terapileri
-'/ Bolu ve ilçelerinde ikamet eden
kronik ruhsal hasta sayısı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR: İl Sağlık Müdürlüğü, AİBÜ, Belediye Başkanlığı, İl Özel 
İdaresi, SHÇ'EK, İŞKUR, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Halk Eğitim Merkezi)

6. HEDEF Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü: Halk sağlığı açısından önemli olan enfeksiyon hastalıklarının kontrolü 
programlarının uygulanmasıyla bulaşıcı hastalıkların sağlığa olumsuz etkileri azaltılmalıdır.

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE
1.6.1. İlimizdeki tam aşılı çocuk yüzdesini %95’in 

üzerine çıkarmak
V Tam aşılı çocuk yüzdesi

V Genel Bütçe
V Döner Sermaye
V İl özel idaresi 
kaynakları
y  Vakıflar ve 
hayırseverler

1.6.2. Gebelikte yapılan tetanoz aşı yüzdesini 
yükseltmek

V Gebelikte yapılan tetanoz aşı 
yüzdesi

1.6.3. KKKA hastalığı ve diğer zoonotik hastalıklar ile 
ilgili önleyici faaliyetlerde bulunmak

V KKKA vaka sayısı
V KKKA nedeniyle ölen hasta 
sayısı
V Zoonotik hastalıklarda vaka sayısı

1.6.4. Kuduz ile ilgili gerekli önlemleri almak, evcil 
ya da evcil olmayan hayvanların aşılama ve 
kısırlaştırma işleminin yapılması

V Kısırlaştırma yapılan hayvan 
sayısı
V Aşılama yapılan hayvan sayısı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR: İl Sağlık Müdürlüğü, AİBÜ, Belediye Başkanlığı, İl Özel 
İdaresi, İl Tarım Müdürlüğü. İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar

7. HEDEF Sağlıkk ve Güvenli Fizik Çevre: İlimizde insan sağlığına zarar veren çevresel etkenleri ortadan kaldırmak

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE
1.7.1. Çevre kirliliğine yol açan etmenleri belirlemek 

(hava kirliliği, atıklar, vb)
■'/ Çevre kirliliğine neden olan 
etmenlerin ölçümleriyle ilgili 
verilerin alınması

V Genel Bütçe
V Döner Sermaye

1.7.2. Çevre kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde insan 
sağlığı üzerine olan etkilerini belirleyecek, 
müdahale programları geliştirilmesini 
sağlayacak araştırmaların yapılması

'/Araştırmanın planlanması, 
yürütülmesi ve raporlanması

kaynakları 
V Vakıflar ve 
hayırseverler

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR: İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, AİBÜ, 
Belediye Başkanlığı. İl Özel İdaresi, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar
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2.STRATEJİK AMAÇ:
Bolu İlinde sağlık hizmetlerinden faydalanan bireylerin daha kaliteli tedavi edici hizmetlere ulaşımının sağlanması, 
ilimizin bu anlamda spesifik hastalıklara yönelik bölgede cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak.___________________

1. HEDEF Kalp Hastalıklarının Tedavisinde İlimizin Cazibe Merkezi Haline Getirilmesi: Bolu iiinde kalp 
hastalıklarının tam, tetkik ve tedavi kapasitesini arttıracak, bölge iller içinde cazibe merkezi haline getirecek çalışmalar 
yapmak

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE
2.1.1. İlimizde Kalp Hastalıklarına yönelik merkez 

oluştum İması ve geliştirilmesi
Plan döneminde Kalp Hastalıkları 

merkezinin oluşturulması
T Genel Bütçe 
v1 Döner S emi ay e 
V İl özel idaresi 
kaynakları 
v1 Vakıflar ve 
hayırseverler

2.1.2. İlimiz Kardiyovasküler hastalıkların cerrahi 
müdahale etkinliğini ve kalitesini arttırmak

v1 Plan döneminde yapıları 
Kardiyovasküler Cerrahi ameliyat 
sayısı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURLM/KURULUŞLAR: İl Sağlık Müdürlüğü, AİBÜ, Belediye Başkanlığı, İl Özel 
İdaresi, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar

2. HEDEF Gnkolojik hastaların tedavisinin sağlanarak şevklerin azaltılması: Bolu ilinin onkolojik hastalıkların tanı, 
tetkik ve tedavi kapasitesini arttıracak çalışmalar yapmak

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE
2.2.1. AİBÜ’de onkoloji bilim dalının açılması y1 Plan döneminde Onkolc Bilim 

Dalının kurulması f  Gene! Bütçe 
v1 Döner Sermaye 
y1 İl özel idaresi 
kaynakları 
y1 Vakıflar ve 
hayırseverler

2.2.2. İBDH’de halen verilmekte olan kernoterapi 
tedavi kapasitesinin arttırılması

Kemoterap tedavisi almak üzere 
1 dışı şevklerin azaltılmış olması

2.2.3. İiimizde PET-CT görüntüleme merkezinin 
açılması

~yT Plan döneminde PET-CT ’nin 
açılmış olması

2.2.4. İlimizde nükleer tıp merkezinin açılması ~T" Plan döneminde nükleer tıp 
merkezinin açılmış olması

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULU ŞLAR: İl Sağlık Müdürlüğü, AİBÜ, Belediye Başkanlığı, İl Özel 
İdaresi, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar

3. HEDEF ilimiz FER hastalıkları ile ilgili fiziki alt yapının güçlendirilmesi ve yenilenmesi

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE
2.3.1. AİBÜ FTR hastanesinin açılması y1 Plan döneminde AİBU FfR  

Hastanesinin kurulması

y1 Genel Bütçe 
v' Döner S emi ay e 
y1 İl özel idaresi 
kaynakları 
y1 Vakıflar ve 
hayırseverler

2.3.2. Karacasu beldesinde tahsis edilmiş olan arazide 
FTR Hastanesinin inşasının tamamlamak

■'! Plan döneminde yeni FTR 
Hastanesinin kurulması

2.3.3. Termal tedavi merkezi olarak bilinen Boİu’ya 
bu amaca uygun bir kompleks yapı planlanmak 
ve oluşturulmak

yj Plan döneminde termal tedavi 
merkezi olarak bilinen Bolu’ya bu 
amaca uygun bir kompleks yapının 
tamamlanması

2.3.4. Bolu Termal sularının akılcı kullanımı ve 
sürdürebilirliği açısından termal suyun 
kullanımının kontrol alüna almak

4  Termal suyun dağıtım planı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR: İl Sağlık Müdürlüğü, AİBÜ, Belediye Başkanlığı, İl Özel 
İdaresi, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları,Vakıflar
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4.HEDEF Kan bankası ihtiyacının karşılanması: Hali hazırda başka illerin Kızılay’ından karşılanan kan ihtiyaçlarının 
İlimizde Kan Bankası kurularak karşılanmasının sağlanması

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE
2.4.1. Bolu’da kan merkezinin kurulması V Plan döneminde Kan Bankasının 

kurulması
V Genel Bütçe
v Döner Sermaye
V İl özel idaresi 
kaynakları
V V akıflar ve 
hayırseverler

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR: İl Sağlık Müdürlüğü, AİBÜ, Belediye Başkanlığı, İl Özel 
İdaresi, Kızılay, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları Vakıflar

5. HEDEF Kadın doğum ve çocuk hastalıklarıyla ilgili faaliyetlerinin geliştirilmesi ve genişletilmesi

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE
2.5.1. İBKDÇH bünyesinde açılmış olan yenidoğan 

ünitesinin kapasitesini arttırmak
v Plan döneminde yenidoğan 
ünitesinin 4 yataklı olan 
kapasitesinin 10 yatağa çıkarmak

V Genel Bütçe 
Y1 Döner Sermaye 
Y1 İl özel idaresi 
kaynakları 
v Vakıflar ve 
hayırseverler

2.5.2. İBKDÇH poliklinik alanının genişletilmesi Y İBKDÇH polikliniklerinin revize 
edilmesi

2.5.3. İBKDÇH acil servis ünitesinin revizyonu V Plan döneminde İBKDÇH acil 
sen/is ünitesinin revizyonunun 
yapılmış olması

2.5.4. AİBÜ’netüp bebek merkezinin açılması Y Plan döneminde AlBU Tüp 
Bebek Merkezinin açılmış olması

2.5.5. AİBU’deyenidoğan servisinin açılması Y1 Plan döneminde AİBÜ 
Yenidoğan servisinin açılmış 
olması

2.5.6. AİBÜ Tıp Fakültesi’nde ve İzzet Baysal Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 
menopoz polikliniği oluşturmak

'■/ AİBÜ Tıp Fakültesinde menopoz 
polikliniği açılmış olması 
Y1 İBIvDÇH’de menopoz polikliniği 
açılmış olması

2.5.7. AİBÜ’de yenidoğan ve çocuk yoğun bakım 
ünitesinin açılması

V Plan döneminde AİBÜ yenidoğan 
ve çocuk yoğun bakım ünitesinin 
açılmış olması

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR: İl Sağlık Müdürlüğü, AİBÜ, Belediye Başkanlığı, İl Özel 
İdaresi. İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar

6. HEDEF Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ile ilgili faaliyetlerinin geliştirilmesi ve genişletilmesi

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE
2.6.1. Bolu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin yeni 

hizmet binasının inşasının tamamlanması
Y1 Plan döneminde Bolu Ağız ve Diş 
Sağlığı Hastanesinin inşaatının 
tamamlanmış olması V Genel Bütçe

V Döner Sermaye 
y1 İl özel idaresi 
kaynakları
V Vakıflar ve 
hayırseverler

2.6.2. Bolu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Bolu 
ilinin ihtiyacı olan Cerrahi, Pedodonti, 
Ortodonti vb hizmetlerinin planlanması

V Bolu Ağız ve Diş Sağlığı 
Hastanesinde Cerrahi, Pedodonti, 
Ortodonti vb hizmetlerinin 
verilmeye başlanmış olması

2.6.3. AİBÜ bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesinin 
faaliyete başlaması

V Plan döneminde AİBU Diş 
Hekimliği Fakültesinin açılmış 
olması

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞLAR: İl Sağlık Müdürlüğü, AİBÜ, Belediye Başkanlığı, İl Özel 
İdaresi, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar
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7. HEDEF Rııh Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili faaliyetlerinin geliştirilmesi ve genişletilmesi

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE
2.7.1. Bolu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine 

fizik kapasite artırımının sağlanması
V Bolu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hastanesine ek bina inşasının plan 
döneminde bitirilmesi

V Genel Bütçe
V Döner Sermaye 
V1 İl özel idaresi 
kaynakları
V Vakıflar ve 
hayırseverler

2.7.2. ilimizde halen yürütülmekte olan toplum ruh 
sağlığı merkezi hizmetinin faaliyet alanlarının 
geliştirilmesi, gezici ekip faaliyetlerinin 
yaygınlaştırılması.

V ‘Topluma dayalı ruh sağlığı 
projesinin’ devamlılığının 
sağlanması

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR: İl Sağlık Müdürlüğü, AİBÜ, Belediye Başkanlığı, İl Özel 
İdaresi, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar, SHÇEK, İŞKUR, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

3.STRATEJİK AMAÇ:
Bolu İlinde yaşayan ve sağlık hizmetlerinden faydalanan tüm bireylerin ihtiyaç duydukları hallerde acil sağlık 
hizmetlerinden etkili, verimli ve sürekli olarak faydalanmalarım sağlamak, afetlere hazırlılık çalışmalarını sürdürmek

1. HEDEF 112 Acil ve Afet Sağlık Hizmetlerinin güçlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE
3.1.1. 112 bağlı sağlık hizmetlerinde koordinasyonun 

güçlendirilmesi
V Hastane entegrasyonu ve veri 
aktarımının sağlanması

V Genel Bütçe
V Döner Sermaye
V İl özel idaresi 
kaynakları
V Vakıflar ve 
hayırseverler

3.1.2. Acil ve Afetlerden sorumlu diğer birimlerle 
koordinasyonun sağlanması, hizmet içi eğitim 
ve tatbikat yapılarak acil ve afet durumlarına ili 
hazırlıklı tutmak

V Yapılan faaliyetler

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR: İl Sağlık Müdürlüğü, AİBÜ, Belediye Başkanlığı, İl Özel 
İdaresi, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar

4. STRATEJİK AMAÇ:
^ a ^ ı^ e Ü ü m n d ^ jm n ^ ü n ^ m ı^ n ^ ^ a M m a ^ a Ü ı^ D ım lu jla ^ ^ ^ A ^ H e ı^ ın ıs ^ ü ^ R ^ ^ jn u m ^ n ^ ^ e ^

1. HEDEF Sağlık hizmetlerinin entegrasyonunun sağlanması: Birinci, İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık hizmetleri 
arasında işbirliğini geliştirmek

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE
4.1.1. Bilinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık 

hizmetlerinin otomasyon entegrasyonu için 
gereken teknik altyapının oluşturulması

V Sağlık-Net entegrasyonu ile hızla 
bilinci ve ikinci basamak sağlık 
hizmetlerinin otomasyon 
entegrasyonuna geçilmesi

V Genel Bütçe 
■>/ Döner Sermaye

4.1.2. Aile hekimliği sisteminin tanıtılarak, kişilere 
birinci basamak sağlık hizmeti kullanımını 
arttırmak, ikinci basamak sağlık kuruluşlarının 
sağlık yükünü azaltmak

V Birinci basamak/ ikinci basamak 
hasta sayısı oranı

V İl özel idaresi 
kaynakları
V Vakıflar ve 
hayırseverler

4.1.3. Evde bakım hizmetleri için gerekli işbirliğinin 
arttırılmasını sağlamak

V Evde bakım hizmeti alan kişi 
sayısı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR: İl Sağlık Müdürlüğü, AİBÜ, Belediye Başkanlığı, İl Özel 
İdaresi, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları,Vakıflar
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5. STRATEJİK AMAÇ:
Sağlık sektöründe hizmet alan ve veren kişilerin gerekli eğitimlerini sağlamak

1. HEDEF: Sağlık hizmetinden yararlanan kişilerin verilen hizmetler hakkında bilgilendirilmeler 
kişilerin daha kaliteli hizmet sunumunun geliştirmek

ve sağlık hizmeti veren

FAALİYET GÖSTERGE BÜTÇE
5.1.1. Sağlık hizmetinden faydalanacak olan kişilerin 

verilen hizmetler ve çeşitli sağlık konularındaki 
eğitimlerini sağlamak

'/Tümgöstergelerdeki iyileşme
V  Genel Bütçe
V  Döner Sermaye

5.1.2. Sağlık hizmeti veren kişilerin gerekli hizmet içi 
eğitimlerini yapmak

'Z  Verilen hizmet içi eğitim sayısı 
V  Hizmet içi eğitim alan kişi sayısı

V  İl özel idaresi 
kaynakları

5.1.3. Sertifika gerektiren özel sağlık uygulamaları 
için gerekli kalifiye personelin yetişmesini 
sağlamak için eğitimlerin sıklığının arttırılması

'Z  Sertifikalı personel sayısı 
'Z  İhtiyaç/Mevcut sertifikalı 
personel oranı

V  Vakıflar ve 
hayırseverler

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR: İl Sağlık Müdürlüğü, AİBÜ, Belediye Başkanlığı, İl Özel 
İdaresi, ilgili Sivil Toplum Kuruluşları,Vakıflar

71



SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU
o
Z Adı Soyadı Görevi Kurum-Kuruluş

