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itgi : Kalkrrma Bakanhlrnrn 01.02.2018 tarih ve g55726g3-730.03-E.434sayh yazrsr.

Kalkrnma Bakanh[r'nrn ilgi yazrsrnda20tg-2023.yrllannr kapsamak i.izere 11. Kalkrnma
Planr kapsamtnda hazrrl*larati.qiand.rgr belirtilmig, dzer intisa; K;i.i;;iu., ,. istigaii
l?4*Il*rm vanrnda yeref.rlv$asJ-Tl,,kidrluln, egnglerin ve aogudan;;dn46iln kalkyrma
plantstirecine gqru$ ve. tinerileriyle d6hil olmasr igin valiliklerin destefi ve yrinlenddesi, DOKA'mn
koordinasyonuyla illerimizde anket gahgmasrnur duyurulrnasr r" it tofit*ti*", atirirf.r*esi talep
edilmi$ir.

Plamn griglii ve 
YaY8.ur.bg toplumsal ve kurumsal sahipliliginin oluqturulmasr igin l-28 $ubat201 8 tarihleri arastnda aktif olacak vatandaplara y_on,:'tltintet 9iffi"tirI "lt 

bagianii
adresinin.(t:.r,'. Li'.tii'i.c; i:-rili.:i,:1,.::.,,.r.:: ii:-:-:. ,r,i- *'-l-lt, :r;,:-:-i:y ""'"[i" t;;-;1!, d;,|;;
metrinin ildeki tiim kamu kurumlarimn intemet sitelerinde yuy,ilt*-usl, aylca sair y6ntemlerle
anketin ve illerde gergekleqtirilecek toplantrlann duyum** yiprlrn;ffi;"iril;

Gere[ini an edeim.

Onur ADIYAMAN
Genel Sekreter V.

Ek DuyuruMetri
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- Artvin Valiliiine
- Giresun Valiligine
- Giimiighane Valililine
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- Rize Valili[ine
- Trabzon Valiligine

Adres: Gazipaga Mahallesi Nemliollu Sok. Taksim yokupu. No: 3
Telefon: 444 8290
Faks: 0 462 455 40 88

Mehmet SEZGIN
Telefon: 0462 455 40 39

Elektronik A!: hfip://www.doka.org.tr mehmet.sezgin@doka.org.tr
5070 sayrh Elektronik imza Kanunu'na uygun olarak Giivenli Elektronik imza ile uretilmigtirl

Evrak teyidi https://ebys.doka.org.trlsorgu adresinden 3FHG-Y2DS-DMTK kodu ile yaprlabilir.



EK-l: iI,ITRON ON NiNiNCi KALKINMA PLANI HAZIRLIKLARI iqiN
GERQEKLT$TiNiMCEK CALI$MALARDA UYULACAK ESASLAR

on Birinci Kalkrnma Planr hazrrhklan kapsamrnda ajanslarrn koordinasyonunda 8l ilde katrlmcr
gahgmalar yiiriitiilmesi kararlagtrnlmrgtrr. Bu gahgmalar iki y<intemle yiiriitiilecektir:

1. Tiim vatandaqlara ydnelik bir anket gahgmasl
2. Valiliklerle koordinasyon iginde tiim illerimizde diizenlenecek tic adet il toplanhlarr

o Geni$ katrhmh il toplantrlan
. Kadrnlara ydnelik il toplantrlarr
o Genglere ydnelik il toplantrlarr

Bu genel yakla$rmrn baganh sonuglar iiretebilmesi, ancak illerimizden Ttirkiye,nin kalkrnmasr
konusunda viryoner, yenilikgi, nitelikli, sosyal kesimlerin talep ve beklentilerine cevap veren
<inerilerin ahnabilmesiyle miimkiin olacaktr. Bu onerilerin net, <inceliklendirilmig ve iiz bir gekilde
ortaya konulmast, On Birinci Kalkrnma Planrnda stratejik tercihlerin daha odakh ve isabetli
yaprlabilmesine imkdn verecektir. Briylelikle yerel paydaqlar, Tiirkiye'nin kalkmmasryla ilgili
stratejilerin belirlenip uygulanmasrnda daha fazlapay sahibi olabilecektir.

