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.............Hususi “İdareler (özel idareler) büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak
vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve
salahiyetlerini tam kullanmalıdır.
Mustafa Kemal ATATÜRK

GİRİŞ
Günümüzde toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen, hızlı bir değişim ve dönüşüm
yaşanmaktadır. 20. yüzyılın son çeyreğinde başlayan ve halen devam eden bu değişim ve dönüşüm
süreci, her alanda olduğu gibi kamu yönetim düşüncesi, yapısı ve fonksiyonları üzerinde derin izler
bırakmış, neyi, nasıl yapması gerektiğinden hareketle, devletin görevlerinde ve iş yapma
yöntemlerinde yeni tartışmalara yol açmıştır.
Kamunun rolünün yeniden tanımlanmasına yol açan bu tartışmalar, kamu yönetiminin
demokratikleşmesi taleplerini de beraberinde getirmiştir. Geleneksel temsil yönteminin yeterli
olmadığı, daha demokratik bir kamu yönetimi için, yönetim ve hizmet sunumunda açıklık, katılım,
sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi gerektiği, bu ilkelerin aynı zamanda
etkin bir kamu yönetiminin zorunlu unsurları arasında olduğu bilinmektedir.
Yeni kamu yönetimi anlayışı, dünyada yaşanan bu gelişmeler ve çeşitli ülkelerde yaşanan
tecrübeler ışığında ülkemizi 21. yüzyılda çağdaş bir yönetim zihniyetine ve yapısına kavuşturmak
amacını taşımaktadır. İyi yönetişim olarak da tarif edilebilecek bu çağdaş yönetim zihniyeti ve
yapısı;


Katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışa sahiptir.



Pro-aktif ve gelecek yönelimli bir bakışı esas alır.



Girdi odaklı olmaktan sonuç ve hedef odaklı olmaya yönelir.



Kendine odaklı olmaktan vatandaş odaklı olmaya geçişi hedefler.

Bu yeni anlayış içinde, 21. yüzyılda kamu yönetimi;


Şeffaf olmak,



Katılımcı olmak,



Düşük maliyetle çalışmak,



Etkili olmak,



İnsan haklarına saygılı olmak,



Belirsizliği ve ayrımcılığı azaltacak şekilde hukuka dayanmak ve



Öngörülebilir olmak zorundadır.

Yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetimde etkinlik ve verimliliği temel almaktadır. Geleceğin
belirsizliklerine karşı hazırlıklı olma, hızlı karar alma ve sorunlara süratle uygun çözümler bulma,
değişime uyum sağlamanın temel gerekleridir. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahalli
idarelerde de bir dönüşüm ve değişimi gerekli kılmaktadır. Mahalli idarelerin teşkilat yapıları,
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görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da değişimin konusu olacaktır. Bu
idarelerde aşırı bürokratik yapıların kaldırılması, etkin çalışan esnek ve daha küçük birimlerin
oluşturulması, çalışma yöntem ve süreçlerinin sorgulanması gerekmektedir.
Esnek ve yatay örgütlenme yanında, geleceği öngören stratejik yönetimin öne çıkması;
kamunun girişimci ve rekabet edebilir olması gerektiğine vurgu yapılması, ademi merkeziyetçilikle
de uyumlu olan bir durumdur. Kamu hizmetlerinin sunumunda mahalli idarelere daha çok görev ve
sorumluluk verilmesi, merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki yetki ve kaynak dağılımının
geleneksel yapısının değiştirilmesini de zorunlu kılmaktadır.
Dolayısıyla mahalli idarelerin daha fazla yetki, sorumluluk ve kaynakla desteklenmesi, bu
idarelerin yönetim yapı ve anlayışlarında da buna uygun değişimleri gerektirmektedir. Gün geçtikçe
yenilenen ve çeşitlenen toplumsal ihtiyaç ve beklentilerin daha iyi karşılanabilmesi, bu alandaki
çağdaş değişim ve gelişmelerin yeterince kavranmasından geçmektedir. Yerel nitelikli kamu
hizmetlerinin

sunumunda

hizmetlerden

yararlananların

memnuniyetini

artırmak,

hukuka

uygunluğu, etkinliği ve verimliliği sağlamak için vatandaş taleplerini temel alan bir anlayışı
yönetime hâkim kılmak gerekmektedir. Sonuca odaklanan bir yönetimde hesap verebilirliği,
açıklığı, saydamlığı, katılımı, öngörülebilirliği kapsayan mekanizmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
Mahalli idareler, temsili demokraside halkın yerel kamusal menfaatlerinin teminatıdır. Diğer
taraftan, demokratik sistemin önemli bir unsuru olarak çoğulculuğun, katılımın sağlanmasında,
yerel ve ulusal menfaatlerin uzlaştırılmasında, halkın tercihleri ile talep ve beklentilerinin yönetime
yansıtılmasında mahalli idarelerin önemli rolleri bulunmaktadır. Mahalli idareler, halkın katılımını
sağlamada merkezi idareye göre çok daha fazla imkan ve yeteneklere sahiptir ve böylece tüm
sistemin yönetim kapasitesini de güçlendirmektedir.
Mahalli idareler, vatandaşlara ilave seçme ve seçilme imkanı sağlamakta, sivil toplum
örgütleri de dahil olmak üzere onlara daha fazla katılım imkanı vermektedir. Böylece adeta
demokrasi için eğitim merkezleri işlevini görmektedir. Ayrıca, mahalli politikacılar her gün birlikte
oldukları halka karşı daha fazla sorumluluk hissetmektedir.
Yeni kamu yönetimi anlayışı gereği olarak, gelecek yönelimli ve katılımcı bir anlayış içinde
“Stratejik Yönetim” yaklaşımına geçilmektedir. Stratejik yönetim kapsamında;


Ortaya konan yeni zihniyete uygun bir şekilde geleceğe dair tasarım geliştirme



Misyon ve vizyon belirleme



Temel amaç politika ve öncelikleri şekillendirme



Ölçülebilir başarı göstergeleri oluşturma ve önceden ilan etme



İnsan kaynaklarının geliştirme unsurları vurgulanmaktadır.
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Örgütsel tasarımda ise, değişimin izlenmesi ve zaman geçirilmeden uyum sağlanması küçük,
etkin ve esnek yapıların önemini artırmaktadır. Bu kapsamda, dinamik ve bilgi temelli bir anlayışın
gereği olarak;


Merkezi yönetim yerine yerinden yönetim



Esnek ve yatay organizasyon yapıları



Çakışmaların ve çatışmaların engellenmesi



Gereksiz hizmetlerin tasfiyesi, hizmet satın alımı gibi unsurlar desteklenmektedir.

Yeni kamu yönetimi anlayışına uygun olarak yasalaşan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanunu’nun temel amaçlarından biri de, İl Özel İdarelerinde stratejik yönetim anlayışını tesis
etmektir. Özel İdareler, stratejik amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için
gerçekleştirecekleri hedeflerini faaliyetleri kapsayacak şekilde stratejik plan yapacaklardır. Yıllık
çalışma programlarıyla bütçelerini ve performans ölçütlerini bu plana göre oluşturacaklardır.
Böylece geleceğe dönük politikalar oluşturarak, sorunlara uzun vadeli çözümler getirecek ve sonuç
odaklı bir anlayışa sahip olacaklardır.
Yukarıda belirtilen kamu yönetimi reformu anlayışına uygun olarak,

2003 ve 2004

yıllarındaki Yüksek Planlama Kararları ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükmü gereğince
Aksaray İl Özel İdaresinde stratejik plan çalışmalarına DPT’nin hazırlamış olduğu stratejik
planlama kılavuzu doğrultusunda 2009 yılı Nisan ayında başlanmıştır.
Aksaray İl Özel İdaresi’nin stratejik planı, özverili ve öngörülü bir çalışma ve başarı ile
tamamlanmıştır. Aksaray İl Özel İdaresi, artan görevlerini dikkate alarak, geleceğe dönük
faaliyetlerini ayrıntılı olarak önceliklendirerek ve ulusal düzeydeki plan ve programlarla
ilişkilendirerek Stratejik Planını oluşturmuştur.
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Yasal Dayanak
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9.maddesi ile 5302 sayılı İl Özel
İdaresi Kanunu’nun 31.maddesinde, İl Özel İdareleri, stratejik plan ve yıllık performans planı
hazırlamakla yükümlü kılınmıştır.
Amaç
Aksaray İli İkinci Stratejik Planının amacı; ulusal ve bölgesel plan hedefleri ve
politikalarıyla uyumlu biçimde, ilin yerel potansiyelini harekete geçirmek ve kaynakların rasyonel
kullanımını sağlayarak, sürekli ve sürdürülebilir bir gelişmeyi planlamaktır. Stratejik Plan ilde
kurulu çevrenin (fiziksel, sosyal ve ekonomik) mekânsal ve sektörel düzenlemesini yapmaya dönük
bir çalışmadır. İl Özel İdaresi Kanunu ile mevzuattaki diğer kanunların İl Özel İdarelerine
verdikleri yetki çerçevesinde, ilde yaşayanlara ve gelecekte yaşayacaklara, yaşanabilir bir kent
formu sunmayı, bu hedefe ulaşmada izlenecek sektörel gelişme stratejileri ortaya koymaktır.
Aksaray İli ve İl Özel İdaresinin kuvvetli ve zayıf yönlerini, darboğazları, görme olanağı
verecek ve potansiyeli harekete geçirecek, İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer Kanunlarla İl Özel
İdarelerine verilmiş bulunan yetki ve görevlerin yerine getirilmesini, ulusal ve bölgesel kalkınma
planlarının hedeflerine ulaşmasını sağlayacak bir yol haritası çizilmeye çalışılmıştır.
Kamu sektörünün etkin desteğini de sağlayarak, ilin potansiyelini harekete geçirme,
kaynaklarını rasyonel kullanma, sürekli ve sürdürülebilir kalkınmasını sağlama ve ilçeler
arasındaki gelişme farklarının en aza indirilmesine öncülük etmeyi amaçlamaktadır.
Kapsam
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6.maddesinde İl Özel İdarelerinin görevleri
maddeler halinde sayılmıştır.
Buna göre, İl Özel İdaresi İkinci Stratejik Planı;
a) 5302 sayılı Kanunun 6. maddenin (b) fıkrasında belirtilen belediye sınırları dışındaki
hizmetleri: “İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin
desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetler.”
b) 5302 sayılı Kanunun 6. maddenin (a) fıkrasında belirtilen, il sınırları içinde kalan
hizmetleri: “Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve
iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar,
yoksullara mikron kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim
kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının
karşılanmasına ilişkin hizmetler.”
c) İl sınırları içinde veya belediye sınırları dışında, diğer kanunlarla verilen hizmetleri,
d) İlin mahalli ve müşterek nitelikteki hizmetlerini, kapsamaktadır.
Stratejik Planın Onaylanması, Kullanımı ve Revizyonu
Başbakanlık DPT tarafından hazırlanan “Stratejik Planlama Kılavuzu” çerçevesinde,
Kalkınma Planları ve yıllık programlar ile diğer ilgili programlar ve yatırımcı kamu kurum ve
kuruluşlarının teklif ve önerileri dikkate alınarak hazırlanmış olan Aksaray İl Özel İdaresi İkinci
Stratejik Planı, 5302 sayılı Kanunda belirtilen süreçlerden geçerek yürürlüğe girer.
İl Özel İdaresi ile ilgisi bulunan, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları bütçe tekliflerini
stratejik planda öngörülen stratejik amaç ve hedeflerle ilişkilendirmekle yükümlüdürler.
Kuruluşların bütçe teklifleri İl Özel İdaresi tarafından değerlendirilip, birleştirilirken, stratejik plana
uygunluk da temel bir ölçüt olarak dikkate alınacaktır. Böylece, bütçe sürecinde kuruluşları
onaylanmış stratejik planlarına uygun olmayan proje ve faaliyetlerini teklif etmeyeceklerdir.
Stratejik planda yapılacak temel değişiklikler planın onaylanmasına ilişkin sürece tabidir.
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STRATEJİK PLANLAMA
Stratejik Planlama, İdaremizin bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki
yolu tarif eder. İdaremizin amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak
yöntemlerin belirlenmesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. İdaremiz
bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına,
kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder.
AKSARAY’IN TARİHÇESİ
Cumhuriyetin ilk yıllarında (1920) yapılan ilk teşkilatlanmada, daha önce sancaklara bağlı
olan mutasarrıflıklar Vilayete dönüştürülmüştür. Aksaray Mutasarrıflığı da bu teşkilatlanma
içerisinde müstakil Vilayet yapılmıştır. O gün Aksaray Mutasarrıfı olan Abdullah Sabri Karter ilk
Aksaray Valisi olmuştur. 1923 yılına kadar bu görevde kalan Abdullah Karter 15.11.1923’te
görevi Ziya Günar’a devretmiştir. Ziya Günar 01.06.1932'de görevi Arif Hikmet Onat’a
bırakmıştır. Arif Hikmet Onat bu görevde iken, TBMM tarafından çıkartılan 20.05.1933 gün ve
2197 sayılı Bazı Vilayetlerin İlgası ve Bazılarının Birleştirilmesi Hakkında Kanun’la Aksaray
kaza yapılmıştır.
Bu Kanunun 3.maddesine istinaden Aksaray, daha önce kendisine bağlı olan Arapsun
(Gülşehir) kazası ile birlikte Niğde’ye bağlanmış, Şereflikoçhisar ise Ankara'ya bağlanmıştır.
Aksaray, Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayi hamlesine başlamış, ülkenin kalkınmasına o
günkü şartlar içerisinde katkıda bulunmuştur. Bunun ilk örneklerinden bir tanesi, o günkü Aksaray
Mebusu Vehbi Çorakçı’nın teşebbüs ve büyük gayretleri ile Azm-i Milli Un Fabrikası yapılmıştır.
Yine 1926'da henüz ülkenin üç-beş şehri elektrik enerjisi ile aydınlatılırken, kurulan hidroelektrik
santrali ile şehir aydınlatması sağlanmıştır.
Milli Mücadele sırasında Kuvay-i Milliye Kuvvetleri'ni destekleyen Aksaray, 344 evladını
vatan uğruna şehit vermiştir. 1933'te ilçe olan Aksaray, bu yıldan sonra hak ettiği hiçbir yatırımdan
faydalanamamıştır. Etrafındaki köy hükmündeki ilçeler gelişir, güzelleşirken; Aksaray sürekli
yerinde saymıştır. Türkiye’nin karayolları ağının en can alıcı noktasında olmasına, tarih boyunca
kullanılan Kral Yolu ve İpekyolu’nun tam üzerinde bulunmasına rağmen, ne büyük bir sanayi
tesisi kurulmuş, ne de büyük yatırımlara sahne olmuştur.
1933 yılında çıkartılan bir kanunla kaza olarak Niğde’ye bağlanan Aksaray, bunu bir türlü
kabullenememiştir. Çünkü nüfus bakımından, toprak bakımından, gelişmişlik bakımından
bağlandığı Niğde Vilayeti'nden daha ön sıralardadır. Üstelik coğrafi konumu daha elverişlidir.
Niğde Milletvekili olarak seçilip TBMM'de görev alan her Aksaray’lı, verdikleri kanun
teklifleri ile vilayet olma arzularını bütün yurt sathına duyurmuşlardır. Bu konuda ilk büyük
çalışma Niğde Milletvekili iken, Oğuz Demir Tüzün tarafından yapılmıştır. Oğuz Demir Tüzün,
01.04.1964 yılında verdiği bir kanun teklifi ile Aksaray'ın tekrar Vilayet olmasını dile getirmiştir.
Meclis İçişleri ve Bütçe Plan Komisyonunda görüşülerek kabul edilmiştir. Ancak, Adana
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu’nun muhalefet şerhiyle birlikte Millet Meclisine sunulan teklif,
meclis dosyalarında öylece kalırken, 1971 yılında yapılan ikinci teşebbüs de sonuçsuz kalmıştır.
1987 genel seçimleri sonunda Meclise Niğde Milletvekili olarak giren Aksaray
Milletvekilleri Raşit Daldal ve Mahmut Öztürk’te aynı konuda çalışmalar yapmışlardır. Verdikleri
kanun teklifleri ile Aksaray'ın il yapılmasını istemişlerdir. Millet Meclisinde görüşülen ve kabul
edilen tasarı 15.06.1989 gün ve 3578 sayı ile kanunlaşmış ve Aksaray 56 yıl sonra tekrar eski
günlerine kavuşmuştur.
1970'li yılların sonunda temeli atılan motor fabrikası Mercedes-Benz firmasına devredilmiş
ve Otomarsan adıyla 1980'li yılların ortasında faaliyete geçmiştir. Yine 1970'li yıllarda temeli
atılan, binaları kurulan Et-Balık Kombinası öylece terkedilmiştir. Süt Endüstrisi Kurumu Genel
Müdürlüğü tarafından küçük ölçekli bir süt ve süt mamulleri fabrikası kurulmuştur.
Vilayet olduktan sonra süratle gelişen Aksaray, nüfus ve sanayi açısından gelişimini
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sürdürmüştür. Özellikle 2004 yılında Kalkınmada Öncelikli İller kapsamına alınmış, bir süre sonra
da Organize Sanayi Bölgesine kavuşmuştur. Yine yıllardır daracık bir binada hizmet veren Devlet
Hastanesi yerine, 200 yataklı bir Devlet Hastanesi, bunun yanında Sosyal Sigortalar Kurumu
Dispanseri yapılmıştır.
Şehir içi yolları, bulvarlı ve dörder şeritli hale getirilen Aksaray; içme suyu, kanalizasyon hizmetleri ve yapılan yeni kamu ve özel binalarıyla da on bin yıl öncesinde başlayan yerleşik yaşamın
kesintisiz devamını sergilercesine, modern bir şehir hüviyetine kavuşmuştur.
COĞRAFİ YAPISI
Aksaray, ülkemizin kalbi sayılacak bir noktadadır. Orta Anadolu’nun ortasında; KuzeyGüney, Doğu-Batı doğrultusunda bulunan kara yollarının en can alıcı yerindedir. İlin yüzölçümü
7.997 km2, deniz seviyesinden yüksekliği 980 m’dir. 33–35 derece Doğu Meridyenleri ile 37–38
derece Kuzey Paralelleri arasında yer alan Aksaray’ın Kuzeyinde Kırşehir ve Ankara, Doğusunda
Nevşehir, Güneydoğusunda Niğde, Güneyinde ve Batısında Konya, Kuzeybatısında Tuz Gölü
bulunur.
Türkiye’nin 2.büyük gölü durumunda olan ve 1500 km2 yüzölçümüne sahip Tuz Gölü’nün
bir bölümü ilimiz sınırları içerisindedir.
Termal ve turizm yönünden önemli Acı Göl; ilimiz Sofular Kasabası ile Niğde ili
Narköy’ün müşterek gölüdür. Ayrıca Koca Göl, Kartal Gölü, Öksüz Gölü, Sarı Göl ve Uyuz Gölü
gibi irili ufaklı göller mevcut olup, Hirfanlı Barajı ve Eşmekaya Sazlıkları ilimiz sınırları içindedir.
Yüzey şekilleri itibariyle düz bir alana yerleşmiş olan Aksaray tamamen ovalarla kaplıdır.
Nevşehir ve Niğde sınırlarımız uzantısında sönmüş volkanik sıra dağlar uzanır. Bunlar; sönmüş bir
yanardağ olan Hasandağı (3268 m.), Melendiz Dağları (2898 m.), Ekecik Dağı (2138 m.)’dir.
Başlıca yaylalar ise Obruk, Haydar, Çağsak, Ali Ağa Ovası, Kemerseki ve Yeni Yayla’dır.
En önemli göl, Tuz Gölü, en önemli akarsu ise Melendiz Çayı (Ulu Irmak)’tır.
İKLİM
Aksaray ili orta iklim kuşağında olup, soğuk ve yarı karasal iklim tipindedir. Yazlar kurak
ve sıcak geçer, kışlar soğuk ve nispeten kısadır. En soğuk ayın ortalama sıcaklığı -3 0C, en düşük
sıcaklık – 29 0C, en yüksek sıcaklık 38,4 0C olup, yıllık sıcaklık ortalaması 11.5 0C’dir. Aksaray’da
yağışlar kış, ilkbahar ve sonbahar aylarına rastlar. Yıllık 350 mm üzerindedir. Yağış ortalamasının
%18,9’u sonbahar, %38,8’i ilkbahar %31,8’i kış ve %10,5’i de yaz mevsimlerinde görülür. Kış
mevsimi uzun sürer ve yağışlar genellikle kar halindedir. I.Alt Bölge yıllık 350 mm’nin altında, II.
Alt Bölge 350 mm’nin üstünde yağış alır. Nisan ve mayıs aylarında yağış maksimum düzeye
ulaşmaktadır. En düşük yağış ise ağustos ayında düşmektedir. Eylül ayına kadar bu durum
sürmekte, Ekim-Kasım aylarında sonbahar yağışları düşmektedir.
BASINÇ – NEMLİLİK
Ortalama aktüel basınç 904,8 milibardır. Rasat süresi içinde en yüksek aktüel basınç ocak
ayında 925,6 milibardır. En düşük aktüel basınç ise, yine ocak ayında 880,2 milibar olarak
ölçülmüştür. Nispi nem değerleri kış aylarında genellikle daha yüksek, sıcaklığın arttığı yaz
aylarında ise daha düşüktür. Yıllık ortalama nispi nem değeri % 62, en düşük nispi nem değeri ise
% 5’tir.
Aksaray’da yıllık ortalama bulutluluk 4,0 olarak tespit edilmiştir. Bütün yıl bulutluluğun en
az olduğu aylar yaz, en fazla olduğu aylar kış aylarıdır.
Sonuç olarak, yapılan çeşitli iklim tasniflerine göre Aksaray ili orta iklimler kuşağında olup
soğuk yarı kara iklim tipine sahiptir. En soğuk ayın ortalama sıcaklığı -3° C derecenin üstünde,
yazlar kurak, soğuk devredeki en yağışlı ayın miktarının üç katına eşittir. En kurak ayın yağış
miktarı 30 mm.’ den az, nadiren sisli, nemli, az yağışlı, nispeten serin ve en sıcak ay ortalaması
24°C dereceden azdır. Fakat birkaç ay toprak donabilir veya karla örtülü kalabilir.
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NÜFUS YAPISI
İlçe Adı
Merkez
Ağaçören
Eskil
Gülağaç
Güzelyurt
Ortaköy
Sarıyahşi
TOPLAM