1 Dr.Dursun KOÇ İl Sağlık Müdürü Sağlık Müdürlüğü

2 Taner LAÇİN İl Genel Meclisi Üyesi Özel İdare

3 Rıdvan SEVİNÇ İl Genel Meclisi Üyesi Özel İdare

4 Doç.Dr. Hayrettin ÖZTÜRK Başhekim AİBÜ-Tıp Fakültesi

5 Yrd Doç. Dr. Selma DÜZENLİ 
GEPDİREMEN

Tıbbi Genetik Bilim Dalı Eğretim Üyesi AİBÜ-Tıp Fakültesi

6 Dr.Hüseyin İKA Başlı ekim İ.B. Bolu Devlet Hastanesi

7 Dr.Mervan BEKTAŞ Başhekim İ.B. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi

S Dr.Hülya ENSARİ Başhekim Ruh ve Sinir Hastanesi

9 Mehmet Hayri KARAÇAYIR Müdür Yardımcısı Fizik T ed ve Rehb. Hastanesi

10 Seval ALKOY Yrd.Doç Dr. A.İ.B.Ü.

11 Aysu KIYAN Yrd.Doç Dr. A.İ.B.Ü.

12 Dr.Mustafa ÖZCAN Müdür Yardımcısı Sağlık Müdürlüğü

13 Mehmet ŞENTÜRK Müdür Yardımcısı Sağlık Müdürlüğü

14 Dr.Meltem ÇAĞLAR Ruh SağlığıSosyal Hastalıklar Şube 
M üd

Sağlık Müdürlüğü

15 Dr.Gtiledal BOZTAŞ Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Şube 
M üd Sağlık Müdürlüğü

16 Aydm ÖZDOĞAN İ.B. Devlet Hastanesi Müdürü Sağlık Müdürlüğü

17 Esra UCA
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 
Şb.Müd Sağlık Müdürlüğü

18 D.t. Üyas KÖSE Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürü Sağlık Müdürlüğü

19 Nurettin ÖZÇELİK
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
H ast .Mü d Sağlık Müdürlüğü

20 Dr. Mesut K A L A Y a Y ön eti m Kurulu Üyesi İzzet Baysal Vakfı

21 Dr.Hüseyin İKA Başkan Yrd Bolu Kızılay Şubesi

22 Uğur TUN ÇOK Yönetim Kurulu Üyesi Bolu Bağışçılar Vakfı

23 Tlırgay ÖZBAKIR Başkan Bolu Tabip Odası

24 Ecz. Neslihan DEMİREL UĞURLU
20. Bölge Sakarya Eczacı Odası Bolu İl 
Temsilcisi

20. Bölge Sakarya Eczacı Odası Bolu İl 
Temsilciliği

25 D.t. Ö.Sadık ALAŞA Sakarya Diş Hekimleri Odası Bolu İl 
Temsilcisi

Sakarya Diş Hekimleri Odası Bolu İl 
Temsilciliği

26 Dr.Erdal KAYA Başlı ekim Özel Çağsu Hastanesi

27 Dr.Faruk KARSLI Başkan Aile Hekimleri Derneği

28 Dt.Rahime DEDEOĞLU Dişh eki mi Sakarya-Bolu D iş Hekimleri Odası

29 Atilla ÇELİKPENÇE Başkan V. Ticaret ve Sanayi Odası

30 Murat AB AK Başkan V. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

31 Sema UMUR Proje Yönetimi Birim Sorumlusu Sağlık Müdürlüğü
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D E Ğ E R L E R  ı  İnsan sevgisi ile olaylara yaklaşmak, dil, din, ırk, statü farkı
gözeüııeden firsat eşitliğini ön planda tuüııak, insan haklarına saygılı ve hoşgörülü olmak, 
çevre bilincine sahip işini seven bireyler olmak, eleştiriye açık, yapıcı, pozitif olmak, 
sorumluluk bilinci yüksek düzeyde olmak.

PAYDAŞLAR: İl Özel İdaresi, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü, Üniversite, İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık 
Müdürlüğü, özel sektördeki kurumlar ve spor sektöründe yer alan sivil toplum kuruluşları.

PERSONEL DURUM U

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü uhdesinde; 1 İl Müdürü, 2 Şube Müdürü, 2 sportif 
eğitim uzmanı, 1 muhasebeci, 4 şef, 10 antrenör, 5 memur, 1 ambar memuru, 1 mühendis, 3 
teknisyen, 1 tabip, 1 hemşire, 10 bekçi-bakıcı, 1 bahçıvan, 1 aşçı, 2 teknisyen yardımcısı, 4 
işçi, 3 sözleşmeli spor uzmanı ve 5 sözleşmeli antrenör, genel toplamda ise 58 personel görev 
yapmaktadır. Bunlar dışında kurum bünyesinde hizmet alımı şeklinde çalışan; antrenör, 
gençlik çalışanı, teknik destek elmanı ve temizlik elemanı olarak görev yapan 39 kişi 
bulunmaktadır.

TESİS DURUM U

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait, 1 idari bina, 1 sentetik çim zeminli futbol sahası, 
3 adet doğal çim zeminli futbol sahası ( Merkez, Gerede, Göynük ), 5 spor salonu, 1 gençlik 
merkezi, 1 sporcu eğitim merkezi, 1 izcilik ve spor kampüsü, l ’i açık 2 atış poligonu tesisleri 
bulunmaktadır. Bunlann dışında mülkiyetleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ ne ait 
tesislerden;

Atatürk Stadı 10 yıllığına Bolu Belediye Başkanlığına, ( 16.06.2005 )
Mengen İlçe Futbol Sahası ve Spor Salonu 10 yıllığına Mengen Belediye 

Başkanlığına, (28.06.2006 )
Mudurnu İlçe Futbol Sahası ve Spor Salonu 10 yıllığına Mudurnu Belediye 

Başkanlığına, (18.04.2007)
Karaçayır Kapalı Yüzme Havuzu 10 yıllığına müstecire (kira) (02.12.2003 )
Karaçayır Açık Tenis Kortlan yıllık olarak Abant Tenis İhtisas Spor Kulübüne 

kiralanmıştır.
Bu tesislerden başka, il merkezinde ve ilçelerde bulunan birçok okulda, A.İ.B.Ü. 

Gölköy ve Merkez yeri eşkelerinde spor salonlan ve toprak, çim, sentetik çim zeminli fütbol 
sahalan bulunmaktadır.

FAALİYETLER

GENÇLİK FAALİYETLERİ

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 
yürütülen gençlik hizmetlerini, 81 ilde Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı olarak görev 
yapan Gençlik Merkezi Müdürlükleri yönlendirmektedirler. Bolu Gençlik Merkezi Olimpiyat 
Gençlik Evi ilimizde bu konudaki çalışmaları yönlendiren ve planlayan kurumdur. 1999
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depremi sonrasında, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından yaptırılan binada, 7 - 2 6  
yaş arası gençler farklı serbest zaman etkinlikleri için bir araya gelmektedirler. Fotoğrafçılık, 
resim, model uçak, fidan dikimi, halk oyunları, T HM koro çalışmaları, tiyatro, gitar, satranç, 
bilgisayar, bağlama, gençlik projeleri, kampanya çalışmaları, kurum ziyaretleri, gençlik 
değişim projeleri, gençlik kampları vb. etkinlikler ile serbest zaman sürecinin değerlendirme 
olanağı tanınmaktadır. Bu etkinliklerin uygulanmasında kurum personelinin yanı sıra, 
gönüllülük ilkesi ile çalışan lider kişiler de görev almaktadır.

SPOR FA ALİYETLER İ

İlimizde 31 spor kulübü, 8 müessese kulübü, 6 okul spor kulübü, 3 ihtisas kulübü ve 1 
gençlik kulübü olmak üzere toplam 49 spor kulübü bulunmaktadır. Bu spor kulüplerinde 38 
farklı spor dalında faaliyetlere katılan (Nisan 2010 itibarı ile) toplam aktif 1051 lisanslı sporcu 
bulunmaktadır. Bunlar dışında lisans tescil işlemlerini kendi bünyesinde yapan federasyon 
başkanlıklarında da, ilimizde lisanslı bulunan aktif durumda yaklaşık 300 sporcu 
bulunmaktadır. İl içi yarışmalarda başan elde eden sporcular ya da takımlar ulusal düzeyde 
yapılan faaliyetlerde ilimizi temsil etmektedirler.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Olimpik Sporcu Yetiştirme Projesi kapsamında 
ilimiz cimnastik spor dalında Olimpik Merkez olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda İzzet 
Baysal Sporcu Eğitim Merkezi’ nde yatılı olarak kalan seçilmiş cimnastik sporcuları, 
çalışmalarım Murat Canbaş Cimnastik Salonu’ nda yapmaktadırlar. Bu konuda ilimizde ivme 
kazanan cimnastik spor dalında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 3 
Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü bulunmaktadır. Artistik cimnastik büyükler 
kategorisinde bayanlarda 3, erkeklerde 2 Milli Sporcumuz; genç erkekler kategorisinde de 1 
erkek sporcumuz bulunmaktadır. Cimnastik dışında; bisiklet, hokey, kayaldı koşu, kick boks, 
masa tenisi, okçuluk, özel sporcular, satranç spor dallarında da ulusal düzeyde ilimizi temsil 
ettikleri yarışmalarda başarılı sonuçlar alarak, kendi alanlarında milli sporcu olmuş ve 
ülkemizi uluslar arası müsabakalarda ülkemizi temsil eden sporcularımız bulunmaktadır.

İl içinde yapılan “İl Spor Merkezleri” ve ilçelerde yapılan “İlçe Spor Merkezleri” 
çalışmalarına 18 farklı spor dalında toplam 749 sporcu (2009 yaz dönemi) katılmaktadır. 
Oldukça fazla ilgi gören bu çalışmalar ilde oluşan spor potansiyelinin temelini 
oluşturmaktadır.

Coğrafi konum ve ulaşım kolaylığı bakımından birçok federasyon başkanlığı ilimizde 
ulusal düzeyde sportif organizasyon yapmaktadır. Organizasyonların yapıldığı tesis ve uygun 
konaklama imkanlarının bulunması da bu faaliyetlerin ilimizde yapılmasını desteklemektedir.

İl içi spor organizasyonlann planlanmasında, faal olan her spor dalında fahri olarak 
görev yapan “İl Spor Dalı Temsilcileri” ile eşgüdüm sağlanması söz konusudur. Tüm il spor 
dalı temsilcileri kendi alanlannda sezon başında yapacakları il içi faaliyetleri planlayarak, 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aracılığı ile ilgili federasyon başkanlığına onaylatırlar. Faaliyet 
planlan onaylandıktan sonra, spor dalının özelliklerine göre faaliyetin yapılacağı tesis, 
belirlenen tarihlerde bu organizasyon için tahsis edilmektedir.

Takım sporları faaliyetlerinin yükünü il merkezinde bulunan Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü’ ne ait 17 Temmuz Spor Salonu çekmektedir. Bir spor sezonunda takım 
sporlannda ( basketbol, hentbol, voleybol ) farklı kategorilerde yaklaşık 20 il içi 
organizasyona ev sahipliği yapan 17 Temmuz Spor Salonu’ ndan, bu organizasyonlar için 
yaklaşık 650 sporcu faydalanmaktadır. İzleyici boyutunu da düşündüğümüzde takım sporları 
için bir sezondaki katılımcı potansiyeli toplamda 1000 kişiyi aşmaktadır. Ayrıca 17 Temmuz 
Spor Salonu’ nda takım sporlarının dışında bazı ferdi spor dallarında da il içi faaliyetler 
yapılmaktadır. Bu spor dallan arasında masa tenisi, kick boks, tekvando, karate, eskrim yer
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almaktadır. Bu spor dallarındaki il içi çalışmalara ve il içi organizasyonlara katılımcı sayısı da 
yarışma sezonu boyunca 400 kişiyi bulmaktadır.

STRATEJİK AMAÇ

Görev olarak benimsenmiş misyon ilkeleri doğrultusunda ve değerler ile sınırlanan 
çerçevede, gelecekte uygulamaya geçmesi muhtemel vizyon anlayışındaki hedeflere 
ulaşmaktır.

AM AÇLAR

AMAÇ 1 : İlimizde farklı spor dallarında hizmet verecek, ihtiyaç duyulan yeni spor
tesislerinin yapılması ve mevcut spor tesislerinin daha verimli kullanılması

H E D E F  1.1 : Farklı spor dallarında ulusal ve uluslararası yanşmalara, organizasyonlara ev
sahipliği yapabileceğimiz, uluslararası standartlara sahip, ana salonun yanında tribün alt 
kısımlarında antrenman ve ısınma salonlarının yer aldığı, 5000 kişi izleyici kapasiteli spor 
salonunun ilimize kazandmlması.

H E D E F  1.2 : Karaçayır bölgesinde, amatör spor kulüplerinin her birinin farklı odalarda 
içinde barınabileceği, içinde sosyal imkânların da sağlanabileceği 2 katlı bir tesis yapılması.

H E D E F  1.3 : İl genelinde spor sektöründeki paydaşlar arasında eşgüdümün en üst noktaya 
çıkarılarak, ilde bulunan tüm spor tesislerinin verimli kullanılabilmesinin sağlanması.

H E D E F  1.4 : İlimizde bulunan göl, gölet gibi coğrafi zenginliklerinde su sporlan 
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.

H E D E F  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 arttinlması.

H E D E F  2.2  :Spor yapan birey sayısının artması için halkla ilişkiler çalışmaları yapılması, 
yaratılan spor potansiyeli içerisinden ortaya çıkan başanlı sporculann belirlenerek lisanslı 
sporcu sayısının, dolayısıyla da ildeki spor kulübü sayısının arttinlması.

H E D E F  2.3  :İLin spor geçmişindeki başanlan, coğrafi koşullan, devlet politikasındaki 
yönlendirmeler, halkın sosyal-ekonomik yapısı vb. konulann göz önünde tutulması ile 
performans anlamında belirlenen spor dallan arasından, hedef spor dallanmn belirlenmesi ve 
bu spor dallannda elit sporcu yetiştirilmesi.

H E D E F  2.4  :Sporun yararlan, kazandırdıkları ve devamlılığı ile ilgili el ilanı, broşür vs. 
yayımlar hazırlayarak, il genelinde spora özendirici çalışmalar yapmak.
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AMAÇ 3 : ilimizde yapılacak spor ve gençlik faaliyetleri için, il özel idaresi bütçesinden
farklı, bağımsız finans kaynakları temin etmek.

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 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 arttinlması ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması.

AMAÇ 5 : İlimizin coğrafi konum ve iklim şartlanna göre öncelikli ve alternatif spor
dallanmn ön plana çıkanlması,

HEDEF 5.1 : İlimiz Abant bölgesinde belirlenmiş yamaç paraşüt alanlarının Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğüne tahsisi ile kamp alanı oluşturulması. Bu kamp alanında doğa sporlan ve 
bazı havacılık sporları ( yamaç paraşütü, yelken kanat, model uçak) tesis yapılması.

HEDEF 5.2 :İlimizin coğrafi konumu gereği, doğasında bulunan göl, gölet ve akarsularda 
spor turizmi ile ilgili çalışmalann yapılması. ( karavan turizmi, balıkçılık, tracking v b .)

HEDEF 5.3 :İ1 genelinde bulunan göl ve göletlerde su sporlan faaliyetlerinin planlanması 
( kano, yelken, kürek, rafting v b .)
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SPOR SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU

S.
N

o

Adı Soyadı Görevi Kurum-Kuruluş

1 Suat ÇELEN Gençlik ve Spor İl Müdürü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

2 Recai NAMDAR İl Genel Meclisi Üyesi Özel İdare

3 Sabahattin ÖZTÜRK İl Genel Meclisi Üyesi Özel İdare

4 Zeki OZULLUOĞLU İl Genel Meclisi Üyesi Özel İdare

5 Mehmet SARI Tesisler Şube Müdürü V. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

6 İ.Emre AYDEMİR Spor Şube Müdürü V. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

7 Şermur SARIBERBEROĞLU Gençlik Merkezi Müdürü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

8 Turgut KAVUK Muhasebe Şube Müdürü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

9 Ömer KÜLCÜ Personel ve İdari İşler Şube Müdürü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

10 Nevzat MİRZEOĞLLI Doç.Dr A.İ.B.Ü.

11 Necdet ESEN Öğr.Gör. A.İ.B.Ü.

12 Naci PARLAK Başkan ASKF

13 Fatih YAMANER Başkan Sportif Havacılık Derneği

14 Sinan BENLİ Belediye Bşk. Spor Sorumlusu Bolu Belediye Başkanlığı

15 Eınin SEMERCİOĞLU Başkan Ticaret ve Sanayi Odası
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İD A
Rİ

B İN
A

KARAÇAYIR
FUTBOL

SAHALARI

İZZET
BAYSAL

S.E.M.

MURAT
CANBAŞ

CİM NASTİK
SALONU

TENİS
KORTU

17
TEMMUZ

SPOR
SALONU

GENÇLİK
MERKEZİ

AT EL YELER ALADAĞ
GENÇLİK
İZCİLİK

SPOR
KAMPUSU

GÖLKÖY
ATIŞ

POLİGONU

GEREDE
İLÇE

GENÇLİK
SPOR
Md.