1. Anket Qahsmasryta ilgili Hususlar

Amag: Anket gahqmasmtn amacl On Birinci Kalkrnma Planrnda Ttirkiye'nin kalkrnmasryla ilgili
yaprlmasl tingtiriilen temel tercihler konusunda en geniq gekilde vatanda;tan ve yerelden talep ve
beklentilerini alarak plan gahgmalanrun yurt sathma yayrlmasrdr,

Hedef Kitle: Anket gahgmasrnrn hedef kitlesi vatandaglardrr.

Anketin igerifi: Anket, vatandaglarrn rahathkla okuyup krsa siirede yanrtlayabilecefi, b6ylece
mutluluk ve refahlan ydntinden dnemli gdrdiikleri bireysel, sosyal ve gewesel kogullarla ilgili
beklentilerini, sosyal ve ekonomik ihtiyag ve taleplerini yansrtabilecekleri krsa bir igeri[e sahiptir.
Aynca, anket verilerinin b6lgeler ve sosyal kesimler bazrnda analiz edilebilmesi igin anketi dolduran
vatanda5a ait yaqr, cinsiyeti, mesleli, e[itim durumu, ikamet etti[i il gibi bilgiler bulunmaktadrr.
Anket igeri[i Ek-2'de yer almaktadrr.

Anket Yiintemi: Anket gahqmasr Kalkrnma Bakanh[r bilgi iglem birimlerince iqletilen merkezi
sunucu iizerinden bir programla intemet ortamrnda gergeklegtirilecektir. Vatanda5lar, kamu veya cizel
kesim kuruluglannrn sa$adrgr imkdnlar, akrlh telefon cihazlan veya kigisel bilgisayarlarr iizerinden
anket linkine erigim saglayabilecektir. Anketin de[erlendirilmesi Kalkrnma Bakanhfir birimlerince
gergekle gtirilecektir.

Ankete:.i:. ,.'. ,:r,..-, r.,,;i
sa[lanmakladrr.

:,-r adresi i.izerinden erigim

Anketin Duyurulmasl: Anketin Ajanslar ve yereldeki ttim kamu kurum ve kuruluglarca mtimkiin olan
en yaygln gekilde vatanda;lara duyurulmasr esastlr.

1. Kalkrnma ajanslannca bagta paydag veri tabanrrun saSladtfr imk6nlar kullanrlarak kigi,
kurum ya da kuruluglar bilgilendirilecektir.

2. Anketin kalkrnma ajanslarr ve miimktinse valilikler ile di[er kamu kurum ve kuruluglanrun
internet sitesinde de yer almasr safilanacaktrr.

Anket Qahgmastnln Siiresi: Anketin bulunacag intemet baflantrsr l-28 $ubat 2018 tarihleri arasmda
aktif olacak, bu siire zarfnda vatandaglarca internet iizerinden ankete kaflhm sa[lanabilecektir.



z. it Toplantilarryla ilgili Hususlar

Amag: il toplantrlarlnln amacl, On Birinci Kalkrnma Planrnda Ti.irkiye'nin kalkrnmasryla ilgili
yapllmasl tingtiriilen temel tercihler ve izlenecek stratejiler konusunda bdlgelerdeki temel paydaglarrn
katkrsrnr almaklrr.

Hedef Kitle: Genig katrhmh il toplantrlannrn hedef kitlesi kamu kesimi, dzel kesim, [niversiteler ve
sivil toplum kuruluqlarr ile diSer yerel paydaqlardrr. Di[er iki toplantr ise kadrn ve geng temsilcilerden
olugan segilmig kesimlerdir.

il Toplantrlarlnrn igerili: il toplantrlan Ek-2'de yer alan anket 6nceliklerine g6re yiiri.itiilecektir,
Kadtn ve genglere ydnelik olan toplantrlarda ise ilave sorulara yanrt aranacaktlr.

il Toplantrlartntn Yiinetimi: illerde gergeklegtirilecek toplantrlarda izlenecek yrintem gu gekildedir:

1. Ankette yer alan ddrt ana-dncelik katrhmcrlar tarafindan oneme grire srralanrr. Bu amagla,
her bir kattltmctya iki adet oylama hakkr verilir. Kailhmcr <incelikli gtirdi.igi iki segenefi
belirtir (bir segenek iqin iki adet oy verme durumu olabilir). En yuksek puanr alan iki ana-
6ncelik tespit edilir.

