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Neden Sosyal İhtiyaç Analizi



- 2013 yılında yapılan 2014-2023 TR82 Bölge Planı verilerinin 2010-2012 yıllarına ait 
olması ve güncel veriye ihtiyaç duyulması

- Bölge Planı’nın amaç, hedef ve izlemlerine uygun hareket edilmesi 
- Amaç: Sosyal Refah
- Hedef:  Beşeri Kaynakların Geliştirilmesi
- İzlem:

- Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetleri Desteklenecektir.
- Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanması desteklenecektir.

- Kurumsal Stratejik Plan’da yer alan 4 Ana İş Hedefi’nden birinin sosyo-ekonomik 
kalkınma ile ilgili olması

- 4. Ana İş Hedefi: Yaşam Kalitesinin arttırılmasına destek olmak
- 4.1. Ana Strateji: Öncelikli alanlarda yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik sosyal 
uygulamalar geliştirmek

- 4.1.1. Strateji:  Öncelikli kesimlerin ekonomik ve sosyal statülerini güçlendirmek

- Sosyal Kalkınma konusunda çalışmadan önce sahada var olan bilgiye ulaşılmak 
istenmesi

- Çalışmanın Amacı: TR82 Bölgesi alanına giren illerde yaşayanların sosyal refaha 
erişebilmesi ve bunun için gerekli olan etkili ve önleyici sosyal hizmetlerin 
önceliklerinin belirlenebilmesi amacıyla sosyal ihtiyaçların derinlemesine 
araştırılmasıdır.
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Neden Sosyal İhtiyaç Analizi

3.11.2020
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Analizin Yöntemi

3.11.2020



Çalışmanın saha aşaması tarafından 13 Kasım – 7 Aralık 2018 tarihleri 

arasında TR82 Bölgesi’ni oluşturan Kastamonu, Çankırı ve Sinop 

illerinde gerçekleştirilmiştir
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Analizin Yöntemi

3.11.2020

Nitel 
Araştırma

Nicel 
Araştırma

Karma 
Araştırma

Masabaşı çalışması
Soruların oluşturulması ve cari 
durumun analizi için niteliksel 

araştırma

Sayısal veri toplamak için 
niceliksel araştırma

Niceliksel veri yorumunun 
desteklenmesi için niteliksel 

araştırma
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Analizin Yöntemi

3.11.2020

Mahalle Adı Örneklem

Kastamonu

Kuzeykent Mahallesi 73

İnönü Mahallesi 69

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 47

Saraçlar Mahallesi 48

Candaroğulları Mahallesi 19

Aktekke Mahallesi 18

İsmailbey Mahallesi 13

Esentepe Mahallesi 14

Beyçelebi Mahallesi 10

Cebrail Mahallesi 10

Hepkebirler Mahallesi 10

Kırkçeşme Mahallesi 10

Honsalar Mahallesi 10

Topçuoğlu Mahallesi 10

Hisarardı Mahallesi 10

Yavuzselim Mahallesi 10

Atabeygazi Mahallesi 10

Toplam 17 mahalle 391

Mahalle Adı Örneklem

Çankırı

Buğday Pazarı Mahallesi 104

Abdulhalik Renda Mahallesi 84

Aksu Mahallesi 38

Yeni Mahallesi 36

Fatih Mahallesi 33

Kırkevler Mahallesi 29

Cumhuriyet Mahallesi 13

Karataş Mahallesi 12

Esentepe Mahallesi 11

Mimar Sinan Mahallesi 10

Karatekin Mahallesi 10

Alibey Mahallesi 10

Toplam 12 mahalle 390

Mahalle Adı Örneklem

Sinop

Ada Mahallesi 95

Gelincik Mahallesi 78

Zeytinlik Mahallesi 55

Yeni Mahallesi 45

Kefevi Mahallesi 36

Meydankapı Mahallesi 26

İncedayı Mahallesi 21

Camikebir Mahallesi 19

Kaleyazısı Mahallesi 16

Toplam 9 mahalle 391

TOPLAM 38 MAHALLE 1172 KİŞİ
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Analizin Yöntemi

3.11.2020

Toplam Kastamonu Çankırı Sinop

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %

Cinsiyet
Erkek 534 45,1 194 49,6 171 43,7 169 41,9

Kadın 650 54,9 197 50,4 220 56,3 233 58,1

Yaş

18-24 Yaş arası 161 13,6 47 12,0 65 16,6 49 12,2

25-39 Yaş arası 538 45,4 228 58,3 175 44,8 135 33,5

40-54 Yaş arası 262 22,1 73 18,7 95 24,3 94 23,3

55 Yaş ve üstü 224 18,9 43 11,0 56 14,3 125 31,0

Medeni Durum

Bekar 280 23,6 110 28,1 91 23,3 79 19,6

Boşanmış 36 3,0 15 3,8 15 3,8 6 1,5

Dul/Eşi vefat etmiş 60 5,1 14 3,6 15 3,8 31 7,7

Evli 809 68,3 252 64,5 270 69,1 287 71,2

Eğitim Durumu

Okur-yazar değil 27 2,3 7 1,8 12 3,1 8 2,0

Okur-yazar 12 1,0 6 1,5 0 0,0 6 1,5

İlkokul 276 23,3 43 11,0 109 27,9 124 30,8

Ortaokul/İlköğretim 136 11,5 32 8,2 66 16,9 38 9,4

Lise 319 26,9 100 25,6 112 28,6 107 26,6

Üniversite ve üstü 415 35,0 203 51,9 92 23,5 120 29,8
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Analizin Yöntemi
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Nitel Araç Kastamonu Çankırı Sinop Toplam

Derinlemesine Görüşme 6 6 6 18

Odak Grup Toplantısı 8 6 6 20

OGT Türü Kastamonu Çankırı Sinop Toplam

Çalışan Kadınlar 12 8 7 27

Yaşlılar 8 15 15 38

Yoksullar 5 9 10 24

Köylüler (Karma OGT) - 15 4 19

Köylüler (Kadın OGT) 5 - - 5

Köylüler (Erkek OGT) 9 - - 9

Engelliler 9 11 13 33

Gençler 8 5 11 24

Mülteciler 10 - - 10

Toplam 66 63 60 189
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Sosyal Göstergelerde Mevcut Durum

3.11.2020
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Sosyal Göstergelerde Mevcut Durum - Nüfus

3.11.2020

▪ Tablo: İlçe ve Köy Sayısı, Yüzölçümü, Nüfus ve Nüfusa Göre Sıra, 2017

İlçe Sayısı Köy Sayısı

Yüzölçümü (Göl 
Hariç)
(km2) Nüfus Sıra(*)

Türkiye 972 18 292 769 604 80 810 525

TR82 41 1 910 26 435 765 874

Kastamonu 20 1 065 13 153 372 373 51

Çankırı 12 376 7 490 186 074 75

Sinop 9 469 5 792 207 427 72

Türkiye TR82 Kastamonu Çankırı Sinop

Kent Nüfusu (%) 93 63 63 72 57

Kır Nüfusu (%) 7 37 37 28 43

Nüfus Yoğunluğu (Kişi/km2) 105 29 28 25 36

▪ Tablo: Kent ve Kır Nüfuslarının Toplam Nüfus İçindeki Payı ve Nüfus 

Yoğunluğu, 2017 
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Sosyal Göstergelerde Mevcut Durum - Nüfus

3.11.2020

▪ Şekil:  Türkiye ve TR82 Beşerli Yaş Gruplarına Göre Nüfus Piramidi (%)
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Sosyal Göstergelerde Mevcut Durum - Göç

3.11.2020

▪ Şekil: Alınan Göç (Kişi) ▪ Şekil: Verilen Göç (Kişi)

▪ Tablo: Göç Eden Nüfusun Eğitim Durumu (Verdiği) (%), 2017

Ortaokul veya lise ve 
dengi okul 

mezunu

Yüksekokul, fakülte, 
yüksek lisans veya 
doktora mezunu Diğer* Toplam

Türkiye 43 31 27 100

Kastamonu 42 28 30 100

Çankırı 42 25 32 100

Sinop 36 28 35 100

*Diğer sütunu, 15 + yaş okuma yazma bilmeyen, okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen, ilkokul mezunu veya ilköğretim mezunu kişileri kapsamaktadır. 
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Sosyal Göstergelerde Mevcut Durum - Göç
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▪ 11 Nisan 2014 tarihi itibariyle tüm hükümleriyle yürürlüğe giren Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) ise uluslararası koruma çeşitlerini, 
‘mülteci’, ‘şartlı mülteci’ ve ‘ikincil koruma’ olarak şekillendirmiştir. 

▪ Mülteci; Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle, ülkesinde ırk, din, sosyal konum, 
siyasal düşünce ya da ulusal kimliği nedeniyle kendisini baskı altında hissederek kendi 
devletine olan güvenini kaybeden, kendi devletinin ona tarafsız davranmayacağını düşüncesi 
ile ülkesini terk edip, başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunan ve bu talebi o ülke 
tarafından 'kabul' edilen kişidir.

▪ Sığınmacı ise yukarıdaki nedenlerden dolayı ülkesini terk eden ve henüz sığınma talebi, 
kaçtığı ülkenin yetkilileri tarafından 'soruşturma' safhasında olan kişidir. İskan Kanunu Madde 
3/3'e göre "Türkiye'de yerleşmek maksadıyla olmayıp bir zaruret ilcasıyla muvakkat oturmak 
üzere sığınanlara denir.

▪ Göçmen; mülteci tanımında bulunan nedenlerin dışında, çoğu zaman ekonomik gerekçelerle, 
ülkesini gönüllü olarak terk ederek başka bir ülkeye, o ülke yetkililerinin bilgi ve izni ile yerleşen 
kişidir.

▪ Kaçak göçmen ise gittikleri ülkenin otoritelerine kendilerini bildirmeden veya iznini almadan o 
ülkede yaşayanlardır.

▪ Geçici Koruma; ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve 
geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak 
sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılardan haklarında bireysel olarak 
uluslararası koruma statüsü belirleme işlemi yapılamayan yabancılara uygulanır. Türkiye’de 
ikamet eden Suriyeliler Geçici Koruma kapsamında bulunmaktadır. 



▪ TR82 Bölgesi’nde ikamet eden Iraklı, Afgan, İranlılar sığınmacı ve şartlı 

mülteci statüsünde Suriyeliler geçici koruma statüsünde bulunmaktadırlar.
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Sosyal Göstergelerde Mevcut Durum - Göç
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▪ Tablo: Oturma veya Çalışma İzni Alan Yabancıların ve Geçici Koruma Kapsamındaki 

Suriyelilerin Sayısı

Oturma veya Çalışma İzni Alan 
Yabancı Kişi Sayısı

2017

Geçici Koruma Kapsamındaki 
Suriyelilerin Sayısı

2018

Türkiye 919 061 3 622 366
TR82 11 670 1 954
Kastamonu 4 903 1 294
Çankırı 4 645 537
Sinop 2 122 123

▪ 2018 yıl sonu itibariyle; Sinop’ta 2.000’den fazla sığınmacı olduğu ve bu 

sığınmacıların ağırlıklı olarak Irak, Afganistan, İran’dan geldiği, Zimbabve, 

Demokratik Kongo, Mısır ve Filistin’den gelenler de olduğu bilgisi 

alınmıştır. Çankırı’da 6.000’e yakın sığınmacı olduğu ve bu kişilerin daha 

çok İran, Irak ve Afganistan’dan gelmiş oldukları söylenmiştir. 

Kastamonu’da ise genelde Irak ve Afganistan’dan gelen 8.000 yabancı 

olduğu dile getirilmiştir. 



2012 2017 Sıra (*)

Türkiye 39 24
Kastamonu 29 19 41
Çankırı 22 17 27
Sinop 21 16 11
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Sosyal Göstergelerde Mevcut Durum - Eğitim

3.11.2020

▪ Tablo: İlkokul ve Ortaokulda Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı

▪ Şekil: Yıllara Göre İlköğretim (İlkokul+ Ortaokul) Net Okullaşma Oranı (%)
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Sosyal Göstergelerde Mevcut Durum - Eğitim
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▪ Şekil: TR82 İlleri Üniversite Başarı Sıralaması, 2018

Yurt Sayısı Yatak Kapasitesi Öğrenci Doluluk Oranı (%)

Türkiye 4 292 418 493 157 090 37,54

TR 82 79 6 310 2 027 32,12

Kastamonu 37 3 444 1 359 39,46

Çankırı 22 1 626 295 18,14

Sinop 20 1 240 373 30,08

▪ Tablo: Özel Yurtlar ve Doluluk Oranları, 2018
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Sosyal Göstergelerde Mevcut Durum – Ekonomik Durum
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▪ Şekil: TR82 Bölgesi İçin İktisadi Faaliyet Koduna Göre GSYİH (%), 2014

2004 2014

Türkiye 8 536 26 489

TR82 6 495 18 951

Kastamonu 6 857 19 917

Çankırı 6 514 19 033

Sinop 5 821 17 134

▪ Tablo: İl Bazında Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla GSYİH (TL)



19

Sosyal Göstergelerde Mevcut Durum - Ekonomik Durum
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TR82

Medyan gelirin %60'ına göre yoksulluk sınırı (TL) 9.591

Medyan gelirin %60'ına göre yoksul sayısı 
(Bin kişi) 108

Medyan gelirin %60'ına göre yoksulluk oranı (%) 14,7

▪ TÜİK 2017 yılı verilerine göre TR82 Bölgesi gelir adaletsizliği konusunda 

26 Düzey 2 bölgeleri içinde en iyi durumda olan 4. bölgedir. Diğer 

bölgelerle karşılaştırıldığında TR82 Bölgesi’nde yaşayanların gelirleri fazla 

olmasa da gelir dağılımının çoğu bölgeye oranla daha eşit dağılmaktadır.