Merkez Nüfus
161.323
3.696
17.098
4.956
3.085
18.506
4.624
213.288

Toplam Nüfus
251.628
11.284
25.517
21.691
14.259
39.699
6.525
370.603

İLÇE, KÖY VE BELEDİYELER
İLÇELER
Merkez İlçe
Ağaçören
Eskil
Gülağaç
Güzelyurt
Ortaköy
Sarıyahşi
TOPLAM

KÖY SAYISI

MAHALLE SAYISI

70
27
10
8
7
24
5
151

112
9
15
25
13
31
10
215

BELEDİYE
SAYISI
24
2
2
6
4
8
2
48

ÖZEL İDARENİN KURULUŞU
Anayasamızın 127.maddesine ve 5302 sayılı Kanuna göre İl Özel İdaresi, il halkının mahalli
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, İl Özel İdaresi’nin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev,
yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek, kuruluş esasları kanunla
belirtilen ve karar organları yine kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan,
taşınır taşınmaz malları ile müstakil bütçesi olan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu kuruluşudur.
İl Özel İdaresi’nin organları Vali, İl Genel Meclisi ve İl Encümenidir. İl Özel İdaresinin görev alanı
il sınırlarını kapsar.
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AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLATI
TEŞKİLAT YAPISI
TEŞKİLAT ŞEMASI
İL
GENEL
MECLİSİ

İL
ENCÜMENİ

VALİ

GENEL
SEKRETER

GENEL
SEKRETER
YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE
KENTSEL
İYİLEŞTİREM
MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN
KAYNAKLARI VE
EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN PROJE
YATIRIM VE
İNŞAAT
MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

ENCÜMEN
MÜDÜRLÜĞÜ

KÜTÜPHANE
MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇE ÖZEL İDARE
MÜDÜRLÜKLERİ

YOL VE
ULAŞIM
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

SU VE KANAL
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

5302 Sayılı Kanunda İl Özel İdaresi Teşkilatı
 Genel Sekreterlik
 Mali İşler
 Sağlık
 Tarım
 İmar
 İnsan Kaynakları
 Hukuk İşleri
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Ayrıca 5302 sayılı Kanun’da; “İhtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması,
kaldırılması veya birleştirilmesi İl Genel Meclisinin kararıyla olur.” hükmü yer almıştır.
Genel Sekreter, İl Özel İdaresi hizmetlerini Vali adına ve onun emirleri doğrultusunda,
mevzuat hükümlerine, İl Genel Meclisi ve İl Encümeni Kararlarına, İl Özel İdaresi’nin amaç ve
politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla İl
Özel İdaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir. Bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Genel
Sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Valiye karşı sorumludur. Toplam nüfusu
3.000.000'a kadar olan illerde, ihtiyaca göre en fazla iki, nüfusu bunun üzerinde olan illerde en
fazla dört genel sekreter yardımcılığı kadrosu ihdas edilebilir. İlçelerde, Özel İdare işlerini
yürütmek amacıyla Kaymakama bağlı İlçe Özel İdare teşkilatı oluşturulabilir.
İl Özel İdareleri’nin denetimi; faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı
olmak, çalışanların ve İl Özel İdaresi teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin
geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve
sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite
standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak
değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır. İl Özel
İdarelerinde iç ve dış denetim yapılır. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve
performans denetimini kapsar.
GÖREV VE YETKİLERİ
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6.maddesi, İl Özel İdaresinin görev ve
sorumluluklarını belirlerken, bu görev ve sorumlulukları iki bölümde ele almıştır. Birinci bölümde
yer alan görev ve sorumluluklar il sınırları içinde, ikinci bölümde yer alan görev ve sorumluluklar
belediye sınırları dışında İl Özel İdarelerine görev olarak verilmiştir. 5302 sayılı Kanunun dışında,
diğer bazı kanunlarla da İl Özel İdaresine verilmiş görevler mevcuttur.
a) İl Sınırları İçindeki Görevleri
 Gençlik ve Spor
 Sağlık
 Tarım
 Sanayi ve Ticaret
 İlin Çevre Düzeni Planı
 Bayındırlık ve İskan
 Toprağın Korunması, Erozyonun Önlenmesi
 Kültür, Sanat, Turizm
 Sosyal Hizmet ve Yardımlar
 Yoksullara Mikro Kredi Verilmesi
 Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları
 İlk ve Orta Öğretim Kurumlarının Arsa Temini, Binalarının Yapım, Bakım ve
Onarımları ile Diğer İhtiyaçlarının Giderilmesi
b) Belediye Sınırları Dışındaki Görevleri
 İmar
 Yol, Su, Kanalizasyon
 Katı Atık, Çevre Düzenleme
 Acil Yardım ve Kurtarma
 Orman Köylerinin Desteklenmesi
 Ağaçlandırma Park ve Bahçe Tesisi
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c) Diğer Kanunlarla Verilen Görevler
 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun
 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
 3194 sayılı İmar Kanunu
 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
 2872 sayılı Çevre Kanunu
 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
 2510 sayılı İskan Kanunu
 7478 sayılı Köy İçme Suları Kanunu
 3998 sayılı Köy Mezarlıklarının Korunması Hakkında Kanun
 7402 sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun
 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
İL ÖZEL İDARESİNİN GELİRLERİ VE GİDERLERİ
İl Özel İdaresinin Gelirleri
a) Kanunlarla gösterilen İl Özel İdaresi vergi, resim, harç ve katılma payları.
b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar.
c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler.
d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde
edilecek gelirler.
e) İl Genel Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı
ücretler.
f) Faiz ve ceza gelirleri.
g) Bağışlar.
h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler.
i) Diğer gelirler.
İl Özel İdaresinin Giderleri
a) İl Özel İdaresi binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve
onarımı için yapılan giderler.
b) İl Özel İdaresinin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret,
ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.
d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin
takip ve tahsili için yapılacak giderler.
e) İl Genel Meclisince belirlenecek ilkeler çerçevesinde köylere veya köylerin aralarında
kurdukları birliklere yapılacak yardımlar.
f) İl Özel İdaresi’nin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve birliklerle ilgili ortaklık payı,
üyelik aidatı giderleri.
g) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ve sigorta giderleri.
h) Yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.
i) Dava takip ve icra giderleri.
j) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.
k) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler.
l) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak
hizmetler ve diğer proje giderleri.
m) Sosyo-Kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.
n) Özel İdare hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri.
o) Doğal afet giderleri.
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p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.
Diğer finansman imkanları, 5302 sayılı Kanunun üçüncü bölümünde “Borçlanma ve İktisadi
Girişimler” başlığı ile yer almıştır.
Borçlanma
İl Özel İdaresi, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla belirtilen
usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir.
Şirket Kurulması
İl Özel İdaresi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen
usullere göre sermaye şirketleri kurabilir.
İşletme Tesisi
İl Özel İdaresi, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe
içi işletme kurarak yapabilir.
Bu işletmeler İl Özel İdaresi’nin tâbi olduğu usule göre denetlenir, hükmü yer almıştır.
Görüldüğü üzere, kanunla, bir alternatif finansman kaynağı olarak borçlanma yetkisi İl Özel
İdarelerine verilmiş ancak, çeşitli kurallara bağlanmıştır. Şirket ve işletme kurma yetkisi ise
Özelleştirme Kanunu’nun 26.maddesi ile Bakanlar Kurulu’nun iznine bağlanmıştır.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer kanunlarla İl Özel İdarelerine verilen görevlerin,
yeterli olarak yerine getirilebilmesi yukarıda sayılan gelir kaynakları ile mümkün görülmemektedir.
Bunların yanı sıra, 5302 sayılı Kanun ile “İl Özel İdare hizmetlerine gönüllü katılım
maddesi” konularak, Özel İdare hizmetlerinin yerine getirilmesi konusunda, bir yenilik getirilmiştir
Ayrıca 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 69.maddesinde
Madde 69- “İl Özel İdaresi, yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden
korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla ilin özelliklerini de dikkate alarak, gerekli
afet ve acil durum planlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar.” hükmü yer almıştır.
İl Özel İdaresine, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek
amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapma görev ve yetkisi verilmiştir.
İl Özel İdaresinin görevleri, devletin tüm görev ve fonksiyonlarını (savunma, asayiş, yargı
ve dışişleri) kapsar niteliktedir. Bu görevlerin fiilen, kaynak ve teşkilatlanma açısından yerine
getirilmesi ise, mümkün olmamaktadır. İl Özel İdarelerine 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3202
sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevler, o kadar geniş
kapsamlıdır ki, bu görevlerin, hemen, hemen tamamı merkezi yönetim birimleri tarafından da
yürütülmektedir. Özel İdarelere verilen görevleri, yerel yönetim görevi mi, merkezi yönetim görevi
mi, kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Oysaki 22.02.2005 tarihli 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanunu’nda sayılan görevlerin, “mahalli ve müşterek nitelikte olması” gerektiği belirtilmiştir.
İl Özel İdaresi’nin görev ve yetki alanı, kendisine yüklenen hizmetleri yürütemeyecek kadar
geniş olmakla beraber, belediyeler ve köyler arasında bölünmüş durumdadır. İl Özel İdareleri
günümüze dek, fiilen ellerinde kalan bir kısım görevleri, kendilerine ait olmayan personel, örgüt ve
parayla yapmak zorunda kalmıştır. Böylelikle, günümüzde başarı ile hizmet yapma olanağından
çok uzak düşmüş bulunmaktadırlar. Bu durum, bir yandan kırsal yerel topluluklar için çok önemli,
bayındırlık, eğitim, sağlık ve tarım hizmetlerinin yürütülmesinde aksaklıklar yaratmakta, öte
yandan siyasal katılma bakımından önemli sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunun
nedeni, bugüne kadar, İl Özel İdarelerine verilen görev ve sorumluluklar ile orantılı gelir, yetki,
imtiyaz, araç gereç ve personel verilmemiş olmasından kaynaklanmıştır. 22.02.2005 tarihli 5302
sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5286 sayılı Kanunla değişik 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler
Hakkındaki Kanun ile başlayan yeni dönemde bu durumun ortadan kalkacağı düşünülmektedir.
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İL ÖZEL İDARESİNİN DEVLET TEŞKİLATI İÇİNDEKİ YERİ
İl Özel İdareleri; kanunların öngördüğü belli ve ortak hizmetleri yürütmekle görevli taşınır
ve taşınmaz malları ile müstakil bütçesi ve karar organları bulunan, tüzel kişiliğe sahip birer kamu
kuruluşudur. Türk demokrasisinin temel okulları sayılmakta, yapıları itibariyle de kökleri yüzyıl
öncesine uzanan vazgeçilmez bir idare şekli olarak bilinmektedir. Bu yönü ile de Türkiye
Cumhuriyeti’nin her dönem Anayasalarında varlıkları kabul edile gelmiştir. Yerel yönetimlerin
görev, yetki ve sorumluluklarının geliştirilmesi doğrultusunda 21 Kasım 1988 yılında imzalanan
Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, devletimiz tarafından da kabul edilmiştir.
İl Özel İdarelerinin amacı; il halkının yol, su, eğitim, kültür, sağlık, tarım, ekonomi gibi
ortak ve mahalli ihtiyaçlarını karşılamak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve kalkınma
planlarının il düzeyinde başarısını sağlamaktır.
FAALİYETLERİ İZLEME - DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA SİSTEMİ
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 39.maddesinde İl Özel İdarelerinin faaliyetleri ile
ilgili şu ifadeler yer almıştır:
“Vali, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41.maddesinin dördüncü fıkrasında
belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş
performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların
nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporu Mart Ayı toplantısında Vali veya
Genel Sekreter tarafından İl Genel Meclisine sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına
gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır” denilmektedir.
İL ÖZEL İDARESİ ORGANLARI
İl Genel Meclisi
İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır. İlgili kanunda gösterilen esas ve usullere
göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.
Aksaray İl Genel Meclisi Üye Sayısı: 20
İlçelere Göre Dağılımı
Merkez İlçe
Ağaçören
Eskil
Gülağaç
Güzelyurt
Ortaköy
Sarıyahşi