İL MÜDÜRÜ 1

ŞUBE
MÜDÜRÜ

2
SPORTİF
EĞİTİM
UZMANI 2

MUHASEBECİ 1

ŞEF 3 1

ANTRENÖR 2. 1 2 1 3

MEMUR 3 1 1

AMBAR
MEMURU

1

MÜHENDİS 1

TEKNİSYEN 2 1

TABİP 1

HEMŞİRE 1

BEKÇİ
BAKICI

4 1 2 2 1

BAHÇIVAN 1

AŞÇI 1

TEKNİSYEN
YARDIMCISI

2

İŞÇİ 2 1 1

SÖZLEŞMELİ 
SPOR UZMANI 2 1

SÖZLEŞMELİ
ANTRENÖR

3 2

HİZM ET
ALIMI

7 5 8 5 2 6 5 1
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KÜLTÜR VE TURİZM
M EVCUT DURUM

Bolu’da Kültür ve Turizm Bakanlığı İsletme Belgeli 19 tesiste 3.050, Mahalli İdare 
Belgeli 54 tesiste 2700, olmak üzere toplam 73 tesiste 5750 yatak kapasitesi bulunmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yatmm belgeli 4 tesis tamamlandığında ilave olarak 
724 yatak kapasitesi daha kazanılmış olacaktır.

2009 yılında Bolu’da bulunan turizm belgeli konaklama tesislerinde 290.000 yerli, 
32.000 yabancı olmak üzere toplam 322.000 kişi konaklama yapmıştır. Mevcut turizm yatak 
kapasitesinin yıllık ortalama doluluk oranı % 42 dolayındadır.

İlde 3 adet turizm isletme belgeli yeme-içme tesisi, 14 adet belgeli seyahat acentası 
mevcuttur.

İlin doğal zenginlikleri envanteri içerisinde Abant, Yedigöller, Gölcük, Sünnet 
Göllerimizle birlikte toplam 14 göl ve gölet, irili ufaklı 96 suni gölet, 320 yayla, 4 tabiaü 
koruma alanı, 7 orman içi dinlenme, 4 yaban hayatı koruma sahası bulunmaktadır.

Bolu’da tescil edilerek, koruma altına alınmış 58 adet arkeolojik sit, 3 adet kentsel sit 
ve 8 adet doğal sit olmak üzere toplam 69 adet sit alanı vardır.

İlde 5 adet askeri yapı, 14 adet doğal anıt, 5 adet idari yapı, 135 adet dim-kültürel yapı 
ve 389 adet sivil mimari örneği olmak üzere toplam 548 adet tescilli yapı ve doğal anıt 
mevcuttur.

Mudurnu yolu üzerindeki “Bolu’nun Pamukkalesi” olarak nitelendirilen Akkaya 
Travertenleri ilin diğer dikkat çeken turizm değerleri arasındadır.

Bolu Karacasu, Mudurnu Babas ve Sarot, Seben Pavlu Kaplıcalan ve Göynük Çatak 
sıcak su kaynağı Bolu’nun termal turizm potansiyelini oluşturmaktadır. ‘Termal Turizm 
Merkezi” olan Bolu Karacasu bölgesinde yeni turizm yaünmlan yapılması çalışmalanna 
devam edilmektedir.

Kartalkaya Kayak Merkezi ile birlikte Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi de ilin 
ulusal ve uluslararası öneme sahip kış turizmi merkezleridir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ilan edilen Köroğlu Dağı Turizm Alanı 3 ayn 
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.

KÜLTÜR VE TURİZM  SEKTÖRÜ  
Stratejik Am aç :
İlimizin sahip olduğu tarihi, doğal, kültürel ve turistik değerlerinin korunmasını ve 

değerlendirilmesini sağlayarak, sektörün il ekonomisine olan katkısını artırmaktır.
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A) KÜLTÜR  
Stratejik Am aç :
İlimizdeki kültür ve tabiat 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 hizmetlerinin yürütüldüğü “Kültür Sitesi” binası ısı tına 
sisteminin doğalgaza dönüştürülmesi işi yaptınlacakür.

2- Kültür Sitesi binasımn dış cephelerine yalıtım ve doğal taş kaplaması yapılacak, site 
içinde bulunan konferans ve tiyatro salonuna özel klima sistemi kurulacaktır.

ı. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI
Hedef:
İlimizde bulunan tek yapı niteliğindeki taşınmaz kültür varlıklarının bakım, onarım ve 

restorasyonlan yapılması, taşınır kültür varlıklarının korunup sergilenmesi, taşımr ve taşınmaz 
tüm kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının tanıtımlarının yapılarak gelecek nesillere 
aktarılması sağlanacaktır.

Faaliyet:
1- Bolu ili genelinde bulunan ve tescil edilerek koruma altına alman 5 adet askeri yapı, 

135 adet dini kültürel yapı, 5 adet idari yapı ve 389 adet sivil mimarı örneği yapı olmak üzere 
toplam 534 adet yapıdan ihtiyacı olanların bakım, basit onarım, restorasyon ve 
rekonstrüksiyonlan plan döneminde tamamlanacaktır.

2- Bolu İl genelinde bulunan ve tescil edilerek koruma altına alman 58 adet arkeolojik 
sit alanı, 3 adet kentsel sit alanı ve 8 adet doğal sit alanı olmak üzere toplanı 69 adet sit alanı 
ile ilgili koruma, değerlendirme ve tanıtım çalışmaları sürdürülecektir.

3- III. Derece arkeolojik sit alanları ile kentsel sit alanlarında Müze Müdürlüğünce 
sondaj ve kurtarma kazıları yapılacaktır.

4- Müze Müdürlüğü uzmanlannca Bolu il genelinde yeni arkeolojik sit alanlannın 
tespiti için saha incelemeleri ve tespit çalışmaları yapılacaktır.

5- Bolu ili Merkez İlçe, Akpınar Mahallesinde bulunan T. Derece Arkeolojik Sit 
alanı” olarak tescil edilerek koruma altına alman “Stadion Kalıntısı”mn bulunduğu parsellerin 
kamulaştırılması ve çevre düzenlemesi plan dönemi içinde yapılacaktır.

6- Üniversiteler ile işbirliği yapılarak, kültür varlıklarımız ve kültürel değerlerimizin 
korunması ve yaşatılmasına katkı sağlayacak akademik çalışmalara destek verilecektir.

7- Kültür varlığı kaçakçılığının ve kaçak kazıların önlenmesi için ilgili güvenlik 
kurumlan ile birlikte çalışmalar yapılacak ve yasal soruşturma işlemleri gerçekleştirilecektir.

8- Plan dönemi içinde Mudurnu ve Göynük İlçelerinde tarihi tescilli birer konut 
“Kent T arihi Müzesi” olarak düzenlenecektir.
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9 - Müzemiz ile İlimizdeki kültür ve tabiat varlıklarının tanıümma yönelik olarak 
yazılı ve görsel basın ve internet aracılığıyla çalışmalar yapılacak; sergi, konferans, yanşma 
vb. etkinlikler düzenlenecektir.

10-  İlimizin kültürel, tarihi ve turistik değerlerinin tamümı için kitap, broşür, cd, 
takvim vb. materyal basımı ve dağıtımı yapılacaktır.

11- Müze envanterine kayıtlı toplam 16043 adet (Ocak-2010) envanterli eserin plan 
dönemi içinde dijital olarak fotoğraflanması ve envanterlerinin dijital ortama aktarımı 
sağlanacaktır.

12- Müzede sergilenen eserlerin tamümı, eser onanmı, restorasyonu ve bilgilendirme 
materyalleri yapılacakür.

13- Müze ve çeşitli akademisyenlerce İlimiz genelinde yürütülen arkeolojik kazı ve 
yüzey araştırmalarına destek sağlanacakür.

2. K ÜTÜPH ANELER  
Hedef:
Bolu merkez ve ilçelerdeki kütüphanelerin fiziki ve niteliksel standartlannı 

yükselterek kullanıcı sayısını arünlacakür.

2006-2011 dönemi süatejik plan hedefleri, İl Halk Kütüphanesi açısından çok büyük 
ölçüde gerçekleştirilmiştir. Ancak özellikle personel yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar 
nedeniyle ilçelerde istenilen netice alınamamıştir. Halen ilçe kütüphanelerimizden Kıbnsçık 
personel yokluğu nedeniyle kapalıdır. Mengen, Göynük, Dörtdivan, Yeniçağa (DÖSİM işçisi) 
tek personel ile hizmet üretmeye çalışmaktadır. Mudurnu ve Gerede ilçelerimizde ise ikişer 
personel görevlidir. Yetersiz personel ile idare edilen bu birimler için ivedilikle yerel 
çözümler bulunması gerekmektedir.

Faaliyet:
1- Her yıl artan güncel yayın sayısı ve çeşidi takip edilerek kütüphane kaynaMannm 

güncellenmesi, sağlanan ödenekler çerçevesinde sürdürülecektir.

2- Bütün katalog kayıtları elektronik ortamda bulunan İl Halk Kütüphanesi 
kaynaklarının, yeni plan döneminde bar kod sistemleriyle uyumlu hale getirilerek daha hızlı, 
güvenli bir hizmet sunumu gerçekleştirilecektir.

3 - Plan dönemi sonunda kütüphanemizin hedefi 5000 üye sayısına ulaşmaktır. Bu 
amaçla üyelik kartlarının fiziki ve niteliksel kalitesi artinlarak sürekli kullanımda olacak yeni 
üyelik kartlan hazırlanacak ve hizmete sunulacaktır. Bu amacı gerçekleştirecek teknik 
donanım kütüphanemize plan döneminde ihtiyaçlar ve mali imkânlar ölçüsünde kurulacaktır.

4 - Bütün hizmet sunumlarında olduğu gibi kütüphane hizmetlerinde de görsellik ve 
tanrnmrşlık önemlidir. Bu amaçla ilimizin tamamrnda yaprlacak kültürel faaliyetlerin 
tanrtimınT yapacak, görselliğini sergileyecek ve drş mekânda çalışacak görüntülü tanıtım 
sisteminin kurulması sağlanacaktır. Böylece kütüphane hizmetlerinin yanında müze, kültür 
merkezi, güzel sanatlar galerisi ve çok amaçlr salonda yaprlan etkinlikler ile ilimizin kültürel 
ve turizm faaliyetleri de halkın dikkatine sunulabilecektir.
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5- Kullanıcının kütüphaneyi kullanımını kolaylaştırmak, kütüphane faaliyetlerine aktif 
katılımlarını sağlamak amacıyla Bolu İl Halk Kütüphanesi web sitesinin kurulumu plan 
döneminde tamamlanacaktır.

6 -  Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda kütüphaneyi statik masa-sandalye dizilerek 
oturulan klasik ortam dışına taşıyacak çağdaş kütüphane mobilyaları ile donatarak 
okuyucunun ilgisini çekecek, okuyucuyu kütüphane ortamında tutacak yeni düzenlemeler 
yapılacaktır.

3. K Ü L T Ü R E L  ve T U R İST İK  ET K İN L İK L E R  
Hedef:
Kültürel ve sanatsal etkinlikler, organizasyon standartlan yükseltilerek, ulusal ve
uluslar arası boyuta taşınacaktır.

F a a liy e t:

1- İlimizde geleneksel olarak kutlanan festival, anma günleri, şenlik gibi etkinlikler 
desteklenecek ve envanter çalışmalanna devam edilecektir.

2- Bolu Beyaz Et Festivalinin gastronomi festivaline dönüştürülmesi ile ilgili 
çalrşmalar yaprlacakür.

3- Düzenlenen etkinliklerin uygulama yönergelerinin hazırlanması çalışmalarına 
devam edilecektir.

4- Kültür Merkezi bünyesindeki Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde çeşitli kültürel ve 
sanatsal etkinlikler yapılmaya devam edilecektir.

5- Halk Kültürü arşivinde bulunan mevcut belgelerin plan döneminde restorasyon 
çalışmalarına devam edilecektir.

6-  Plan döneminde İlimizde “Somut Olmayan Kültürel Miras” envanteri çalışmaları 
yapılacaktır.

7- Plan döneminde İlimizde “Yaşayan İnsan Hâzineleri” tespit çalışmaları yapılacaktır.

8-  İlimiz Sanalan Mevkiinde yapılan “Kayaklı Koşu Maratonu”nun, “Uluslararası 
Kayak Festivali” haline getirilmesi sağlanacaktır.

B) TU R İZM  
S tr a te jik  A m a ç :
İlimizin turizm potansiyelinin değerlendirilerek, ulusal ve uluslararası boyutta dört
mevsim turizm cazibe merkezi ve marka il haline getirmektir.

H e d e f:
İlimizin turizm alt yapısının geliştirilmesi, turizm aktivitesi çeşitliliğinin arünlması, 

yeni turizm yaünm lanm n desteklenmesi ve tanıüm faaliyetlerinin sürdürülmesi suretiyle 
tesislerde konaklama yapan yerli ve yabancı turist sayısı plan dönemi içerisinde artırılacaktır.
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Strateji 1:
1981 ve 1991 yıllarında yapılan “Bolu İli Turizm Master Planı”, plan döneminde 

yeniden yaptırılacaktır.

Strateji 2:
Kitle iletişim araçlanndan da yararlanılarak çeşitli eğitim faaliyetleri yoluyla 

turizmle ilgili tüm paydaşların turizm bilinci seviyesi yükseltilecektir.

1. Doğa Turizmi 
Hedef:
Turizm potansiyeli olan göl, gölet ve yaylalar ile kırsal yerleşim birimlerinin turizm 

sektörüne olan katma değeri artmlacaktir.

Faaliyet:
1- Zengin doğal değerlere sahip olan İlimizin Ulusal ve Uluslararası boyutta tamümı 

yapılarak yerli ve yabancı turistler için bir çekim merkezi olması yönünde çalışmalar 
yapılacakür.

2- İlimizin doğa turizminde önde gelen Abant Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme 
Planında yer alan çalışmalar Bolu İl Özel İdaresince; Gölcük, Beşpmarlar, Göksu, Çakmaklar, 
Karagöl, Sünnet Gölü, Şirinyazı Göleti Mesire Yerlerinin Gelişme Planlarında öngörülen 
çalışmalar ise İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce plan döneminde tamamlanacakür.

3- 2010 yılı Mart ayı itibariyle işletmeciliği özel sektöre devredilen Yedigöller Milli 
Parkında mevcut bulunan konaklama tesislerinin standardı, plan döneminde yükseltilecektir. 
Yedigöller Milli Parkında günübirlik ziyaretçilerin daha temiz, düzenli ve kaliteli ortamlarda 
hizmet alması sağlanacaktır. Milli Park Master Planı da plan döneminde tamamlanacaktır.

4- Seben Taşlıyayla Bölgesinde 833 hektarlık alanı kaplayan “SebenTaşlıyayla Göleti 
ve Çevresi”, ‘Turizm Merkezi” veya “Orman İçi Dinlenme Yeri” haline getirilerek, planlı 
olarak turizme açılması sağlanacaktır.

5- Ülkemizde uluslar arası öneme sahip 135 sulak alandan biri olan Yeniçağa Gölü 
için hazırl anmakta olan “Yönetim Planı” plan döneminde İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce 
tamamlanacak ve gölün “Uluslararası Ramsar Sözleşmesi” kapsamına alınması yönünde 
çalışmalar yürütülecektir.

6-  Oluşturulacak bir komisyonla İlimizde bulunan tüm göl ve göletlerin envanteri 
çıkarılacak ve basılı yayın haline getirilecektir.

7- İlimizde günübirlik turizme açılmış göl ve göletlerin dışında yeni yerlerin de planlı 
olarak turizme açılma çalışmaları yürütülecektir.

8-  Mudurnu İlçesi Ballıca Tepe Mevkiinde, doğa turizmine yönelik turizm tesisleri 
yapılacak alanlar oluşturulacaktır.
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2. Kış Turizmi
Hedef:
İlimizin sahip olduğu kış turizmi potansiyeli değerlendirilerek turizm sektörüne olan 

katma değeri yükseltilecektir.

Faaliyet:
1- İlimizde 4 mevsim turizm faaliyetlerinin yapılabileceği Köroğlu Dağı Turizm Alanı 

III. Gelişim Bölgesinde toplam 2500 yataklı tesislerin yapılabileceği 956744 m2’lik alanın, 
plan döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığınca yatırımcılara yeniden ilan edilmesi ve tahsisi 
yönünde çalışmalar yapılacaktır.

2- İlimizin diğer bir kayak merkezi olan Gerede Arkut Dağında, altyapı eksikliklerinin 
tamamlanması, mevcut pistlerin geliştirilmesi ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğünce projesi 
tamamlanan 50 yataklı kayak evinin yapılarak faaliyete girmesi sağlanacaktır.

3. Termal Turizm
Hedef:
Önemli potansiyele sahip bulunan termal kaynaklardan en üst düzeyde yararlanılarak 

il ekonomisine sağladığı katma değer artmlacaktir.

Faaliyet:
1- Karacasu Termal Turizm Merkezi ile ilgili planlanan yatinm çalışmaları plan 

döneminde hayata geçirilerek Bolu Kaplıcalanmn ulusal ve uluslar arası düzeyde 
markalaşması sağlanacaktır.