▪ 2017 TÜİK verilerine bakıldığında, medyan gelirin %60’ına göre yoksulluk 

sınırı TR82 Bölgesi’nde 9.591 TL olmuştur. Bölge’deki yoksul sayısı yaklaşık 

108 bin kişidir ve toplam nüfus içinde yoksulların oranı %14,7 olarak 

belirlenmiştir. Yoksulluk oranı açısından Düzey 2 bölgeleri arasında 8. 

bölgedir. 

▪ TR82 Bölgesi, gelir adaletsizliğinin en az olduğu bölgelerden biri olmasına 

rağmen, Bölge’de yaşayanların %14,7’si yoksulluk sınırının altında 

yaşamaktadır. 
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Sosyal Göstergelerde Mevcut Durum - İşgücü

3.11.2020

▪ TÜİK İşgücü Temel Göstergeleri Metaveri Açıklamasına göre;

▪ Kurumsal olmayan nüfus: Okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, hastahane, 
hapishane, kışla ya da orduevinde ikamet edenler dışında kalan nüfustur.

▪ Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus: Kurumsal olmayan sivil nüfus 
içerisindeki 15 ve daha yukarı yaştaki nüfustur.

▪ İşgücü: İstihdam edilenler ile işsizlerin oluşturduğu tüm nüfusu kapsar.

▪ İşgücüne katılma oranı: İşgücünün kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus 
içindeki oranıdır.

▪ İstihdam: Aşağıda yer alan işbaşında olanlar ve işbaşında olmayanlar grubuna dahil 
olan kurumsal olmayan çalışma çağındaki tüm nüfus istihdam edilen nüfustur.

▪ İstihdam Oranı: İstihdamın, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki 
oranıdır.

▪ İşsiz: Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, 
ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı da 
olmayan) kişilerden iş aramak için son üç ay içinde iş arama kanallarından en az 
birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan tüm kişiler işsiz 
nüfusa dahildirler.

▪ İşsizlik Oranı: İşsiz nüfusun işgücü içindeki oranıdır.
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Sosyal Göstergelerde Mevcut Durum - İstihdam

3.11.2020

▪ Şekil: TR82 Bölgesi İşgücü Temel Göstergeleri, 2017

İşgücüne Katılma Oranı  İşsizlik Oranı İstihdam Oranı

Türkiye TR82 Türkiye TR82 Türkiye TR82

2014 50,50 53,20 9,90 6,50 45,50 49,80

2017 52,80 57,10 10,90 4,60 47,10 54,40

▪ Tablo: (15+) Nüfusun İşgücüne Katılma, İşsizlik ve İstihdam Oranları (%)
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Sosyal Göstergelerde Mevcut Durum - Sağlık
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Hastane Sayısı Nüfus/ Hastane

Türkiye 1 510 53 517

TR82 33 23 208

Kastamonu 17 21 904

Çankırı 9 23 047

Sinop 7 26 582

▪ Tablo: İllere Göre Hastane Sayıları ve Nüfus Başına Düşen Hastane, 2016

Nüfus
Nüfus / 
Toplam 
Hekim

Toplam 
Hekim

Uzman 
Hekim

Pratisyen 
Hekim

Asistan 
Hekim

Diş        
Hekimi

Türkiye 80 810 525 558 144 827 78 620 43 058 23 149 26 674

TR82 765 874 817 937 370 567 0 185

Kastamonu 372 373 808 461 176 285 0 86

Sinop 207 427 826 251 108 143 0 52

Çankırı 186 074 827 225 86 139 0 47

▪ Tablo: İllere Göre Doktor Sayıları, 2016
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Sosyal Göstergelerde Mevcut Durum - Sağlık

3.11.2020

Bölge Koordinasyon Merkezi 

(BKM) 
Bağış Sayısı Sıra*

Türkiye 99 903

Kastamonu Ankara BKM 561 34

Çankırı Ankara BKM 408 41

Sinop Samsun BKM 288 50

▪ Tablo: İl Bazında Organ Bağışı Sayıları, 2018

▪ Kanser Tarama Programları: Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri 
(KETEM) tarafından yapılmaktadır. ülkemizde toplam 134 KETEM mevcut olup, 
Kastamonu, Sinop ve Çankırı’da birer KETEM hizmet vermektedir.

▪ Yaşlılara ve Engellilere Yönelik Sağlık Hizmetleri - Evde Sağlık Hizmeti: Evde 
sağlık hizmetleri, Bakanlık ve bağlı kuruluşları bünyesindeki eğitim ve araştırma 
hastaneleri, genel hasta-neler veya dal hastaneleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
(ADSM)’ler ve Toplum Sağlığı Merkezi (TSM)’ler bün-yesinde kurulan birimler ve Aile 
Hekimliği Birimi (AHB)’ler vasıtası ile sunulmaktadır.  Evde sağlık hizmetini öncelikli 
olarak TSM’ler sunmak ile görevlidir.

▪ Kastamonu Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde yapılan derinlemesine görüşmede ildeki 
TSM’lerin her yıl yaklaşık 110 bin insana mobil sağılık hizmeti sağladıkları, hiçbir 
vatandaşın hizmete ulaşımının 15 günü geçmediği aynı za-manda talep edildiği 
noktada ambulans ile hastaneye ulaşım hizmeti sağlandığı bilgisi verilmiştir. 



24

Sosyal Göstergelerde Mevcut Durum – Sosyal Hizmetler

3.11.2020

Kastamonu Çankırı Sinop

Çocuk Bakım Kuruluşları

Çocuk Evleri Koordinasyon 
Merkezi (Çocuk evleri)

17 N/A 2

Çocuk Evleri Sitesi 1 N/A 1
Erkek İlk Kabul Birimi 1 N/A 1
Kız İlk Kabul birimi 1 N/A 1

Yaşlı Bakım Kuruluşları

Huzurevi 1 2 -
Huzurevi Yaşlı Bakım ve 
Reh. Merkezi

2 - 1 

Yaşlı Yaşam Evi 3
Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) 1 1 1
Kadın Konukevi 1 1 1

Engellilere Yönelik Kuruluşlar

Özel Bakım Merkezi 2 - -
Engelliler Bakım ve 
Rehabilitasyon ve Aile 
Danışma Merkezi

- 2 1

Umut Evleri - 2 4

▪ Tablo: AÇSH İl Müdürlüklerine Bağlı Kuruluş Bilgileri, 2018

▪ AÇSHB İl Müdürlükleri ve SYDV’ler tarafından 

sağlanan hizmetler aşağıda sıralanan başlıklar 

altında yürütül-mektedir (AÇSHB, 2018);

▪ Aile Yardımları

▪ Eğitim Yardımları

▪ Engellilere Yönelik Yardımlar

▪ Özel Amaçlı Yardımlar

▪ Sağlık Yardımları

▪ Yabancılara Yönelik Yardımlar

▪ Belediyeler tarafından verilen sosyal hizmetler;

▪ Kastamonu Belediyesi; Sosyal Yardım 

Marketi Projesi, Yaşlı Bakım Hizmetleri 

Merkezi ve Çocuk Bakım Evi

▪ Çankırı Belediyesi; Engeliler Koordinasyon 

Merkezi ve Yaşlılar Koordinasyon Merkezi 

▪ Sinop Belediyesi; Yaşlılar Dinlenme Merkezi 

ve yoksullara yönelik gıda yardımları 
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Sosyal Göstergelerde Mevcut Durum - Sosyal Hizmetler

3.11.2020

▪ Yardımlara başvuru koşulları her yardım için değişmektedir fakat bununla birlikte birçok yardım 
için öne çıkan başvuru koşulları şunlardır (AÇSHB, 2018);

▪ Hane içinde kişi başı düşen geliri net asgari ücretin üçte birinden az olan haneler

▪ Sosyal güvencesi olmayan aileler fakir ve muhtaç durumundaki aileler

▪ Temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli ve sürekli bir gelire sahip olmayanlar

SOSYAL HİZMETLER KAPSAMINDA VERİLEN HİZMETLER

Yoksullara Yönelik Sosyal Hizmetler

SYDV’ler ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlar, yakacak, 

barınma, eğitim, gıda, giyim, sosyal destek ve şartlı eğitim ve 

şartlı sağlık yardımları yapmaktadırlar. (Ailede kişi başı gelirin 487 

TL altında olması gerekmektedir.)

Engellilere Yönelik Sosyal Hizmetler

(Kastamonu’da engellilere yönelik 2 özel bakım merkezi, 

Çankırı’da 2 adet engelli bakım, rehabilitasyon ve aile danışma 

merkezi, 2 umut evi, Sinop’ta 1 engelli-ler bakım, rehabilitasyon 

ve aile danışma merkezi ve 4 umut evi vardır)

Yardımlar 2022 Sayılı Kanun kapsamındadırEngelli aylığı

▪ Engelli yakını aylığı

▪ Silikozis hastalarına yapılan yardımlar

▪ Engelli bakım yardımı

▪ Yaşlılık aylığı

Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler AÇSHB tarafından aylık 543,27 TL ödeme yapılmaktadır

Kadınlara Yönelik Sosyal Hizmetler

(Ayrıca SYDV ve Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) kanalları ile 

kadınlar Sosyo Ekonomik Destek (SED) [eşi vefat etmiş 

kadınlara yönelik] yardımları ve ayni nakdi yardımlar ile 

desteklenmektedir.)

AÇSHB Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü kurumsal hizmet 

birimleri ilgilenmektedir. 

▪ Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)

▪ İlk Kabul Birimleri

▪ Kanun Konukevleri

▪ Alo 183 Sosyal Destek Hattı
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Sosyal Göstergelerde Mevcut Durum - Turizm

3.11.2020

▪ Şekil: Yerli ve Yabancı Turist Sayısı, 2017

▪ Şekil: Ortalama Kalış Süresi (Gece), 2017 ▪ Şekil: Doluluk Oranı (%), 2017
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Sosyal Göstergelerde Mevcut Durum – Sivil Toplum Kuruluşları

3.11.2020

Dernek 
Sayısı

Üye Sayısı Üye Oranı

Toplam Erkek Kadın
Erkek     
(%)

Kadın 
(%)

TR82 1 490 81 963 70 488 11 475 86 14

Kastamonu 610 37 245 30 430 6 815 82 18

Çankırı 450 23 061 21 691 1 370 94 6

Sinop 430 21 657 18 367 3 290 85 15

▪ Tablo: Dernek, Üye Sayıları ve Oranları, 2018

▪ Kastamonu İl Göç İdaresi ile yapılan görüşmede, il genelinde göçmenlere yönelik 

çalışan STK bulunmadığı belirtilmiştir. 

▪ Diğer alanlarda da faal olan derneklerin azlığı dikkat çekmektedir. Üç ilde de faal 

derneklerin sosyal yardımlaşma alanında toplandığı görülmektedir.
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Sosyal İhtiyaç Analizi Bulguları

3.11.2020
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Sosyal İhtiyaç Analizi Bulguları

3.11.2020

▪ Sosyal, kültürel ve ekonomik etkenlerin etkileşimleri sosyal yapıyı etkileyen unsurlardır. 

▪ Etkenler değiştikçe sosyal problemler ve bunlara bağlı olan ihtiyaçlar da değişmektedir. 

▪ Bireysel ve sosyal problemler ve bunlara bağlı ihtiyaçlar iç içe geçmektedir. 

▪ Bireylerin ilk bakışta kendilerine ait gibi görünen sorunları tarihsel bir süreç içerisinde 

bahsedilen ekonomik, sosyal ve kültürel kavramlar arasındaki etkileşimlerle beraber sosyal 

sorunlar haline gelmekte ve belirli ihtiyaçlar ortaya çıkartmaktadır.

▪ Bireysel yaşamlar, aslında tarihi değişik yapılara sahip sosyal hayatın yansımalarıdır

(Adak, N., 2018).

▪ Topluma veya toplumu oluşturan grup ve kurumlara tehdit içeren davranış modelleri de 

sosyal sorun olarak tanımlanabilmektedir. 

▪ Sosyal ihtiyaç ise kişilerin diğer insanlarla etkileşimini gerektiren temel ihtiyaçlar olarak 

tanımlanabilmektedir. 

▪ İhtiyaçlar doğrudan hem refahı hem de yaşam kalitesini etkilemektedir.
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Sosyal İhtiyaç Analizi Bulguları

3.11.2020

▪ Sosyal ihtiyaçlar, istekler ve tercihler olarak da sınıflandırılabilmektedir. 

İstekler ihtiyaçlara göre daha kapsamlı bir kavramdır. 

▪ İhtiyaçlar isteklere göre daha temel veya hayatidir 
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Sosyal İhtiyaç Analizi Bulguları

3.11.2020

▪ Burada üç önemli husus ortaya çıkmaktadır: 

▪ (i) ihtiyaçlar nasıl sınıflandırılacaktır? 

▪ (ii) bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar nasıl ayrılacaktır? 

▪ (iii) en önemlisi de bunlar nasıl ölçülecektir? 