6
2
3
2
2
3
2

İl Encümeni
İl Encümeni Valinin başkanlığında, İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir
yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere, Valinin her yıl
birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.
Vali
Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
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PAYDAŞLARIMIZ
İÇ PAYDAŞ
Vali
İl Özel İdaresi Birimleri
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Tarım İl Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
İl Sivil Savunma Müdürlüğü
Askeri Birlikler
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Baş.
Aksaray Üniversitesi
Kaymakamlıklar
Sayıştay
Devlet Planlama Teşkilatı
Ziraat Odası Başkanlığı
Tabipler Odası Başkanlığı
Eczacılar Odası Başkanlığı
Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
Müteahhitler
Çalışanlar
Köylüler
Veteriner Hekimleri Odası

DIŞ PAYDAŞ
Aksaray Belediyesi
İlçe Belediyeleri
Belde Belediyeleri
Maliye Bakanlığı
Kamu İhale Kurumu
Devlet Planlama Teşkilatı
Defterdarlık
İl Telekom Müdürlüğü
Tarım Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Üniversite
S.G.K. İl Müdürlüğü
Emniyet Müdürlüğü
Kamu İhale Kurumu
Sendikalar
Siyasi partiler
Medya (yazılı ve görsel basın)
Çiftçiler
Yetiştiriciler
İşsizler
Engelliler
Yoksullar
Gençler
Çocuklar
Yaşlılar
Birlikler

Güçlü Yönlerimiz
1. Yerel demokrasi bilincinin gelişme, yetki ve sorumluluk gücünün artması,
2. Hizmet alanı yetkimizin geniş olması,
3. Hizmetlerin yürütülmesinde resmi kuruluşlar arasında koordinasyonun gelişme eğilimi
göstermesi,
4. İlimizin hem tarıma hem sanayiye elverişli olması,
5. Coğrafi konumu nedeniyle ilimizin kavşakta bulunması,
6. İlimizin hazır beton ve inşaat malzemeleri imalatı yönünden zengin olması,
7. Toprak ve iklim şartlarının tarıma uygun olması,
8. Besleme değeri yüksek çayır ve meraların varlığı,
9. Personelimizin deneyimli olması,
10. İlimizin kültür ve turizm açısından zengin oluşu,
11. İş makinelerimizin varlığı,
12. Genç nüfusun fazla olması,
13. Endüstriyel alt yapının gelecek vaat etmesi,
14. Sağlık teşkilatının il geneline yayılmış olması,
Zayıf Yönlerimiz
1. Kamu kurumlarının kaynak yetersizliği,
2. Çalışanların motivasyon eksikliği,
3. Meslek içi eğitim yetersizliği ve verimsizlik,
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4. Çalışanların özlük haklarının yetersizliği,
5. Bürokratik işlemlerin yavaş işlemesi,
6. Nitelikli personel sayısının yetersizliği,
7. Kamuya ait arsa bulunmasında yaşanan sıkıntılar,
8. Kurumlar arası ve kurum içi personel arasında ücret dengesizliğinin bulunması,
9. Kamu kurum ve kuruluşlarında planlama anlayışının eksikliği,
10. Dağınık ve plansız yerleşim alanları,
11. Plansız kentleşme ve sanayileşme nedeniyle denetimin zorlaşması,
12. Kentin imar durumunun düzensizliği ve üst yapı yetersizliği,
13. Makine parkının eskiyen kısımlarının yenilenememesi,
Fırsatlar
1. Hükümet programları,
2. Avrupa Birliği uyum süreci,
3. Güçlü ve katılımcı yerel yönetimler anlayışının gelişmesi,
4. Çevre kavramının güncelliği ve kamuoyu hassasiyetinin bulunması,
5. İklim olarak uzun inşaat sezonuna imkan tanıması,
6. İlimizin her sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek iklim ve coğrafi koşullara sahip
olması,
7. Genç nüfus yapısı,
8. Büyük şehirlere yakın olmamız,
9. İnanç turizmine talebin artması.
Tehditler
1. Plansız sanayileşmenin getirebileceği hızlı nüfus hareketleri,
2. Yoğun göç alma potansiyelinin bulunması,
3. Kanun ve yönetmeliklerde sıkça yapılan değişiklikler,
4. Proje geliştirmede merkez kaynaklı gecikmeler,
5. Güncel siyasetin projeler üzerinde etkisi,
6. Sağlıklı çalışmayan bürokratik yapı,
7. Düzensiz ve çarpık yapılaşma nedeniyle doğal çevrenin giderek bozulması,
8. Kum ve taş ocaklarının çevreye zararlı olması,
9. Turizmin yeterince gelişmemiş olması,
10. Tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımının yetersiz olması,
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MİSYONUMUZ
Aksaray İl Özel İdaresi misyonu geçmişte, İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer kanunlarla
verilen görevleri demokratik, çağdaş, katılımcı, şeffaf, sürekli ve hesap verilebilir bir yönetim
anlayışı ile kıt olan kaynakların hizmet öncelikleri dikkate alınarak, etkin, verimli ve kaliteli bir
şekilde İl halkının yerel müşterek ihtiyaçlarının kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yerine
getirmektir.

VİZYONUMUZ
Çağdaş, katılımcı, ihtiyaç odaklı, verimli, ulaşılabilir ve şeffaf yerel yönetim anlayışı ile
istenen ve hedeflenen eğitim-öğretim, kültür, sağlık, spor, imar, ulaşım, tarım ve hayvancılık ile
AB standartlarını yakalamış, havası ve suyu temiz, yeşili bol üreten ve her sahada başarılı olan
model bir Aksaray.
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1- İL ÖZEL İDARESİ
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
DURUM ANALİZİ
Müdürlüğümüz 1989 yılında İl olan Aksaray’ımızda Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü
bünyesinde Etüt Proje Şube Müdürlüğü ile Sulama ve Toprak İşleri Şube Müdürlüğü olarak ve
daha sonra 13.01.2005 tarihinde kabul edilerek 16.03.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5286 Sayılı
Kanun ile Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün kaldırılması ile 5302 Sayılı Kanun kapsamında kurulan
İl Özel İdaresi bünyesinde Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir.
NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ
Hedefler
İl Özel İdaresinin ihtiyacı olan yol, kanalizasyon, içme suyu, sulama vb. her türlü Projenin
üretilerek yatırımlarının, planlı ve projeli olarak yapılması sağlanarak yatırımların minimum
maliyetle ve maksimum fayda hedeflenerek gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
- Görev alanımız içerisinde bulunan sulama faaliyetlerini gerçekleştirerek daha çok ürün
alınmasını ve köylünün refah düzeyinin yükseltilmesini sağlamak.
- Hayvan içme suyu tesisleri yaparak hayvancılığın geliştirilmesine katkıda bulunmak.
- Toprak ve Su tahlil laboratuarımızda su tahlili yaparak içme ve kullanma sularımızın
kalitesini artırmak.
- Toprak tahlili yaparak çiftçimizin hangi gübreyi ne kadar kullanması gerektiği yönünde
bilgilendirerek tarım arazilerimizden daha yüksek, kaliteli ve sağlıklı ürün alınmasını
sağlamak. Bu hedeflere ulaşabilmek amacıyla önümüzdeki 5 yılda;
2010 Yılında: 3 köyde yer altı sulamaları, 2 köyde HİS tesisi ile diğer birimlerin ihtiyacı olan
projelerin üretilmesi.
2011 Yılında: 2 köyde yerüstü sulaması, 2 köyde yer altı sulaması, 1 Köyde HİS tesisi ve 1 köyde
gölet ile diğer birimlerin ihtiyacı olan projelerin üretilmesi.
2012 Yılında: 1 köyde yerüstü sulaması, 1 köyde yer altı sulaması, 1 köyde HİS tesisi ile 2011
yılında başlanan göletin tamamlanması ve yine diğer birimlerin ihtiyacı olan
projelerin üretilmesi.
2013 Yılında: Mevcut sulama kanallarının bakım onarımı ile 1 köyde Hayvan İçme Suyu tesisi,
1 köyde gölet ve yine diğer birimlerin ihtiyacı olan projelerin üretilmesi.
2014 Yılında: Sulama kanallarının bakım onarım çalışmaları, 2013 yılında başlanan gölete devam
edilmesi, 1 köyde hayvan içme suyu tesisi ile yine diğer birimlerin ihtiyacı
olan projelerin üretilmesi.
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Amaca ulaşabilmek için yukarıda belirtilen işlerimizin programa alınması için ve gerekli
ödeneğin sağlanması için İl Genel Meclisinde gerekli çalışmalar yapılacaktır.
GÖREVLER
1- YAS ve YÜS İşleri
2- HİS Tesis Yapımı
3- Demirbaş Alımı (Bilgisayar ve Atomik
Absorbsiyon Cihazı alımı)
4-Kırtasiye Alımları
5- Arazi Toplulaştırma
6- Elektronik Alet Bakım Onarım
7- Etüt-Proje Harita Çıktı Alımı
8- Toprak Tahlil Laboratuarı Kimyevi
ve Sarf Malzemesi Alımı

2010
2011
2012
6.010.000 5.000,000 2.000.000
100.000
110.000
120.000
43.000
5.000
5.500.000
5.000
1.000
20.000

2013

2014

133.000

146.000

6.500

7.050

7.000

8.000

6.000
1.100
22.000

6.5000
1.210
24.000

7.000
1.331
27.000

7.500
1.464
30.000

AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI (2010-2014)

16

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 1: Yeterli ve sağlıklı içmesuyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde
içmesuyuna kavuşturulacak, çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile kırsal kanalizasyon
şebekeleri ve atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.
Hedef 2 : İçmesuyu yetersiz konuma düşen ünitelerin yeterli hale getirilmesi
Faaliyet 2.1 Yetersiz ünitelere yeni kaynaklar aranması
Faaliyet 2.2 Kaynak bulunamayan ünitelere yeni sondajlar açılması
Hedef 3 : İhalesi yapılan işlerin yılı içinde bitirilmesi
Faaliyet 3.1. Sari iş yapılmaması
Faaliyet 3.2 Atıl durumdaki tesislerin işler hale getirilmesi veya atıl durumdaki malzemelerin
başka köylere takılması.
Hedef 4: 2014 yılına kadar talep edilen içmesuyu inşaatlarının yapılması
Faaliyet 4.1 Mevcut İçme suyu tesislerinin onarımının limitten yapılması için çeşitli çaplarda boru
alınması
Faaliyet 4.2 Mevcut içme suyu tesislerinin bakım ve onarımları için muhtelif depo ve su alma
tesisleri yapılması
Faaliyet 4.3 Muhtelif sondaj yapılması
KÖY İÇMESULARI PLANLAMASININ FİZİKİ PROJEKSİYONU
İŞİN ADI