2. Belirlenen bu iki ana-<incelik altrndaki beg alt-dncelik igin de puanlama yaprlrr. Bunun igin
katrltmctya ddrt adet oy hakkr tanrrur (bir segenek igin birden fazla oy verme durumu
olabilir). En ytiksek puanr alan dOrt alt-<incelik tespit edilir.

3. Belirlenen bu ddrt alt-tincelik, katrhmcr saylsrna gtire 8 ila 15 kigilik guplar halinde tartrgrlrr.
Bu alt-dnceliklere ulaqmak igin ahnmasr gereken en dnemli 5 tedbir grup tarafindan
belirlenir.

4' Kadrnlara ytinelik toplantrlarda yukarrda ifade edilen igerik ve toplantr ydnetimine ilave
olarak kadtrun kalkrnmadaki roltinti artlrmaya ydnelik a;afirdaki igerikler baanda tartl$ma
zemini olugturulacaktrr.

a. Alt-tincelik l: Kadrn istihdamr ve girigimcili[inin arttrrlmasr
b. Alt-rincelik 2: Kadrntn sosyal hayata katrhmr

5. Genglere ydnelik toplantrlarda yukanda ifade edilen igerik ve toplantr ytinetimine ilave
olarak gengli[in toplumsal ve ekonomik hayata katrhmrna ytinelik aqalrdaki igerikler
bazrnda tartrgma zemini olugturulacaktrr.

a. Alt-iincelik 1: Geng istihdamr ve girigimcililin desteklenmesi
b. Alt-dncelik 2: Genglifin toplumsal hayata katrhmr

Toplantr Sonuglarlntn Kalkrnma Bakanhfrna Bildirilmesi: Ajans, toplantrlardan elde edilen
sonuglart her bir alt-tincelik igin en fazla beg madde olmak iizere }zetleyecektir.

1. Bakanh[a sunulacak rapor formatr Ek-3,te yer almaktadrr.
2. Alt-tincelikler igin kararlagtrrtlan tedbirler 62, krsa ve net bir gekilde ortayakonulmaldr.
3. Rapor ekine kattltmcr listeleri iligtirilerek Bakanh[a resmi yazryla ve

(ahrnet.simsek(@kal-kirlrtla.gov.tt) e-posta adresine en geg 20 gubat 20lg tarihine kadar
iletilecektir,

4. Kapsamh delerlendirme ve bildirimler ajansta muhafaza edilmeli, gerekli gciriilmesi halinde
de[erlendirilmek tizere Bakanrrgrn tarebi ile sunurmahdrr.

5. Ajansrn bdlgesinde yi.iriittii[ti siireg ve elde ettigi grktrlarrn bilahare diizenlenebilecek gegitli
organizasyonlarl4 merkezi dizeyde ilgili kurum ve kuruluglara aktanlmasr s<iz konusu
olabilecektir.



6' izleyen siiregte, bu gahgmalarla ilgili bilgiye kolayhkla ulaqrlabilmesi, bu galqmalaqn
gtiriiniirlii[iiniin safilanabilmesi ve iyi uygulama rjrneklerinin belirlenerek
yaygtnlaqtrnlabilmesi amactyla, gahgmalarda tiretilen belgeler veya tanzim edilen tutanaklar,
siireg ve ytintemle ilgili bilgi notlan, kafiltmcr listeleri ile gahgmalar srrasrnda gekilen
foto$rafve varsa difier goriintti kayrtlan uygun bir gekilde ajans tarafrndan arqivlenecektir.

Toplantrya Katrlacak Paydaqlarrn Belirlenmesi: Toplantrya davet edilecek paydaglar ile bunlarrn
saylsl, toplantlnrn ydntemi de dikkate ahnarak valiliklerle mtizakere edilmek suretiyle belirlenecektir.

f illerde yiirtitillecek gahgmalarda miimktin oldu[unca genig bir paydag tabamna ulagma ve
paydaglann ekonomik, sosyal ve kurumsal yonleriyle dengeli temsili esas almacaktrr.
Kattltmct sayrsr illere g6re farkhhk gdsterebilmekle birlikte, her il igin asgari 50 katrlmcrrun
toplantrlara igtirak etmesi sa[lanacaktrr.