Bu konudaki en klasik örnek yoksulluktur. Ne kadar gelire ihtiyaç 

duyulacağı kişiden kişiye değişmektedir. Uzmanlara göre gıda, giysi ve 

barınma gibi temel ihtiyaç maddeleri üzerine yoğunlaşarak, bunların en 

ucuz ve asgari tedariki için ihtiyaç duyulan para miktarını hesaplamak ve 

bu meblağın altında gelirleri olanları “yoksul” veya “ihtiyaç içinde” 

tanımlamak yeterlidir. 

Ancak “temel ihtiyaç maddeleri” veya “en ucuz ve asgari tedarik 

kavramları da” aile veya toplumun yaşam tarzları ve kültürlerine göre 

değişebilmektedir. 



▪ Bu analiz, TR82 illerinde ikamet edenlerin kendilerine ait olan veya 

yaşadıkları çevrede gördükleri sorunlar, hizmetlerden memnuniyet 

ve uygulanan sosyal programların yeterliliğine ilişkin görüşleri baz 

alınarak yapılmıştır. Sosyal ihtiyaçlar da sorunlardan hareketle 

analiz edilmeye çalışılmaktadır.

▪ Aşağıdaki şekil, TR82 Bölgesi’nde yer alan il merkezlerinde 

uygulanan anket sonuçlarına göre genel olarak Bölge’de dile 

getirilen sorunları ortaya koymaktadır.
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Sosyal İhtiyaç Analizi Bulguları

3.11.2020



333.11.2020
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Sosyal İhtiyaç Analizi Bulguları

3.11.2020

▪ Bölge’de temel olarak dile getirilen sorunlar şunlardır:

▪ Yüksek kira ve ev fiyatları

▪ İşsizlik

▪ Mülteci/sığınmacıların varlığı

▪ Sosyal hizmetlerin eksikliği

▪ Sokak çocukları ve sokakta yaşayanlar

▪ Aile çatışması, ebeveyn/çocuk yetiştirme problemleri

▪ Madde bağımlılığı

▪ Depresyon, izolasyon ve yalnızlık

▪ Şiddet, zorbalık ve gençlik çeteleri
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Sosyal İhtiyaç Analizi Bulguları

3.11.2020

▪ Şekil: Sorunlar Arasındaki İlişki



363.11.2020

Sosyal İhtiyaç Analizi Bulguları – Konut / Barınma Sorunu
▪ Konut ve Barınma: Yüksek kira ve ev fiyatları sorunu nedenleri; 

▪ Kırdan kente göç, 

▪ Mülteci sığınmacı göçleri, 

▪ Evlenmeler, çekirdek aileye geçişler, 

▪ Kentsel dönüşümün stok evleri azaltması, 

▪ İş dışı göçün yoğun olması ev sahibi olmayı kolaylaştırması, 

▪ Üniversite öğrencilerinin sayısının artması

▪ (Anket) TR82 Bölgesi’nde %44 hareketlilik olduğu tespit edilmiştir. 

Görüşülenlerin %17’si doğduklarından beri mevcut yerde yaşıyor. 
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Sosyal İhtiyaç Analizi Bulguları - Konut / Barınma Sorunu

3.11.2020

▪ Şekil: İkamet Edilen Konut ile İlgili Problemler, TR82

▪ Yaşanılan konut ile ilgili şikayetler Sinop ve Çankırı’da Kastamonu ilinin iki 
katıdır. Bunun temel nedeni Sinop ve Çankırı’da oturulan evlerin Kastamonu’daki 
evlerden daha eski olmasıdır. Rutubet ve çatı akıntısı problemi Sinop’ta diğer illere 
göre daha fazla dile getirilirken; pencere, kapı ve zemin çürümesi problemi 
Çankırı’da ön plana çıkmaktadır. Sinop ve Kastamonu’da elektrik kesintisinden 
şikâyet edilirken; Çankırı’da ise su kesintisi problemi önemli bir problem olarak 
göze çarpmaktadır. 
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Sosyal İhtiyaç Analizi Bulguları – İşsizlik/Çalışma Hayatı

3.11.2020

▪ Çalışma hayatı, içinde farklı boyutlar içeren bir kavramdır. Sadece istihdama 

katılım veya işsizlik gibi kavramlar değil ücretler, çalışma ortamı, çalışma saatleri, 

beceriler, kariyer, mesleki gelişim, ulaşım ve altyapı gibi kavramlarla da yoğun 

ilişki içinde olan bir kavramdır.

▪ Hanehalkı İşgücü Anketi (2017) en yüksek istihdam oranı (%54,4) TR82 Bölgesi’nde 
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Sosyal İhtiyaç Analizi Bulguları - İşsizlik/Çalışma Hayatı

3.11.2020

▪ Şekil: TR82 Bölgesi İşgücü Temel Göstergeleri, 2017, TÜİK

▪ TR82 İş gücüne katılım oranı;

▪ Kadınlar, (%43,5),1/26 

▪ Erkekler, (%71,4), 12/26

▪ TR82 İstihdam Oranı;

▪ Kadınlar, (%40,9), 1/36

▪ Erkekler, (%68,7), 3/26
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Sosyal İhtiyaç Analizi Bulguları – İşsizlik/Çalışma Hayatı

3.11.2020

▪ Şekil: Çalışanların Sektörlere Göre 

Oranları (%), TR82 SİA

▪ TR82 Bölgesi yaşlı nüfus açısından en yaşlı Bölge olsa da emekli nüfus 

yoğunluğu (emekli sayısının toplam nüfusa oranı) açısından en fazla emekliye 

sahip bölge değildir. 

▪ Sinop %25,12 oran ile 2. sırada, 

▪ Kastamonu %19,41 oran ile 20. sırada 

▪ Çankırı da %18,76 oran ile 27. sırada gelmektedir. 

▪ Şekil: Çalışanların İşleri İle İlgili Hususlar Hakkında 

Memnuniyet Skorları (5 Çok Memnun), TR82 SİA
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Sosyal İhtiyaç Analizi Bulguları – İşsizlik/Çalışma Hayatı

3.11.2020

▪ Şekil: Çalışanların Yaşadıkları Çevrede 

İş Bulabilme Hakkındaki Fikirleri (%), 

TR82 SİA

▪ Çankırı (%77) 

▪ Sinop (%76) 

▪ Kastamonu’ya (%65) 

ile iş bulabilecekleri konusunda ümitsiz 

görünmektedir

▪ Odak gruplarda iş olanaklarının çok sınırlı 

olduğundan, bunun da göçün temel kaynağı 

olduğundan bahsedilmektedir.

▪ “Kastamonu’da iş olanakları çok sınırlı. Kastamonu 

kendi halkı bile başka illere göç ediyor bu nedenle. 

Genel olarak iş bulmak zor.”

▪ “Tek sıkıntısı işsizlik. 8 aydır işsizim. Daha önce 

markette çalıştım. Liseyi dışarıdan okuyo-rum. 

Kurumsal firmalarda çalışmak çok zor. Diğerleri 

1000 TL ücret verip sigorta yapmıyor. Uzun 

çalışma süreleri var.”

▪ “TYP bile geçici çözüm ama işsizlik genel bir sorun. 

Sosyal yardımlar artık bir hak gibi.” 

▪ “İŞKUR kurs falan açıyor. Orada da torpil varsa işe 

girersiniz yoksa giremezseniz. Bu her yerde böyle. 

Okula hizmetli olarak girmek için bakanlıktan 

telefon geliyor.”

▪ “Bizim çocukluğumuzda Sinop ekonomisi çok 

iyiydi, geliri iyi olan bir ildi. Ameri-kan Radarı gibi 

bir üs vardı. Burada çalışan sayısı çoktu. Şişacam

Türkiye’nin en büyük fabrikalarından biriydi. 

SÖKSA en büyük tekstil fabrikalarından biriydi. 

Bizim zamanımızda İngilizce bilmeyen yoktu. 

Ayakkabı boyacısı bile İngilizce biliyordu.”
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Sosyal İhtiyaç Analizi Bulguları – İşsizlik/Çalışma Hayatı

3.11.2020

▪ “Sinop’un en büyük sorunu insanların çalışmaması. Çalışmak istememeleri. Kamuda istihdam 

haricinde çalışmak istemez nüfusun çoğunluğu.”

▪ “Kastamonu’da iş olanakları çok sınırlı. Kastamonu kendi halkı bile başka illere göç ediyor bu 

nedenle. Genel olarak iş bulmak zor.”

▪ “Ne getirilse getirilsin Çankırı’nın kalkınmasını sağlayacağını düşünmüyorum. Burada lastik ve akü 

fabrikası yapıldı. Şu anda işten çıkan çıkana, çıkıyorlar çalışmıyorlar, iş beğenmiyorlar. Çankırı’da 

işsizlik sorunu yok aslında, eleman ihtiyacı var. Ama Çankırı’nın halkı devlet işi olsun da ne olursa 

olsun diyor. Güvenlik olsun ama devlet olsun, temizlik olsun ama devlet olsun diyor. Ben şimdi 150 

kişi alacağım deyince 1000 kişi başvuracak. Ama lastik fabrikasında, akü fabrikasında Suriyeliler 

çalışıyor. İşçi bulamadılar, Ankara’dan Suriyelilerin kaydını getirdiler.” 

▪ “Biz valilikle yaptığımız bir ev ziyaretinde ailedeki erkeği özellikle İŞKUR’a yönlendirdik iş bulundu 

ama sonra tekrar işten çıktı yardım için başvurdu tekrar.”

▪ “Önce iş… kimsenin işi yok ama maddi sıkıntısı çok var. Asgari ücret yetmiyor.” 

▪ “Sinop’un en büyük sorunu insanların çalışmaması. Çalışmak istememeleri. Kamuda istihdam 

haricinde çalışmak istemez nüfusun çoğunluğu.”

▪ “Ben drama öğretmeniyim hem de sosyal hizmet uzmanıyım. İş bulamıyorum. Kastamonu önce 

insan gücü sonra para. Asgari ücret vereceğim ama sigortayı senden geri alacağım diyor. Asgari 

ücret yatırıyor ama bir kısmını geri alıyor. Çalışma saatlerini uzatıyor. Burası hep böyleydi buranın 

zihniyeti hiç değişmez.”

▪ “1300 liraya falan komşum kredi yurtlarda işe girdi. 1300 hesabına yatmış 500’ünü geri vereceksin 

dedi. Geri vermiyorum dedi çıktı.”

▪ “Eşime mesela saat 7’ye kadar çalışıyorsun diyorlar mesai parası olmadan gece 3’e kadar 

çalışıyor.”
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Sosyal İhtiyaç Analizi Bulguları – İşsizlik/Çalışma Hayatı

3.11.2020

▪ Yoksulluğun çok boyutlu yapısı, 

▪ “mutlak”, 

▪ “göreli”, 

▪ “insani”, 

▪ “çalışan”, 

▪ “kır-kent”, 

▪ “nesnel-öznel” 

▪ “gelir” 

▪ “aşırı yoksulluk” 

(Taşçı F.,2018)  

▪ TR82 Bölgesi

▪ Gelir adaletsizliği’nde 4. iyi durumdaki bölge

▪ Yoksul nüfus oranı %14,7

▪ Yoksulluk oranı’nda 8. iyi durumdaki bölge

▪ Nüfus artış hızı az

▪ Bağımlı nüfus oranı %50’den fazla 

▪ Katma değer yaratmanın az ve rekabet gücü düşük
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Sosyal İhtiyaç Analizi Bulguları– İşsizlik/Çalışma Hayatı

3.11.2020

▪ Şekil: Öznel Yoksulluk (%), TR82 SİA

▪ 5’te birinin geçimlerini devamlı bir zorlukla karşıladıklarını, yaklaşık %3’ünün ise aşırı yoksulluk 

içinde olduğu görülebilmektedir. Çankırı’da aşırı yoksul kesim diğerlerine göre daha yüksek 
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Sosyal İhtiyaç Analizi Bulguları– İşsizlik/Çalışma Hayatı

3.11.2020

▪ TR82 Bölgesi’nde her 10 haneden birinde kurumsal yardım alan bulunduğu anlaşılmaktadır. 

▪ En çok yardım alanlar Kastamonu ilindeyken  (dolu yağışı etkisi), 

▪ En düşük il ise Sinop 

▪ Bölge’deki yaşlı nüfusun da büyük oranda yaşlılık aylığı aldığının altı çizilmiştir. 

▪ Şekil: Yardımların Türleri (%), TR82 SİA
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Sosyal İhtiyaç Analizi Bulguları – Göç ve Hareketlilik

3.11.2020

▪ SİA anketine göre görüşülenlerin %43,8’i bulundukları yere göç etmiş.

▪ Sinop’ta %53 

▪ Kastamonu’daki oran ise %41’dir

▪ Çankırı’da%37 ile

▪ Şekil: Bölge’ye Göç Edilen Zaman(%), 

TR82 SİA

▪ Şekil: İl Bazında İle Göç Nedenleri (%), 

TR82 SİA
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Sosyal İhtiyaç Analizi Bulguları – Göç ve Hareketlilik

3.11.2020

▪ Şekil: Bölge’deki Göçün Coğrafi Boyutu (%), TR82 SİA
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Sosyal İhtiyaç Analizi Bulguları – Göç ve Hareketlilik

3.11.2020

▪ Tablo: Bölge İllerinde Doğanların Kendi İllerinde ve Diğer İllerde Yaşama Oranı (%), 2017

▪ Bölge’nin göç verdiği illerin başında İstanbul (%33,9) ve Ankara (10,65) gelmektedir.