2010

2011

2012

2013

2014

TOPLAM

SUSUZ KÖY

-

-

-

-

-

Yok

YETERSİZ KÖY

-

-

-

-

-

Yok

ÇEŞMELİ SULU
BAKIM, ONARIM,
YENİLEME
SONDAJ

-

-

-

-

-

Yok

2

3

1

2

3

11

3

3

3

3

3
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YAPIM

Faaliyet 4-4
Toplam Köy Sayısı : 151
Toplam Ünite Sayısı : 23
Faaliyet 4-5 İnşaat programımızda bulunan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek
duyulan yenileme, geliştirme, yeniden suya kavuşturma ve su araştırması işleri her yıl büyük bir
titizlikle gerçekleştirilecektir.
- Köy sularının kalitesinin yükseltilmesi, yeterli ve sağlıklı duruma getirilmesi
- İçmesuyu mahalli katkılara da önem verilerek, pür emanet sistemi ile hizmetlerin daha
ucuza yapılması sağlanacaktır.
- Kırsal kalkınmayı hızlandırabilmek için gelir getirici ve istihdam artırıcı projelerin hayata
geçirilmesi için mali destek sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır.
- Köy sularına gerekli klorlama cihazlarının takılmasının sağlanması.
Hedef 5 : Köydeki altyapı ve diğer çalışmalarda köy içi imarına katkı sağlanması ve köy içinin
yaşanılır hale getirilmesi, bu çalışmalara devam edilmesi düşünülmektedir.
Faaliyet 5-1: Plan döneminde 25 Adet köyün atık su tesisi yapılacaktır. (Fosseptik, Doğal Arıtma)
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KANALİZASYON YAPILMASI PLANLANAN KÖY SAYISI
2010
5 Adet
2011
5 Adet
2012
5 Adet
2013
5 Adet
2014
5 Adet
TOPLAM 25 Adet
Köylerin sağlıklı kanalizasyona kavuşturulması, hizmet binalarının bakım ve onarımlarının
yapılması
Kanalizasyonu olan köylere doğal arıtım (fiziksel arıtım) yapılması
2014 yılına kadar nüfusu 350 kişi üzerinde olan köylerin yeni yerleşim alanlarının tespiti ve
sağlıklı kanalizasyona kavuşturulması.
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KÖY YOLLARI
2000 yılına kadar yapılan köy yolu çalışmaları sonucunda ulaşılmayan köy kalmadığı gibi
bir köyün ve bağlılarının da birkaç güzergâhtan yol bağlantısı bulunmaktadır. Bugün gelinen
noktada, kırsal kesim ulaşımı ‘’Ulaşılabilir’’ lik açısından tamamlanmıştır. Karayollarındaki
yatırım maliyetinin yüksek olması nedeniyle köy yolu ağını gereğinden fazla artırmak yerine
yapılacak yatırımlar mevcut yolların ıslahı ve standartlarının yükseltilmesine yönelik olmalıdır.
Gerek bu amaçla gerekse 7 ve 8. Beş yıllık Kalkınma planlarında öngörülen amaç ve ilkeler
doğrultusunda ‘’Birinci Derece Öncelikli Köy Yolları Master Planı’’ 2000 Yılında hazırlanarak
Bakanlıkça onaylanmış ve 2001 yılından itibaren de uygulamaya konulmuştur.
Master planın uygulanması sonucu, köy yolu ağı standardı yükseltilecek dolayısıyla
ekonomik, hızlı ve güvenli ulaşım sağlanacaktır. Aynı zamanda ülke kaynakları rasyonel
kullanılarak kırsal alanda yaşayan insanların sosyo - ekonomik yaşam düzeyi artırılacaktır.
İlimizde köy yollarının standardı düşüktür. Köy yollarımızın ancak (234 km.si standarda
kavuşturulabilmiştir.
Yol ağımızın 1224 km.si asfalt olup, bunun toplam yol ağına oranı % 57,00 dir.
Yolların tekniğine uygun yapılması ve alt yapısının tamamlanarak bozulmaması
sağlanmalıdır. Eldeki mevcut imkânlar ile yılda ortalama 100 km. I.kat asfalt ve 80 km. II. kat
asfalt yapılabilmektedir.
İlimizde köy yollarında hedefimiz yollarımızın standart köy yolu haline getirilmesidir. Bunun
içinde gerekli ödeneğin artırılması, eski iş makinelerinin yenilenerek yeni iş makinelerinin araç
parkına katılması gerekmektedir. Buna göre;
2010 YILINDA
Yol Km.
I. Kat Asfalt
50
II. Kat Asfalt
100
Stabilize Kaplama
25
Malzemeli Bakım
25
Onarım
25
Asfalt Bakım Onarım (yama)
1230
2011 YILINDA
I. Kat Asfalt
II. Kat Asfalt
Stabilize Kaplama
Malzemeli Bakım
Onarım
Asfalt Bakım Onarım (yama)

Yol Km.
30
100
25
25
25
1230
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2012 YILINDA
I. Kat Asfalt
II. Kat Asfalt
Stabilize Kaplama
Malzemeli Bakım
Onarım
Asfalt Bakım Onarım (yama)
Yapılması düşünülmektedir.

Yol Km.
30
100
25
25
25
1230

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Belgeseller
Aksaray Kültür Müdürlüğü Aksaray Kültür-sanatına katkı sağlayacak eserler üretme
yönünde çalışmalar yapmalı. Bu manada Aksaray’da yaşamış İslam düşünür ve şairlerini
konu alan çeşitli belgesel filmleri yapılmalı.
Periyodik Kültürel Etkinlikler
Hemen her yaştan izleyiciye hitap edecek etkinliklerin yanı sıra, özel ilgi alanlarına
yönelik ayrıntılı, akademik nitelikte programlara da yer verilmelidir. Böylelikle kültürel
etkinlik programları çeşitliliğini yansıtmayı amaçlamalıyız.
İzleyicilerin gereksinimlerine yanıt verecek şekilde eğitimci ve konunun uzmanlarından
faydalanılarak hazırlanmalıdır.
Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Aksaray Kültür Müdürlüğü Aksaray’da ki
genç potansiyelin iyi değerlendirilebilmesi için gençlere; katkıda bulunma, ortak
çalışmalar yapma, gençlerle beraber merkezden kente yayılan aktivite programlar
geliştirmek, temel ilkeleri arasında olmalıdır.
Aksaray’ın Düşünür ve Şairlerinin Tanıtılması
Yusuf Hakiki Baba, Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba, Yunus Emre, Taptuk Emre
gibi düşünür ve şairlerimizin tanıtılmasında belgesel filmi, kitap, tanıtıcı broşür
bastırılmalı, onlar hakkında çeşitli yayın kuruluşlarında tanıtım yayınları yapılmalı.
Aksaray’ın Tanıtılmasında İzlenecek Stratejiler
 Turizm etkinlikleri adı altında ulusal bazda tüm kitlelere ulusal konserler, sergiler,
sempozyumlar, konferanslar, söyleşiler, gösteriler, festivallerle Aksaray’ı tanıtıcı
etkinliklerin hazırlanması, yapılması ve müdürlüğümüze bağlı salonlarda
organizasyonlar yapmak,
 Aksaray’ın tanıtımına katkı sağlayacağı düşünülen kitap-kaset ve CD’leri satın
almak, hazırlamak ve basmak,
 Aksaray’ın tanıtıcı sesli ve görüntülü materyallerin (CD-VCD-DVD... formatında
film ve şarkı) hazırlanması ve yayınlanması,
 Aksaray’ın ziyaret edilebilecek tarihi, kültürel mekânları ile ilgili rehber, bülten
gibi yazılı ve görsel materyaller hazırlamak ve yayınlamak,
 Ödüllü veya ödülsüz yarışmalar düzenlemek,
 Turizm alanında faaliyet gösteren dernek, vakıf vb. sivil toplum kuruluşlarına
destek vermek,
 Yurtdışından Aksaray’ımıza gelen konuklara yerel yönetimlerin sorumluluğunda
yer alan her türlü desteği sağlamak,
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Yapılacak etkinliklerin geniş kitlelere duyurulması amacıyla afiş, billboard,
davetiye vb. gibi duyuru materyallerini hazırlamak, basımını ve dağıtımını yapmak,
 Aksaray genelinde Turizm büroları kurmak ve işletmek, Müdürlüğün görevleri
arasındadır.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Hakkındaki Stratejileri
 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün tüm faaliyet ve etkinlikleriyle, her türlü yatırım
projelerinde halkın Taleplerine karşı daha duyarlı olmasını ve halkla yakınlaşmasını
sağlamak, yapılan tüm faaliyetleriyle yatırımları halka etkili bir şekilde duyurmak.
 İl Özel İdaresinin tanıtım ve etkinliklerini gerçekleştirmek.
 Hizmetlerimizde verimlilik ve etkinliğin arttırılması amacıyla fiziki altyapı’ya bağlı olarak
yazılım ve donanım altyapısını geliştirilecek, Nitelikli personel açığı giderilmesi.
 Yönetimde şeffaflık öngörülebilirliği sağlamak için halkımızın 4982 sayılı Bilgi Edinme
Hakkı Kanunu hükümlerinden yeterince yararlanması sağlanacak.
 Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı, elektronik ve görsel bilgi kaynaklarının, dengeli
bir şekilde sağlanıp, sahip olma yerine erişim felsefesini benimseyen bir anlayışı hayata
geçirmek Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu
bir bilgi merkezi olmak.
 İş stratejisi açısından yetkin ve uzman bir müdürlüğümüz olmak, ileri yaklaşım ve
yöntemleri benimsemek, değişimin öncüsü olmak, hizmetlerin etkin ve verimli
yürütülebilmesi için tüm personele hizmet içi eğitim sağlamak.
Aksaray’ın Kültür ve Sosyal Alandaki Stratejileri
 Aileyi ekonomik ve sosyal yönden koruyup desteklemek ve kadınların sosyal, bedensel,
ruhsal, mesleki ve kültürel yönden gelişmesine katkıda bulunmak,
 Sosyal, kültürel, sanatsal ve turistik içerikli programlar uygulayarak kentlilerin serbest
zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmek, kentsel bütünleşmeye katkıda bulunmak ve
kentlileşme sürecine hız kazandırmak,
 Kentlilerde vatandaşlık, çevre, barış, dostluk ve dayanışma bilincini geliştirici çalışmalar
yapmak,
 Kentteki tarihi ve kültürel değerleri korumak ve ekonomik potansiyeli desteklemek
amacıyla kermes, sergi, fuar, panayır, gösteri, seminer, konferans, sempozyum, yarışma,
müzik ve eğlence programları düzenlemek,
 Yaygın mesleki ve teknik eğitim programları uygulayarak kentlileri çeşitli alanlarda bilgi,
beceri ve meslek sahibi yapmak,
 Yasaların izin verdiği çerçevede el emeği üretim, pazarlama ve satış merkezleri kurarak
kentlilerin sanata olan ilgisini artırmak ve aile ekonomilerini güçlendirmek,
Aksaray’da Sosyal Aktiviteler Alanındaki Stratejileri







Çocuklar ve gençlerle ilgili sosyal, kültürel ve sportif projeler üretmek.
Yaşlılar ile ilgili sosyal, kültürel ve sportif projeler üretmek.
Engelliler ile ilgili sosyal, kültürel ve sportif projeler üretmek.
Sosyal hizmetlerde çeşitlilik ve muhteva açısından önder olmak.
Hizmet ve çalışan kalitesini en üst düzeyde sağlamak.
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü teşkilatı ve görevleri hakkında yazılı ve bağlayıcı bir
yönetmelik hazırlamak.
Öngörülemeyen veya önceden planlanmamış sosyal hizmet projelerini yerine getirmek.
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2-İLÇE ÖZEL İDARELERİ
A-AĞAÇÖREN İLÇESİ
DURUM ANALİZİ
Ağaçören İlçe Özel İdare Müdürlüğü, 3578 Sayılı Kanunla 1989 yılı Haziran ayında İlçe
olan Ağaçören İlçesi 1990 yılında kurularak çalışmalarına başlamıştır. Kuruluşunda İlçe
Müdürlüğünde 1 Müdür, 1 Memur ve 1 Hizmetli görev yapmakta iken İl Özel İdaresince duyulan
ihtiyaç üzerine İlçe Müdürü hariç diğer kadrolar İl merkezine alınmıştır, halen Ağaçören Hükümet
Konağı binasında bir oda da ve İlçe Özel İdare Müdürü olarak 1 personelle hizmet verilmektedir. İl
Özel İdaresinin hizmet kapsamının genişletilmesi ve faaliyet alanının çokluğu sebebiyle İlçe
Müdürlüğümüzün daha verimli ve Resmi bir Kamu Kurumuna yaraşır şekilde hizmet verebilmesi
için acilen bir adet GİH sınıfından memur ve bir adet YHS hizmetli personeline ihtiyaç
duyulmaktadır.
İlçe merkezinde Kaymakam lojmanının bulunduğu arsa taşınmaz dışında bir malvarlığı
bulunmamaktadır. İlçede, Müdürlüğümüze gelir sağlayıcı herhangi bir işletme olmayıp, İlçede
doğrudan Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen bir yatırım hizmeti de yoktur.
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
İlçe özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) Sağlık, Gençlik ve spor, tarım, sanayi ve ticaret, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması,
erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro
kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa
temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin
hizmetleri
b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, ... ; orman köylerinin
desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri (belediye sınırları
dışında) Yapmakla görevli ve yetkilidir.
Teşkilat Yapısı
Ağaçören İlçe Özel İdare Müdürlüğü İlçe Merkezinde olmak üzere teşkilatlanmıştır.
Tesis ve Taşınmaz Durumu
İlçe merkezinde Kaymakam lojmanının bulunduğu arsa dışında bir malvarlığı bulunmamaktadır. .
Araç, Gereç, Makine, Parça ve Teçhizat Durumu
İlçe Müdürlüğümüze ait veya tahsis edilen herhangi bir araç yoktur.
Yararlanılan Finansman Kaynakları
İl Özel İdaresinden Cari harcamalar için Aktarılanlar
Lojman Kira Gelirleri
Hazineye ait arsa satış gelirinden özel idare payı olarak aktarılanlar
Faiz, Ceza Gelirleri ve Bağışlar.
NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ
Hedeflerimiz
1. Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve süratli bir şekilde hizmet verebilmek için İlçe Özel İdare
Müdürlüğüne Genel İdari Hizmetler Sınıfından bir adet personel takviyesi yapmak.
2. İlçemizde ceviz yetiştiriciliğinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için
vatandaşlarımızın teşvikinin sağlanması.
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Amaca ulaşabilmek için İl Özel İdaresi nezdinde İlçe Kaymakamımız ve İl Genel Meclisi
üyelerimizle birlikte girişimde bulunarak yukarıda belirtilen talep ve işlerimizin yatırım programına
alınması için gayret gösterilecektir. İlçemizde yapılması düşünülen yatırım ve projelerde İl Özel
İdaresi kaynaklarından daha fazla yararlanabilmek için İl Genel Meclisimizle diyalogumuzu devam
ettirerek gerçekleşmesi için girişimlerimizi artıracağız. Planlanan hedeflere ulaşmak için bütün
Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla işbirliği yapılacaktır.
İHTİYAÇ DUYULAN ÖDENEK

2010

2011

2012

2013

2014

Diğer Personele Yapılan Ödemeler

11.000
17.000
7.000
4.000
4.000
1.000
3.000
13.000
10.000
2.500
2.000
1.5.00
5.000
7.000
2.000
500
2.000
1.500
500
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
500
104.000

12.100
18.700
7.700
4.400
4.400
1.100
3.300
14.300
11.000
2.750
2.200
1.650
5.500
7.700
2.200
550
2.200
1.650
550
1.100
2.200
2.200
2.200
2.200
550
114.400

13.310
20.570
8.470
4.840
4.840
1.210
3.630
15.730
12.100
3.025
2.420
1.815
6.050
8.470
2.420
605
2.420
1.815
605
1.210
2.420
2.420
2.420
2.420
605
125.840

14.641
22.627
9.317
5.324
5.324
1.331
3.993
17.303
13.310
3.327
2.662
1.996
6.655
9.317
2.662
665
2.662
1.996
665
1.331
2.662
2.662
2.662
2.662
665
138.424

16.105
24.889
10.248
5.856
5.856
1.464
4.392
19.033
14.641
3.660
2.928
2.196
7.325
10.248
2.928
732
2.928
2.196
732
1.464
2.928
2.928
2.928
2.928
732
152.266

Temel Maaşlar
Zamlar ve Tazminatlar
Sosyal Haklar
Sosyal Güvenlik Primleri
Su Alımları
Temizlik Malzemesi Alımları
Yakacak Alımları
Akaryakıt ve Yağ Alımları
Elektrik Alımları
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
Makine Teçhizat Bakim ve Onarım Giderleri
Taşıt Bakim ve Onarım Giderleri
Lojman Bakim ve Onarımı Giderleri
Kırtasiye Alımları
Temizlik Malzemesi Alımları
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Tedavi Yollukları
Posta ve Telgraf Giderleri
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları
Kamu Pers. Tedavi ve Sağlık Malz. Giderleri
Kamu Personeli İlaç Giderleri
Cenaze Giderleri

TOPLAM
B-ESKİL İLÇESİ

DURUM ANALİZİ
Eskil İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Eskil İlçesinin fiilen faaliyete geçtiği 21.08.1991 tarihinde
kurularak çalışmalarına başlamıştır. Kuruluşundan itibaren İlçe Özel İdare Müdürü olarak 1 memur
kadrosuyla hizmet verilmektedir. Hizmet binası olarak Eskil Belediyesine ait olan Hükümet konağı
bünyesinde bulunan bir adet odadan ibaret hizmet binasında hizmet verilmektedir. 1991 Yılında 3
adet köy bulunmakta iken, 2009 Temmuz ayı itibariyle köy sayısı 10 olmuştur. Sınır tespitleri
yapılmış olan iki adet yerleşim yerinin daha köy olması ile köy sayısı 12 olacaktır. Köy sayısının
sürekli artması ve hizmet alanının sürekli genişlemesi nedeniyle 1 adet GİH sınıfında memur ve bir
adet YHS sınıfında hizmetli kadrosunda personele ihtiyaç bulunmaktadır.
Müdürlüğümüzün okul arsaları dışında 4.500 m2’lik arsaya sahip kaymakamlık lojmanı,
Güneşli Köyünde 243.800 m2, Eskil Sokarıklı Yaylası mevkiinde 35.450 m2 miktarında iki adet
arsası bulunmaktadır. Kaymakamlık lojmanından sağlanan kira gelirleri ile yılsonu vadesiz
mevduat faizleri dışında, gelir getirici herhangi bir malvarlığımız bulunmamaktadır.
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI (2010-2014)