2' illerde hazrrlrk galtgmalannln yiiriittilmesinde ilke olarak kalkrnma ajanslan kolaylagtrlcr rol
iistlenecektir. Ajans personeli, ciztinde difier paydaglarrn goriiglerinin, rinerilerinin veya
taleplerinin altnmastna yrinelik olarak diizenlenen toplantr, at6lye gahgmasr, 6zel ihtisas
komisyonu ve benzeri etkinliklerde tartl$macr veya kafihmcr geklinde yer almayacaktrr.
Bunun yerine bu gahqmalarda kolaylagtrncr, diizenleyici, siireg ydneticisi veya gerekti[inde
raportdr rolii i.istlenerek, katthmcrlann gdriiqlerini nitelikli ve uygun bir gekilde
bildirebilmelerini kolaylaqtnct tedbirleri alacaktrr. Bu gekilde gergeklegtirilen toplantrlar
aj ans i ginden veya dr gtndan gtirevlendiri I en raportdr tarafindan raporlanacaktrr.

Toplanh Tarihleri: Toplantrlar l-18 $ubat 2018 tarihleri arasrnda gergeklegtirilecektir. Ug a;ama1
toplantrlar ayrl ay, yaprlabilecegi gibi aynr giin iginde de yaprlabilecektir.

Giiriiniirliikle ilgili esaslar: Toplantrda kullanrlacak materyallerde uygun dtigtiigii dlgiide Ek-4,te
verilen g<irtini.irliik standartlanna uyulacaktrr.

l. Kullanrlan afiglerde toplantrnrn yaprlaca[r ilin yer almasr safilanacaktrr.
2. Plan galtgmalanntn duyurulmasr agrslndan toplantr anlnl ve toplantr yaprlan ili (Afiglerle

gdriinmesi sa[lanacak) gosterir fotograflar ve krsa (30 sn-ldk) videolar Bakanlfrmrzla
paylagrlacaktrr.

3. illerdeki galtgmalann anhk duyurulmasr igin https://twitter.comll lkalkinmaplani adresi
kullanrlmaktadtr. Bu twitter hesabrnda paylagrlmak tizere gciriinttilerin toplantr yaprldr[r
tarihte isa.bostan@kalkinma.gov.tr e-posta adresiyle paylagrlmasr saplanacaktrr.



EK-2: VATANDA$ ANKETi

UI-TSI\4iZiN GELECEK 5 YILINI BiRLiKTE PLANLAYALIM
Ulkemizin gelecek be$ yrl iginde ulaqmak istedifii hedefleri ortaya koyan ulusal kalkrnma planrgaltgmalartmrz ba$lamlgttr. Bu kapsamda, geniq katrhmh 6zel ittir^ komisyonlarr galgmalan
yaptlmaktadlr. Ayru ?amanda" toplumun tiim kesimlerinin plandan beklentileri ile katkrlarrnr almak veplana yansttmak amactyla i,ri.t-'. [!r:1ri.'.11,li1111,,iril;,.i.!.r-'r,rl :,1 r.,. titp .l]llrj-lqg:r.l adresinde bir anketgahgmasl diizenlenmigtir.

Bu anket vasttastyla sunaca[tntz kathlar plarun dnceliklerinin belirlenmesine rgrk tutacaktr.
Anket stiresi yaklaqk 1-2 dakika olup vermig oldugunuz cevaplar higbir kurum ya da kurulugla
paylagrlmayacakhr.

Katkrlanmz ve duyarhh[rnrz igin tegekk0r ederiz.

5 yil sonra nasll bir Tiirkiye'de yagamak istiyorsunuz? Oncelikli gtirdiifiiiniiz segeneklerden
sadece iki tanesini belirtiniz.