▪ Ankara’ya daha çok Çankırılılar, İstanbul’a ise Sinoplu ve Kastamonulular gitmektedir.

▪ Sinop genellikle Tekirdağ ve Samsun’a göç verirken; Kastamonu ve Çankırı Karabük’e göç 

vermektedir. 

▪ Kastamonu ilinde doğanların yarıya yakını (%44,3) kendi illerinde yaşamaya devam 

etmektedir. Çankırı ve Sinop’ta doğanların yalnızca üçte bire yakını illerinde yaşamlarını 

sürdürmektedir.
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Sosyal İhtiyaç Analizi Bulguları – Göç ve Hareketlilik 

3.11.2020

▪ Şekil: Göçmenlerle ilgili sorunlar (%), TR82 SİA

▪ Bölge’de göçmenlerden: barınma, istihdam ve reel ücretlerin düşmesi sonucu yoksulluk 

boyutlarında bahsedilmektedir.
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Sosyal İhtiyaç Analizi Bulguları – Göç ve Hareketlilik 

3.11.2020

▪ Göç İdaresi il müdürlüklerinde yapılan 

görüşmelerde illerde bulunan yabancılar 

için daha yüksek rakamlar aşağıdaki 

şekilde ifade edilmiştir.

▪ “Şu anda sadece Çankırı’da 5-6 bin 

civarında yabancı var.” 

▪ “Kastamonu’da 8 bin yabancı var. Genelde 

Irak ve Afganistanlı. Bazı illerin yabancıları 

kaldırma kapasitesi var ama 

Kastamonu’nun yok. 110 bin nüfuslu bir 

kent merkezi burası. 10 bine yakın 

yabancıyı kaldıramıyor. Oransal olarak 

bakıldığında fazlalar burada.”

▪ “Sinop’ta Irak, Afganistan, İran’dan gelenler 

var en çok.  Zimbabve, Demokratik Kongo, 

Mısır ve Filistin’den gelenler de var. 2000 

kişiden fazladır Sinop’taki mülteci sayısı.”
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Sosyal İhtiyaç Analizi Bulguları – Göç ve Hareketlilik 

3.11.2020

▪ Göçmenlere yönelik dile getirilen sorunlar;

▪ Türkiye’nin ve Bölge illerinin üçüncü bir ülkeye geçmek için köprü olarak görünmesi

▪ Göçmenlerin gecekondu bölgelerinde, kalabalık yaşaması

▪ Ev ve kira fiyatlarını arttırdığı

▪ Güvenlik sorunu oluşturulacağının düşünülmesi (kayıtlı suç vakası yok denecek kadar az)

▪ Yerel halk yoksullarından daha fazla sosyal yardım aldıkları

▪ Göçmenlerin dile getirdiği sorunlar;

▪ Kayıtsız mülteci/sığınmacıların varlığı

▪ İşsizlik ve istihdam edilme sorunu

▪ Kayıt dışı çalıştırılma

▪ Emek sömürüsü, düşük ücret, maaş alamama

▪ İşverenin çalışma izni almaya meyilli olmaması,

▪ Yasalar hakkında yanlış bilgilendirilmeleri (%10 yabancı çalıştırma kotası)

▪ Nitelikli olanların uygun iş bulamaması, (dişçi, yüksek inşaat mühendisi, öğretim üyesi vb.)

▪ İşveren işçi arası güven sorunu

▪ Verilen yardımların az olması, kriterlerin uygun olmaması

▪ Türkçe bilinmemesinden kaynaklı iletişimsizliğin hem göçmenleri hem de yerel halkı 

etkilemesi
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Sosyal İhtiyaç Analizi Bulguları – Sosyal Hizmetler

3.11.2020

▪ Sosyal hizmetlere erişim 

ve sağlık 

Bölge problemleri arasında 

5. sırada; 

▪ Bu gruplar 

yoksulluğa karşı 

en hassas 

noktada olan 

yoksulluğa en 

açık gruplardır. 
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Sosyal İhtiyaç Analizi Bulguları – Sosyal Hizmetler

3.11.2020

TR82 Kastamonu Çankırı Sinop

Yoksullara yönelik hizmetler 3,46 3,43 3,69 3,28

Gençlere yönelik sosyal hizmetler 3,45 3,41 3,79 3,18

Yaşlılara yönelik sosyal hizmetler 3,42 3,43 3,69 3,16

Engellilere yönelik hizmetler 3,41 3,47 3,63 3,15

Mesleki beceri geliştirme ve iş bulma 
hizmetleri 3,37 3,42 3,53 3,18

Kadınlara yönelik sosyal hizmetler 3,33 3,38 3,52 3,12

▪ Tablo: Yaşanılan Çevredeki Sosyal Hizmetlere İlişkin Sorun Skorları 

(5 Çok Önemli Bir Sorun), (%), TR82 SİA
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Sosyal İhtiyaç Analizi Bulguları – Sosyal Hizmetler

3.11.2020

▪ Yoksullar ile yapılan odak grup toplantılarında katılımcılar;

▪ Çoğunlukla eşlerinin işten çıkartılması ya da kendilerinin iş bulamaması 

nedeniyle sosyal yardımlara ihtiyaç duymaya başladıklarını söylemişlerdir. 

▪ İş buldukları durumda da eğer sigortalı çalışırlarsa sosyal yardımların 

kesildiğini ama aldıkların maaşın yetmediğini vurgulamışlardır. 

▪ Gelir ve yoksulluk döngüsünün içine girerek ya sosyal güvencesiz ya da 

gelirsiz kalmayı tercih etmeleri gerekebilmektedir.

▪ Yoksullar uygulanan sosyal programların yetersiz olduğunu düşünmektedir.  

Katılımcılar, yapılan yardımların zaman zaman yetersiz bile olsa çok önemli 

olduğu da vurgulanmaktadır

TR82 Kastamonu Çankırı Sinop

Hiç önemli bir sorun değil 18,3 14,6 19,5 20,8

Önemli bir sorun değil 11,3 14,6 6,2 12,9

Ne önemli ne de önemsiz bir sorun 17,4 21,0 12,7 18,2

Önemli bir sorun 12,2 13,2 9,2 14,2

Çok önemli bir sorun 40,8 36,7 52,3 33,9

▪ Tablo: Yoksullara Yönelik Sosyal Hizmetler (%)
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▪ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye’de engelli nüfusun oranının 2016 

yılında yüzde 6,9 olduğu belirtilerek 2 milyon 85 bin erkeğin ve 2 milyon 792 bin 

kadının en az bir engelinin olduğunu açıklamıştır.

▪ Sağlık Bakanlığı'nın 2016 verilerine göre, Türkiye'de 22 milyon kişi bir veya 

birden fazla kronik hastalık taşımaktadır. 

▪ Şekil: Engelli Oranı (%), TR82 SİA
▪ Hanelerde Bakıma Muhtaç 

Engelli Birey Oranları (%), 

TR82 SİA

▪ Kastamonu %55,32

▪ Çankırı %36,84

▪ Sinop %50

▪ Örneklem engelli oranlarını temsil edecek 

şekilde tasarlanmamıştır. Süreğen hastalıklar 

engellerin içinde kapsanmaktadır. 
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▪ “Çankırı’da en çok olan dezavantajlı grupla engelliler, fiziksel engelliler. 250 tane kurum 

tarafından bakılan engelli var ama 4-5 bin civarında engellimiz olduğu söylenmekte.”

▪ “TOKİ konutları yapılırken %30’unun alt gelir grubu ve engellilere ayrılması gerekiyordu. 

O yaşam alanı içerisinde zaten yaşar o aileler. O engelliler için yapılan binalarda asansör 

yok. Engelli bir tanıdığım var 3 kat merdiven çıkıyor.”

▪ “Benim gelirim iyi ama giderim de çok iyi. En az 2500 lira. Bakım maaşını bile belirlerken 

sıkıntılar var. Çocuğum için 250 bin borç ödedim ama maaş bordrom yüksek diye bir 

kuruş maaş almadım.”

TR82 Kastamonu Çankırı Sinop

Hiç önemli bir sorun değil 17,7 13,6 17,0 22,2

Önemli bir sorun değil 10,9 15,2 8,1 9,6

Ne önemli ne de önemsiz bir sorun 20,5 19,0 17,5 24,7

Önemli bir sorun 14,3 15,2 10,0 17,7

Çok önemli bir sorun 36,5 37,1 47,4 25,8

▪ Tablo: Engellilere Yönelik Sosyal Hizmetler (%), TR82 SİA
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▪ Sosyal İhtiyaç Araştırmasına göre, hane halkı içinde 65 yaş ve üzeri birey yer alan 

cevaplayıcılar, evde bulunan yaşlı bireylerin %75’inin kendi bakımını kendisinin 

yaptıklarını belirtmektedirler. Yaşlıların %20’sinin bakıma ihtiyaç duydukları, 

%5’inin ise kurumsal bakıma ihtiyaç duyduklarının altı çizilmektedir.

▪ Bölge’de yaşlı nüfusunun çok yüksek olması kurumsal hizmetlere talebin yüksek 

olmasına neden olmaktadır. 

▪ “Yalnız yaşayanlara da sıcak bir yer istiyoruz kışın. Ben sobayı yakamıyorum. 

Elimi kolumu yakıyorum.”

▪ “Bir tane daha yaşlı bakım evi açılsa kesinlikle o da dolar. Sinop’un yaşlı nüfusu 

fazla. TÜİK en yaşlı il olarak her yıl Sinop’u gösteriyor.”

TR82 Kastamonu Çankırı Sinop

Hiç önemli bir sorun değil 18,6 13,5 18,9 23,1

Önemli bir sorun değil 10,6 15,7 5,1 11,1

Ne önemli ne de önemsiz bir sorun 18,6 20,9 13,0 21,9

Önemli bir sorun 14,5 14,3 14,1 15,1

Çok önemli bir sorun 37,6 35,7 48,9 28,9

▪ Tablo: Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler (%), TR82 SİA
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▪ Ankete cevap 

verenlerden %10’u

günü birlik 

bakımevleri olduğu 

taktirde bakıma 

ihtiyacı olanları bu 

bakım evlerine 

bırakacaklarını 

belirtmişlerdir.

▪ Şekil: Kurumsal Bakıma İhtiyacı Olanları Bakım Kurumlarına Gönderme (%), TR82 SİA

▪ Ankete cevap verenlerin %91’i hanelerde yaşayan ve bakıma ihtiyacı olan engelli 

veya yaşlıları bakım kurumlarına göndermek istemediklerini ifade etmektedir. 

▪ Ankete cevap verenlerin %77’sinin bakım ihtiyacı olan kişilerin kurumlarda iyi 

bakılmayacağını düşündükleri anlaşılmaktadır. 
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▪ Çalışan Kadın Odak Grup Toplantılarında, en büyük sosyal hizmet eksiği çocuk 

bakımına yönelik kreş hizmetlerinin yetersizliği olmuştur. Kreş hizmetlerinin 

yüksek maliyetli olması, iş yerlerinin ücretsiz kreş imkânı sunmaması, servis 

hizmetinin olmaması ve kurumlara karşı güvensizlik öne çıkan problem 

alanlarıdır. 

▪ “Örneğin ben İşte Anne Projesine giremedim. Kreş buldum ama servis bulamadım. Servis 

buldum ama bir çocuk için oraya gidemeyiz diyor. Bu yüzden çalışamadım. 4 çocuğum 

var 3’ü okula gidiyor. Diğerine bakmak zorundayım.”

TR82 Kastamonu Çankırı Sinop 

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın

Hiç önemli bir sorun 
değil 22,50 19,70 18,30 11,50 26,10 22,90 23,80 23,20

Önemli bir sorun değil 10,80 11,50 14,50 18,10 8,10 3,80 9,10 13,30

Ne önemli ne de 
önemsiz bir sorun 19,20 17,60 21,50 19,20 11,20 12,90 24,40 20,60

Önemli bir sorun 12,10 13,10 11,30 14,30 9,30 10,50 15,90 14,60

Çok önemli bir sorun 35,40 38,10 34,40 36,80 45,30 50 26,80 28,30

▪ Tablo: Kadınlara Yönelik Sosyal Hizmetler (%), TR82 SİA
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▪ Kastamonu AÇSHB İl Müdürlüğü ile yapılan derinlemesine görüşmelerde 

“Gönüllülük mevzuatımız bizim bellidir. Hangi hizmette hangi zamanlarda ve 

sürede çalışacağını beyan etmek ve faydasını ortaya koymak zorunda. Daha çok üniversite 

öğrencileri geliyor. Ders çalıştırmak istiyorum diyorlar. Gerçekten faydalı. Ama kendi 

duygularını tatmin etmek için gelenler oluyor. Onların çok faydası olmuyor. Bizim zaten 

çocukların temel bakımını yapan görevlilerimiz var. Ev ortamında gönüllü olanlar var ders 

çalıştırmak için.”

TR82 Kastamonu Çankırı Sinop

Daha az 33,1 25,8 50,9 23,1

Ne az - ne çok 30,6 38,1 21,9 31,8

Daha çok 21,5 26,6 15,4 22,3

Ayırmak İstemiyorum 14,8 9,5 11,8 22,8

▪ Tablo: Gönüllü Hayır İşlerinde veya Politik Faaliyetlerde Yer Almak İçin Ayırmak İstenen 

Zaman (%)
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▪ Kastamonu’da katılımcıların %53,2’ si sağlık çalışanlarının hastalar ile 

yeterince ilgilenmesini sorun olarak görürken bu durum Çankırı’da %56,5 ve 

Sinop’ta %50,5’dir. 