22

Görev, Yetki ve Sorumlulukları
İlçe özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) Sağlık, Gençlik ve spor, tarım, sanayi ve ticaret, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması,
erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro
kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa
temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin
hizmetleri
b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, ağaçlandırma, park ve
bahçe tesisine ilişkin hizmetleri (belediye sınırları dışında) yapmakla görevli ve yetkilidir.
Teşkilat Yapısı
Eskil İlçe Özel İdare Müdürlüğü İlçe Merkezinde olmak üzere teşkilatlanmıştır.
Tesis ve Taşınmaz Durumu
İlçe merkezinde Kaymakamlık lojmanı binası bulunmaktadır. Güneşli Köyünde 1179
parselde 2.044 m2, 1178 parselde 243.800 m2, Eskil Sokarıklı Yaylası mevkiinde 14440 parselde
35.450 m2 arsası bulunmaktadır. Sokarıklı Yaylasında bulunan parselde 400 m2, Güneşli Köyünde
bulunan parsellerde 400’er m2 8 kişiye ait tahsisli arsa bulunmaktadır.
Araç, Gereç, Makine, Parça ve Teçhizat Durumu
İlçe Müdürlüğümüze ait veya tahsis edilen herhangi bir araç yoktur.
Yararlanılan Finansman Kaynakları
İl Özel İdaresinden Cari harcamalar için Aktarılanlar
Lojman Kira Gelirleri
Hazineye ait arsa satış gelirinden özel idare payı olarak aktarılanlar
Faiz, Ceza Gelirleri ve Bağışlar.
NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ
Hedeflerimiz
1. Güneşli Köyü ile Sokarıklı Yaylasında bulunan taşınmazların satışının sağlanması veya
kiralama yoluyla bütçeye gelir sağlanması. Belirtilen arsaların köy yerleşim alanı içinde
olması nedeniyle mahallinde tespitlerinin yapılarak, köy halkına arzı, elde edilecek gelirle,
beş yıllık dönem içinde, İlk ve Ortaöğretim okullarının şartlarının iyileştirilmesi, ek derslik
ihtiyacı olanların ek dersliğe kavuşturulmasının sağlanması.
2. Mevcut on adet köyden iki köyümüzde içmesuyu Eskil belediyesinden sağlanmaktadır.
Dönem içerisinde bu iki köyün kendi içmesuyu şebekesini kurmaları için gerekli
girişimlerde bulunulacaktır.
3. Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve süratli bir şekilde hizmet verebilmek için İlçe Özel İdare
Müdürlüğüne Acilen Genel İdari Hizmetler Sınıfından bir adet personel takviyesi yapmak.
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Amaca ulaşabilmek için İl Özel İdaresi nezdinde İlçe Kaymakamımız ve İl Genel Meclisi
üyelerimizle birlikte girişimde bulunarak yukarıda belirtilen talep ve işlerimizin yatırım programına
alınması için gayret gösterilecektir. İlçemizde yapılması düşünülen yatırım ve projelerde İl Özel
İdaresi kaynaklarından daha fazla yararlanabilmek için İl Genel Meclisimizle diyalogumuzu devam
ettirerek gerçekleşmesi için girişimlerimizi artıracağız. Planlanan hedeflere ulaşmak için bütün
Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla işbirliği yapılacaktır. Köye dönük yatırımlara halk katkısı
sağlanması için gerekli girişimler yapılacaktır.
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İHTİYAÇ DUYULAN ÖDENEK
Diğer Personele Yapılan Ödemeler
Temel Maaşlar
Zamlar ve Tazminatlar
Sosyal Haklar
Sosyal Güvenlik Primleri
Su Alımları
Temizlik Malzemesi Alımları
Yakacak Alımları
Akaryakıt ve Yağ Alımları
Elektrik Alımları
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
Makine Teçh. Bak. ve Onarım Gid.
Taşıt Bakim ve Onarım Giderleri
Lojman Bakim ve Onarımı Giderleri
Kırtasiye Alımları
Temizlik Malzemesi Alımları
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Tedavi Yollukları
Posta ve Telgraf Giderleri
Diğer Hizmet Alımları
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları
Kamu Pers. Tedavi ve Sağlık Malz. Giderleri
Kamu Personeli İlaç Giderleri
Cenaze Giderleri

TOPLAM

2010

2011

2012

2013

11,000.00 12,100.00 13,310.00 14,641.00
12,500.00 13,750.00 15,125.00 16,637.50
13,000.00 14,300.00 15,730.00 17,303.00
2,500.00
2,750.00
3,025.00
3,327.50
4,000.00
4,400.00
4,840.00
5,324.00
2,000.00
2,200.00
2,420.00
2,662.00
3,000.00
3,300.00
3,630.00
3,993.00
13,000.00 14,300.00 15,730.00 17,303.00
10,000.00 11,000.00 12,100.00 13,310.00
3,000.00
3,300.00
3,630.00
3,993.00
3,000.00
3,300.00
3,630.00
3,993.00
2,500.00
2,750.00
3,025.00
3,327.50
3,000.00
3,300.00
3,630.00
3,993.00
4,000.00
4,400.00
4,840.00
5,324.00
3,000.00
3,300.00
3,630.00
3,993.00
3,000.00
3,300.00
3,630.00
3,993.00
1,500.00
1,650.00
1,815.00
1,996.50
2,000.00
2,200.00
2,420.00
2,662.00
500.00
550.00
605.00
665.50
1,000.00
1,100.00
1,210.00
1,331.00
2,000.00
2,200.00
2,420.00
2,662.00
2,000.00
2,200.00
2,420.00
2,662.00
3,000.00
3,300.00
3,630.00
3,993.00
3,000.00
3,300.00
3,630.00
3,993.00
3,000.00
3,300.00
3,630.00
3,993.00
110,500.00 121,550.00 133,705.00 147,075.50

2014
16,105.10
18,301.25
19,033.30
3,660.25
5,856.40
2,928.20
4,392.30
19,033.30
14,641.00
4,392.30
4,392.30
3,660.25
4,392.30
5,856.40
4,392.30
4,392.30
2,196.15
2,928.20
732.05
1,464.10
2,928.20
2,928.20
4,392.30
4,392.30
4,392.30
161,783.05

C-GÜLAĞAÇ İLÇESİ
DURUM ANALİZİ
Gülağaç İlçesi ilçe olmadan önce Ağaçlı Kasabası olarak anılmaktayken 1990 yılında ilçe
olmuştur ve ismi “Gülağaç” olarak değiştirilmiştir. İlçemiz Özel İdare Müdürlüğü 1990 yılında
ilçemizde kurulmuş olup o günden beri ilçedeki faaliyetini yürütmektedir. İlçemiz Özel İdare
Müdürlüğü belediyeye ait bulunan ve Hükümet Konağı olarak kullanılan hizmet binasının üçüncü
katında faaliyetlerini sürdürmektedir. İlçe Özel İdare Müdürlüğü hizmet binası 1 adet müdür odası,
1 adet memur odası, 1 adet arşiv ve 1 adet tuvaletten teşekkül etmekte olup şu an için hizmetlerin
yürütülmesi için yeterli durumdadır. Müdürlüğümüzde 1 Müdür ve 1 Hizmetli kadrosu bulunmakta
olup her iki kadroda doludur. Hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için 1 memura ihtiyaç
bulunmaktadır. Müdürlüğümüzce 1998 yılından itibaren muhasebe kayıtları bilgisayar ortamında
tutulmakta olup, bilgisayar ortamında kayıtların yürütülmesinde her hangi bir problem
yaşanmamaktadır.
İlçemize bağlı 8 köyümüz bulunmakta olup köylerimize yeni açılan işyerlerinin ruhsatları
Müdürlüğümüzce verilmekte olup şu ana kadar köylerimizde toplam 40 adet “İşyeri Açma ve
Çalıştırma Ruhsatı” verilmiş olup ruhsatsız iş yeri bulunmaması için Müdürlüğümüzce sürekli
olarak denetimlere çıkılmaktadır. Müdürlüğümüzce öğrencilerin okula gönderilmemesinden dolayı
yazılan idare para cezaları, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadan kaçak olarak işyeri
çalıştıranlara yönelik idari para cezaları, kaçak kum alınması ile ilgili idare para cezaları sıkı bir
şekilde takip edilmekte olup idari para cezaları tahsil edilmeye çalışılmaktadır. İlçede memur
olmaması ve tek bir müdür ile bu işlerin yürütülmeye çalışılması sıkıntıların yaşanmasına neden
olmaktadır, bu yüzden acilen ilçeme bir memur kadrosu verilerek memur atamasının yapılmasının
hizmet kalitesinin artırılmasında büyük katkısının olacağı düşünülmektedir.
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İlçemizde İl Özel İdaresine ait kasaba ve köylerimizde taşınmaz kayıtları bulunmakta olup bu
taşınmazlar uzun yıllar önce vatandaşlarca işgal edilmiş durumdadır. Müdürlüğümüze ait bu
taşınmaza ilişkin kayıtlar çıkartılarak işgal eden kişilerce satın alınması veya ecrimisil uygulanması
hususunda çalışma yapılmış ise de bu taşınmazların bir kısmı satılmış, bir kısmı ise hala işgal
altında olup hala ecrimisil uygulaması yapılmamıştır. Satılmayan ve işgal altında olan taşınmazlara
ecrimisil uygulanmasında idaremize gelir elde edileceği düşünülmektedir.
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
İlçe özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) Sağlık, Gençlik ve spor, tarım, sanayi ve ticaret, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması,
erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro
kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa
temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin
hizmetleri
b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, ... ; orman köylerinin
desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri (belediye sınırları
dışında) Yapmakla görevli ve yetkilidir.
Teşkilat Yapısı
Gülağaç İlçe Özel İdare Müdürlüğü İlçe Merkezinde olmak üzere teşkilatlanmıştır.
Tesis ve Taşınmaz Durumu
Müdürlüğümüze ait 1 adet Kaymakamlık Lojmanı vardır. İl Özel İdaresine ait bir adet
şantiye bulunmakta olup şu an ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmiştir ve İlçe Milli Eğitim
müdürlüğünce Öğretmen Evi olarak kullanılmaktadır. İlçemizde İl Özel İdaresi adına kayıtlı
bulunan kasaba ve köylerimizde bulunan taşınmazlar var olup bu taşınmazlar uzun yıllar önce
vatandaşlarca işgal edilmiştir ve halen kullanılmaktadır.
Araç, Gereç, Makine, Parça ve Teçhizat Durumu
İlçe Müdürlüğümüze ait veya tahsis edilen herhangi bir araç yoktur.
Yararlanılan Finansman Kaynakları
İl Özel İdaresinden Cari harcamalar için aktarılanlar
İşyeri ruhsatlarının verilmesinde alınan harçlar
İhale evraklarının satışından elde edilen gelir
Faiz, Ceza Gelirleri ve Bağışlar.
NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ.
Hedeflerimiz
1 Gülağaç ilçesi tarihi bir dokuya sahip olup bol miktarda ve henüz açılmamış yer altı
şehirleri bulunmaktadır. Yer altı şehirlerinin temizlenip turizme kazandırılması halinde
ilçenin kalkınmasına katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
2 İlçemize bağlı Sofular kasabası sınırları içinde bulunan Nar Gölü doğal güzelliğe sahip bir
göl olmakta olup aynı zamanda bu bölgede kuvvetli sıcak yer altı suları bulunmaktadır, bu
sıcak suların ısınmada ve seracılıkta değerlendirilmesi için yapılacak bir çalışmanın
ilçemize büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
3. İlçemiz bağlı kızılkaya Köyü eski yerleşim yerinde tarihi evler bulunmakta olup bu evlerin
koruma altına alınarak turizme kazandırılmasının ilçeye katkısı olacağı düşünülmektedir.
4. Köylerimizde imar uygulaması yeterince yaygın almadığından imar hususunda köylerde
sıkıntılar yaşanmaktadır. Köylerimizde imarın tamamlanarak alt yapı sorunlarının
çözülmesi, bozuk olan köy içi yolların bakımının yapılarak kilitli taş döşenmesi ve her
köyümüze her kesimin yararlanacağı bir parkın yapılması köylerimize canlılık getireceği
düşünülmektedir.
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Amaca ulaşabilmek için İl Özel İdaresi nezdinde İlçe Kaymakamımız ve İl Genel Meclisi
üyelerimizle birlikte girişimde bulunarak yukarıda belirtilen talep ve işlerimizin yatırım programına
alınması için gayret gösterilecektir. İlçemizde yapılması düşünülen yatırım ve projelerde İl Özel
İdaresi kaynaklarından daha fazla yararlanabilmek için İl Genel Meclisimizle diyalogumuzu devam
ettirerek gerçekleşmesi için girişimlerimizi artıracağız. Planlanan hedeflere ulaşmak için bütün
Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla işbirliği yapılacaktır.
İHTİYAÇ DUYULAN ÖDENEK

2010

2011

2012

2013

2014

Diğer Personele Yapılan Ödemeler
Temel Maaşlar
Zamlar ve Tazminatlar
Sosyal Haklar
Sosyal Güvenlik Primleri
Su Alımları
Temizlik Malzemesi Alımları
Yakacak Alımları
Akaryakıt ve Yağ Alımları
Elektrik Alımları
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
Makine Teçhizat Bakim ve Onarım Giderleri
Taşıt Bakim ve Onarım Giderleri
Lojman Bakim ve Onarımı Giderleri
Kırtasiye Alımları
Temizlik Malzemesi Alımları
Yakacak Alımları
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Tedavi Yollukları
Posta ve Telgraf Giderleri
Diğer Hizmet Alımları
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları
Kamu Pers. Tedavi ve Sağlık Malz. Giderleri
Kamu Personeli İlaç Giderleri
Cenaze Giderleri

10.000
30.000
25.000
5.000
8.000
3.000
3.000
10.000
8.750
2.000
3.000
3.000
4.000
5.000
2.000
1.500
4.000
2.000
2.000
750
2,000
3.000
3.000
5.000
3.000
3.000
151.000

11.000
35.000
30.000
6.000
13.000
3.000
3.000
15.000
10.000
2.000
3.000
3.000
4.000
5.500
2.000
1.500
4.000
2.000
2.000
750
2.000
3.000
3.000
5.500
3.500
3.000
175.750

12.100
45.000
35.000
7.000
17.000
3.000
4.500
20.000
10.000
2.500
3.000
3.500
5.000
6.000
2.000
1.500
4.000
2.000
2.000
750
2.000
3.000
3.000
6.000
4.000
3.000
205.850

13.310
50.000
40.000
8.500
19.000
4.000
5.000
25.000
12.000
3.000
3.500
4.000
5.000
6.600
3.000
2.000
5.000
2.500
2.500
850
2.500
3.500
3.500
6.500
4.500
3.500
238.760

14.641
55.000
45.000
10.000
22.000
4.000
5.500
30.000
13.000
3.500
3.500
4.500
6.000
7.500
3.000
2.000
5.000
2.500
2.500
1.000
2.500
3.500
3.500
7.000
5.000
4.000
255.641