1. Ozgiivenli, erdemli ve bilinqli bireylerin oldulu Tiirkiye
Bu hedefe ulagmak igin dnemli gdrdii[ilniiz iki segene[i belirtiniz.

o Sorgulamayl ve araqttrmayr ti[reten bir efiitim
. insanlann kendilerini geligtirebilecekleri imkAnlar
o Kendini ifade etmeye ve girigimde bulunmaya imk6n yaratan ortamo Milli ve ahlaki deferleri yagatan ortamlar
o Toplumsal konulara duyarhh[r tegvik eden ortamlar

2. Huzurlu bir toplumun oldu[u Tiirkiye

Bu hedefe ulaqmali igin iinemli g<irdi.igtintiz iki segene[i belirtiniz.

o Aynmcrhlrn olmadrgr
. Gelecek kaygrsrnm olmadr[r
o Kitisel haklann korunmasr
. Birlikte iiretme ve gahgabilme
o Hoggrirti, dayanrgma ve giiven

3. Huzurlu yatam alanlarrnrn bulundu[u Tiirkiye
Bu hedefe ulaqmak igin dnemli gdrdiipiiniiz iki segene[i belirtiniz.

o Gelecek nesillere giivenle brrakrrabilecek do[al ve kiilttirel miraso Temiz gewenin saglanmasr ve yegil alanlann artrrlmasr
n insanca yaganrlabilecek uygun fiyath konut
o Diizenli ve ucuz ula5rm imkdnlarr
o Eri$imi kolay ve kalitesi yiiksek kamu hizmetleri

4. Defer iireten, istihdam yaratan, eme[i adil kazanca dtiniigtiiren ekonominin oldufu
Tiirkiye

Bu hedefe ulaqmak igin rinemli g6rdiistiniiz iki segenegi belirtiniz.

o Yerli iiretimin sa[lanmasr
. Uretkenli[i artrracak imkinlarrn sa[lanmasr
. i$ ve yattnm ortamrnrn iyilegtirilmesi
o Emegin hak etti[i de[eri bulmasr
o Devletin ihtiyaca g6re ig ve iggticii planlamasrnt yapmasr



Ulkemizin gelecek beq yrl iginde ulaqmak istedi[i hedefleri ortaya koyacak olan On Birinci
Ulusal Kalkrnma Planr (201 9-2023) hazrrhklarr Kalkrnma Bakanh[r <inderli[inde genig katrlml
6zel ihtisas Komisyonlan ve istigare toplantrlan ile baqlatrlmrgtrr.

On Birinci Kalkrnma Planr hazrrhklan kapsamrnda, yerel paydaglann, kadrnlann, genglerin ve
do[rudan vatandaglarrn kalkrnma planr siirecine d6hil olmasr hedeflenmektedir. Bu kapsamda
toplumun tiim kesimlerinin plandan beklentileri ile katkrlarrnr almak ve plana yansrtmak
amacryla bir anket gahgmasr dtizenlenmektedir.

Bu anket vasttastyla sunaca[mtz katkrlar plamn onceliklerinin belirlenmesine rqrk tutacaktrr.
Anket stiresi yaklaqrk l-2 dakika olup vermig oldu[unuz cevaplar higbir kurum ya da kuruluqla
paylagrlmayacaktrr.

01-28 $ubat 2018 tarihleri arasmda aktif kalacak ankete
http://kbanket.kalkinma.gov.trlindex.phpl473257 /lang-tr adresinden ulaqrlmaktadrr.

On Birinci Ulusal Kalkrnma Planr (2019-2023) kapsamrnda anket drgrnda 13-20 gubat 2018
tarihleri arastnda tiim vatandaqlanmtza, kadrnlar ve genglere y<inelik olmak iizere 3 oturumun
yer alacalr il toplantrlart diizenlenecektir. I 1. Kalkrnma Planr'na katkr sunmak iizere toplantrlara
katrlmak isteyen vatandaglanmrzrn hljpllyylw.dot&-ol&tdTpH_abe19/Oslseseirurzi_,Eghkfa
PlaUlafqltru adresinden toplanh yeri ve zamanrnl takip ederek ilgili ba[lantr adresinde belirtilen
iletigim kanallan yoluyla kayrt yaptrrnasr gerekmektedir. Toplantr katrlmcr saylsl 100 kigi ile
srrurhdr.

Duyarhhfir nrz y e katkrlarrnrzdan dolayr te gekktir ederiz.
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