2- Karacasu T ermal Turizm Merkezi’nin mevcut sınırlannın genişletilmesi çalışmaları, 
plan döneminde bitirilerek bölgede yeni yatırımların önü açılacaktır.

3- Karacasu’da ihtiyaç bulunan günübirlik turizme yönelik kadın ve erkeklere hizmet 
verecek 2 ayrı kaplıcanın plan döneminde hizmete girmesi sağlanacaktır.

4- Mudurnu Babas Kaplıcalan ve çevresinin ‘Termal Turizm Merkezi” ilanı ve 
bölgede termal turizme hizmet verecek tesisler kurulması yönünde çalışmalar sürdürülecektir.

4. Spor Turizmi 
Hedef:
Spor Turizmi yapılabilecek spor saha ve tesisler artmlarak ve 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 sahalan ve diğer spor sahalan yapılarak, plan döneminde spor turizminin hizmetine 
sunulması sağlanacaktır.

2- Köroğlu Dağı Turizm Alanı II. Gelişim Bölgesi olan Sanalan’da, spor turizmine 
yönelik olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce planlanan spor sahalarının yapılarak 
Kartalkaya’da bulunan tesislerin yararlanması sağlanacaktır.
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3- Abant Gölü batısında Çepııi Yaylası ve güneyde Örencik Köyü Mevkiinde bulunan 
alanlarda, yamaç paraşütü ile yelken kanat ve model uçak gibi havacılık sporlarına yönelik 
“hava sporlan kamp alanı” yapılması yönünde ilgili kurum, kuruluş, A.İ.B.Ü. ve sivil toplum 
örgütleriyle birlikte çalışmalar yürütülecektir. Söz konusu alanda yapılan “Yamaç Paraşütü” 
etkinliklerinin geliştirilmesi ve bölgenin uluslar arası boyuta taşınması sağlanacakür.

4- Bolunun kuzeydoğusundaki Çele ve Çal Tepelerinde 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- İlimizde “Alternatif Turizm” ile yamaç paraşütü, dağ bisikleti, trekking vb. gibi 
‘Turizm  Amaçlı Sportif Faaliyetlerin” yapılabileceği mevcut ve potansiyel alanlar 
belirlenerek, bu alanlarda parkurlar tespit edilecek, faaliyetlerin “İl Sportif Turizm Kurulu” 
kontrolü altında yapılması sağlanacak, salıalarda parkurları tanıtım ve yönlendirme levhaları 
yaptırılacaktır.

7- İlimizde ihtiyaç duyulan ulusal ve uluslararası spor karşılaşmalanmn da 
yapılabileceği yüksek kapasiteli kapalı spor salonu yapımı ile ilgili çalışmalar yürütülecektir.

8-  Abant Yolu Ömerler Köyü Mevkiinde bulunan düz alanda, tek motorlu küçük 
uçaklann iniş kalkışı ile yelken kanat, model uçak faaliyetlerinin yapılabileceği kontrolsüz bir 
pist yapılacaktır.

9- Taşlı yayla Bölgesine yapılan Seben Taşlıyayla Göletinde su sporları ve diğer sportif 
faaliyetlerin yapılması yönünde çalışmalar yürütülecektir.

5. A v Turizm i 
Faaliyet:
1- İlimizde tescil edilen 3 adet örnek av sahası ile 1 adet Devlet avlağında yapılmakta 

olan av turizminin çeşitlendirilmesi çalışmalarına ilgili mevzuat çerçevesinde devam 
edilecektir.

2- İlimizde bulunan 3 adet yaban hayati geliştirme sahasında yaban hayatının 
korunması ve geliştirilmesi çalışmalanna devam edilecektir.

3- Sportif olta balıkçılığını geliştirmek için; Abant, Yedigöller, Gölcük, Gölköy, 
Aladağ, Seben Taşlıyayla Göleti ve turizm değeri taşıyan diğer göl, gölet ve akarsularımızda 
balıklandırma çalışmalanna ekolojik denge göz önünde bulundurularak devam edilecektir.

6. Toplantı ve Seminer Turizm i 
Hedef:
İki metropol arasında bulunan ilimizin toplantı ve seminer turizmi potansiyeli 

değerlendirilerek, ulusal ve uluslararası kongre turizmi merkezi olması yönünde çalışmalar 
yürütülecektir.
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Faaliyet:
1- Ulaşım süresi ve kolaylığının turizm ve diğer ekonomik sektörler açısından taşıdığı 

önem dikkate alınarak Bolu Askeri Hava Alanı’nm genişletilerek sivil havacılığa açılması 
çalışmaları sürdürülecektir.

2- Söz konusu alan sivil havacılığa açılamadığı takdirde Bolu, Düzce, Sakarya İlleri 
arasında uygun bir alana, bölge havaalanı yapılması yönünde girişimlerde bulunulacakür.

3- İlimizde yapılması gereken Kongre Merkezi’nin Bolu İl geneline hitap edecek bir 
konumda yapımı amacıyla çalışmalar yürütülecektir.

7. Tanıtım ve Turistik Ürünler
Hedef:
İlimizin ulusal ve uluslararası boyutta tanınması ve marka kent haline gelebilmesi
amacıyla tanıtim faaliyetleri yürütülecektir.

Faaliyet:
1- İlimizde kültür ve üırizm alanında tüm paydaşlan bir araya getirecek “Bolu İli 

Kültür, Turizm ve Tanıtım Konseyi”, plan döneminde kurulacaktır.

2- İlimizde henüz yapılamayan ‘Turizm Danışma Bürosu”, plan döneminde kurularak 
faaliyete geçirilecektir.

3- Yurt içi ve yurt dışı turizm fuarlarına katilım sağlanması, görsel ve yazılı basın 
yoluyla tanıtım, çeşitli görsel, işitsel materyaller hazırlanması ve dağıtımı yoluyla tanıtım 
faaliyetlerine devam edilecektir.

4- İlimizin maddi kültür ürünleri ile diğer turistik ve ticari değer taşıyan ürünlerin 
tanıtımı ve pazarlanması amacıyla D -100 Karayolu üzerinde yapılan Atatürk Orman Parkı’nın 
faaliyete geçirilmesi ve İlde düzenlenen bazı etkinliklerin burada yapılarak tanıtılması 
sağlanacaktır.

8. U laşım  Alt Yapısı
Hedef:
Tuıiznı potansiyelinin daha etkin değerlendirilebilmesi amacıyla İlimizin turistik 

güzergahlarındaki yolların standardı yükseltilecektir.

Faaliyet:
1- 42 km.lik Yedigöller yolunun Bolu Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda olan 

“orman yolu” vasfındaki 36 km.lik kısmının plan döneminde iyileştirilmesi sağlanacaktır.

2- Karacasu Aladağlar arasındaki karayolu güzergahının standardının yükseltilmesi 
çalışmalarına başlanacaktır.

3- İlimiz alt yapı çalışmaları çerçevesinde yapımı devam eden Mudurnu - Göynük, 
Göynük - Taraklı yolları, plan döneminde tamamlanacaktır.
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4- Göynük - Mudurnu yolu, Göynük - Sünnet Gölü bağlantı yollan, Dörtdivan - 
Kartalkaya, Aladağ - Sanalan, Gerede - Arkut Dağı yolları plan döneminde standartları 
yükseltilerek tamamlanacaktır.

5- Abant - Mudurnu yolunun standardı plan döneminde yükseltilecektir.

6-  Abant - Taşkesti ve Taşkesti -  Dokurcun yollarının standardı plan döneminde 
yükseltilecektir.

7- Bolu Merkez - Karacasu arasındaki bölünmüş yolun her iki tarafında yürüyüş yolu 
ve bisiklet yolu yapılacaktır.

8-  Bolu ayrımı Seben, Bolu ayrımı Kıbrısçık karayollarının standartlan plan 
döneminde yükseltilecektir.

9- D -100 karayolu Yeniçağa yol ayrımı, Mengen geçişi ve Devrek arasındaki 
bölünmüş yol çalışmalan plan döneminde tamamlanacaktır.

10- D. 100 karayolu’nun Çaydurt -  Yeniçağa -  Gerede arasında kalan kesiminde 
bölünmüş yol çalışmalan tamamlanacaktır.

11- D. 100 karayolu Çaydurt ayrımı Gökçesu geçişi ile Mengen arasındaki 
karayolunun standartlan, plan döneminde yükseltilecektir.

12- Bolu - Kıbnsçık yolu ile Kıbnsçık - Beypazarı karayolunun Bolu il sınırlan 
içersindeki bölümünün standartlan, plan dönemi içerisinde yükseltilecektir.

13- Karacasu -  Gölcük arasına teleferik kurulması için plan döneminde çalışmalar 
yürütülecektir.
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İl Özel İdaresi 2011-2016 Yılları Stratejik Planı “Kültür ve Turizm Sektörü” 
 Hazırlık Toplantılarına Katılan ve Görüşleri Alınan Yetkililer:______

Sıra
no Adı Soyadı Kurum /Kuruluş Görev / Ünvan

01 Haşan KAPLAN İl Kültür ve Turizm Md.lüğü İl Müdürü

02 Fazıl KARADUMAN İl Kültür ve Turizm Md.lüğü ŞubeMd. V.

03 Mustafa Y.GÜNEŞ İl Kültür ve Turizm Md.lüğü Müze Md.

04 Cemil ŞAH İNER İl Kültür ve Turizm Md.lüğü Kütüphane Md.

05 Neriman GÜNER İl Kültür ve Turizm Md.lüğü Şube Md.

06 Zekiye TÜTÜNCÜ İl Kültür ve Turizm Md.lüğü Folklor Araştırmacısı

07 Ümit KAR ATAŞ İl Kültür ve Turizm Md.lüğü Arkeolog

08 Cafer KARA A.İ.B.Ü. Bolu MYO Öğretim Görevlisi

09 Suat ÇELEN Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Müdürü

10 Mehmet SARI Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şb. Md. V.

11 Cemile ABDULGANİOĞLU Çevre ve Orman İl Müdürlüğü Biyolog

12 Seyit Ahmet KADAŞ Çevre ve Orman İl Müdürlüğü Uzman

13 Kadir İNCEÇILDIR Karayolları 41. Şube Şefliği Teknik Görevli

14 Turgut TÜRK Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yön. Kur. Üyesi

15 Mustafa NAMDAR Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Genel Sekreter

16 Fatih YAMAN ER Bolu Sportif Hav.Doğa Spor.Der. Başkan

17 Sedat ÇAKIRCA Bolu Sportif Hav.Doğa Spor.Der. Yön. Kur. Üyesi

18 Ali TERZİBAŞOĞLU Koru Otel Genel Müdür

19 En/ani ALEMDAR Bolu Termal Otel Genel Müdür

20 Yusuf AVCI Dorukkaya Otel Genel Müdür

21 Ahmet DEMİR Grand Kartal Otel Genel Müdür

22 Erol OĞUZ Abant Palace Otel Yiyecek İçecek Md.

23 Hüseyin DEMİR Gaye Otel Otel Müdürü

24 Seıvet TÜRKER Filiz Restaurant İşletmeci

25 Nevzat ANLİTAN Yarışkaşı Konağı İşletmeci

26 Mustafa BENLİ Bienal Turizm Seyahat Acentası İşletmeci
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BO LU  İLİ SO SYAL H İZ M E T L E R  M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü

Bolu ili 2011 -  2015 yıllan arası stratejik planı toplantısı İl Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğümüzde 14.04.2010 tarihinde saat 14:30’de, İl sosyal Hizmetler Müdürü Erturan 
ASİLOĞULLARI, İşkur İl Müdürü Zeki ARI KAN, Emniyet Müdürlüğünden komiser Semra 
UÇMAZ, Milli Eğitim Müdür vekili Recep Nuri KAÇMAZ, İl Jandarma Komutanlığından 
Erdal YÜZER, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürü Turgut ERGÜL, A.İ.B.Ü 
Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulundan Tülay Tarsuslu ŞİMŞEK, İzzet Baysal 
Huzurevinde görevli Psikolog Meryem ÖNÜR, İl Genel Meclis üyesi Vedat ÖZKAN, Semiha 
Şakir Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli Sosyal Çalışmacı 
Timuçin EREM, Zihinsel Yetersiz Çocuklar Yardımlaşma Vakfından Züriye DOĞANUZ, 
İzzet Baysal Vakıf Huzurevi-Kız Yetiştirme Yurdunda görevli Öğretmen Faruk KAÇMAZ’m 
katılımlarıyla yapılmıştır. Katilımcılann kurum hizmet politikamız doğrultusundaki görüş ve 
önerileri de dikkate alınarak, İlimizin Stratejik planında Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce 
yapılması planlanan çalışmalar sıralanmıştır.

K urum um uzun M evcut D urum u :

2828 Sayılı Kanun gereğince kurulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü’ nün taşra teşkilatı olarak 1987 yılında hizmet vermeye başlamıştır.

İl Müdürlümüz bünyesinde ücretli yaşlıların kabul edildiği 60 kapasiteli bir huzurevi, 
ücretsiz yaşlıların kabul edildiği 60 kapasiteli bir huzurevi, 12-18 yaş grubu Kız Yetiştirme 
yurdu, 0 - 1 8  yaş s p a s t ik  ö z ü r lü le r e  yönelik bir rehabilitasyon merkezi ve bir toplum 
merkezi bulunmaktadır. Ayrıca Gerede ilçesinde yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinin 
hizmete açılması çalışmaları devam etmektedir. Her iki huzurevimizde toplam 75 yaşlımız, 
kız yurdumuzda 45 gencimiz, spastik özürlüler bakım ve rehabilitasyon merkezimizde 35 
özürlü çocuğumuz banıımaktadır.

Müdürlüğümüz, 2828 sayılı kanun gereğince; korunmaya muhtaç çocuklara, ekonomik 
ve sosyal yoksunluk içerisindeki yaşlılara, bakıma muhtaç özürlülere, evlat edinme, koruyucu 
aile olma talebinde bulunanlara hizmet sunmaktadır.

Stratejik A m aç :

İlimizdeki ekonomik ve sosyal yoksunluk içerisindeki birey ve ailelerin sosyal 
yardımlarla kendi kendine yeterli hale gelmeleri, yaşadığı olumsuz çevre koşullan 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 
yaşlılann öncelikle yaşadıktan aile ortamında bakımlannın sağlanması, aile bütünlüğünü 
korumaya yönelik tedbirlerin alınması, toplumsal bilincin artırılması, sosyal haUann 
kullanılması konusunda özellikle kadınlara yönelik rehberlik - danışmanlık yapılarak yerel 
kalkınmaya katkı sunulması, yaşadıkları ortamda bakılamayan yaşlılara yönelik yatılı kurum 
bakımı hizmeti verilmesi, tüm ihtiyaç gruplan Sosyal Hizmetlere ulaşılabilirliğinin 
sağlanması ve ilimiz genelinde sunulan Sosyal Hizmetlerin kalitesinin artırılmasıdır.
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H e d e f:

İlimizdeki ekonomik ve sosyal yoksunluk içerisindeki tüm dezavantajlı birey , aile ve 
gruplardan oluşan ihtiyaç sahiplerinin ; gerek yaşadıldan ortam içerisinde , gerekse kurum 
bakımı ortamında bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunularak, Sosyal Hizmetlere ulaşmaları ve 
yaşam kalitelerinin arünlması sağlanacakür.

F a a liy e t:

1. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetier ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu gereğince 
illerde sosyal hizmeüerle ilgili uygulamalan değerlendirmek, karşılaşılan güçlüklere 
çözüm yollan araştirmak, bu alandaki koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek, halkın 
katkı ve katilımlannın kurum hizmetleri çerçevesinde devamlılığım sağlayıcı 
tedbirleri almak ve bu konuda il bazında bir görüş oluşturmak amacıyla kurularak 
18.03.2004 tarihinde çalışmalanna başlayan ve üç ayda bir toplanması öngörülen “ II 
Sosyal H izm etler K urulu ”  çalışmalanna devam etmektedir.

2. İlimiz geleninde ekonomik ve sosyal yoksunluk içerisinde bulunan ihtiyaç 
sahiplerine yönelik tarama çalışması işbirliği yapılması öngörülen Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi tarafından, ilimiz özürlü veri tabam oluşturulması ve hizmetlerin bu 
veriler doğrultusunda planlanmasına yönelik tarama çalışmasının maliyeti il 
müdürlüğümüze ve Valilik makamına gönderilmiştir.

3. İlimizdeki ekonomik ve sosyal yoksunluk içerisindeki birey, aile ve dezavantajlı 
gruplara yönelik hizmetlerin elektronik ortamda takibi ve yürütülmesi amacıyla İlimiz 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakti bünyesinde oluşturulan otomasyon sistemi 
faaliyete geçirilmiştir. Böylece mükerrer yardımlann yapılmasının önüne geçilmiştir.