▪ Bu durumda  Bölge’de toplam hekim, uzman hekim sayılarının ve hastane 

sayılarının düşük olduğunu unutmamak gerekir.

▪ Şekil: Sağlık Hizmetleri ile İlgili Yaşanan Sorunlar (%), TR82 SİA
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▪ Şekil: Eğitim Hizmetleri Konusundaki Sorunlar (%) TR82 SİA

▪ Bölge kırsalında yapılan taşımalı eğitime yapılan harcamaların MEB bütçesinde büyük bir 

kalem olduğu, çocukların çok erken saatlerde servislerle toplanmasının ve her gün 

yorucu yolculuklarla gidiş dönüş yapmalarının çocuklar üzerinde olumsuz bir etki 

yarattığı, köylerde nüfus azaldıkça 12 çocuk olmayan köy okullarının kapanması 

yüzünden bunların yaşandığı dile getirilmiştir. 
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▪ Kültür ve Sanat: Anket cevaplayıcılara göre kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönelik 

hizmetlerin  önemli bir sorun olduğu (3,38/5) görülmektedir. Ayrıca mevcut kültür merkezlerinin 

de yetersiz olduğu dile getirilmiştir. 

▪ Güvenlik: Katılımcıların çoğunluğu TR82 Bölgesi’nin güvenli olduğunu söylemiştir. 

▪ Kadına Karşı Şiddet: Bölge’de kadına karşı şiddetin çok yaygın olduğu, hatta gerçekleşen 

çoğu olayın aile arasında kaldığı için duyulmadığı, kendisine şiddet uygulanan kadının ise 

çoğu zaman sessiz kaldığı ve olayın üstünün örtüldüğü dile getirilmiştir. 

▪ Aile İçi Taciz / Çocuk İstismarı: Kamu kurumlarındaki yetkililerle yapılan derinlemesine 

görüşmelerde genellikle böyle bir duyum almadıklarını belirtmelerine rağmen, daha kalabalık 

gruplarla yapılan odak grup toplantılarında bu konu ile ilgili detaylı yorumlar gelmiştir.

▪ Altyapı ve Çevre: Yaşanılan çevredeki hizmetlere karşı sorun bildiriminde TR82 Bölgesi’nde 

en yüksek skor otopark hizmetleri, çöp ve çevresel atık toplama hizmeti ve kültürel sanatsal 

ve sportif faaliyetlere yönelik hizmetler olduğu belirtilmiştir.

▪ Ulaştırma: Bölge illerinde il dışı ulaşım konusunda sadece Sinop için liman yapılması 

gerektiği konusunda öneriler gelmiştir.  İl içi ulaşım sorunlarında ise otopark hizmetleri, trafik 

düzenleme ve yol/kaldırım yapımı hizmetlerinin sorun olduğu belirtilmiştir. 
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▪ Anket cevaplayıcıları, TR82 Bölgesi illerinde yaşamaktan memnundurlar (4 puan/5) 

▪ Şekil: Genel Kent Memnuniyeti (5 Çok Memnun), TR82 SİA



BARINMA

Bulgu 1. Kastamonu’da ki en önemli sorun barınma ile ilgili sorundur. Ev

fiyatlarının ve kiralarının yüksek olduğu yerleşik kent halkı tarafından dile

getirilmektedir.

▪ Öneri 1.1 Toplu konut olanaklarını artırılmasına yönelik planlar ve

stratejiler geliştirilmelidir.

Bulgu 2. Kentsel dönüşüme olanak vermeyen veya daha sonra kentsel

dönüşüme açılacak alanlarda “yaşanılan evlerin” iyileştirilmesi

gerekmektedir.

▪ Öneri 2.1 Mantolama, yalıtım veya çatı aktarımı destek veya kredi

sistemlerinin oluşturmasına yardımcı çalışmalar yapılmalıdır. Bu husus

kentsel dönüşüm kira yardımı alamayanlardaki negatif düşünceyi de pozitife

çevirebilecektir.
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İŞGÜCÜ

Bulgu 3. İşgücü değişkenleri bakımından Türkiye’de en iyi konumda olan

illerden biri olmasına rağmen kent halkı işsizliği en önemli problemlerden biri

olarak ortaya koymaktadır.

▪ Öneri 3.1 Kadınların işgücüne katılımı en yüksek Bölge olduğundan, kadın

girişimciliği eylem planı ve stratejileri hazırlanmalıdır.

▪ Öneri 3.2 İşsizliği azaltacak ve istihdamı arttıracak yeni programlar

tasarlanmalıdır. Meslek edindirme kurslarının verimlilikleri araştırıldıktan sonra

yeni modeller üzerine çalışılmalıdır.

Bulgu 4. Kadınlar veya kadın kooperatifleri ürettikleri ürünleri pazarlamakta

güçlük çekmektedir veya ürünlerini değerlerinin çok altında satmaktadır.

▪ Öneri 4.1 Kadın istihdamını artırması amacıyla illerde kadın kooperatifleri

desteklenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Mevcut kadın kooperatiflerinin

kurumsallaşması konusunda da bir politika önerisi sunulmalıdır.

▪ Öneri 4.2 Kadınların veya kadın kooperatiflerinin ürettikleri ürünlerin

fiyatlandırılması ve pazarlanmasına ilişkin destekleri içeren programlar

geliştirilmelidir.
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Bulgu 5. Kayıt dışı çalışma veya düşük ücretlerin işsizlik algısı üzerinde

çok önemli etkisi bulunmaktadır.

▪ Öneri 5.1 İşçi hakları konusunda, yabancı uyruklu işçileri de kapsayacak

şekilde toplumsal farkındalık çalışmaları yürütülmelidir.

▪ Öneri 5.2 Yabancı çalışanlara kendi dillerinde Türkiye Cumhuriyeti

anayasa ve iş/çalışma mevzuatı anlatılmalı, yerelde bu kişilere yönelik hukuk

destek masaları kurulması için ilgili kamu kurumları ile iş birliği sağlanmalıdır.

▪ Öneri 5.3 Denetimlerle birlikte mevcut işyeri sahiplerine kayıt dışı

personel çalıştırmanın engellenmesi üzerine programlar geliştirilmelidir.

Bulgu 6. Bölge’de Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında geçici

süre ile istihdam edilen önemli sayıda personel mevcuttur.

▪ Öneri 6.1 İlgili kamu kurumlarına; Toplum Yararına Programlar’ın

kapsamının sadece dezavantajlı grupları içerecek şekilde daraltılması ve

kurum içi çalışmalarına da imkan veren hafif işlerde toplum yararına

çalışmalarının sağlanması amacıyla düzenlemeler önerilmelidir.
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Bulgu 7. Kentte işgücüne katılmak isteyen veya işgücündeki çocuklu kadın, alacağı ücret ile
çocuk bakımı arasındaki kısır döngüyü kıramamaktadır. Devlet kreş ve anaokullarının sayısı
yetersizdir.

▪ Öneri 7.1 Çocuk sahibi kadınların çalışabilmelerinin en önemli koşulu çocukların bakımı
sorununu çözebilmeleridir. Devlet kreşlerinin ve anaokullarının sayısının il nüfusuna yeterli
hale getirilmesi için mevcut durum analizleri, ileriye dönük projeksiyonlar ve imar planları
hazırlanmalıdır.

▪ Öneri 7.2 Kadınlara çıktı temelli mekândan bağımsız esnek çalışma saatleri programları
geliştirilmelidir.

▪ Öneri 7.3 İlgili kamu kurumları, çalışan çocuklu kadınlara belli bir oranda kreş yardımı
yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler üzerinde çalışmalıdır. Özellikle tek ebeveynli aileler,
kreş ve anaokulu konusunda desteklenmelidir.

Bulgu 8. Kırsalda kadınlar gündelik işlerin bir uzantısı olarak tarımsal üretime ücretsiz aile
işçisi olarak katılmaktadır.

▪ Öneri 8.1 Kırsalda sürdürülebilirlik ve verimli tarım ve hayvancılığın yapılması için kadının
mesleki eğitimi önemlidir. Kadının köyde yaptığı işlere yönelik teorik eğitimler verilmelidir.
Örneğin hayvancılık ile ilgili işler yapan bir kadına verilecek hayvancılık eğitimleriyle yaptığı işi
daha etkin ve verimli yapması sağlanabilir.

▪ Öneri 8.2 Kırsaldaki kadının tarım için harcadığı işgücünü nakde çevirebilmesi için
programlar gerçekleştirilmelidir. Bağ-bahçe veya tarlada çalışılarak elde edilen ürünün
fiyatlandırılması ve pazarlanması gibi destekler düzenlenebilir. Sadece kadın üreticilerin,
ürettikleri meyve, sebze ve ürünlerin satacağı özel bir pazar yeri kurulabilir.

▪ Öneri 8.3 Kırsal alanda kadın istihdamı eylem planları ve stratejileri belirlenmelidir.
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Bulgu 9. Genç istihdamındaki pozitif göstergelere rağmen, gençlerin işsizlik ile ilgili
problemleri sıklıkla dile getirilmiştir.

▪ Öneri 9.1 Kamu kurumları ve meslek odaları destekli genç girişimcilik eylem planı ve
stratejileri hazırlanmalıdır.

GÖÇMENLER

Bulgu 10. Göçmenler Bölge’de yaşayan kent halkı için barınma, işsizlik ve düşük ücretler
açısından tehlike olarak görülmektedir.

▪ Öneri 10.1 Göçmenlerle alakalı sosyal uyum programları geliştirilmelidir. Özellikle
çalışma hayatına katılmayı isteyen Türk ve göçmen kadınların birlikte katılabileceği meslek
kursları düzenlenebilir.

Bulgu 11. Bölge halkı ile göçmenler arasındaki özellikle dilden kaynaklanan iletişimsizlik,
sonraki aşamalarda göçmenlerin topluma uyumunu negatif yönde etkilemektedir.

▪ Öneri 11.1 İlk aşamada göçmen kadınlara Türkçe dil eğitimleri verilmelidir. Bu husus
iletişim problemini de azaltacaktır. Bu nedenle Halk Eğitim Merkezlerinde hali hazırda verilen
eğitimlere göçmenlerin katılımını artıracak destekler geliştirilmelidir.

▪ Öneri 11.2 Özellikle Türkçe bilen işsiz göçmenlerin uygun koşullarda tercüman olarak
çalıştırılması için uygun düzenlemeler yapılmalıdır. Bu tercümanların hastanelere ve ilgili çeşitli
kamu kurumlarına yerleştirilmesi iletişim problemini azaltabilir.
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GÖÇMENLER

▪ Bulgu 12. Çevreye uyum, aile örgütlenmesi, ekonomik zorluklar, okullaşma oranları, barınma koşulları, sağlık

durumları, gündelik yaşam ve kültür farklılıkları gibi pek çok farklı zorluk hem göç edilen ülke hem göçmenler

için aşılması gereken problemlerdendir.

▪ Öneri 12.1 Kurumlar desteği ile göçmenlere yönelik bir STK kurulması projesi yapılmalıdır. Bu STK, idari işler

haricinde göçmenlerin sosyal uyum ve diğer sorunlarını çözmelerinde destek olabilecek bir kurum ya da oluşum görevi

görebilir.

▪ Öneri 12.2 Belediyeler tarafından hem göçmenler hem de kırdan kente göçen yerel halkın birlikte katılabileceği

kentsel yaşama uyum projeleri gerçekleştirilmelidir.

▪ Öneri 12.3 Yerel halk ile göçmenleri kaynaştıracak kültürel faaliyetler çeşitlendirilerek gerçekleştirilmelidir.

Örneğin yöresel yemek festivalleri organize edilebilir veya bu tarz projelere destek verilebilir. Bu festivallerde yerel halk

ve göçmenler hem yemek hem de diğer kültürel ögeleri sunarak birbirleriyle paylaşabilirler.

▪ Öneri 12.4 Göçmenin statüsüne dair yasal altyapı ve haklarına yönelik düzenli bilgilendirme programları

oluşturulmalıdır.

▪ Öneri 12.5 Sermaye sahibi göçmenlere yönelik girişimcilik eğitimleri ve ilave destekleri sağlanarak göçmen

işsizliğinin bir oranda da olsa önüne geçilecek programlar tasarlanmalıdır.

▪ Öneri 12.6 Türk-göçmen ortak girişimlerini özendirecek programlar geliştirilmelidir.

▪ Öneri 12.7 Göçmenlere yönelik psiko-sosyal destek programları düzenlenmelidir.

▪ Öneri 12.8 Tüm okul kademelerinde okuyan göçmen çocuklarının Türk çocuklar ile kaynaşmasını sağlamak ve

sosyal izolasyonu önlemek için okullarda il genelinde uyum projeleri, etkinlikler ve atölyeler yapılabilir.

▪ Öneri 12.9 Göçmenlerin sağlık kayıtlarının tutulması ve aşı gibi takibi yapılması gereken önemli konuları kayıt

altına alabilmek için kurumlar arası bir protokol imzalanarak, göçmenler öncelikle aile hekimliğine yönlendirilmelidir.