TOPLAM
D-GÜZELYURT İLÇESİ

DURUM ANALİZİ
Güzelyurt İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Güzelyurt İlçesinin fiilen faaliyete geçtiği 20.08.1989
tarihinde kurularak çalışmalarına başlamıştır. Kuruluşunda İlçe Müdürlüğünde 1 Müdür, 1 Memur
ve 1 Hizmetli görev yapmakta iken İl Özel İdaresince duyulan ihtiyaç üzerine İlçe Müdürü hariç
diğer kadrolar İl merkezine alınmıştır, halen Güzelyurt Hükümet Konağı binasında iki oda da ve
İlçe Özel İdare Müdürü olarak 1 personelle hizmet verilmektedir. İl Özel İdaresinin hizmet
kapsamının genişletilmesi ve faaliyet alanının çokluğu sebebiyle İlçe Müdürlüğümüzün daha
verimli ve Resmi bir Kamu Kurumuna yaraşır şekilde hizmet verebilmesi için acilen bir adet GİH
sınıfından memur ve bir adet YHS hizmetli personeline ihtiyaç duyulmaktadır.
İlçe merkezinde otel konaklama bölümü olarak kullanılan ve Güzelyurt Belediyesine kiraya
verilen 8 odadan ibaret tarihi bir bina ile içerisinde Kaymakam lojmanının bulunduğu arsa ve Ziğa
kaplıcalarının bulunduğu mevkide (Yaprakhisar Köyü) hazineden satın alınan 74.584 m2 lik ham
toprak taşınmaz dışında önemli bir malvarlığı bulunmamaktadır. İlçede, Müdürlüğümüze gelir
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sağlayıcı herhangi bir işletme olmayıp, İlçede doğrudan Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen
bir yatırım hizmetide yoktur.
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
İlçe özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) Sağlık, Gençlik ve spor, tarım, sanayi ve ticaret, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması,
erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro
kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa
temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin
hizmetleri.
b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, ... ; orman köylerinin
desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri (belediye sınırları
dışında) Yapmakla görevli ve yetkilidir.
Teşkilat Yapısı
Güzelyurt İlçe Özel İdare Müdürlüğü İlçe Merkezinde olmak üzere teşkilatlanmıştır.
Tesis ve Taşınmaz Durumu
İlçe merkezinde Otel konaklama bölümü olarak kullanılan ve Güzelyurt Belediyesine kiraya verilen
8 odadan ibaret tarihi bir bina ile içerisinde Kaymakam lojmanının bulunduğu arsa ve Ziğa
kaplıcalarının bulunduğu mevkide (Yaprakhisar Köyü) hazineden satın alınan 74.584 m2 lik ham
toprak taşınmaz dışında önemli bir malvarlığı bulunmamaktadır. .
Araç, Gereç, Makine, Parça ve Teçhizat Durumu
İlçe Müdürlüğümüze ait veya tahsis edilen herhangi bir araç yoktur.
Yararlanılan Finansman Kaynakları
İl Özel İdaresinden Cari harcamalar için aktarılanlar
Otel ve Lojman Kira Gelirleri
Hazineye ait arsa satış gelirinden özel idare payı olarak aktarılanlar
Faiz, Ceza Gelirleri ve Bağışlar.
NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ
Hedeflerimiz
1-İlçemizin Tarihi ve Turistik bir İlçe olması, İlçemizde Aksaray Üniversitesine bağlı yüksek
okullarında faaliyete geçmesi nedeniyle yapılabilecek festival, fuar, konferans ve sosyal
etkinliklerde kullanılabilecek bir adet fuar ve konferans salonu inşasının önümüzdeki dönem
yatırım programı içine alınmasını sağlamak
2-Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve süratli bir şekilde hizmet verebilmek için İlçe Özel İdare
Müdürlüğüne Acilen Genel İdari Hizmetler Sınıfından bir adet personel takviyesi yapmak .
3-İlçemiz Yaprakhisar Köyüne bağlı Ziga kaplıcaları önümüzdeki 5 yıl içinde ülkemizin önemli
termal turizm alanlarından biri haline gelecektir. Bu bölgedeki termal su kaynaklarının proje ve
etüdünün yapılarak kullanılabilir termal su rezervi ile mevcut bu rezervin en verimli şekilde
nasıl değerlendirilebileceği konusunda gerekli çalışmaların biran önce tamamlanması için İl
Özel İdaresi nezdinde girişimlerde bulunmak.
4-Turizm yatırımları geri dönüşümü olan bölge ve ülke ekonomisine katkısı büyük
yatırımlar olup, İlçemizdeki mevcut turizm potansiyelinin de göz önüne alınarak İl Özel
İdaresince turizmin daha fazla gelişmesi ve ilerlemesi için gerekli olan altyapı ve yatırımların
arttırılarak devam etmesinin sağlanması.
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Amaca ulaşabilmek için İl Özel İdaresi nezdinde İlçe Kaymakamımız ve İl Genel Meclisi
üyelerimizle birlikte girişimde bulunarak yukarıda belirtilen talep ve işlerimizin yatırım programına
alınması için gayret gösterilecektir. İlçemizde yapılması düşünülen yatırım ve projelerde İl Özel
İdaresi kaynaklarından daha fazla yararlanabilmek için İl Genel Meclisimizle diyalogumuzu devam
ettirerek gerçekleşmesi için girişimlerimizi artıracağız. Planlanan hedeflere ulaşmak için bütün
Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla işbirliği yapılacaktır.
İHTİYAÇ DUYULAN ÖDENEK

2010

2011

2012

2013

2014

Diğer Personele Yapılan Ödemeler
Temel Maaşlar
Zamlar ve Tazminatlar
Sosyal Haklar
Sosyal Güvenlik Primleri
Su Alımları
Temizlik Malzemesi Alımları
Yakacak Alımları
Akaryakıt ve Yağ Alımları
Elektrik Alımları
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
Makine Teçhizat Bakim ve Onarım Giderleri
Taşıt Bakim ve Onarım Giderleri
Lojman Bakim ve Onarımı Giderleri
Kırtasiye Alımları
Temizlik Malzemesi Alımları
Yakacak Alımları
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Tedavi Yollukları
Posta ve Telgraf Giderleri
Diğer Hizmet Alımları
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları
Kamu Pers. Tedavi ve Sağlık Malz. Giderleri
Kamu Personeli İlaç Giderleri
Cenaze Giderleri

10,000
12,500
13,000
1,500
5,000
2,000
2,000
15,000
5,000
2,000
5,000
2,500
1,000
2,000
5,000
2,000
1,000
1,000
1,000
500
1,000
1,500
2,000
3,000
3,000
3,000
102,500

11,000
13,750
14,300
1,650
5,500
2,200
2,200
16,500
5,500
2,200
5,500
2,750
1,100
2,200
5,500
2,200
1,100
1,100
1,100
550
1,100
1,650
2,200
3,300
3,300
3,300
112,750

12,100
15,125
15,730
1,815
6,050
2,420
2,420
18,150
6,050
2,420
6,050
3,025
1,210
2,420
6,050
2,420
1,210
1,210
1,210
605
1,210
1,815
2,420
3,630
3,630
3,630
124,025

13,310
16,637
17,303
1,996
6,655
2,662
2,662
19,965
6,655
2,662
6,655
3,327
1,331
2,662
6,655
2,662
1,331
1,331
1,331
665
1,331
1,996
2,662
3,993
3,993
3,993
136,425

14,641
18,300
19,033
2,196
7,320
2,928
2,928
21,962
7,320
2,928
7,320
3,660
1,464
2,928
7,320
2,928
1,464
1,464
1,464
732
1,464
2,196
2,928
4,392
4,392
4,392
150,064

TOPLAM
E-ORTAKÖY İLÇESİ

DURUM ANALİZİ
Ortaköy İlçesi ilçe olmadan önce Niğde İli Aksaray İlçesine bağlı Köy iken Ortaköy’ün
1957 yılında ilçe olması ile kurulmuş olup o günden beri ilçedeki faaliyetini yürütmektedir. İlçemiz
Özel İdare Müdürlüğü Hükümet Konağı olarak kullanılan hizmet binasının ikinci katında
faaliyetlerini sürdürmektedir. İlçe Özel İdare Müdürlüğü hizmet binası 1 adet müdür odası, , arşiv
Kaymakamlık arşivi ile birlikte kullanılmaktadır. Müstakil bir arşive ihtiyacı vardır. Şu an için
hizmetlerin yürütülmesi için yeterli durumdadır. Müdürlüğümüzde 1 Müdür kadrosu olup kadro
doludur. Hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için 1 memur ve 1 hizmetliye ihtiyaç bulunmaktadır.
Müdürlüğümüzce 1998 yılından itibaren muhasebe kayıtları bilgisayar ortamında tutulmakta olup,
bilgisayar ortamında kayıtların yürütülmesinde her hangi bir problem yaşanmamaktadır.
İlçemize bağlı 24 köyümüz bulunmakta olup köylerimize yeni açılan işyerlerinin ruhsatları
Müdürlüğümüzce verilmekte olup şu ana kadar köylerimizde 2005 Yılanda 6, 2006 yılında 1, 2007
yılında 15, 2008 yılında 9, olmak üzere toplam 31 adet “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı”
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verilmiş olup ruhsatsız iş yeri bulunmaması için Müdürlüğümüzce Kolluk kuvetleri ile birlikte
koordineli olarak çalışılmaktadır. Müdürlüğümüzce öğrencilerin okula gönderilmemesinden dolayı
yazılan idare para cezaları, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadan kaçak olarak işyeri
çalıştıranlara yönelik idari para cezaları, kaçak kum alınması ile ilgili idare para cezaları sıkı bir
şekilde takip edilmekte olup idari para cezaları tahsil edilmeye çalışılmaktadır. İlçede memur
olmaması ve tek bir müdür ile bu işlerin yürütülmeye çalışılması sıkıntıların yaşanmasına neden
olmaktadır, bu yüzden acilen ilçeme bir memur kadrosu verilerek memur atamasının yapılmasının
hizmet kalitesinin artırılmasında büyük katkısının olacağı düşünülmektedir.
İlçemizde İl Özel İdaresine ait kasaba ve köylerimizde taşınmaz kayıtları bulunmakta olup bu
taşınmazlar uzun yıllar önce vatandaşlarca işgal edilmiş durumdadır. Müdürlüğümüze ait bu
taşınmaza ilişkin kayıtlar çıkartılarak işgal eden kişilerce satın alınması veya ecrimisil uygulanması
hususunda çalışma yapılmış ise de bu taşınmazların bir kısmı satılmış, bir kısmı ise hala işgal
altında olup hala ecrimisil uygulaması yapılmamıştır. Satılmayan ve işgal altında olan taşınmazlara
ecrimisil uygulanmasında idaremize gelir elde edileceği düşünülmektedir.
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
İlçe özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
1

Sağlık, Gençlik ve spor, tarım, sanayi ve ticaret, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması,
erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro
kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa
temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin
hizmetleri
2 İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, ... ; orman köylerinin
desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri (belediye sınırları
dışında) Yapmakla görevli ve yetkilidir.

Teşkilat Yapısı
Ortaköy İlçe Özel İdare Müdürlüğü İlçe Merkezinde olmak üzere teşkilatlanmıştır.
Tesis ve Taşınmaz Durumu
Müdürlüğümüze ait 1 adet Kaymakamlık Lojmanı vardır. İlçemizde İl Özel İdaresi adına
kayıtlı bulunan kasaba ve köylerimizde bulunan taşınmazlar var olup bu taşınmazlar uzun yıllar
önce vatandaşlarca işgal edilmiştir ve halen işgalli olarark kullanılmaktadır.
Araç, Gereç, Makine, Parça ve Teçhizat Durumu
İlçe Müdürlüğümüze ait veya tahsis edilen herhangi bir araç yoktur.
Yararlanılan Finansman Kaynakları
İl Özel İdaresinden Cari harcamalar için aktarılanlar
İşyeri ruhsatlarının verilmesinde alınan harçlar
İhale evraklarının satışından elde edilen gelir
Faiz, Ceza Gelirleri ve Bağışlar.
NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ
Hedeflerimiz
1 Ortaköy ilçesi tarihi bir dokuya sahip olup henüz açılmamış yer altı şehir (Ersele Mağraları)
bulunmaktadır. Yer altı şehirinin temizlenip turizme kazandırılması halinde ilçenin
kalkınmasına katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
2 Köylerimizde imar uygulaması yeterince yaygın olmadığından imar hususunda köylerde
sıkıntılar yaşanmaktadır. Köylerimizde imarın tamamlanarak alt yapı sorunlarının
çözülmesi, bozuk olan köy içi yolların bakımının yapılarak kilitli taş döşenmesi ve her
köyümüze her kesimin yararlanacağı bir parkın yapılması köylerimize canlılık getireceği
düşünülmektedir.
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Amaca ulaşabilmek için İl Özel İdaresi nezdinde İlçe Kaymakamımız ve İl Genel Meclisi
üyelerimizle birlikte girişimde bulunarak yukarıda belirtilen talep ve işlerimizin yatırım programına
alınması için gayret gösterilecektir. İlçemizde yapılması düşünülen yatırım ve projelerde İl Özel
İdaresi kaynaklarından daha fazla yararlanabilmek için İl Genel Meclisimizle diyalogumuzu devam
ettirerek gerçekleşmesi için girişimlerimizi artıracağız. Planlanan hedeflere ulaşmak için bütün
Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla işbirliği yapılacaktır.
İHTİYAÇ DUYULAN ÖDENEK
Diğer Personele Yapılan Ödemeler
Su Alımları
Temizlik Malzemesi Alımı
Yakacak Alımları
Akaryakıt ve Yağ Alımları
Elektrik Alımları
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı
Taşıt Bakim ve Onarım Giderleri
Lojman Bakim ve Onarımı Giderleri
Temel Maaşlar
Zamlar ve Tazminatlar
Sosyal Haklar
Sosyal Güvenlik Primleri
Kırtasiye Alımları
Temizlik Malzemesi Alımları
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Tedavi Yollukları
Posta ve Telgraf Giderleri
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları

TOPLAM

2010
11.000
1.000
3.500
5.000
10.000
6.000
3.000
7.500
5.000
10.000
17.000
12.500
3.500
5.000
2.500
2.000
1.500
2.000
500
2.000
2.000
2.000
124.000

2011
11.500
1.500
3.500
15.000
10.000
6.000
3,000
7.500
5.000
10.000
18.000
13.000
4.000
5.500
2.500
3.000
2.000
2.000
500
2.000
3.500
2.000
131.000

2012

2013

12.000
2.000
3.500
17.500
12.500
6.000
3.000
7.500
5.000
11.000
19.000
13.500
4.500
6.000
2.500
4.000
2.000
2,000
500
2.500
3.000
3.000
142.500

12.500
2.500
4.000
20.000
12.500
6.500
3.500
8.000
5.000
11.500
20.000
14.000
5.000
6.500
3.000
5.000
2.500
2.500
600
2.500
3.500
3.500
154.600

2014
13.000
3.500
4.000
22.500
13.000
7.000
3.500
8.000
6.000
12.500
21.000
14.500
5.500
7.000
3.000
6.000
2.500
2.500
750
2.500
3.500
3.500
165.250

F-SARIYAHŞİ İLÇESİ
DURUM ANALİZİ
Sarıyahşi İlçe Özel İdare Müdürlüğü, 3578 Sayılı Kanunla 1989 yılı Haziran ayında İlçe
olan Sarıyahşi İlçesi 1990 yılında kurularak çalışmalarına başlamıştır. Kuruluşunda İlçe
Müdürlüğünde 1 Müdür, 1 Memur ve 1 Hizmetli görev yapmakta iken İl Özel İdaresince duyulan
ihtiyaç üzerine 1 Memur kadrosu ile İl merkezine alınmıştır, halen Sarıyahşi Hükümet Konağı
binasında bir oda da İlçe Özel İdare Müdürlüğü olarak 1 Müdür ve 1 Hizmetli ile hizmet
verilmektedir. İl Özel İdaresinin hizmet kapsamının genişletilmesi ve faaliyet alanının çokluğu
sebebiyle İlçe Müdürlüğümüzün daha verimli ve Resmi bir Kamu Kurumuna yaraşır şekilde hizmet
verebilmesi için acilen bir adet GİH sınıfından memur ve bir adet personele ihtiyaç duyulmaktadır.
İlçe merkezinde Kaymakam lojmanı, İlköğretim Okulları ve Tapu, Nüfus ve Tarım
Müdürlüklerinin bulunduğu arsa taşınmaz dışında önemli bir malvarlığı bulunmamaktadır. İlçede,
Müdürlüğümüze gelir sağlayıcı herhangi bir işletme olmayıp, İlçede doğrudan Müdürlüğümüz
tarafından gerçekleştirilen bir yatırım hizmeti de yoktur.
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Görev, Yetki ve Sorumlulukları
İlçe özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
1