Ekonom ik Yoksunluk  

H e d e f:

İlimiz genelinde yoksunluk sımnnda yaşadıklan tespit edilen bireyler ve ailelere 
yönelik Sosyal Yardım hizmetlerinin sürekliliği sağlanacaktır.

F a a liy e t : İlimizde sosyal yardımlann yapılmasında öncelikli görevli olan Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfina müracaat eden ekonomik yoksunluk içerisindeki birey 
ve ailelerin incelemelerde görevlendirilmek üzere Sosyal Çalışmacı ya da psikolog 
görevlendirilmesi için çalışmalar yapılacak

Strateji :

Sosyal Yardım kuruluşları taralından, (ilimiz SDYV -  İl Sosyal Hizmet 
Müdürlüğü ) ekonomik olarak yoksunlukları tespit edilmiş birey ve ailelere yönelik ayni- 
nakdi yardım hizmetleri yapılmaya devam edilecektir.
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K orunm aya M uhtaç Ç ocuklar

Çeşitli nedenlerle kurum bakımı altında korunma altına aldığımız çocuklarımız için 
bireysel ve sosyal gelişimlerine yönelik gerek istihdam edilen meslek elemanlannın ve diğer 
personelin özverili çalışması ve fiziksel koşulların iyileştirilmesi sağlanarak kurum 
içerisindeki yaşam kalitelerini yükseltilirken, ailelerin yanına döndürülebilecek çocuklarımız 
için de çocuğun ailesi yanında ekonomik olarak desteklenmesi vb. alternatif hizmet modelleri 
hayata geçirilecektir.

F a a liy e t:

1. İlimizde aynı bina içerisindeki bitişlik bloklarda hizmet veren İzzet Baysal Huzurevi 
ve Kız Yetiştirme Yurdumuzun hizmet verdiği grupların ihtiyaçlarının farklılığı 
dikkate alınarak fiziksel ve yönetsel olarak ayrılmasının çalışmalannda son aşamaya 
gelinmiş olup, eski Sivil Savunma binası bu doğrultuda müdürlüğümüze devredilmiş 
olup, iskan izninin alınması ve en kısa sürede taşınma işlemine başlanması 
sağlanacaktır.

2. Eve dönüş projesi kapsamında kurum bakımı altında bulunan çocuklarımızdan aile 
durumu yeniden değerlendirilerek, bu uygulamaya dahil edilebilecek çocuklar için 
gerekli inceleme çalışmalarına devan edilecektir.

3. Kurum bakımı altındaki çocuklarımızın sosyal -  kültürel ve sportif faaliyetlere 
katılım larını özendirmek, bu etkinlikler ile bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda 
bulunabilmek için ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlan ile STK ( Sivil Toplum 
Kuruluşları) işbirliği yapılacaktır.

4. Korunmaya muhtaç çocuk kapsamında yer alan kurum bakımı altına alınmamış 
çocuklann, ilimizdeki yatılı bölge okullarında ya da sosyal yardımlarla 
desteklediğimiz ailelerinin yanında kalmalarının sağlanması çalışmalanna devam 
edilecektir.

5. Suça itilmiş, sosyal tehlikelere açık, madde bağımlısı, sokakta çalışan çocuklar ile 
ilgili olarak, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında il müdürlüğümüze havale ettirilen 
vakalarda mesleki çalışmalara devam edilecek, topluma kazandmlmalanm amaçlayan 
projelerde kamu kurum ve kuruluşlanndan ve STK 1ar işbirliği yapılacaktır.

Strateji 1 :

Hizmet verilen alanın hassasiyeti dikkate alınarak, kurum bakımı altındaki 
çocuklanmızm yaşam kalitesini yükseltmek için kuruluşlanmızda çalışan meslek 
elemanlannın sayısının arünlmasm a yönelik çalışmalara devam edilecek

Strateji 2 :

Aile ortamında istismara uğrayan ve bu koşullarda ailesi yanından acil 
korunma karanna gerek duyulan çocuklann incelemelerinde ivedi olarak harekete 
geçilmesindeki hassasiyet korunacaktır.
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Strateji 3 :

İlimiz genelinde koruyucu aile ve evlat edinme hizmetinin tanıtımına yönelik 
çalışmalar yapılacaktır.

Bakıma M uhtaç Yaslılar : 

H e d e f:

İlimizde ekonomik ve sosyal yoksunlukları nedeniyle yatılı yaşlı 
kuruluşlanmıza yerleşmek isteyen bireylerimizin, işlemlerinin ivedi olarak 
tamamlanması ve mağduriyetlerinin giderilmesine ve kuruluştaki yaşanılan süresince 
yaşam kalitelerinin artinlmasın yönelik çalışmalar sürdürülmesine öncelik verilecektir.

F a a liy e t:

1. İlimiz Gerede ilçemizde açılması düşünülen Esentepe Huzurevi ve Yaşlı 
Bakım Rehabilitasyon Merkezinin en kısa sürede açılması için yapılan 
çalışmalara hız verilecektir.

2. İzzet Baysal Huzurevi ve Kız Yetiştirme Yurdumuzun fiziksel olarak aynlması 
ile her iki blok’u da yaşlılara aynlacak olan binada ihtiyaçlar doğrultusunda 
gerek duyulan değişiklikler yapılacaktır.

A ile İçi Ş id d e t: 

H edef:

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 haklan konusunda rehberlik ve 
danışmanlık hizmeti verilmeye devam edilecektir.

F a a liy et:

Kadın haklan, aile içi şiddet, kadının aile ve toplumdaki statüsünün 
yükseltilmesine yönelik proje faaliyetlerine destek verilecektir.

Engelli Bireyler : 

H e d e f:

İlimizde yaşayan engelli bireylerin, ekonomik, çalışma, sosyal haklan 
konulannda bilinçlendirmek, tek başına yaşamım sürdüremeyen engellilerin de 
bakımlannın durumlanna uygun biçimde bir akrabalan tarafından ya da yatılı bir 
özürlü özel bakım merkezine yerleştirilmeleri suretiyle, bakım ve rehabilitasyonlannın 
sağlanması amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır.
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1. İl genelinde özürlü veri tabanı oluşturulmasına yönelik yapılabilecek 
çalışmalar ile ilgili bir ön hazırlık yapılacak

2. Özürlü bakım hizmetleri kapsamında il müdürlüğümüze müracaat eden 
bireylerin müracaatlan ivedilikle sonuçlandmlarak mağduriyetleri 
giderilecektir.

3. Özürlülerin il bazında evlerinden çıkarak sosyal yaşama katılmalarının 
önündeki engellerin kaldınlması ile ilgili olarak, gerek belediye ile, gerekse 
ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapılacakür.

F a a liy e t:
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Sıra
No

Amaç -  Ana Hedef 
-A lt  Hedef -  

Faaliyet

Amaç-Ana 
Hedef-Alt 

Hedef- 
Faaliyet

Verim lilik  
P reform ansı

2011
BÜTÇE

2012
BÜTÇE

2013
BÜTÇE

2014
BÜTÇE

2015
BÜTÇE

1

İlimizdeki kız yetiştirme 

yurdunda kalan 12-18 
yaş arası korunma 
altındaki kızlann yaşam 
becerilerini 
kazanmalarını 
amaçlayan “ ÇocukEvi 
“ adı a ltında6 1 şar 
kişilik 6 daire şeklinde 
düzenlenen yeni yaşam 
alanlarına taşınmalarını 
sağlamak ve 
ihtiyaçlara göre tefrişini 
yapmak

Yaş ve cinsiyete 

göre ihtiyaç analizi 
yapmak

2011 yılı sonuna 
kadar ‘Çocuk Evi 
“ uygulamasına 
geçilmesi

6  Ç o c u k  
e v i 4 0 x 6  
240.000

2  Ç o c u k  
e v i 4 5 x 2  
90.000

0 0 0

5395 sayıl Çocuk
Koruma Kanunu

gereğince II genelinde
suça sürüklenm iş, İstihdam edilecek Çocuk suçluluğu
m ağdur, sosyal meslek alanında 1 A d e t

tehlikelere açık elemanlarına deneyim li, S o s y a l

3
çocuklar ile ilgili yön e lik , alanda uzmanlaşmış Ç a lış m  acı

3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0
işlemlerin yürütüldüğü 
Çocuk Koruma Şube 
Müdürlüğünde 
görevlendirilmek üzere 
Sosyal Çalışmacı 
Psikolog istihdam 
edilmesini sağlamak.

deneyimli personel 
tarafından hizmet içi 
eğitim verilmesinin 
sağlanması

meslek 
elemanları ile 
hizmetin 
yürütülmesi

y a d a

P s ik o lo g
30.000
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İl genelinde Koruyucu
aile evlat edinme
hizmetlerini tan ıtm a k , Kurum bakımı
bu doğrultuda broşür

Bu konuda il
altındaki

1 0 0 0

4
hazırlanması ve 
bastırmak ( 1000 ade t) 
ve yerel basında, yazılı 
ve görsel medyada 
tanıtımın 
pekiştirilmesini 
sağlamak

genelindeki 
dernekler ile 
iletişime geçilmesi

çocuklarımızın 
aile ortamında 
yetiştirilmesi 
yaklaşımının 
desteklenmesi

A d e t x  
1 .0 0  

1 .0 0 0

0 0 0 0

il genelinde, önceden
tespit ed ilm iş , Sosyal risklere
ekonomik ve sosyal açık çocukların

5
yoksunluk içerisindeki 
ve sosyal risklere açık 
10 -17  yaş arası 100 
çocuk için sosyal 
kültürel faaliyetler 
düzenlem ek,

Çocuk koıuma şube 
müdürlükleri ile 
birlikte çalışılması

boş zamanlarını 
değerlendirmek 
suretiyle söz 
konusu risklerden 
korunması

1 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0

İl genelinde şiddete 
mağduru kad ın lann,

Kadın sığınma 
evine acilen

sığınma evlerine 
yerleştirilmesi işlemleri Bu konuda emniyet

yerleştirilmeleri 
uygun görülen 
kadınların6

sırasında geçici olarak birimleri ve il özel
2 .0 0 0 2 .0 0 0 2 .0 0 0 2 .0 0 0 2 .0 0 0

belirlenen bir yerde idaresi ile işbirliği
işlemlerinin 
bütüncül bir 
yaklaşımla 
sonuçlandırılması

konuk edilmeleri ve 
işlemlerin bitiminde 
sığınma evine 
ulaşımlarını sağlamak

yapılması
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il genelinde Eğitilebilir
düzeydeki engelli
çocukların meslek Bu konuda ilimizdeki
edinmeleri ve sosyal 
izolasyondan

Semiha Şakir 
Spastik Çocuklar

Engelli bireylerin

7 uzaklaştırm aları Bakım ve
yabanı
doyumlarının
artırılması

2 5 .0 0 0 0 0 0 0
amacıyla mesleki Rehabilitasyon
rehabilitasyonlarının ve Merkezi ile işbirliği
devamında yapılması
istihdamlarına yönelik
çalışmalar yapılması

8

İl genelinde engelli 
bireylerin kent 
yaşamının
olanaklarından sağlıklı 
yurttaşlar gibi 
yararlanmasının 
önündeki fiziksel 
engellerin kaldırılması 
için tedbirler a lm a k , bu

İl genelindeki ortak 
kullanım alanlarında 
(ü s tg e ç it ,  kaldınm 
, kamu binaları v b )  
engelliler için fiziksel

Engellilerin kent 
sosyal yaşamına

1 5 .0 0 0 0 0 0 0
doğrultuda Başbakanlık 
İl özel idaresinin teknik 
bilgi vb konulardaki 
desteği sağlanarak, il 
genelinde engelliler için 
ulaşılabilirlik haritası 
hazırlamak ve engelliler 
parkı açmak

ulaşılabilirlik 
engellerinin tespiti 
için işbirliği 
yapılması

sağlanması

İl genelinde evlerinde
yalnız yaşayan , ev 
tem iz liğ i, a lışve riş , Bu konuda

Yalnız yaşayan 
yaşlı bireylerin 
yaşam9

sağlık taraması vb 
yaşamsal ihtiyaçlarını

deneyimli
personelden ekipler

5 2 .0 0 0 5 5 .0 0 0 6 0 .0 0 0 6 5 .0 0 0 7 0 .0 0 0

ev ortamlarında 3' er oluşturulması
azaltılması

kişilik mobil ekiplerce
gidermek
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SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU

S.
N 0 Adı Soyadı Görevi Kurum-Kuruluş

1 Erturan ASİLOĞULLARI Sosyal Hiz.İl Müdürü Sosyal Hiz.İl Müdürlüğü

2 Vedat ÖZKAN İl Genel Meclisi Üyesi Özel İdare

3 Mehmet BID AKLAR İl Genel Meclisi Üyesi Özel İdare

4 Fehmi ÇINAR İl Genel Meclisi Üyesi Özel İdare

5 Kadir PULAT Huzurevi Müdürü İzzet Baysal Huzurevi

6 Talat Orbay OFLAZ Huzurevi Müdürü İzzet Baysal Vakıf Huzurevi ve Kız 
Yetişt irme Yurdu

7 M.Kamil ERPOLAT Serniha Şakir Spastik Çoc.Bak. 
Ve Reh. Merkezi Müdürü

Seıniha Şakir Spastik Çoc.Bak. Ve 
Reh. Merkezi

8 Bülent YABAN Karaçayır Top. Merk.Müd.V. Karaçayır Toplum Merkezi

9 Emine Bahar KURT Prof. Dr. A.İ.B.Ü.

10 Tülay TARSUSLU ŞİMŞEK Yrd.Doç.Dr. A.İ.B.Ü.

11 İb rallim ERKAN Müdür Rehberlik Araştırma Merkezi

12 S elma Aklın KARABIYIK Müdür Yardımcısı V. İ.B. Vakıf Huzurevi ve Kız Y et Yurdu

13 İsmail BİLGE Müdür Yardımcısı Rehberlik Araştırma Merkezi

14 Fatma Sevil ÇOĞALGİL Müdür Yardımcısı V. İ.B. Vakıf Huzurevi ve Kız Y et Yurdu

15 Murat HORASAN Sosyal Çalışmacı Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

16 Sena BULUT Sosyal Çalışmacı İ.B. Vakıf Huzurevi ve Kız Yet. Yurdu

17 Meryem ÖNÜR Psigolog İzzet Baysal Huzurevi

18 Ab durrahman NAL Sosyal Çalışmacı Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakını 
Rehlı. Merkezi Müdürlüğü

19 Ebru KTT.TNÇ Rehber Öğretmen Rehberlik Araştırma Merkezi

20 Dilek KAYA İşitme Engelliler Öğretmeni Rehberlik Araştırma Merkezi

21 Hikmet MAN AZ Başkan Yardımcısı Zihinsel Yetersiz Çocuk Yetiştirme ve 
Koruma Vakli

22 Mustafa YAMAN Koordinatör İzzet Baysal Vakfı

23 Ayşe ERATALAR Başkan Güçsüzler, Kimsesizler Vakfı

24 Turgut ERGÜL Vakıf Müdürü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı

25 Recep Nuri KAÇMAZ Müdür Yardımcısı İl Milli Eğitim Müdürlüğü

26 Güler MERT Kül. ve Sosyal İşler Müdür V. Bolu Belediye Başkanlığı

27 Raşit KARAKIŞ Jandarma Kad. Bşçvş. İl Jandarma Komutanlığı

28 Ertuğrul BOZDAĞ Çocuk Şube Müdür V. İl Emniyet Müdürlüğü

29 Mehmet TURAN İl Müdürü İş Kurumu İl Müdürlüğü

30 İsmail GEZGİN Yönetim Kurulu Üyesi Ticaret ve Sanayi Odası

31 Sabahattin ERATALAR Başkan Bolu Kalkınma Vakfı
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O RM AN (M EVCUT DURUM )

İl yüzölçümünün % 64’üne tekabül eden orman alanları toplamı 506.906 ha.dır. Bu 
alanın tamamı koru ormanlardan oluşmaktadır. Koru alanlarının 382.821 ha. normal, 124.085 
ha. bozuk ormanlardan oluşmaktadır. (Bolu Orman Bölge Müdürlüğü)

İl ormanlarının yanya yakın kısmını çam türleri oluşturmaktadır. Göknar, kayın, meşe 
ağaçları da il ormanlarında bulunulan diğer ağaç türleridir.