Sağlık muayenesi ve kaydı yapılan göçmenler, daha sonra destek ve idari hizmetlere başvuracak şekilde

yönlendirilmelidir.
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Bulgu 14. Bölge’de yaşayanların üzerinde durdukları en önemli hususlardan biri

sosyal hizmetlerin eksikliğidir. Bu durum çoğunlukla mevcut sosyal hizmetler

hakkındaki farkındalığın düşük olmasından kaynaklanmaktadır.

▪ Öneri 14.1 Bölge’de yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin bilinirliğin ve farkındalığın

artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmelidir. Örneğin, Kastamonu’da sosyal ve

ekonomik destek veren tüm kurumların verdikleri destekler bir araya toplanıp broşür

bastırılabilir ve bu alanda çalışan kritik kurumlara dağıtılabilir.

▪ Öneri 14.2 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, sosyal yardımlar ile ilgili

muhtarlara verdikleri eğitimleri, daha geniş bir kitleye duyurmak için yerelde görev yapan

diğer kurum çalışanlarına da verebilir.

▪ Öneri 14.3 Sosyal ve ekonomik destek veren kurumların, aynı birey ve/veya ailelere

destek vermemesi ve bu alandaki kısıtlı kaynağın daha çok ihtiyaç sahibine ulaştırılması

için sosyal yardım veren kurumların yardım verdikleri kişilere dair bilgileri, tek bir çatı

altında toplayan bütünleşik bir yardım sistemi kurulmalıdır.
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Bulgu 15. TR82 Bölgesi, Türkiye’deki 26 Bölge arasında en fazla yaşlı bağımlı nüfus

oranına sahip Bölge’dir. Kastamonu’da ilk sıralarda gelmektedir.

▪ Öneri 15.1 İldeki yaşlı nüfusun yoğunluğundan ötürü yaşlılara ilişkin sosyal hizmet

ve bakım faaliyetleri artırılmalıdır. Birçok sosyal hizmet ve bakım programları sadece il

nüfusuna göre değil yaşlı nüfusun nüfus içindeki oranı düşünülerek revize edilmelidir.

▪ Öneri 15.2 Aktif yaşlanma hakkında erken yaşlanma döneminde olan bireylere özel

eğitimler verilmelidir.

▪ Öneri 15.3 Demans ve Alzheimer teşhisi konulmuş kişilerin rehabilitesi için

rehabilitasyon ve bakım merkezlerine ihtiyaç vardır. Ayrıca bu teşhisi almış hastasına

bakan ve kuruma vermek istemeyen kişiler içinde gündüz bakım evi yapılmalıdır.

▪ Öneri 15.4 Yaşlılar genellikle bulundukları ortamdan ayrılmak istemezler, bu yüzden

evde bakım modellerinin özellikle kırsalıda kapsayacak bir biçimde ilgili tüm kurumların

koordinasyonu ile düzenlenerek hayata geçirilmelidir.
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Bulgu 16. Yaşlılar iyi bakılacaklarına güvenilmediği için huzurevlerine gitmemekte, aileleri tarafından

gönderilmemektedir.

▪ Öneri 16.1 Yerel idari makamlar kanalıyla günübirlik yaşlı bakım yaşam merkezleri, yaşlılar lokali, yaşam

merkezi gibi kurumların kurulabilmesine ilişkin ortak çalışmalar yapılmalıdır. Bu kurumlar evde yemek yapamayanlara

yemek hizmetleri sunarken, içinde sağlık ve bakım hizmetlerine yönelik mesleki personel barındırmalıdır.

▪ Öneri 16.2 Yaşlılara yönelik gezi ve sosyal faaliyetler içeren programlar artırılmalıdır. Bu gezilerden bir tanesi de

huzurevleri konusunda önyargıları olan kişiler için mevcut huzurevlerinin gezilmesi ve içerisindeki hizmetlerin

tanıtımına yönelik düzenlenebilir.

Bulgu 17. Bölge şehirleri özellikle ulaşım ve sosyal hayata katılım açısından engelli dostu değildir.

▪ Öneri 17.1 Engelliler ve ailelerine yönelik hizmetler sunulan engelsiz yaşam merkezleri kurulmalı ve

sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Bu merkezlerde engelli çocuğa eğitim ve destek hizmetleri sağlanırken, çocuğunu

merkeze getiren kişilere yönelik bakım hizmetleri, çeşitli sanatsal kurslar, gibi faaliyetler de tasarlanabilir.

▪ Öneri 17.2 Belediyeler ile birlikte altyapı (kaldırımlar, yollar) ve ulaşımı (toplu taşıma) engelli dostu haline

getirecek projeler geliştirilmelidir.

▪ Öneri 17.3 Bölge’de engellilerin toplu taşıma araçlarını kullanmalarını kolaylaştıracak kararlar yerel yönetimler

tarafından alınmalı ve denetimleri yapılmalıdır. Özellikle engellilerin hastaneye ulaşmasında yaşanan sıkıntıların,

şehirde belirlenecek noktalardan hastanelere engelli dostu araçlarla ring seferleri düzenlenmesi hakkında planlar

geliştirilmeli, bu hizmetin sağlandığı şehirlerde ise bu ring seferleri yaygınlaştırılmalıdır.

▪ Öneri 17.4 Yeni yapılan binalar için verilen yapı izinlerinin binaların engelli dostu olup olmadıklarının kontrolünü

takiben verilmesi, eski binaların da engelli dostu haline getirilmesi gerekmektedir. Bu konuda denetimlerin

sıklaştırılması gerekmektedir.
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Bulgu 18. Hizmet sağlayanların (öğretmenler, memurlar vb.) engelliler

(fiziksel, zihinsel, öğrenme güçlüğü yaşayan kişiler vb.) konusundaki

farkındalığı düşüktür.

▪ Öneri 18.1 Hizmet sağlayanlara, engel türleri ve engellilik ile ilgili

bilgilendirmeleri içeren eğitimler verilmelidir. Özellikle anaokulu ve ilkokul

düzeyinde özgül öğrenme güçlüğü, otizm ve ilgili diğer sendromları ve zihinsel

engeli olan çocukların teşhisi için ilk adım olarak fark edebilmek ve eğitim

hayatına sağlıkla devam edebilmesi için gerekli desteği sağlayabilmek için

okullarda ve halk sağlığı için hizmet veren kurumlarda görev yapan kişilere bu

konularda gerekli eğitimler verilmelidir.

Bulgu 19. Engelli tesisleri eski ve fiziksel anlamda sorunludur.

▪ Öneri 19.1 Engelli tesislerinin özellikle farklı engel gruplarına (görme,

işitsel, zihinsel vb.) uygun şekilde yenilenmesine ve fiziksel problemlerin

giderilmesine ilişkin projeler ve planlar hazırlanmalıdır.

▪ Öneri19.2 Engelli çocuklar için özel eğitim veren kurumların fiziksel

altyapılarının yenilenmeli, kurumda hizmet yapan personele uzmanlık eğitimleri

verilmeli ve gerekli eğitim materyalleri sağlanmalıdır.
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Bulgu 20. Kadına karşı şiddet Bölge’de yaygındır.

▪ Öneri 20.1 Halen düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”

konulu eğitimler ve farkındalık seminerleri artırılmalı ve Bölge’de toplumun tüm kesimlerine

yaygınlaşmalıdır. Özellikle kamu ve kolluk kuvvetlerinin bu konuda farkındalık seviyelerinin

artırılması sağlanmalı, Polis Akademisi ve İl Müftülükleri ile ortak çalışmalar yürütülmelidir.

▪ Öneri 20.2 Kadının statüsünü güçlendirmeye yönelik projeler/çalışmalar yapılmalıdır.

▪ Öneri 20.3 Kadınların sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla içinde çocuk oyun alanı,

bakım hizmetleri bulunan ve aile danışmanlığı, psikolojik destek gibi hizmetlerin verildiği kadın

merkezleri kurulmalı ve kurulması amacıyla fizibilite çalışmaları yapılmalıdır.

▪ Öneri 20.4 Yerel yönetimlerin illerde yaşayan kadınların sorunlarını bilebilmesi için

öncelikle mahalle meclislerinin yolu açılmalıdır ve yerel yönetim meclislerinde kadın kotası

uygulanmalı, kadınların yetersiz temsiliyetini ortadan kaldıracak programlar geliştirilmelidir.

Bulgu 21. Kırda sosyo-ekonomik manada yükün büyük bölümü kadındadır. Genç kadınlar

bu sebeple evlenerek köyü terk etme eğilimi göstermektedir.

▪ Öneri 21.1 Kentte olduğu gibi kırsal kesimde de kadına yönelik sosyal programlar

gerçekleştirilmelidir. Öncelikle istismar ve toplumsal cinsiyet konulu toplantı ve eğitimler ile

farkındalık yaratmalı, erkeklerin kadınların yüküne ortak olmalarına yönelik programlar ortaya

konulmalıdır.
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Bulgu 22. Bölge’de çocuk istismarı konusunda bulgular mevcuttur.

▪ Öneri 22.1 Çocuk ihmal ve istismarı konulu eğitimler ve farkındalık seminerleri
artırılmalı Bölge’ye ve toplumun tüm kesimlerine yaygınlaşmalıdır.

▪ Öneri 22.2 MEB ile bir ortak protokol gerçekleştirilip, özellikle belli bir yaş
grubundaki çocuklara beden dokunulmazlığı ile ilgili farkındalık çalışmaları
gerçekleştirilmelidir.

▪ Öneri 22.3 Özellikle ebeveynlere ve öğretmenlere yönelik çocuk istismarı,
yardıma ihtiyacı olan ailelerin tespiti gibi konularda eğitimler verilmelidir.

▪ Öneri 22.4 Bölge’de bulunan üniversitelerin eğitim fakültelerinin 3. ve 4.
sınıflarında olan öğrencilere yönelik çocuk istismarı, vücut dokunulmazlığı, özel
öğrenme güçlüğü olan çocuğun teşhisi ve kaynaştırma öğrencileri ile birlikte
çalışma gibi özel konularda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlükleri
tarafından gerekli eğitimler verilmelidir.

Bulgu 23. Bölge’de yüksek oranda olmasa da problemler arasında madde
bağımlılığından bahsedilmektedir.

▪ Öneri 23.1 Alkol ve uyuşturucu bağımlılığına ilişkin eğitimler ve farkındalık
çalışmaları yaygınlaştırılarak artırılmalıdır. Özellikle durum tespiti için velilerin
eğitimlere katılması sağlanmalıdır.
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Bulgu 24. Özellikle gençlerde Bölge’de boşanma oranları artmaktadır. Sosyal hizmete ihtiyaç

duyan kimsesiz çocukların büyük çoğunluğunun da boşanmış ailelerin çocukları olduğu dile

getirilmiştir.

▪ Öneri 24.1 Sorun ve çatışma yaşayanlara yönelik aile danışmanlığı hizmetlerini artıracak ve

yaygınlaştıracak plan ve programlar hazırlanmalıdır. Sosyal hizmetlerde mevcut olan aile destek

programı yaygınlaştırılmalıdır.

Bulgu 25. Ebeveyn ve çocuk yetiştirme problemleri de anket sonuçlarında ortaya çıkan

sorunlardandır.

▪ Öneri 25.1 Sorun yaşayan kesime yönelik aile ve ebeveyn danışmanlığı ve çocuk yetiştirme

konusunda eğitim hizmetlerini artıracak ve yaygınlaştıracak plan ve programlar hazırlanmalıdır.

Bulgu 26. Ankete katılanlara göre izolasyon ve yalnızlık ile depresyon problemleri mevcuttur.

▪ Öneri 26.1 Özellikle yaşlıların izolasyon, yalnızlık ve depresyon problemlerini giderici geziler ile

günlük bakım ve sosyal faaliyetlerin artırılmasına yönelik projeler hazırlanmalı ve desteklenmelidir.

▪ Öneri 26.2 Şehirlerde mevcut STK’lar ile bu konuda farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmeli,

özellikle yaşlıların aktif STK’larda yer almaları için çaba gösterilmelidir.

▪ Öneri 26.3 Yaşlılar ve çocukları bir araya getirecek faaliyetler yapılmalıdır.
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Bulgu 27. Şiddet ve zorbalık kırsal kesimde yaşayan aileler arasında ve genç
kesimde rastlanan sorunlardandır.

▪ Öneri 27.1 Okullarda şiddet ve zorbalığın önlenmesine ilişkin eğitimler ve
programlar gerçekleştirilmelidir.

▪ Öneri 27.2 Sağlıklı çözüm önerileri getirilebilmesi için, şiddet ve zorbalığın
nedenlerinin tespitine ilişkin çalışmalar yapılmalıdır.

▪ Öneri 27.3 Özellikle kırsalda husumetleri olan aileler tespit edildikten sonra
yerel yönetimler ve uzmanlar eşliğinde husumetlerin bitirilmesine yönelik politikalar
geliştirilmelidir.

Bulgu 28. Bölge’de gönüllülük faaliyetleri düşüktür.

▪ Öneri 28.1 Gönüllü katılımı motive edecek sosyal projeler desteklenmelidir.

Bulgu 29. Bölgede yaşayan bireylerin yaşadıkları sosyal sorunlarla ilgili olarak
danışacakları toplu bir merkez yoktur.

▪ Öneri 29.1 Bölgede ilgili kurumların işbirliği ile Toplum Dayanışma Merkezi
kurulmalıdır. Bu merkezde boşanma, aile danışmanlığı, evlilik öncesi danışmanlık,
ebeveyn ve çocuk yetiştirme problemleri, depresyon, istismar ve şiddet gibi
konularda danışmanlık alınabilecek profesyoneller görevlendirilmelidir.