Sağlık, Gençlik ve spor, tarım, sanayi ve ticaret, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması,
erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro
kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa
temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin
hizmetleri.
2 İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, ... ; orman köylerinin
desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri (belediye sınırları
dışında) Yapmakla görevli ve yetkilidir.
Teşkilat Yapısı
Sarıyahşi İlçe Özel İdare Müdürlüğü İlçe Merkezinde olmak üzere teşkilatlanmıştır.
Tesis ve Taşınmaz Durumu
İlçe merkezinde Kaymakam lojmanı, İlköğretim Okulları, Tarım, Nüfus Ve Tapu Müdürlüklerinin
dışında malvarlığı bulunmamaktadır.
Araç, Gereç, Makine, Parça ve Teçhizat Durumu
İlçe Müdürlüğümüze ait veya tahsis edilen herhangi bir araç yoktur.
Yararlanılan Finansman Kaynakları
İl Özel İdaresinden Cari harcamalar için Aktarılanlar
Lojman Kira Gelirleri
Hazineye ait arsa satış gelirinden özel idare payı olarak aktarılanlar
Faiz, Ceza Gelirleri ve Bağışlar.
NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ
Hedeflerimiz
1- Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve süratli bir şekilde hizmet verebilmek için İlçe Özel
İdare Müdürlüğüne Genel İdari Hizmetler Sınıfından bir adet personel takviyesi yapmak.
2- İlçemizde Meyve yetiştiriciliğinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için
vatandaşlarımızın teşvikinin sağlanması.
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Amaca ulaşabilmek için İl Özel İdaresi nezdinde İlçe Kaymakamımız ve İl Genel Meclisi
üyelerimizle birlikte girişimde bulunarak yukarıda belirtilen talep ve işlerimizin yatırım programına
alınması için gayret gösterilecektir. İlçemizde yapılması düşünülen yatırım ve projelerde İl Özel
İdaresi kaynaklarından daha fazla yararlanabilmek için İl Genel Meclisimizle diyalogumuzu devam
ettirerek gerçekleşmesi için girişimlerimizi artıracağız. Planlanan hedeflere ulaşmak için bütün
Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla işbirliği yapılacaktır.
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İHTİYAÇ DUYULAN ÖDENEK

2010

Diğer Personele Yapılan Ödemeler
11.000
Temel Maaşlar
24.000
Zamlar ve Tazminatlar
17.000
Sosyal Haklar
2.500
Sosyal Güvenlik Primleri
6.000
Su Alımları
2.500
Temizlik Malzemesi Alımları
2.500
Yakacak Alımları
12.000
Akaryakıt ve Yağ Alımları
6.000
Elektrik Alımları
3.000
Taşıt Bakim ve Onarım Giderleri
3,500
Hizmet Binası Bakım Onarım Gideri
5.000
Lojman Bakim ve Onarımı Giderleri
15.000
Kırtasiye Alımları
1.500
Temizlik Malzemesi Alımları
1.000
Yakacak Alımları
2.500
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
1.000
Yurtiçi Tedavi Yollukları
2.000
Posta ve Telgraf Giderleri
600
Bilgiye Bağlı Abonelik Gideri
1.000
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücreti
1,500
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Al.
2.000
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları
2.500
Kamu Pers.Tedavi ve Sağ. Malzemesi Gideri.
6.000
Kamu Personeli İlaç Giderleri
6.000
Cenaze Giderleri
1.250
Büro ve İşyeri Mefruşat Alımları
3.500
TOPLAM
142.850

2011

2012

11.770
25.680
18.190
2.675
6.420
2.675
2.675
12.840
6.420
3.210
3.745
5.350
16.050
1.605
1.070
2.675
1.070
2.140
642
1.070
1.605
2.140
2.675
6.420
6.420
1.337
3.745
152.314

12.594
27.478
19.463
2.862
6.894
2.862
2.862
13.739
6.894
3.435
4.007
5.725
17.174
1.717
1.145
2.862
1.145
2.290
687
1.145
1.717
2.290
2.862
6.894
6.894
1.431
4.007
162.976

2013

2014

13.475
30.225
20.826
3.063
7.350
3.063
3.063
14.700
7.350
3.675
4.288
6.125
18.376
1.838
1.225
3.063
1.225
2.450
735
1.225
1.838
2.450
3.063
7.350
7.350
1.531
4.288
174.384

14.419
32,341
22.284
3.277
7.865
3.277
3.277
15.730
7.865
3.932
4.578
6.554
19.662
1.966
1.311
3.277
1.311
2.622
786
1.311
1.966
2.622
3.277
7.865
7.865
1.638
4.578
186.591
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3-TARIM
BİYOFİZİKSEL ÖZELLİKLER
Aksaray İli 37059' 59'' –39001' 01'' kuzey enlemleri ile 330 15' 00'' – 340 30' 00'' doğu
boylamları arasında yer almaktadır. E-90 karayolu üzerinde olan İl Ankara’ya 225 km uzaklıkta
Mersin Limanına 258 km uzaklıktadır.
Aksaray İli, Kuzey ve Güney Anadolu dağlarının birbirinden uzaklaştığı İç Anadolu
Bölgesinin Orta Kızılırmak bölümünde yer alır. İç Anadolu’nun güneye doğru Konya Ovasına
açılan, Kuzeydoğuda Nevşehir, Güneydoğuda Niğde, Batıda Konya ve Kuzeybatıda Ankara İllerine
komşudur.
TOPOGRAFYA
Dağlar
Aksaray İli sınırları içerisinde önemli dağlar vardır. Bunlardan en önemlisi sönmüş volkanik
bir dağ olan Melendiz Dağları silsilesi içinde yer alan Hasan Dağıdır (Yüksekliği :3268 m.dir.)
Hasan Dağının yanında Küçük Hasan Dağı (3069 m. ), Ekecik Dağı (2137 m.) önemli dağlardır.
Vadiler
Ihlara Vadisi; Ihlara (Kapadokya) Bölgesi, Güneyde Ihlara Kasabası sınırından (vadinin
güney ucu) Yaprakhisar, Belisırma köylerini içine alarak Selime'nin kuzeyde bulunan üst sınırına
kadar uzanmaktadır. Vadinin en düşük kotundan bu dört yerleşimin kenarında yer aldığı Melendiz
Çayı akmaktadır.
Denizden 1,220 m yükseklikte bulunan yöre, jeolojik olarak pliyosen devrinde Hasan ve
Erciyes Dağlarının volkanik aktiviteleri sonucu oluşan kayaçlarla örtülüdür. Yörede mevcut
kayaçlar tüf, ignimbirit ve volkanik küllerden ibarettir. Yaklaşık 14 km uzunluğunda olan Ihlara
Vadisi tektonik açıdan doğrultu atımlı fay şeklinde bir yapıya sahiptir.
Ihlara, Kapadokya Bölgesinin bir bölümünü oluşturur ve tarihçesi M.Ö. 3000 yıllarına kadar
uzanır. Ancak, günümüze kadar ulaşan uygarlık izleri Bizans İmparatorluğu döneminden kalmadır.
M.S. 4. yy.da kayaların oyulması sonucunda çok sayıda kilise inşa edilmiştir. Ayrıca 5 milyon
insanı barındırabilecek mağara ve inlere sahip olan yörede daha sonraki dönemlerde Danişmentli,
Selçuklu, Osmanlı yönetimlerinin izleri ve eserleri görülmektedir.
Bölgede birçok termal kaynak bulunmaktadır. Bunlardan halen açık olan Yaprakhisar
Köyü'nün yanındaki Ziga Kaplıcası'nın suyunun sıcaklığı 60°C'ye kadar çıkmaktadır. Cilt
hastalıklarına, romatizma ve kas tutulmalarına yararlı olan bu kaynağın etrafında karbonatlı suların
oluşturduğu travertenler gözlenmektedir. Yöreye ilişkin hidrolojik ve hidrojeolojik araştırma
çalışmaları yaptırılmıştır. Yörede bitki örtüsü olarak tipik bir Orta Anadolu vejetasyonu hakimdir.
Ihlara Vadisi florasının tespiti için yapılan çalışmalar sonucunda 20 familyaya ait 200 kadar
karasal bitki türü tespit edilmiştir
Ovalar
Aksaray’ın orta kesimleri kuzeyi, güneyi tamamen ovalıklarla kaplıdır. Güneyde Obruk
Platosunun uzantısı ve Aksaray Ovası bulunur.
Platolar-Yaylalar
Obruk, Haydar, Çağsak, Yeniyayla, Ali Ağa Obası, Kemerseki Yaylası Bu yaylalar
merkezlerinin yakınlarında kurulan mezralar vardır. Buralara da mahalli tabirle yayla
denilmektedir. Eskil sınırları içerisinde bu şekilde 72 adet yayla bulunmaktadır.
Akarsular
Aksaray, Tuz Gölü kapalı havzası içerisindedir. Hiçbir suyu denize ulaşmaz. Tuz Gölü
yakınlarında yeraltında kaybolurlar. En önemli akarsuyu Melendiz Dağlarında doğan Melendiz
Çayı (Uluırmak)dır. Karasu, Eşmekaya diğer önemli akarsularıdır. Bu akarsular yanında yazları
tamamen kuruyan birçok dere bulunmaktadır. Pınarbaşı Köyü yakınlarında Hıcıp, Sultanhanı
yakınlarında kırk delik suyu önemli dereleridir.
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Göller
Aksaray’ın en önemli gölü Konya ve Ankara ile müşterek sınırlara sahip oldukları Tuz Gölü
dür. Tuz Gölü ülkemizin Van Gölünden sonra en büyük ikinci gölüdür. Yurdumuzun en önemli tuz
kaynaklarından biridir. Yüz ölçümü 1500 km2’dir. Aksaray sınırları içerisinde yer alan diğer göller
ise; Gelveri (Güzelyurt ) yakınlarında Nar Gölü (Sofular-Acıgöl), Koca Göl, Hasan Dağı
çevresinde Kartal Gölü, Öküz Gölü, Sarıgöl, Uyuz Gölü gibi irili ufaklı göller vardır. Bu tabii
göller yanında, sulama, taşkınlardan korunma amaçlı göletler bulunmaktadır. Bunların en önemlisi
Melendiz Çayı (Uluırmak) üzerinde bulunan Mamasın Baraj gölüdür.(11,7 km2) yüz ölçümüne
sahip gölün su hacmi ise 165x106 m3 tür. Ortaköy yakınlarındaki Kültepe ve Bozkır baraj gölleri
yanında D.S.İ tarafından tamamen sulama amaçlı olarak yapılan Ortaköy-Balcı göleti, Helvadere
göleti, Ortaköy Çiftevi göleti sulama ve taşkınlarda korunmak amacıyla yapılan Güzelyurt göleti
gibi göletler de vardır.
İKLİM
Aksaray İli orta iklim kuşağında olup, soğuk, yarı karasal iklim tipindedir. Yazlar kurak ve
sıcak geçer, kışlar soğuk ve nispeten kısadır. En soğuk ayın ortalama sıcaklığı -30 C üstünde, en
düşük sıcaklık - 290 C, en yüksek sıcaklık 38,40C olup yıllık sıcaklık ortalaması 11.5OC’dir.
Aksaray’da yağışlar kış, ilkbahar ve sonbahar aylarına rastlar. Yıllık 350 mm üzerindedir. Yağış
ortalamasının %18,9’si sonbahar, %38,8’sı ilkbahar’%31,8’si kış ve %10,5’i da yaz mevsimlerinde
görülür. Kış mevsimi uzun sürer ve yağışlar genellikle kar halindedir. I. Alt bölge yıllık 350 mm.nin
altında, II. Alt bölge 350 mm.nin üstünde yağış alır. Nisan ve Mayıs aylarında yağış maksimum
düzeye ulaşmaktadır. En düşük yağış ise Ağustos ayında düşmektedir. Eylül ayına kadar bu durum
sürmekte Ekim-Kasım aylarında Sonbahar yağışları düşmektedir.
Bitki Örtüsü
Aksaray’da yazları kurak iklimi hakim olduğundan ilkbaharda yeşeren otlar yazın kurur ve
arazi bozkır yapısını alır. Ayrıca taban suyunun yakın ve arazinin hafifi tuzlu olan kısımlarında
kovalık ve çayır ayrık vs. gibi bitkilerden oluşan daim yeşil alanlar bulunmaktadır. Bu gibi alanlar
yakınlarında hayvancılık yapanlara büyük avantaj sağlamaktadır.
Ayrıca bölgede alıç, kızılcık yanında çalımsı ve otsu bitkilerden geven, kekik, devedikeni,
sıyırma, yabani korunga, poskulak, atkuyruğu, koyun yumağı çok rastlanan bitki türleridir.
Platolar ve dağlık kısımlarda ise özellikle Hasandağı ve Ekecik dağı eteklerinde ve eteklerin üst
bölümlerinde meşe ( pelit ) koruluklarına rastlanmaktadır. Bölgede orman bitkisi olarak meşe
hakimdir. Orman alanları Ortaköy, Merkez İlçe ve Güzelyurt’da bulunmaktadır. Dere kenarlarında
yoğun olarak söğüt ve kavak bulunmaktadır.
İl Arazisinin Niteliklerine Göre Dağılımı
İlin 420.430 hektarı tarım arazisi, 277.803ha‘ı çayır mera arazisi, 12.528 ha orman arazisi ve
61.424 ha diğer tarım dışı araziler olarak dağılım göstermektedir.
Grafik:1 İl Arazi Dağılımı