Bolu, Türkiye’nin flora zenginliğinde önemli yeri olan illerden biridir. Bolu florasında 
(Düzce dahil) 1182 tür bulunmaktadır (A. Güner 1998). Bunlann 84’ü Türkiye endemik 
türlerindendir. Sadece Bolu’ya özgü 3 endemik tür mevcuttur. (Tatar,2004)

365.959 ha. orman alanının kadastrosu yapılmıştır. Bir kısmının tescil işlemleri 
bitirilememiştir. 140.947 ha. alanın ise kadastro işlemlerine hiç başlanmamıştır.

İldeki 493 köyün 419’u orman köyüdür. İl nüfusunun yaklaşık % 29’u orman 
köylerinde yaşamaktadır. İlin orman yollarının uzunluğunun toplamı 8.104 km. olup, bunun 
6.053 km.si yapılmış 2.051 km sinin de yapımı planlanmıştır. (Bolu Orman Bölge 
Müdürlüğü)

O RM AN ve ÇEVRE

Stratejik amaç: 1- O rm anların Korunm ası

Ormanlan, orman sayılan yerleri ve bu yerlerdeki biyolojik çeşitliliği, her türlü biyotik 
ve abiyotik zararlılara karşı korumak.

S t r a t e ji  1- Sürdürülebilir kalkınmada orman kaynaklannın önemi, orman alanlarının 
korunmasının gerekliliği konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve orman alanlan üzerindeki 
baskı ve tehditlerle mücadelede kamuoyu desteğinin sağlanması

S t r a t e ji  2 - Ormanların korunmasında etkinliğin arünlması yönünde orman köylüleri, 
gönüllü kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlan ile işbirliği 
yapılması.

S t r a t e ji  3 - Başta orman köylüleri olmak üzere toplumun ormanlara zarar yapan 
biyotik ve abiyotik zararlılar konusunda (nedenler, sonuçlar, ihtiyaçlar vb.) bilinçlendirilmesi, 

S t r a t e ji  4-  Ormanlann korunmasında orman köylüleri, sivil toplum kuruluşları ve 
diğer ilgi gruplannm sorumluluk almalannın sağlanması, bu konuda yapılacak faaliyetlere 
etkin kaülım ve katkılanmn alınması,
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Yangınla mücadele organizasyonu güçlendirilecektir.

Faaliyetler

1-Orman yangınları ile mücadelede, uydu araç takip sistemi, gözetleme, erken uyarı 
sistemleri gibi teknolojik sistemlerden faydalanma ve takibi ciddiyetle muhafaza edilecek, 
mevcut organizasyonlar güçlendirilecektir.

2-Yangm risklerinin doğru tahmin edilebilmesi için Orman Genel Müdürlüğü 
bünyesinde kurulacak Orman Yangınları Ulusal Veri Tabanı sistemlerinden bilgi aktanmınm 
temin ve takip edilecektir.

3-Orman Yangınlarıyla mücadelede çalışan personele yangın söndürme teknikleri, işçi 
sağlığı, iş güvenliği, ilk yardım konularında planlı eğitimler verilmeye devam edilecektir. 
Toplu iletişim araçları ile halkın yangın riskinin azaltmaya yönelik bilinçlendirme ve 
bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.

4-Plan döneminde kritik yerlerde yangını söndürme amaçlı toplam 12 adet gölet, 
havuz, su toplama çukuru inşa edilecektir.

5-Yangın emniyet yolu ve şeridi ile Enerji Nakil Hatlan düzenli olarak yıllık bakınılan 
yapılacaktır.

6-3 adet yangına ilk müdahale ekip binası yapılacak, bütün gözetleme kulesi ve ilk 
müdahale ekip binalarının bakımlannm yapılarak teknik alt yapıları tamamlanacaktır.

7-Yangm amaçlı, koruma makinelerinin (dozer, arazöz, greyder, treyler... ) periyodik 
bakımları yapılarak göreve hazır halde tutulacaktır.

8-Her yıl yangından kaçış maskesi, yangın elbisesi, yarım yüz maskesi, eldiven ve 
benzeri teçhizatlar yeterli miktarda alınacaktır.

9- Orman yangınları ile mücadelede çalışanlar sertifikalandınlacaktır.

H ed ef -1.2-Orman Zararlıları ve Hastalıkları ile M ücadele

Orman zararlılan ile mücadele kapasitesi artırılacak; bu kapsamda mekanik, biyolojik 
ve biyoteknik mücadele oram %90’a çıkarılacaktır.

Faaliyetler

1-Orman zararlılan ile mücadelede kimyasal mücadeleden vazgeçilerek tamamen 
biyolojik ve biyoteknik kökenli mücadele tekniklerinin uygulanması yaygınlaştırılacaktır. Bu 
çalışmalarda Bolu orman Bölge Müdürlüğü ve Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma 
Müdürlüğü teknik işbirliği ve koordinasyon içerisinde olacaktır. Gerektiğinde 
üniversitelerimizden de destek sağlanacakür.

2-Zararlılar ile mücadelede kapasite gözden geçirilip, ihtiyaçlar tespit edilip, ikmal 
edilecektir.

3-Ormanlarda önemli miktarda zarar veren böceklerin yırhcılanmn üretimi için 
mevcut laboratuar kapasitesi geliştirilecek, kuş yuvası üretimi artmlacaktir.

4-Uygulama birimleri, entomoloji (böcek bilimi) ve fitopatoloji (bitki koruma) 
uzmanlarıyla desteklenecektir.

5-Biyotik ve abiyotik zararlılarla mücadelede önleyici tedbirlere ağırlık verilerek, bu 
amaçla orman ekosistemlerinin ve doğal yapılarının korunması suretiyle zararlılara karşı 
silvikültür teknikleriyle dirençleri artmlacaktir.

H e d ef -1 .1- O rm anların  yangın lara karşı korunm ası
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Ormanlara yönelik olumsuz insan müdahalelerine karşı alınacak önleme tedbirleri 
artmlacak ve bu kapsamda işlenen orman suçlannın sayısı bir önceki yıla göre en az %5 
oranında azaltılacaktır.

Faaliyetler

1-Orman köylülerinin odun ve odun dışı orman ürünleri ıhtıyaçlan, ormanlann 
kapasitesi dahilinde karşılanacak, orman köylülerinin ormanlann odun dışı üretim ve 
hizmetlerinden faydalanma ve gelir elde etme imkanlan geliştirilecek,

2-Koruma çalışmalarında gerekli ekipmanların modernizasyonu sağlanacak ve mevcut 
organizasyon güçlendirilecek.

3-Özel öneme sahip korunan alanlarda, orman kaynaklan üzerindeki baskının 
azaltılabilmesi için Kırsal Kalkınma faaliyetleri ve projeleri desteklenecektir.(Bal ormanlan, 
badem ve ceviz ekimleri, özel ağaçlandırma)

4-Orman üzerindeki baskının yoğun olduğu bölgelerde orman muhafaza memuru 
sayısı arthnlacakür.

5-Köy tüzel kişilikleri ile işbirliği ve protokoller yapılarak hem civardaki ormanlar 
korunacak, hem de burada yaşayan köylülere kaynak aktanmı yapılarak ormanlara halkın 
sahip çıkması ve orman-halk bütünlüğü sağlanmış olacaktır.

6-Gençleştirme ve rehabilitasyon alanlannm korunmasında her yıl 45 köy tüzel kişiliği 
ile işbirliği yapılacaktır.

7-Geniş katılımlı mera ıslah ve otlatma planlanmn hazırlanması için alt yapı 
oluşturulacak ve çalışmalara başlanacaktır.

8-İzinli sahalann kontrolleri periyodik olarak yapılacak ve takip edilecektir.
9- Ormanlann korunması konusunda, yerel yönetimlerin katılımı sağlanacakür.

H ed ef -1.4- Orman Alan ve Sınırlarının Korunması

Plan döneminde bütün ormanları sınırlandırma ve kadastro işlemleri bitirilecektir. 
Kadastrosu biten ve kesinleşen ormanlann tapuya tescil işlemleri tamamlanacakür.

Faaliyetler

1-Orman kadastro ve tescil çalışmalan belirlenecek özelliklere göre yürütülecek, 
çalışmalar sırasında halkın haklanna yeterli özen gösterilecek, sımr ve mülkiyet durumu ile 
ilgili belirsizlik ve ihtilaflar giderilecektir.

2-Orman eko sisteminin korunması ve toplum yararı sağlama koşulları özenle yerine 
getirilecektir.

3-Orman kanunu gereğince verilen izin ve bedellerinin takip ve kontrolü 
etkinleştirilecek.

4-Yeni orman kadastrosu yapılan ve aplikasyonu tamamlanan yerlerin gerek Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü’nün tescil mevzuatindan kaynaklanan ve gerekse orman sınırları 
içerisindeki tapulu taşınmazlardan kaynaklanan sorunlar giderilerek tapuya tescil edilmesi 
sağlanacaktır.

5-Orman kanununun 2. maddesi uygulamaları ile sınırlan kesinleşen yerlerin tapuya 
tescil işlemleri bitirilecektir.

H ed e f -1 .3-O rm an Suçlarının  A zaltılm ası
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Orman alanlarındaki biyoçeşitlilik tespitleri yapılacak, biyoçeşitlilik bir fonksiyon 
olarak amenajman planlanna entegre edilecek ve bu amaçla 30.000 ha alan planlanacaktır. Bu 
alanlar düzenli olarak izlenecek ve korunması gerekenler koruma altma alınacaktır (Orman 
Bölge Müdürlüğü, Baü Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğü, üniversiteler ile)

H ed e f -1 .5- O rm an A lanlarında B iyoçeşitliliğ in  K orunm ası

Faaliyetler

1-Ormanlann biyolojik çeşitliliğinin değeri ve korunmasının önemi, gerekliliği 
hakkında yeterli bilinç, ilgi ve iradenin oluşturulmasına yönelik bir program geliştirilerek ve 
uygulanacak (OGM’nin desteği ile)

2-Ormanlarm doğal yolla gençleştirme ve rehabilitasyonuna öncelik verilecek, 
ağaçlandırma ve diğer orman imar çalışmalan sırasında biyolojik çeşitliliğin korunmasına 
gerekli özen gösterilecektir.

3-Özel biyolojik çeşitlilik değeri ve zenginliğine sahip orman alaıılanmn korunan 
alanlar statüsüne alınması çalışmalanna devem edilecek, bu alanlarda amaca uygun planlama, 
uygulama ve değerlendirme çalışmaları yapılacaktır.

4-Ekim ve dikim yoluyla yapılan ormanlaştırma çalışmalarında yerli tür ve ırklar 
kullanılarak genetik kirlenmeden kaçınılacaktır. Orman ağaçlan dışındaki türlerin biyolojik 
çeşitliliğin muhafazasına gerekli özenin sağlanması için gerekli bilinçlendirme eğitim ve 
kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları yapılacak ve bu yaklaşımla faaliyetler 
sürdürülecektir. Orman içi açıklıklar ve uygun alanlarda meyvesi mevcut fauna türleri için 
besin kaynağı da teşkil eden kiraz, ahlat, üvez vb türlere yer verilecektir.

5-Ormanlarm biyolojik çeşitliliği ile ilgili konularda araştırma çalışmalan 
artmlacaktir. Bu amaçla üniversiteler ve araştırma kurumlan arasındaki diyalog ve işbirliği 
geliştirme çalışmalan yapılmaya devam edilecektir.

6-Özel öneme sahip korunan alanlarda orman kaynaklan üzerindeki baskının 
azaltılması için kırsal kalkınma faaliyetleri desteklenecektir.

7-Tespit edilen türlerin in-situ(yerinde) ve ex-situ (kendi alanının dışında) yöntemlerle 
korunması ve sürdürülebilir yönetimi sağlanacaktır.

8-Biyolojik çeşitlilik orman amenajman planlanna yansıtılacaktır.

H ed ef -1.6- Orman Fkosistem lerinin Sağlığının İzlenm esi

Orman Ekosistemlerinin Sağlığı İzlenecek, plan dönemi sonuna kadar atmosferik 
kirlilik, iklim değişikliği ve diğer etkenlerin ormanlar üzerindeki etkileri ölçülerek elde edilen 
bulgular değerlendirilecektir. (OGM tarafından alt yapı çalışmalan yapılacaktır)

Faaliyetler

1-Orman Ekosistemlerinin ölçüm ve izlenmesi için belirlenen Seviye I (LI), seviye II 
(L 11) sabit deneme alanlannda ormanlann sağlığı ve hassasiyeti hakkında bilgi ve veri 
sağlanacak, mevcut durum ve gelişmeler izlenecek, ölçülüp değerlendirilerek takip edilecektir 
(Orman Bölge Müdürlüğü ve Baü Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü tarafından).

2-Bu bilgiler ışığında periyodik zarar envanteri yapılacak, ormanlanmızm sağlık ve 
gelişim durumu Avrupa ülkeleri ile birlikte sürekli olarak izlenecektir.
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3-Değerlendirme sonuçlarıyla elde edilen arazi kullanım sınıflan (Arazi kullanımı, 
arazi kullanım değişikliği ve ormancılık çalışma grubunun öngördüğü) coğrafi bilgi sistemine 
aktanlac aktır.

H ed ef -1.7- O rm ancılık A lt Yapısının Güçlendirilm esi

Ormancılık alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla plan dönemi sonuna kadar 
toplam 375 km. yeni orman yolu yapılacakür. Bu kapsamda aynca geçmiş yıllarda yapılan 
mevcut yollann iyileştirilmesini sağlamak için her yıl %3 oranında orman yolu standart hale 
getirilecektir.

Faaliyetler

1- Ormanlann fiziki alt yapısı geliştirilecek ve iyileştirilmesi sağlanacaktır.
2-Yol ve tesis inşaatlannda ormana ve çevreye zarar verilmeden çalışmalar 

yapılacaktır.
3-Ekskavatörle yol yapımına önem verilecek ve makine parkı optimum kapasitede 

çalıştırılacaktır.
4-Bina ve tesislerin yapımında yöresel mimariye ve doğal peyzaja uyumlu olmaya 

özen gösterilecektir.
5- Yol yapımına, fayda-mali yet analizleri yapılarak karar verilecektir.
6- Orman yolları ile orman içi ve bitiştiği köy yollannm yapım ve bakımlannda ilgili 

kuruluşlarla işbirliği geliştirilecektir.
7- Plan döneminde (2011-2015) ormancılık hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için 

375 km yeni orman yolu, 150 Km büyük onanm, 285 km üst yapı, 86 m köprü, 484 km sanat 
yapısı, 810 km yol aplikasyonu, 29.550 km orman yolu bakımı, 120 km traktör yolu, 48 km 
depo yolu,10 adet orman yol ağı planı yapılacaktır.

H ed ef -1.8- Orman Köylüsünün Desteklenm esi

Orman köylülerinin sosyo-ekonomik gelişmesini sağlamak amacıyla altemetif projeler 
geliştirilmesi ve uygulanması suretiyle orman üzerindeki olumsuz baskının azaltılması.

S t r a t e ji  1 :Yapılacak destek ve yardımlarda, orman üzerinde olumsuz baskının fazla 
olduğu, sosyoekonomik yönden desteğe ihtiyacı olan orman köylerine öncelik verilecektir.

S t r a t e ji  2 : Orman köylerinde köylülerin yaşadığı ortamda, kendi emeklerini katarak 
katma değer oluşturabileceği projeler havza bazında desteklenecektir.

S t r a t e ji  3 :Orman içi ve orman kenarındaki köylülerin ormancılık faaliyetlerine 
bağımlılığım azaltmak için gelir getirici alternatif projeler desteklenecektir.

Faaliyetler

1-Her yıl en az 100 orman köylüsüne süt sığırcılığı ve süt koyunculuğu, en az 500 
adet güneş enerji ile su ısıtma sistemi kredisi verilecektir.

2-Orman köylerinde kurulan kooperatiflere proje ve eğitim desteğiyle köylülerin 
ürettiği ürünlerin pazarlanması ve değerlendirilmesi için yatırım ve işletme kredisi 
verilecektir.
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3-Kalkınma planı olmayan orman köylerinde planlama çalışmalarına, 2011 yılında 
başlanacak ve plan döneminde bitirilecektir.

4-Ormanlardan faydalanmanın düzenlenmesi ve ORKÖY kredilerinin 
kullandınlmasmdaki önceliklerin belirlenmesi için orman içi ve orman kenarındaki köylerin 
sosyoekonomik haritasının yapımına 2011 yılında başlanacak ve plan döneminde 
bitirilecektir.

Stratejik Am aç -2 O rm anların Geliştirilmesi

Mevcut ormanlan geliştirmek, verimliliğini artırmak ve alanlarını genişletmek.