3.11.2020 79

Sosyal İhtiyaç Analizi Bulgular ve Öneriler



KENTSEL ALTYAPI VE ÇEVRE

Bulgu 29. Çeşitli senaryolar uygulanmadan mevcut koşullar ve yaşayanlar üzerinden yapılan kent planlamalarının yeterli

etkinliği sağlamadığı görülmüştür.

▪ Öneri 29.1 Altyapı hizmetleri planlanırken kentin aldığı veya alabileceği potansiyel göçe (göçmenler, üniversite öğrencileri,

ilçeden veya kırdan merkeze göç edenler) yönelik altyapı hizmetlerinin sunulması, yeni planlamaların yapılması, yeni su

kaynaklarının tespiti ve dağıtımı, çevre temizliği, konut ve imar planlamalarının yeniden değerlendirilmesi önemlidir.

▪ Öneri 29.2 Mevcut Kent eylem planları ve stratejileri yenilenmeli ve geleceğe dönük olarak farklı senaryoları içerecek

şekilde hazırlanmalıdır.

▪ Öneri 29.3 İmar planları tüm senaryolar gözden geçirilerek çok uzun dönemli olarak hazırlanmalıdır.

Bulgu 30. Otopark, trafik düzenleme ve toplu taşıma sorunları Bölge’deki mevcut en önemli sorunlardandır.

▪ Öneri 30.1 Şehirlerdeki saatlere ve bölgelere göre trafik yoğunluğunu ortaya koyan illere yönelik bir trafik raporu

hazırlanabilir. Bu rapor illerdeki toplu taşıma dinamiklerine girdi sağlayarak otopark, trafik düzenleme ve toplu taşıma sorunlarını

azaltıcı önlemleri içerebilir.

▪ Öneri 30.2 Toplu taşıma sorununa yönelik olarak dolmuş saatlerinin düzensizliği ve araç sayısının yetersizliği belediyeler

tarafından ele alınmalı ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

▪ Öneri 30.3 Kent merkezine park edebilmek için özel pullar alınması gibi toplu taşım araçlarının kullanımını artırıcı önlemler

alınmalı, konu ile ilgili ve eğitimler ve bilgilendirme çalışmalarında bulunulmalıdır.

▪ Öneri 30.4 Kent merkezi dışında yeni otoparklar yapılarak, buradan kent merkezlerine ringlerin düzenlenebileceği planlar

ve projeler hazırlanmalıdır.

▪ Öneri 30.5 Trafik ışıklarını düzenleyecek ve yoğun kavşakları rahatlatacak planlar ve projeler yapılmalıdır.

▪ Öneri 30.6 Şehir merkezlerinde yayalaştırılmış mekanların yaratılacağı projeler geliştirilmelidir.
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Bulgu 31. Bölge illerinde yol sorunları mevcuttur; yollar dardır ve kaldırımlar
yetersizdir.

▪ Öneri 31.1 Kentsel dönüşüm planlarında bu husus dikkate alınmalıdır.

▪ Öneri 31.2 Mümkün olan yolların tek yön kullanımı ve tek yön park
uygulamaları yaygınlaştırılabileceği planlar hazırlanmalıdır.

Bulgu 32. Çöp ve çevresel atık toplama hizmetleri ağırlıklı olarak kırsalda
yetersizdir.

▪ Öneri 32.1 Çöp konteynır ve kutu sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar
yapılmalıdır.

▪ Öneri 32.2 Bölge’de çöp toplama ve bertaraf etme hizmetlerinin
aksamamasını sağlayacak planlar gerçekleştirilmelidir.

▪ Öneri 32.3 Çöp toplama hizmetlerinin saatleri ile çöp atma kuralları
netleştirilerek, Bölge’de yaşayanların bu saatlere ve kurallara uymalarını
sağlayacak standartlar geliştirilmelidir.

▪ Öneri 32.4 Okullarda çöp atma ve çevre kirliliğinin engellenmesi konularında
farkındalık yaratıcı etkinlikler düzenlenmelidir.

▪ Öneri 32.5 Bu konuda öğrencilere ve Bölge halkına yönelik yarışmalar ve
projeler üretilebilir.
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Bulgu 33. Kastamonu’da özellikle sunta fabrikalarından kaynaklı olduğu
düşünülen bir hava kirliliği sorunu mevcuttur.

▪ Öneri 33.1 Hava kirliliğine yol açan işletmelerin atıklarının ölçülmesine ve
bunların denetlenmesine yönelik standartlar geliştirilmelidir.

Bulgu 34. Kanalizasyonların özellikle kırsalda su kaynaklarına karıştığı ve kötü
koku ve sağlıksız bir duruma yol açtığı sorun olarak dile getirilmiştir.

▪ Öneri 34.1 Yerel yönetimler gerekli önlemi almalıdır.

Bulgu 35. Yoğun yağmurlardan sonra şehir sokaklarında yaşanan yağmur
taşkınları giderek daha sık meydana gelen sorunlardır.

▪ Öneri 35.1 Yerel yönetimler tarafından gerekli önlemler alınmalıdır.

Bulgu 36. Bölge illerinde özellikle şehir merkezlerinde sık dile getirdiği
sorunlardan biri de gürültü kirliliğidir.

▪ Öneri 36.1 Gürültü kirliliğinin nedenlerine ve bu sorunun ortadan
kaldırılmasına yönelik tedbirleri içeren bir rapor hazırlanmalıdır.

▪ Öneri 36.2 Belediyeler tarafından gürültü kirliliğine ilişkin standartlar
geliştirilmeli ve ilgili denetimlerin yapılması sağlanmalıdır.

Bulgu 37. Kastamonu ve Sinop’ta elektrik kesintileri önemli bir sorun olarak
vurgulanmaktadır.

▪ Öneri 37.1 İlgili kurumlar gereken önlemleri almalıdır.
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Bulgu 38. Şehirlerde yeşil alan miktarının azlığı, park ve oyun alanları çevre
dostu olmaması ile yürüme ve bisiklet yollarının yetersizliği de yaşanılan çevre
için önemli bir sorun olarak nitelendirilmiştir.

▪ Öneri 38.1 Belediyeler bu sorunlarla ilgili gereken önlemleri almalı, kent içi
yeşil alanlar ve doğa dostu çocuk gelişimine uygun ahşaptan yapılan çocuk parkları
artırılmalıdır.

▪ Öneri 38.2 Uzun dönemli imar planları bu konular da dikkate alınarak
hazırlanmalı ve değişikliğe gidilmeden uygulanmalıdır.

▪ Öneri 38.3 Çankırı ve Kastamonu’da şehir merkezinden geçen çaylar ıslah
edilerek, çevre düzenlemesi elden geçirilmeli ve yürüyüş yolları iyileştirilmelidir.

▪ Öneri 38.4 Kent merkezlerinde ve uygun ilçeler arası yollarda bisiklet yolları
oluşturulmalıdır.

Bulgu 39. Çarpık kentleşme ve çarpık yapılaşma sorunu Kastamonu ve
Çankırı’da ağırlıklı olmak üzere üç ilde de üzerinde çok durulan sorunlardan biri
olmuştur.

▪ Öneri 39.1 Yerel yönetimler tarafından gerekli önlemler alınmalıdır.

▪ Öneri 39.2 Planlı yapılaşma ve kentsel dönüşüm faaliyetleri teşvik edilmelidir.
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EĞİTİM

Bulgu 40. İlin toplam nüfusu artmamasına rağmen kırdan kent merkezine doğru olan göç sebebiyle
kent için tasarlanan eğitim hizmetlerinde kaynak yetersizliği ortaya çıkmaktadır. Özellikle
okullardaki laboratuvar ve ekipmanlar yetersizdir.

▪ Öneri 40.1 Eğitim yatırımları planlanırken illerin kendi içinde yaşanan kırdan kente göç unsuru
dikkate alınmalıdır.

▪ Öneri 40.2 Özellikle liselerde laboratuvar ve atölye ekipmanlarının eksiklikleri giderilmelidir.

▪ Öneri 40.3 Okulöncesi eğitim kurumlarının sayısı ve kalitesi arttırılmalı, kurum içi eğitim ve
öğretim materyallerinin çeşitlendirilmesi sağlanmalıdır.

▪ Öneri 40.4 Tüm öğretim kurumlarında alanlarında uzmanlıklarını arttırmak isteyen öğretmenler
yeni için hizmet içi eğitim modelleri geliştirilmelidir.

Bulgu 41. Bölge kırsalında ve merkeze uzak ilçelerde tayin ile gelen öğretmenlerin çalışma süreleri
çok kısadır. Bu yerlere gelen öğretmenler kısa süre içinde daha merkezi yerleşimlere tayinlerini
istemekte ve gitmektedirler. Bu sebeple, eğitimde insan kaynakları yönetiminde süreklilik
olmamakta ve eğitim hizmetlerinde sorunlar yaşanabilmektedir. Bu da eğitim kalitesini negatif
olarak etkilemektedir.

▪ Öneri 41.1 Öğretmenlerin tercih etmedikleri kırsal kesimlerde kalmalarını artırıcı teşvikler ve
sosyal olanaklar planlanmalıdır.

Bulgu 42. Köylerde nüfusun azalması sebebiyle en az 12 çocuk olmayan köylerin okulları
kapanarak taşımalı eğitim sistemine geçilmektedir. Özellikle Kastamonu İli’nin dağlık coğrafi yapısı
taşımalı eğitimi zorlaştırmakta ve çocukların her gün yorucu yolculuklar yapmasına sebep
olmaktadır.

▪ Öneri 42.1 Köye dönüşü ve tersine göçü teşvik eden kırsal politikaların uygulanması
yaygınlaştırılmalı, Bölge’ye uygun projeler üretilmelidir.
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EĞİTİM

Bulgu 43. Bölge’de yoğun olan yaşlı ve engelli nüfusun bakımı için nitelikli eleman eksikliği
çekilmektedir.

▪ Öneri 43.1 Bölge üniversitelerindeki mevcut Sosyal Hizmetler Bölümleri ve Sağlık
Bilimleri Fakülteleri güçlendirilmeli, yaşlı ve engelli bakımı üzerine uzmanlaşacak personel
yetiştirmesi sağlanmalıdır. Ayrıca bu personelin Bölge illerindeki kurumlarda staj yapması
sağlanmalı ve başarılı gençlerin yine Bölge illerinde istihdam edilmesi sağlanmalıdır.

▪ Öneri 43.2 Bu alanda çalışacak kurumların yurtdışındaki örnek uygulamaları yerinde
ziyaret ederek ve Bölge’ye uygun uygulamaları geliştirecek şekilde bir fizibilite çalışması
yapmalıdır.

▪ Öneri 43.3 Bölge’deki liselerden mezun olacak başarılı öğrencileri Bölge
üniversitelerindeki sağlık ve bakım ile ilgili bölümlere yönlendirecek stratejiler ve mekanizmalar
geliştirilmelidir.

Bulgu 44. Bölge’de turizm alanında nitelikli eleman eksikliği çekildiği, Bölge illerindeki
turizm meslek okullarından mezun olan öğrencilerin çalışmak için daha çok Bölge dışındaki
illeri tercih ettikleri belirlenmiştir.

▪ Öneri 44.1 Bölge’de yaşlı bakım sağlık turizmi fizibilite çalışması yapılmalı bu konuya
ilişkin eylem planı ve strateji geliştirilmelidir.

▪ Öneri 44.2 Turizm meslek okulları mezunlarının Bölge’de kalmalarını teşvik edici farklı
projeler oluşturulmalıdır.

▪ Öneri 44.3 Bu okullardan mezun olan öğrencilerin Bölge’de staj yapmalarının zorunlu
kılınması ve istihdamlarının sağlanmasına yönelik teşvik edici projeler yapılmalıdır.
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EĞİTİM

Bulgu 45. Engelli çocukların eğitim sürecinde, kaynaştırma sınıflarının açılması, özel
eğitimin devamlı olmaması, özgül öğrenme güçlüğü gibi durumların tespit edilmesi
konusunda özel çocuklar ve aileleri zorluklar yaşamaktadır.

▪ Öneri 45.1 Engelli ve öğrenme güçlüğü olan çocukların kaynaştırma öğrencisi olarak
okuldaki eğitimlerine devam etmeleri için gerekli stratejiler yürütülmelidir. Okullarda görev
yapan idareci ve öğretmenlere rehberlik konusunda ve diğer velilere ve öğrencilere sosyal
entegrasyon konusunda eğitim, etkinlik ve atölye çalışmaları düzenlenmelidir.

▪ Öneri 45.2 Özel eğitime ihtiyaç duyan özel bireylerin eğitimlerinin sürekli olması (yazın
okullarının tatile girmemesi), alabildikleri eğitim saatlerinin arttırılması ve bu alanda
uzmanlaşmış eğitmenlerin hizmet vermesi sağlanmalıdır.

▪ Öneri 45.3 Özgül öğrenme güçlüğü gibi özel durumlar konusunda öğretmenler ve veliler
bilgilendirilmelidir. Bu özel durumların tespit edilmesi ve en kısa zamanda rehberlik ve
araştırma merkezine yönlendirilmesi sağlanmalıdır.

Bulgu 46. Üniversiteden mezun olan gençler Bölge’de kalmayıp Bölge dışına göç
etmektedir.