S t r a t e ji:  1- Ormanlarda yapılacak silvikültürel müdahalelerde çok yönlü işlevlerin göz 
önünde bulundurulması

S t r a t e ji:  2 - Orman geliştirme çalışmalannda havza bazında entegre faaliyetlerin 
planlanması; yerel halk ve ilgi gmplannın katılımının sağlanarak, ekosistemlerin zarar 
görmemesi temel koşuluna dayalı olmasına özen gösteren yöntemlerin uygulanması.

S t r a t e ji:  3 - Yaban hayati geliştirme ve koruma sahalannda, bu sahalar için yapılan 
yönetim plan hükümleri doğrultusunda müdahalelerin yapılması

H ed ef -2-1 Orm an bakım tedbirlerinin artırılması.

Plan dönemi (2011-2015) sonuna kadar verimli ormanlann iyileştirilmesine ve 
verimliliğin artinlmasına yönelik silvikültür bakım tedbirleri % 10 artmlacaktir.

Faaliyetler

1 -Plan döneminde 20.000 hektar alanda gençlik -  kültür bakımı yapılacaktır
2-Toplam 17.000 hektar alanda sıklık bakımı yapılacaktır.
3-Karaçam, sançam, meşe ve kayın gibi asli ağaç türlerinin dışında meyveli 

ağaçlardan(ahlat, kiraz, alıç vb.) türlerden 10 ton tohum ve 750.000 adet fidan üretilecektir.
4-Toplam 1.500 hektar alanda koruya tahvil çalışması yapılacaktır.
5-İ1 Çevre ve Orman Müdürlüğü plan döneminde 1050 ha. erozyon kontrolü ve 650 

ha. mera ıslahı yapacaktır.
6-Yeni silvikültürel uygulamalann başansı için uygulamacı personele gerekli eğitimler 

verilecektir.

H ed ef -2-2 Bozuk O rm anların rehabilitasyonu

Orman Bölge Müdürlüğü her yıl 8.500 ha. ve İl Çevre Orman Müdürlüğü 1000 ha. 
bozuk orman alanında rehabilitasyon çalışması yapılacak, verimli orman alanı 450.000 
hektara çıkarılacaktır.

S t r a t e ji:  1- Öncelikle yörenin doğal ağaç, ağaççık ve bitki türleri kullanılarak 
ağaçlandırma ve ıslah çalışmaları yapılacaktır. Bu sahalann biyolojik çeşitliliğinin 
korunmasına ve genetik kirlenmeden kaçınılmaya özen gösterilmesi sağlanacaktır.
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1-İlimizde bulunan 124.085 ha bozuk karakterde verimsiz orman alanından her yıl 
9.500 ha. rehabilitasyon çalışması yapılacaktır.

2-Bozuk orman alanlarındaki zengin odun dışı orman ürünleri potansiyeli ekosistem 
dengesi içerisinde korunacak, köy tüzel kişiliklerine öncelik verilerek değerlendirilecektir.

3-2008 - 2012 yıllarım kapsayan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği 
Eylem Planı uygulamaları sıkı bir şekilde takip edilecektir.

H ed ef -2-3 O rm anlann G ençleştirilm esi

2015 yılın sonuna kadar 5.000 ha. alanda doğal gençleştirme, 250 ha. alanda yapay 
gençleştirme, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 450 ha. diğer kuruluşlar 800 ha. ağaçlandırma 
çalışmaları gerçekleştirilecektir.

S t r a t e ji:  1- En az emek ve masrafla bozuk ve 1 kapalı orman alanları; mevcut 
ağaçların gelişme dinamiği ve büyüme enerjisinden faydalanarak, ekosistemi bozmadan ve 
yetişme muhiti ırklanm yerinde koruyarak, verimli koru ormanlarına dönüştürülecektir.

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-Ağaçlandmlacak hazine arazilerinin kadastro ve tapu tescil işlemleri yapılacaktır.

Faaliyetler

H ed ef -2-4 Ormanların kalite ve verim liğinin artırılması.

Piyasa taleplerine uygun ürün elde etmek üzere; plan döneminde toplam 2.500 ha 
alanda kaliteli odun, tohum ve meyve verimliliğine yönelik budama yapılacaktır.

S t r a t e ji:  1- Korumanın sağlanması ve baskıların azaltılması suretiyle ormanlann 
doğal yolla gençleştirilmesine ve imanna öncelik verilecektir.

F a a liy e t le r
1- Meşcere sağlığıyla beraber kaliteli ürün elde etmeye yönelik budama 

uygulamalan 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 çalışmalan yapılacaktır

H e d e f  -2 -5  E n d ü s t r iy e l  p la n ta s y o n la r ın  k u r u lm a s ı.

Plan dönemi sonuna kadar 500 Ha alanda öncelikle hızlı gelişen yerli türlerle olmak 
üzere endüstriyel plantasyonlar kurulması.
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1 -Endüstriyel plantasyonlann korunması için orman ekosistemi içinde bozuk alanlarda 
yetişme ortamının uygun olduğu yerler tespit edilecek, öncelikle hızlı gelişen yerli türlerle 
ağaçlandırmalar yapılacaktır.

2-Uygun özel araziler üzerinde yerel halk ve özel sektör tarafından kavak ve hızlı 
gelişen ağaç türleriyle ağaçlandırma uygulamalannın; fidan temini, araştırma-geliştirme, 
teknik yardım, eğitim gibi hizmetlerle desteklenmesine çalışılacaktır.

3-Orman rejimi dışında kalan arazilerde Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü ile 
koordineli olarak çalışmalar sürdürülecektir.

Hedef-2-6 Silvikültür planların arttırılması.

Gençleştirmeye aynlan alanlarda her yıl 10 adet silvikültür planı yapılacaktır. 

F a a liy e tle r

1 -Orman amenajman planı yenilenen yerlerde gençleştirmeye ayrılan orman 
alanlarının gençleştirme çalışmalan detay silvikültür planlanna göre yapılacağından bu yerin 
toprak durumu ve yapısı,

2-Ağaç türlerinin bol tohum yılları sıklığı tespiti,
3-Tohum ağacı durumu ve sayısı belirleme çalışmalan yapılacaktır.
4-Bu faktörlere göre, gençleştirme metot veya metotlann belirlenmesi için arazide 

inceleme ve gözlemler yapılacaktır.
5-Bu yerlerde gençleştirme çalışmalan, yukandaki bilgiler ışığında hazırlanacak detay 

silvikültür planlanna göre yapılacaktır.

S tra te jik  am aç: 3 -  O rm a n  K a y n a k la r ın d a n  F a y d a la n m a

Ormanlann ürettiği mal ve hizmetlerden toplumun gelişen ve değişen beklentilerini en 
üst düzeyde karşılamak, ormanlardan çok yönlü ve sürdürülebilir şekilde faydalanmak.

Strateji: 1- Ormanlann ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyonlannı 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,

Faaliyetler

Hedef-3-1 Ekosistem tabanlı ve çok amaçlı planlama.

2015 Yılı sonuna kadar 200.000 ha orman alanının çok amaçlı faydalanmaya uygun 
olarak envanteri çıkarılacak ve amenajman planlan yapılacaktır.

Strateji: 1- Ormanların sosyal fonksiyonlarından faydalanmanın arttinlması
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1 -Ormanların sosyal ve kültürel hizmetlerinden faydalanma ile ilgili konularda hizmet
veren birimlerin kapasiteleri güçlendirilecektir.

Hedef -3-2 Soy K-C uygulamalarına geçiş.

Sürdürülebilir orman yönetimi (SOY) kriter ve göstergelerin uygulanması

Strateji: 1- Ormanlann ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyonlarını dengeleyen ve 
bu değerleri gelecek nesillere taşıyan bir ormancılık hedeflenmektedir.

F a a liy e tle r

1-Sürdürülebilir orman yönetimi (SOY) kriter ve göstergeleri etkin bir şekilde İşletme 
Müdürlükleri bazında izlenmeye devam edilecektir.

2-Uygulamaya bütün İşletme Müdürlüklerinde geçilecektir.

Hedef -3-3- Piyasa talebine uygun üretim.

Amenajman planlan, Sürdürebilirlik ilkesi, koruma kullanma dengesi ve ormancılık 
tekniği dikkate alınarak, piyasanın taleplerinin en yüksek seviyede ve kalitede karşılanması 
amacıyla plan dönemi sonuna kadar 3.800.000 m 3 endüstriyel odun ve 1.100.000 ster yakacak 
odun üretimi yapılacaktır. Endüstriyel odun üretiminde verimlilik % 8 4’e, tomruk 
üretimimizde kaliteli tomruk üretimi %5’e çıkanlacakhr.

F a a liy e tle r

1-Odun arz, talep ve pazar durumu, güvenilir ve kapsamlı bir envanter- araştirma- 
değerlendirme çalışması ile belirlenecektir.

2-Odun istihsal-depolama-saüş faaliyetleri süresinde meydana gelen hacim, kalite ve 
değer kayıplan en aza indirilecektir.

3-Üretimde çalışanlann standardizasyon, piyasa talepleri, kesme, taşıma, istifleme 
konulannda eğitimleri sağlanacaktır.

4-Ahşap malzeme kullanılması özendirici bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.

Hedef -3-4- Üretim maliyetlerinin azaltılması, dikili satışın yaygınlaştırılması.

Üretimde verimliliğin artmlması ve maliyetlerin azaltılması amacıyla dikili satış 
sistemi yaygmlaştmlacak ve bu kapsamda plan dönemi sonuna kadar toplam odun üretimi 
içerisindeki dikili satış payı %25’e çıkanlacakhr.

Strateji: 1-Piyasa taleplerine ve standartlara uygun orman ürünü üretebilmek ve 
üretim zaiyatlannı en aza indirebilmek için dikili satış uygulamasının yaygmlaştmlması.

Hedef-3-5-O dun dışı orman ürünlerine yönelim.

Faaliyetler
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Odun dışı orman ürünlerinin (ODOÜ) potansiyeli tespit edilerek, faydalanma 
düzenlenecek ve plan döneminde ekonomik öneme sahip odun dışı orman ürünlerinin ürün 
çeşit ve miktarı %25 oranında artırılacaktır.

F a a liy e tle r

1-Odun dışı orman ürünlerinin üretimi, işlenmesi, pazarlanması konulannda orman 
köylülerinin bilgi ve deneyimlerinin artmlmasma yönelik eğitim ve destek programları 
düzenlenecektir.

2-Ormanlık alanlarda toplanan ürünlerin sıkı takip ve kontrolleri yapılacakür.
3- Faydalanmanın devamlılığı için geliştirme ve yetiştirme imkanlan araşürılacaktır.
4- Odun dışı orman ürünü (ODOÜ) çeşidi ve potansiyeli envanteri çalışmalan 

yapılacaktır.
5- Türk Fındığı fidan üretim imkanlanmn araşünlması çalışmalan Batı Karadeniz 

Ormancılık Araştırma Müdürlüğünce başlatılmış olup, iki proje halinde devam etmektedir.
2011 yılında aşılı tohum ve materyal bahçesi tamamlanacaktır.

Hedef-3-6-Pazar ve Piyasaların takibi.

Talebe uygun üretim-pazarlama yapabilmek için piyasalann takibine yönelik yılda 
en az 2 defa piyasa analizi yapılması.

F a a liy e tle r

1 - Uygun anket formlan hazırlanacak.
2- Anket sonuçları değerlendirmeye tabi tutulup, tüketici istekleri, değişimleri 

izlenecek buna göre üretim ve satış programlan gözden geçirilecektir.

Hedef-3-7-Ormaniarın koruyucu ve çevresel hizmetleri.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında ormanlann artan ekolojik işlevleri yanı 
sıra koruyucu ve çevresel hizmetlerinden daha fazla faydalanılması yönünde çalışmalar 
yapılacaktır.

F a a liy e tle r

1 - Biomas (biokütle) enerjisine dayalı orman biokütlesinin kullanım imkanlanna 
dönük araştırma, incelemeler yapılacak, istatistik! bilgiler toplanacaktır.

Hedef-3-8-Rekreasyon hizmetleri.

Ormanların sosyal, kültürel, bilimsel ve estetik hizmetlerinden toplumun daha fazla 
faydalanmasını sağlamak amacıyla toplam 7 adet mesire yeri kurulacaktır
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S tra te ji:  1- Hayatın üç temel bileşiminden su, hava ve toprak muhafaza edilerek 
kalitesi yükseltilecektir.

Faaliyetler

1 -İnsanlann spor, ekoturizm, piknik, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yönelik alanlann tespit çalışmalanna devam edilecektir.

2- Tespit ve onaylanan yerlerin kullanım planlan için gerekli alt yapı çalışmalanna 
destek olunacaktır.

Stratejik Am aç -4 Çevre K orum a-Kullanm a-İyileştirm e

Hava, su ve toprak kalitesini korumak, iyileştirmek, doğal kaynaklanıl 
sürdürülebilirlilik ilkesi çerçevesinde kullanılmasını sağlamak, doğa ve çevre duyarlılığım 
artırmak suretiyle, doğal çevre üzerindeki her türlü baskıyı en aza indirmek için gerekli 
tedbirleri almaktır.

4.1. Toprak

Toprağın, doğal ve yapay yollarla kaybım ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek 
korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilirlik kalkınma ilkeleri 
çerçevesinde kullanılmasını sağlamaktır.

H ed ef 4.1.1-Erozyon

İlimizde çok şiddetli erozyona maruz toprak oram ekonomik ve sosyal şartlar da 
dikkate alınarak plan döneminde azaltılacaktır.

S t r a t e ji  1:İ1 Gelişme planında belirlenen heyelan bölgelerinde, ilgili kurum ve 
kuruluşlann görev alanlarına göre rehabilitasyon, ağaçlandırma ve diğer mekanik çalışmalar 
yapılacaktır.

S t r a t e ji  2 :Erozyon önleme ve ağaçlandırma çalışmalan yapmak isteyen STK’larla 
(Sivil Toplum Kuruluşlan) ortak çalışma yapılacak ve desteklenecektir.

Faaliyet

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü sorumluluk bölgeleri içerisinde belirlenecek olan çok 
şiddetli erozyona maruz alanlarda ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyonla mücadele ve mera 
ıslah çalışması yapılacaktır.

H ed ef 4.1.2 Kum Ye Taş Ocakları

Kum ve taş ocaklanmn çevreye yönelik olumsuz etkileri en aza indirilecektir
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1-Faal kum ocaklarında dere yatağının bozulmaması yönünde denetimler sürdürülecek 
ve belirlenen tedbirler uygulamaya konulacaktır.

2-Faal olmayan taş ocakları incelenerek, Mahalli Çevre Kurulu karan ile uygun 
görülecek olanlar proje çerçevesinde hafriyat ve inşaat atığı depolama alanlan olarak 
kullanılacak ve ağaçlandmlacaktır.

4.1.3. Katı Atıklar

Her türlü katı atık ve artığın çevreye zarar vermeyecek şekilde toplanması, taşınması, geri 
kazanımı, bertarafi ve depolanmasını sağlamak suretiyle ekolojik dengeyi konımaktır.

H ed ef 4.1.3.1. Evsel Atıklar

Faaliyet

Evsel atıklann düzenli bir şekilde toplanması, kaynağında aynştmlması, geri 
kazanımı, bertarafi ve depolanması sağlanacaktır.

S t r a t e ji  :Yolcu otobüsleri ve diğer taşıtlardan, D -100 Karayolu ve otoyol kenarlanna 
atık bırakılmasının engellenmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlan ile STK’lar ve 
vatandaşlarla işbirliği yapılacaktır

Faaliyet

1 -İlçe Belediyelerinin düzenli katı atık depolama alanları yer tespiti çalışmaları 
mevzuatta öngörülen süreler içerisinde tamamlanacaktır.

2-Özel İdare yetki alanı içerisindeki kırsal yerleşim birimlerine ait katı atıkların 
düzenli olarak bertarafi için, plan döneminde tüm ili kapsayan bir proje geliştirilerek ilçe 
ölçeğinde uygulamaya konulacaktır.

3-Özel İdare yetki alanı içerisinde bulunan yerlerdeki tesislerden kaynaklanan ambalaj 
atıklarının geri kazanılmasının sağlanması için, atıkların atık üreticisi tarafından son 
tüketiciden ayrı toplanması, türlerine göre tasnifi yapılarak depolanması sağlanacaktır.

4-Bu tesislerden kaynaklanan evsel atıkların, atık üreticisi tarafından düzenli katı atık 
depolama alamna taşınması sağlanacaktır.

5-Yol boylarına, çeşme başlarına ve piknik alanlarına bırakılan evsel katı atıkların 
düzenli toplanması ve depolanması için kurumlar ve STK’lar arasında işbirliği sağlanarak 
proje geliştirilecektir.

6-D-100 Karayolu ve otoyol kenarlanna atık bırakılmasının engellenmesi için otobüs 
firmalannın personelinin uyarılması ve eğitilmesi yapılacaktır.

H ed ef 4.I.3.2. Sanayi Atıkları
Sanayi tesislerinden kaynaklanan ve katı atık depolama alanına atılmaması gereken 

tehlikeli ve kimyasal atıklann Çevre ve Orman Bakanlığından izin almış tesislere, lisanslı 
araçlarla taşınması sağlanarak bertaraf edilecektir.
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1-Tehlikeli ve kimyasal atıklann lisanslı araçlarla geri kazanım tesislerine taşınması 
sağlanacaktır.

2-Atık pil ve akümülatörlerin, mevzuatına uygun olarak toplanması ve bertarafi 
sağlanacaktır.

H ed ef 4.I.3.3. Tıbbi Atıklar

İl genelindeki tüm tıbbi atıklar, mevzuatına uygun olarak toplanacak ve bertarafi 
sağlanacaktır.

Faaliyet

1- İl genelindeki tüm tıbbi atıklann sterilizasyon işlemine tabi tutularak bertaraf 
edilmesi için çalışmalara devam edilecektir.

H ed ef 4.1.3.4. H ayvansal Atıklar

İl genelindeki tüm hayvansal atıklann plan dönemi içersinde çevreye zarar vermeden 
değerlendirilmesi, geri kazanımı ve nihai bertarafi sağlanacaktır.

S tra te ji:  Hayvansal gübreler kompostlama yapıldıktan sonra tanmsal ve enerji amaçlı 
olarak kullandmlac aktır.

Faaliyet

1 -Kanatlı ve diğer hayvancılık işletmelerinin yoğunluğu dikkate alınmak suretiyle bu 
işletmelerden çıkan gübrelerin doğal çevreye yönelik olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 
klasik gübre depolama tesislerinin oluşturulması için köy ve havza ölçeğinde uygun yerlerin 
tespiti çalışmaları yapılarak en kısa sürede bitirilecektir.

2-Hayvansal atıkların düzenli olarak bertarafi amacıyla, il genelinde uygulanmak 
üzere her yerleşim birimi için, uygun projeler geliştirilerek plan döneminde uygulamaya 
konulacaktır.

3-Kanatlı gübrelerin değerlendirilmesi ve enerjiye dönüştürülmesine yönelik projeler 
ve tesisler desteklenecektir.

Faaliyet

H ed ef 4.1.3.5. H afriyat Ve İnşaat Yıkıntı Atıkları

İl genelinde tüm hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının düzenli olarak bertarafi sağlanacaktır.
S t r a t e ji  l:Belirlenen düzenli depolama alanlan dışına hafriyat, inşaat ve yıkıntı 

atıklannın bırakılmaması için tüm kamu kurum ve kuruluşlan, güvenlik güçleri ve STK’lar ile 
işbirliği yapılacaktır.

S t r a t e ji  2 :Ömrünü tamamlayan düzenli depolama alanlanmn işleticiler tarafından 
rehabilite edilmesi sağlanacaktır.
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S t r a t e ji  3:Hafnyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının bertaraf işlemlerinde değerlendirme ve 
geri kazanıma öncelik verilecektir.

Faaliyet

1 -İl genelinde tüm hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının düzenli olarak depolanması 
için, yer tespiti çalışmalan en kısa sürede tamamlanacaktır.

2-Yapılacak tespit çalışmalarında depolama alanı olarak kullanılmak üzere faal 
olmayan taş ve malzeme ocaklanna öncelik verilecektir.

4.2. Su 

H ed ef 4.2.1. Atık Sular

İl genelinde tüm endüstriyel ve evsel aük sulann, mevzuata uygun olarak alıcı ortama 
verilmesi sağlanacaktır.

S t r a t e ji  l:Kırsal yerleşim birimlerinin kanalizasyonlanndan kaynaklanan aük sulann 
çok gözlü fosseptiklerde çökertildikten sonra doğal antma sistemleriyle izinli olarak alıcı 
ortama verilmesi sağlanacaktır.

S t r a t e ji  2:0rganize Sanayi Bölgeleri dışında kalan noktasal sanayi tesislerinin atik 
sulannı mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde izinli olarak alıcı ortama deşarj etmeleri 
sağlanacaktır.

S t r a t e ji  3:Evsel atik su deşarj eden tesislerin, atik sulannı mevzuatta öngörülen 
esaslar çerçevesinde izinli olarak bertaraf etmeleri sağlanacaktır

Faaliyet

1-Tüm belediyelerin iş termin planlan çerçevesinde mevzuatta öngörülen sürede atik 
su antma tesislerini kurmalan ve çevre izni almalan sağlanacaktır.

4.3. Hava

H e d e f  :Hava kalitesi korunacak, hava kirliliğine neden olan etkenler en aza 
indirilecektir.

Faaliyet

1 -Doğal gazın, sanayi ve ısınma amaçlı kullanılması yaygmlaştinlacaktir.

2-Kalorifercilerin periyodik eğitimleri yapılacak, baca temizlikleri ve yakıt 
kazanlannda standartlara uygunluk denetimleri sürdürülecektir.

3-Kaliteli yakıt kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
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4.4. Gürültü

H e d e f  :Kişilerin beden ve ruh sağlığını, huzur ve sükûnunu, gürültüyle bozmayacak 
bir çevre ortamı sağlanacaktır.

Faaliyet

1-Gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik olarak mevzuat gereğince gerekli denetimler 
yapılacaktır.

4.5. Görüntü Kirliliği

H e d e f :İlimiz genelinde görüntü kirliliği en aza indirilecektir.

Faaliyet

1-Otoyol, D-100 karayolu ve kent merkezlerindeki devrik, işlevini kaybetmiş, 
bakımsız reklam panolan, ilgili kurumlarca kaldmlacaktır.

2-İ1 genelinde karayollan kenarlarında bulunan trafik levha ve işaretlemelerinden 
işlevini kaybetmiş olanlar kaldmlacak veya işlevsel hale getirilecektir.

3-Yol kavşaklarındaki standartlara uygun olmayan yön ve bilgi levhaları standartlara 
uygun hale getirilecek, trafik emniyeti açısından tehlike arz edenler kaldırılacaktır.

4-Yol kenarlarında kirliliğe yol açan ve yapı sımfma girmeyen tüm derme-çatma atıl 
durumdaki yapılar tespit edilerek kaldmlacaktır.

5-Terk edilip kullanılmayan, görüntü kirliliğine yol açan ahır, akaryakıt istasyonu gibi 
tüm tesis ve yapılar hakkında ilgili kurumca mevzuat kapsamında gerekli işlemler 
yapılacaktır.

4.6. Hayvan Koruma

H e d e f  :Evcil ve yaban hayvanlarının, hayvan haklan kapsamında insan ve çevre 
sağlığına uyumlu olarak, yaşamlannı sürdürmeleri sağlanacaktır.

Faaliyet

1-Sahipli evcil hayvanlann (kedi, köpek) küpelendirilerek kimliklendirilmesi, kayıt 
altına alınması, tüm aşılarının yapılması ve kısırlaştırılması yönünde çalışmalar 
sürdürülecektir.

2- İl genelinde uygulanmak üzere çevre ve insan sağlığım korumak amacıyla, sahipsiz 
evcil hayvanların, Hayvanlan Koruma Kanunu kapsamında yaşanılanın sürdürmeleri için 
ilgili kurum, kuruluş ve STK işbirliği ile 2010 yılında başlanan kapsamlı proje çalışmalarına 
devam edilecektir.

3-Yaban hayvanlannın yaşam ortamlan korunup, iyileştirilmesi sağlanacak, ihtiyaç 
duyulması halinde yoğun kış dönemlerinde beslenmelerine katkıda bulunulacaktır.

120



4.7. M ekansal Gelişme Ve Fiziki Planlama

H e d e f:

İl genelinde mekansal ve sektörel gelişmeleri, süreçleri yönlendirme yeteneğine sahip, 
mevcut kentsel sorunlan 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- 2010-2011 yılları içerisinde Yedigöller Master Planı tamamlanacaktır.

2-Gelişme Planı olup, plan kararlan bulunmayan Kıbnsçık ilçesi Karagöl mesire yeri 
ile ilgili plan kararlan 2011 yılında alınarak, plan kararlan çerçevesinde uygulama 
yapılacaktır.

4.8 Turizm

4.8.1 Doğa Turizmi

H e d e f  :Turizm potansiyeli olan göl, gölet ve yaylalar ile kırsal yerleşim birimlerinin 
turizm sektörüne olan katma değeri artırılacaktır.

Faaliyet

1) 2009 Eylül itibari ile Abant Gölü Tabiat ParkTnın işletmeciliği Bolu İl Özel İdaresi 
tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle, Abant Gölü Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme 
Planı’nda yer alan çalışmalar, plan hükümleri doğrultusunda uygulama projeleri 
onaylandıktan sonra İl Özel İdaresince yapılacaktır. Gölcük Mesire Yeri, Beşpmarlar Mesire 
Yeri, Göksu Mesire Yeri, Çakmaklar Mesire Yeri, Karagöl Mesire Yeri, Sünnet Gölü Mesire 
Yeri, Şirinyazı Mesire Yeri Gelişme PlanTndakı çalışmalar tamamlanmaya çalışılacaktır.

2) 2010-2011 yıllannda Yedigöller Milli Parkı işletmeciliği özel sektörce yapılacaktır. 
Belirtilen yıllar içerisinde Yedigöller Master Planı tamamlanacaktır.

3) Ülkemizde uluslar arası öneme sahip 135 sulak alanlardan biri olan Yeniçağa Gölü 
için Yönetim Planı Projesi 2009 Haziran ayında başlamıştır. Söz konusu projenin 2011 yılı 
sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Yönetim Planı ile Yeniçağa Gölü’nün doğal dengesi 
ve ekolojik yapısının korunması ve alandaki koruma-kufi anma dengesinin korunarak gelecek 
nesillere aktarılması sağlanacaktır.

4.8.2 Spor Turizmi

H e d e f  : Spor Turizmi yapılabilecek spor saha ve tesisleri arhrfiarak ve geliştirilerek 
spor turizminin fi turizmine olan katma değeri yükseltilecektir.
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1- Abant Gölü Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme PlanTnda yer alan Açık Saha Spor 
Alanı yapımı için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne 2009 yılında yer teslimi yapılmışür. 
Açık Saha Spor Alam’mn yapımı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce yapılarak spor 
turizmine sunulacaktır.

F aaliyet

4.8.3. Av Turizmi

Faaliyet

1 - İlimizde 3 adet ömek avlak tescil edilmiştir. 1 adet devlet avlağı vardır (Kavaklıdağ 
Devlet Avlağı). Av turizmi çeşitlendirilerek çalışmalar devam edecektir.

2- İlimizde 3 adet yaban hayati geliştirme sahası bulunmaktadır (Yedigöller Yaban 
Hayati Geliştirme Sahası, Abant Y aban Hayati Geliştirme Sahası, Göynük Kapı ormanı Y aban 
Hayati Geliştirme Sahası). Bu sahalarda, yaban hayatının korunması ve sayılarının arttirılması 
çalışmalan devam edecektir.

3- Sportif olta balıkçılığını geliştirmek için Abant Gölü ve Yedigöller’de her yıl 
balıklandırma çalışmalan yapılmaktadır. Bu çalışmalar, düzenli bir şekilde devam edecektir.

4- İlimizde bulunan av sahalannda, av turizm çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar 
Bakanlığımızın ilgili mevzuatında öngörülen kural ve kısıtlamalar çerçevesinde devam 
edecektir.

4.9. Ulaşım A lt Yapısı

H e d e f :

Turizm potansiyelinin değerlendirilebilmesi için ihtiyaç duyulan tüm yollar 
tamamlanacak ve mevcut yollann standardı yükseltilecektir.

Faaliyet

1- Bolu-Yedigöller ve Mengen-Yedigöller yol güzergâhı iyileştirilmesi çalışmalan 
yapılacaktır.
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DIGER KOMİSYONLARA İLAVE EDİLECEK TEKLİFLER 

BATI KARADENİZ O RM ANCILIK  AR AŞTIRM A M ÜDÜRLÜĞ Ü

H edef Kitle-Kurulus

Orman Bölge Müdürlükleri 
İl Çevre ve Orman Müdürlükleri 
Orman Köyleri
Özel fidanlık ve bahçe/orman sahipleri 
Orman Fakülteleri

Hizmet. Objeleri

Ormanlar 
Flora, fauna 
Korunan Alanlar

VI. 2.4. Bitkisel Üretim

F a a liy e t:

1- Yerli orijinli tohum kullanımı teşvik edilecektir. Yerli tohumların saklanması için gen 
bankası kurulacaktır.

VI. 2.5. Bölgesel Önem Taşıyan D iğer Tarım Ürünleri

F a a liy e t:

1- Bolu fındığı diye anılan Türk findığı endemik bir tür değildir.
“Nesli tehlike sinyalleri veren Türk fındığının korunması ve yaygınlaştırılmasına yönelik 
proje çalışmaları ve aşılı fidan yetiştirme faaliyetleri Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma 
Müdürlüğü ve İl Çevre Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.
2- Abant âlâsının ıslah ve korunmasına ilişkin çalışmalar AİBU ve İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

VI.5.1.2. Sit Alanları 

F a a liy e t:

1- Anıt ağaçlarla ilgili tespit ve tescil çalışmalarına devam edilecek, m e v c u t  8 a d e t (4 adet 
ilave oldu) Anıt Ağacın korunması ve tamümı yapılacaktır.
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ÇEVRE ORMAN SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU
o

</5 Adı Soyadı Görevi Kurum-Kuruluş
1 Sırrı KÖSTERELİ Orman Bölge Müdürü Orman Bölge Müdürlüğü

2 İrfan YÜCEL İl Genel Meclisi Üyesi Özel İdare

3 Mümtaz ALTINBAŞ İl Genel Meclisi Üyesi Özel İdare

4 Hakkı FİDAN İl Genel Meclisi Üyesi Özel İdare

5 Sezgin AKAY Çevre Orman Müdürü İl Çevre ve Orman Müd.

6 İbrahim YÜKSEL Plan Proje Şube Müdürü Orman Bölge Müdürlüğü

7 Erdoğan TANGÖR Mühendis Orman Bölge Müdürlüğü

8 Hasarı BAŞYİĞİT Aladağ İşi. Müdürü Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü

9 Gültekin AKSAN Bolu Orman İşi. Müdürü Bolu Orman İşletme Müdürlüğü

10 Arda YALÇUK Yrd. Doç. Dr. A.İ.B.Ü.

11 OğuzKANTÜRER Yrd. Doç. Dr. A.İ.B.Ü.

12 Hayrettin Hııy ut Müdür V. Bayındırlık Müdürlüğü

13 Resul DEVECİ Şube Müdürü V. İl Çevre ve Orman Müd.

14 Kerim YEL Şube Müdürü V. İl Çevre ve Orman Müd.

15 Ali ZEREN Mühendis İl Çevre ve Orman Müd.

16 Müjdat ULUDAĞ Mühendis İl Çevre ve Orman Müd.

17 Muzaffer KEREM Mühendis İl Çevre ve Orman Müd.

18 Hatice AKGÜL Mühendis İl Çevre ve Orman Müd.

19 Koray ORHAN Mühendis İl Çevre ve Orman Müd.

20 Cemile ABDULGANİOĞLU Biyolog İl Çevre ve Orman Müd.

21 Necdet SARAÇOĞLU Teknisyen İl Çevre ve Orman Müd.

22 Ali MADENCİ Araştırmacı İl Çevre ve Orman Müd.

23 Zehra ÖZPAY Müdür V. Batı Krd. Orman Araş. Müdürlüğü

24 Mehmet KAYALIOĞLU Proje İnşaat Mühendisi D.S.İ

25 Erol YAVUZ Temizlik İşi. Müdürü Bolu Belediye Başkanlığı

26 Erol ÖZTABAK İstasyon Müdürü Meteoroloji İstasyon müdürlüğü

27 İlhan ÇALIŞKAN Başkan Muhtarlar Demeği

28 S abıi İNCELER Demek Bşk. Erozyon Önleme ve Ağaç. Gön. 
Demeği

29 Lebibe ÖZÇAĞLAR İl Temsilcisi TEMA Vakfı

30 Mustafa ÖZKOPARAN Yönetim Kurulu Üyesi Ticaret ve Sanayi Odası

31 Mustafa ŞENGÜLEÇ Malı. Mulı. Demeği Başkanı Mahalle Muhtarlar Demeği

32 Mehmet TOKCAN Yön. Kr. Üyesi Türkiye Tabiatını Koruma Demeği

33 Gülay ALBAYRAK Başkan Bolu Hayvanları Koruma Demeği
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