▪ Öneri 46.1. Bölge’de beyin göçünün engellenebilmesi için Bölge illerindeki liselerden
mezun olup üniversite sınavında ilk %10 içindeki öğrencileri Bölge’de tutacak stratejiler
geliştirilmelidir. Bu öğrencilere üniversiteden mezun olduktan sonra Bölge’deki kurum ve
kuruluşlarda istihdam önceliği sağlanan programlar geliştirilmelidir.

▪ Öneri 46.2. Kurumlar destekli genç girişimcilik eylem planı ve stratejileri hazırlanmalıdır.

▪ Öneri 46.3. Üniversite sanayi iş birliği ile nitelikli işgücünün, ilgili sektörlerle ilişkisi
sağlanmalıdır.
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SAĞLIK

Bulgu 47. Yaşlı nüfusun yüksekliği sebebiyle Bölge’de verilen sağlık hizmetleri
için yeni düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

▪ Öneri 47.1 Yaşlı nüfusun fazlalığı sebebiyle Bölge’nin kronik hastalıklar da
denilen süregelen hastalıklar yükü sağlık hizmetleri planlanırken dikkate
alınmalıdır. Demans, alzheimer, tansiyon, felç, göğüs hastalıkları gibi kronik
hastalıklara yönelik olarak Bölge hastanelerinin daha yoğun çalışmasını
sağlayacak planlar yapılmalıdır.

▪ Öneri 47.2 Hastanelere ulaşma güçlüğü çeken yaşlı ve engelliler için evde
bakım hizmetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu konuda
çalışan kurumların araç filoları ile ilgili planlamaları yeniden gözden geçirilmeli ve
kurumlar güçlendirilmelidir.

▪ Öneri 47.3 Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan
problemler ile karşılaşan hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini, başta
ağrı olmak üzere tüm fiziksel, psiko-sosyal ve ruhsal problemlerin erken tespit
edilerek ve etkili değerlendirmeler yapılarak önlenmesi veya giderilmesi yolları ile
arttıran bir yaklaşımdır. Palyatif bakım konusunda Bölge hastaneleri güçlendirilmeli,
palyatif bakım merkezleri açılmalıdır.

▪ Öneri 47.4 Yaşlılık dönemindeki sağlık sorunları ve bu sorunların tedavileriyle
ilgilenen tıp dalı olan yaşlılık hekimliği ya da geriatri konusunda Bölge hastaneleri
güçlendirilmeli, hastanelerde geriatri bölümleri kurulmalıdır.

▪ Öneri 47.5 Bölge’de bir Geriatri Merkezi ya da Yaşlılık Merkezi, Yaşlı Bakım
Köyü gibi vizyonsal projeler geliştirilmeli ve hayata geçirilmelidir.
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SAĞLIK

Bulgu 48. Kastamonu, kanser tarama göstergelerinde iyi durumda görünmektedir. Bölge de ise
sağlık okuryazarlığı ve organ bağışı göstergeleri Türkiye genelinden düşüktür.

▪ Öneri 48.1 Sağlık okuryazarlığı konusu, doktor tarafından tedavi edilen hastanın da tedaviye
dahil olması anlamında önem taşımaktadır. Bilinçli ve bilgi düzeyi yüksek hasta, doktorun işini
kolaylaştırdığı gibi tedavinin de daha etkin olarak sürmesini sağlayabilmektedir. Bu konuda Bölge
halkının farkındalık seviyesini artırıcı eğitim ve seminerler düzenlenmelidir.

▪ Öneri 48.2 Organ bağışı konusunda Bölge halkının farkındalığının artırılması için eğitimler
verilmeli ve Bölge’nin organ bağışı göstergeleri iyileştirilmelidir.

▪ Öneri 48.3 Kanser tarama konusunda sağlık bakanlığı personeli ile ortak projeler geliştirilmeli,
kanser tarama yöntemlerinin özellikle Bölge ilçeleri için yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

▪ Öneri 48.4 Meme kanseri taraması yapılan (mamografi cihazları Merkez KETEM ve İnebolu
Devlet Hastanesi) yerlere kişilerin taşınmasının sağlanması.

▪ Öneri 48.5 Toplum Sağlığı Merkezlerinin şehir merkezi dışında da kullanabilecekleri kanser
tarama araçlarıyla donatılmış mobilize araçlar alabilmeleri sağlanmalı ve bu araçlar yardımıyla
kırsalda kanser tarama hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır.

▪ Öneri 48.6 Devlet hastanelerinin şehir dışına taşındığı yerlerde özellikle yaşlıların ve yoksulların
hastaneye ulaşım konusunda yaşadıkları sorunları giderecek stratejiler geliştirilmelidir.

▪ Öneri 48.7 Toplum Sağlığı Merkezleri ve hastanelerde bulunan Gebe Bilgilendirme Sınıflarında
hamile ve yeni doğum yapmış kadınlara, doğuma hazırlık ve yeni doğan bebek bakımı ile ilgili kurslar
düzenli olarak verilmeli ve bu kursların tanıtımları yapılmalıdır.
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SAĞLIK

Bulgu 49. Bölge halkı tarafından dile getirilen bir diğer sorun da sağlık

hizmetleri için diğer illere gitmek zorunda kalmaları veya teşhis ve tedavi

için büyük illerdeki hastanelere sevk edilmeleri olmuştur.

▪ Öneri 49.1 Bölge’deki uzman hekim sayıları artırılmalı, hastaneler

güçlendirilmelidir.

▪ Öneri 49.2 Bölge’deki hastanelerde her branştan uzman hekimin atanması

ve uzun süre kalmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Bulgu 50. Depresyon, yalnızlık ve izolasyon, madde bağımlığı, aile çatışması,

şiddet gibi konular yaşanılan çevrede karşılaşılan sorunlar olarak öne

çıkmıştır.

▪ Öneri 50.1 Bu konularda psikolojik desteğe ihtiyacı olan farklı gruplar için

grup terapi yöntemlerini içeren programlar düzenlenebilir.
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GÜVENLİK

Bulgu 51. İllerde ana caddelerde geç saatlerde hızlı ve tehlikeli araç
kullanımı, yarış yapan araçlar ve sürücülerin yarattığı tehlikeler de çok kez
dile getirilen sorunlardandır.

▪ Öneri 51.1 Bu sorunların yaşandığı yollar tespit edilmeli, özellikle geceleri
trafik denetimleri artırılmalıdır.

Bulgu 52. Gençler arası gruplaşma sorunu az da olsa dile getirilen sorunlardandır.

▪ Öneri 52.1 Gençlere yönelik sosyal programlar artırılmalıdır ve gençlerin
katılımını sağlayacak mekanizmalar geliştirilmelidir.

TURİZM

Bulgu 53. Bölge’de turizm sektörünün geliştirilmesi gerekmektedir.

▪ Öneri 53.1 Mevcut Kastamonu Turizm İl Eylem Planı dikkate alınmalı ve
uygulanmalıdır.

▪ Öneri 53.2 Yaşlılara yönelik sağlık turizminin Bölge’de yapılıp
yapılamayacağına dair fizibilite çalışmaları gerçekleştirilmelidir.
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ULAŞTIRMA

Bulgu 54. Sinop liman şehri olmasının getirdiği avantajı yeterince

kullanamamaktadır, deniz yolu ile diğer illere veya ülkelere ulaşım zayıftır.

▪ Öneri 54.1. Sinop limanını hareketlendirecek, deniz yolu ile yolcu ve yük

taşımacılığını özendirecek stratejiler hazırlanmalıdır.

▪ Öneri 54.2. Bölge demiryolu hatlarının limanlar ile bağlantısı geliştirecek

planlar ve stratejiler geliştirilmelidir. Örneğin, Sinop limanı Samsun’a demiryolu

ile bağlanarak bir yük boşaltma merkezi haline getirilebilir.

Bulgu 55. Bölge illerinin otobüs taşımacılığı açısından yakın bazı illerle

direkt ulaşımı bulunmamaktadır.

▪ Öneri 55.1 Otobüs taşımacılığı yakın iller de programa alınarak yeniden

planlanmasını sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır.
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GELİR GETİRİCİ FAALİYETLER

Bulgu 56. Bölge kalkınması için Bölge illerinde gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve
yeni iş sahalarının açılması önemlidir.

▪ Öneri 56.1 Bölge’de yetişen kestane, armut, ekşi elma, kokulu üzüm gibi ünik tarımsal
ürünlerin neler olabileceğine ilişkin bir rapor hazırlanmalı ve bu ürünlerin üretimi
yaygınlaştırılarak pazarlama ve satış konusunda çiftçiye yardımcı olunmalıdır.

▪ Öneri 56.2. Bölge halkına yerel hediyelik eşyalar tasarlanması konusunda destekler
verilmeli, hediyelik eşya üretimi ve pazarlanması konularında yardımcı olunmalıdır.

▪ Öneri 56.3. Bölge’de azalan hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi sağlanmalı, köylerde
bu konuda eğitim çalışmaları gerçekleştirilmeli, hayvancılıkla uğraşan aileler teşvik edilmelidir.

Bulgu 57 Bölge’deki ilçe ve köylerde yaşayanların gelirleri şehir merkezinde yaşayanlara
göre daha düşüktür.

▪ Öneri 57.1. Bu makası daraltmak için sadece il merkezlerinde değil ilçe ve köylerde de
projeler desteklenmelidir. Bölge içi gelir eşitsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla yoksul ve
dezavantajlı yerlere ağırlık vermelidir.

▪ Öneri 57.2. Sadece il merkezlerinde değil ilçe ve köylerde de ikamet edenlere mikro
projeler üretebilmesi için eğitimler verilmeli, proje üretme kapasiteleri geliştirilmelidir.

▪ Öneri 57.3 Bölge’ye has tarım ürünlerine ilişkin fizibilite çalışmaları yaptırılmalıdır.
Örneğin, Erfelek’te kestane üretimi geliştirilebilir, Dikmen’de bal üretimi desteklenebilir,
Tosya’daki kızılcık, kuşburnu fabrikası benzeri oluşumlar kurulabilir. Bu ürünlerin organik
olarak üretilmeleri sağlanabilir.
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SOSYAL HAYAT

Bulgu 58. Sosyal hayata ait memnuniyet çoğu zaman kentte yaşayanların, yaşadıkları
diğer memnuniyetsizlikleri daha hafif oranda değerlendirmelerine yol açmaktadır.

▪ Öneri 58. Genel olarak sosyal imkanları artıracak, insanların sosyal ihtiyaçlarını
karşılayacak ve memnuniyet düzeylerini yüksek tutulacak projeler geliştirilmelidir.

Bulgu 59. Bölge’de sosyal hayatın yetersizliği, hem Bölge dışına olan özellikle nitelikli
insan göçünü artırıcı hem de genel olarak önemli bir sorun olarak ortaya çıkmış
bulunmaktadır.

▪ Öneri 59.1. Bölge’deki tiyatro ve sinema salonları iyileştirilerek sürdürülebilirliklerini
sağlayacak projelere destek verilmelidir.

▪ Öneri 59.2. Çocuk tiyatrosu, tiyatro günleri, gezici tiyatro etkinlikleri düzenlenerek
sürdürülebilirliklerini sağlayacak destekler verilmelidir.

▪ Öneri 59.3. Okullarda drama ve pandomim dersleri verilmeli, oyunculuk ve yazarlık
konusunda destekler sağlanarak, yerel tiyatroların kurulması teşvik edilmelidir.

▪ Öneri 59.4. Yaz mevsiminde artan şehir nüfusları da dikkate alınarak uygun
alanlarda yazlık sinema salonlarının kurulması ve işletilmesi teşvik edilmeli, açık hava
sinemaları organize edilmelidir.

▪ Öneri 59.5. Fotoğrafçılık, doğa yürüyüşü, ekstrem sporlar, oryantiring gibi konularla
ilgilenen kulüp ve oluşumlar desteklenerek “herkese bir hobi” seferberliği başlatılmalıdır.
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SOSYAL HAYAT

Bulgu 59. Bölge’de sosyal hayatın yetersizliği, hem Bölge dışına olan özellikle nitelikli insan
göçünü artırıcı hem de genel olarak önemli bir sorun olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır.

▪ Öneri 59.6. Bölge genelinde kamu kuruluşlarının veya özel sektördeki
işletmelerin kendi bünyelerinde kurdukları futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi,
bilardo gibi farklı spor dallarındaki spor kulüpleri desteklenerek kamu kulüpleri
ligleri oluşturulmalı ve karşılaşmalar düzenlenmelidir.

▪ Öneri 59.7 Türkiye Satranç Federasyonu ile ortak bir çalışma gerçekleştirilerek
satrancın Bölge’de yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmeli, Bölge
illerinde düzenli olarak satranç turnuvalarının organize edilmesi sağlanmalıdır.

▪ Öneri 59.8. Belli aralıklarla Bölge halkına yönelik konulu fotoğraf ve resim
yarışmaları düzenlenerek, gelen eserlerin profesyonel bir jüri tarafından
değerlendirilmesi sağlanmalı, dereceye girenlere ödüller verilerek eserleri
sergilenmelidir.

Bulgu 60. Bölge illerinde kültür merkezlerinin kapasitelerinin yetersiz olduğu
görülmektedir.

▪ Öneri 60. İllerde kültür merkezleri kurulmalı veya kapasiteleri artırılmalıdır. Bu
merkezlerin yönetiminde profesyonel yardım alınarak sergi, konser, fuar gibi
etkinliklerin belli aralıklarla düzenlenmesi sağlanmalıdır.
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