Tarım Dışı Arazi 61.424 Ha

Ekilebilir Arazi
420.430Ha

55%
KIRAÇ
% 86

7%

SULU
% 14

Çayır Mer’a 277.803
Ha

Orman Arazisi
12.528 Ha

36%
2%
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Grafik de görüldüğü üzere Aksaray’da çayır mera alanlarının oranı yüksek(%36), orman alanlarının
oranı ise çok düşüktür (%2). Türkiye genelinde ise (Grafik 2) mera alanlarının oranı ile orman
alanlarının oranı birbirine eşit olup %26 dır. Aksaray ilinde çayır mera alanlarının fazlalığı
hayvancılık için bir potansiyel olmakta, ancak orman alanlarının azlığı yağış için kısıt teşkil
etmekte ve erozyona neden olmaktadır. Arazilerin alt bölgeler bazında dağılımına baktığımızda en
fazla tarım ve mera arazisine sahip bölgenin 1. alt bölgesi olduğu görülmektedir.
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Aksaray’da Et ve Et Ürünleri Pazarlaması
Türkiye’de halen hayvan ve hayvansal ürünler pazarlamasında aracı sayısı çok, aynı
zamanda pazarlama prodüktivitesi düşüktür. Üretici ile tüketici arasında sayıları bazen 5-6’yı bulan
genelde 3-4 arasında değişen pazarlama organları bulunmaktadır
Kasaplık hayvan ve et pazarlaması Türkiye’de çeşitli ölçekteki yerleşim yerleri itibariyle
farklılıklar göstermektedir. Kırsal alanda kasaplık hayvan ve et pazarlamasında üretici-köy kasabı
ve tüketiciden oluşan çok kısa bir zincir bulunduğu görülür. Ancak buna rağmen tüketici için etin
fiyatı ucuz değildir. Çünkü tüketici sayısının azlığı ve alım gücü yetersizliği perakendeci kasaba
yoğun bir iş olanağı sağlamamaktadır. Bu nedenle pazarlama maliyeti yani perakendeci kasap marjı
yüksektir. Diğer taraftan bu kesimde maliyet azaltıcı bir faktör olan sakatat ekonomik şekilde
değerlendirilememektedir.
Aksaray’da öz tüketim ve satışa yönelik olarak üretilen hububatın yanında ağırlıklı iktisadi
faaliyet hayvancılıktır. Aksaray’da et üretimi ilin hayvancılık potansiyelini göstermekten uzaktır.
Zira Aksaray’daki ve diğer yörelerden gelen tüccar ve işletmeciler tarafından canlı hayvan olarak
büyük illere canlı hayvan götürülmektedir. İlimizden büyük firmalara canlı hayvanlar götürülüp
kestirilerek değerlendirilmektedir.
Aksaray’da hayvan besiciliği özellikle kurban bayramında İstanbul, Ankara vb. İllerde
satılmak üzere ve diğer illerdeki büyük firmalara pazarlamak için yapılmaktadır. Besicilik için
hayvanlar çiftçilerden veya hayvan pazarından yada diğer yakın illerden temin edilmektedir.
Aksaray merkezde bir canlı hayvan pazarı mevcut olup gösterilen ilginin yetersizliğinden dolayı az
sayıda hayvan alım-satım işlemi yapılmaktadır. Ortaköy ilçesinde küçük çaplı canlı hayvan
pazarları mevcuttur. Ayrıca Kurban Bayramlarında geçici pazarlar diğer ilçelerde kurulmaktadır.
Ayrıca Aksaray’da mevcut olan küçük çaplı 1 adet pastırma sucuk imalathanesinde
doğrudan çiftçiden ve besi işletmelerinden alınarak kesilen hayvanların etleri değerlendirilmektedir.
Ayrıca kasaplarda direk olarak çiftçiden aldığı hayvanı keserek pazarlamaktadır. İlde bulunan
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kasapların kesim işlerini yapmak üzere belediye tarafından bir mezbaha ve 2 adet özel mezbaha
kurulmuştur. Ayrıca kasaplara hayvan ve et temin eden aracı tüccarlar da bulunmaktadır.
Hayvancılık alanında dikkate değer bir noktada, hayvan varlıklarıyla elde edilen et ve deri
üretimi arasındaki uyumsuzluktur. Bunun en önemli sebebi, büyük ve küçükbaş hayvanın
kesiminin bir kısmının il dışında yapılmasıdır. Bu alanda kaçak kesim yapılması da söz konusu
olabilir. İlde entegre et tesislerinin azlığı ve dericilikle uğraşan işletmelerin bulunmayışı dikkat
çekmektedir.
Canlı hayvanların yem İhtiyacı ildeki ve diğer illerdeki Yem Fabrikalarından karşılanmaktadır.
TARIMSAL HİZMETLER
Tarımsal üretimi destekleme hizmetleri (tarımsal teknoloji, hayvan sağlığı, tohum ve
damızlık gibi girdi dağıtımı ve pazarlama) büyük ölçüde devlet kuruluşları, kooperatifler sivil
toplum örgütleri ve özel sektör kuruluşları tarafından sağlanmaktadır. Aksaray ilinin özellikle kış
aylarında rakımın yüksek olduğu yerlerde kar yağışının fazla olduğu zamanlarda bazı hizmetler
ulaşımın güç olması nedeniyle sadece ekonomik hizmetlerin değil aynı zamanda sosyal hizmetlerin
sağlanmasında kısa süreli aksaklıklar yaşanmaktadır. Aksaray’da tarıma destek veren kuruluşlar ve
sağladığı hizmetler tabloda gösterilmiştir.
Tablo: Tarımsal Organizasyonların Fonksiyonları ve Sorunları
Verilen Hizmetler
Yayım- Eğitim
Araştırma

İlgili Kurum
Tarım İl Müdürlüğü
T.K.B. Araştırma Enstitüleri (Ankara, Konya), Kayseri
Çayır-mera Araştırma, Niğde Patates Arş.
Sulama
DSİ (Büyük ölçekli),
Orman Köylerini Kalkındırma
Orman Bakanlığı
Veteriner Hizmetleri
Tarım İl Müdürlüğü ve Özel Veteriner Hekimler
Suni Tohumlama
Tar.
İlçe
Müd.
Veterineri
,
Özel
Veterinerler.,Damızlık yetiştiriciler birliği
Damızlık
Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü Veterinerleri, diğer
çiftçiler ve Damızlık yetiştiriciler birliği
Tarımsal Girdiler (tohum, gübre, Özel Şirketler, Tarım İlçe Md.diğer çiftçiler
zirai mücadele ilaçları)
Tarımsal Kredi
T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri
Ürün Pazarı
TMO, Tüccarlar
Canlı Hayvan Borsası ve Pazarı
Aksaray Merkezde canlı hayvan borsası ile
Ortaköy’de canlı hayvan pazarı
Süt Toplama ve Pazarlama
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri (Süt Top. Mer.),
Özel Sektör, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
Bal Pazarlama
Et İşleme
Belediye Mezbahası, 2 adet özel Kombine, 1
imalathane
Para Kaynakları
KOBİ, TEMA Vakfı, Tarım Bakanlığı, İl Özel İdaresi
S.Y.D.V.
Doğal Kaynak Envanteri
İlin doğal kaynaklarının bilinmesi tarımsal ve kırsal kalkınma potansiyellerinin ve
kısıtlarının tanımlanması bakımından önemlidir. Doğal kaynaklar yenilenebilir ve yenilenemez
kaynaklardan oluşmaktadır. Her ikisi de sürdürülebilir biçimde kullanılmalı, tarım ve tarım dışı
kullanımlara uygunluğu ve kayıplarıyla ilgili tehlikeler açısından dikkatli olunmalıdır. Bu bölümde
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Aksaray’da bulunan ana doğal kaynakların kısa tanımlamaları, mevcut durumları ve kullanımlarıyla
ilişkili potansiyel tehlikeler verilmektedir.
Toprak Yapısı
İlde görülen iklim ve jeolojik yapı farklılıkları ile vejetasyondaki çeşitlilik değişik
özelliklere sahip toprakların oluşumuna neden olmuştur.
Aksaray’da I-IV. sınıf tarım arazileri 405154 ha olup, genelde tarım bu araziler üzerinde
yapılmaktadır 15276ha alanı V-VII. sınıf arazilerde de işlemeli tarım yapıldığı görülmektedir.
Ancak bu araziler işlemeli tarıma uygun değildir. Tarım alanlarından sonra ikinci sırayı alan mera
alanları ve orman alanları VI ve VII. sınıf araziler üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Kullanma kabiliyet sınıfları sekiz adet olup, toprak zarar ve sınırlandırmaları I.sınıf’tan
VIII.sınıf’a doğru giderek artmaktadır.(Yeni bir il olan Aksarayın toprak haritalama ve
sınıflandırma çalışması ayrı olarak yapılmadığı için Niğde ve Ankara İllerinin çalışmalarından
derlenerek ve yorumlanarak çıkarılmıştır. Kesin değerler değildir.)
SINIF - I:
Topografya düz veya düze yakın (%0-2)’dir. I. Sınıf arazilerin kapladığı alan 88.596ha olup
il yüzölçümünün %11.5’sını teşkil etmektedir. I. Sınıf arazilerin; 49.347 ha’da kuru tarım,
34.301ha.da sulu tarım yapılmaktadır. 3.981ha.da çayır- mera alanı 108ha’ da diğer kullanım
içindir.
SINIF- II:
II. Sınıf arazilerin kapladığı alan 78134ha olup il yüzölçümünün %10.1’ini teşkil etmektedir
II. Sınıf arazilerin; 57.111ha’da kuru tarım, 12.192ha.da sulu tarım yapılmaktadır. 8.063ha.da çayırmera alanı 273ha’ da diğer kullanım içindir.
SINIF- III:
III. Sınıf arazilerin kapladığı alan 183988ha olup il yüzölçümünün %23,8’ini teşkil
etmektedir. III. Sınıf arazilerin; 119.060 ha’da kuru tarım, 16.902ha.da sulu tarım yapılmaktadır.
17.927,5ha.da çayır- mera alanı 1.749ha’ da diğer kullanım içindir.
SINIF- IV:
IV sınıf araziler ilin 119125 ha alanı ile %15,4‘ünü kaplamaktadır. IV’ üncü sınıf arazilerin
kullanım durumları ise şöyledir;77.311 ha.da kuru tarım, 2.693ha’da sulu tarım, 29.974 ha.da çayırmera, 737ha.da diğer alanlardır.
SINIF- V:
2283 ha alanı ile ilin %0,3’ünü kaplamaktadır. Bu alanların tamamı meradır.
SINIF- VI:
113817 ha alanı ile ilin %14,7’ sini kaplar. VI. sınıf toprak alanlarının; 16174 ha’ında kuru
tarım, 235 ha’ında sulu tarım yapılmaktadır. VII’ inci sınıf arazilerde 93349 ha çayır-mera, 3813
ha orman-funda, arazisi, yerleşim alan ve diğer alanlar mevcuttur.
SINIF- VII:
133825 ha alanı ile ilin % 17,3‘lük kısmını kaplar. VII. sınıf toprak alanlarının; 3650
ha’ında kuru tarım, 22 ha’ında sulu tarım yapılmaktadır. VII’ inci sınıf arazilerde 122.083 ha
çayır-mera, 7920 ha orman-funda, arazisi, yerleşim alan ve diğer alanlar mevcuttur.
SINIF- VIII:
52996 ha ile il topraklarının %6,8’ini oluşturur. VIII. Sınıf alanların çoğunluğu (%95) su
yüzeylerinden oluşmaktadır.
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Grafik: Aksaray İlinde Alanların Toprak Sınıflarına Göre Dağılımı
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Potansiyeller
Meralar: Aksaray İlinin hayvancılık için uygun mera arazilerine
sahip olması
hayvancılığın geliştirilmesi için avantaj olarak kabul edilebilir. Mera arazileri il arazi toplamının
%35,9’ünü teşkil etmektedir.
Su Kaynakları: Su ürünleri yetiştiriciliği için büyük bir kaynak mevcut değildir. Ayrıca
sulanabilecek araziler için yeraltı ve yerüstü su potansiyeli yeterli değildir. Ayrıca yeraltı su
kaynakları yeterince etüt edilen alanlar azdır.
Yem Bitkileri Üretimi: Aksaray’da yem bitkisi üretimine uygun arazi ve iklim mevcuttur.
Yem Bitkileri Tohumu Üretimi: Aksaray’da yem bitkileri tohumu olarak yonca tohumu
üretilmektedir. Türkiye’de zaman zaman ortaya çıkan yem bitkileri tohumluk ihtiyacını karşılamak
için Aksaray İli iyi bir alternatif olabilir.
Hayvansal Üretim: Mevcut hayvan popülasyonunun genotipinde görülen iyileşme sonucu
mevcut et ve süt üretimi de artacaktır.
Kullanılmayan Araziler: Toplam tarım arazisinin 21026 hektar alanlık kısmı (%5) değişik
sebeplerle kullanım dışıdır.
TARIMSAL YAYIMI GELİŞTİRME PROJESİ (TAR-GEL) ÇALIŞMALARI
Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesinden elde edilen deneyimler ışığında yayım
hizmetlerinin daha aktif ve verimli bir şekilde köy ve beldelerde yürütülmesini sağlamak amacıyla
01 Ocak 2007 tarihi itibariyle “ Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi ( Tar-Gel)” uygulamaya
konmuştur.
Çalışma Bölgesi içerisinde personelin ikamet edeceği merkez köy/belde seçiminde; barınma,
ulaşım, iletişim, çalışma ofisi, diğer yerleşim birimlerine uzaklığı ve ulaşım kolaylığı, altyapı ve
sosyal imkanlar göz önünde bulundurulmuştur.
Proje kapsamında 10’u İl Merkezinde 21 Mühendis ve 4’ü İl Merkezinde 11 Vet. Hek. olmak
üzere toplam 32 teknik/sağlık elemanı 4/b statüsünde köy ve kasabalarda görev yapmaktadır.

AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI (2010-2014)

38

Amaçlar
Aksaray’da tarımsal kalkınmanın sağlanabilmesi için belirlenen amaçlar dört geniş başlıkta
toplanmıştır. Bu amaçlar, ildeki mevcut problemlerin ve potansiyellerin ortaya konulması sonucu
belirlenmiştir. Belirlenen bu amaçlar tarım politikalarının hedefleri içerisinde yer almaktadır. Bu amaçlar;
Tarımsal verimliliğin artırılması;
Tarımsal gelirin artırılması ve dolayısıyla tarımın GSYİH içindeki payının artırılarak toplumda sosyal
dengenin sağlanması:
Gıda güvencesinin ve güvenliğinin sağlanması
Sürdürülebilir tarımın sağlanması olarak tespit edilmiştir.
Tespit edilen bu hedefler agro ekolojik özelliklere göre ayrılan alt bölgelerin hepsi için geçerlidir.
Ancak bu amaçlara ulaşmada izlenecek stratejide alt bölgelerin öncelikleri dikkate alınacaktır.
Tarımın sektör performansın incelendiğinde verimin artırılması, ekonomik anlamda çiftçiyi olumlu
olarak etkileyecektir. Gelir artışına neden olacak verim artışı aynı zamanda çiftçinin köyden kente göç
etmesine engel olacaktır. Tarımsal gelirin artırılması verimliliğin artırılmasının yanı sıra katma değeri
yüksek, pazarda avantajlı konumda olan ürünlerin üretimi ile mümkün olabilir Örneğin et ve süt üretimi için
oldukça iyi potansiyele sahip olan Aksaray’da et ve süt işleme tesislerinin sayı ve kapasitelerinin artırılması,
üretimi teşvik edecektir.
AB ve DTÖ Tarım Anlaşması kuralları nedeniyle önümüzdeki yıllarda tarım ürünlerinin pazarda
rekabet edebilir olması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi de gıda güvenliğinin sağlanması ile mümkün
olacaktır. Kaliteli ve standartlara uygun üretim temel amaç edinilmiştir. Uygulanacak projelerle orta vadede
bu amaca ulaşmak mümkün olabilecektir. Tarımda sürekliliğin sağlanabilmesi için öncelikle mevcut
kaynakların doğru ve bilinçli kullanılması gerekmektedir. Aksaray, özellikle hayvansal üretim açısından
zengin doğal kaynaklara sahiptir. Bu kaynakların doğru kullanılması ile tarımsal üretimin artırılmasına
çalışılacaktır.
Amaçlara ulaşmada uygulanacak stratejiler mevcut problemler dikkate alınarak belirlenmiştir.
Ancak kurumsal yapılardan kaynaklanmayan bazı sosyal problemleri çözmek daha uzun vadede mümkün
olacaktır.

1.Tarımsal Verimliliğin Artırılması
Tarımsal verimliliğin artırılmasında uygulanacak stratejileri belirlerken tarımsal üretim; bitkisel ve
hayvansal üretim ile su ürünleri üretimi olmak üzere ayrı başlıklar altında ele alınmış ve her biri için farklı
stratejiler uygulamaya konulacaktır.
Hayvansal üretimde verimliliğin artırılması için izlenecek strateji;
*Kaliteli tohumun sağlanması
*Yem, bakım ve beslenme şartlarının iyileştirilmesi
*Etkin pazarlama ve örgütlenme sisteminin oluşturulması
*Tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi
Bitkisel üretimde verimliliğin artırılması için izlenecek strateji;
*Yöreye uygun sertifikalı tohumluk kullanımı
*Bilinçli girdi kullanımı
*Sulanabilir alanların sulamaya açılması ve drenaj problemi olan alanların rehabilite edilmesi
*Nadas alanlarının daraltılması
*Tarıma elverişli kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesi
* Erozyonla mücadele çalışmalarının yapılması
*Arazilerin parçalanmasının engellenmesi ve toplulaştırılması
*Topraktaki organik madde miktarının artırılması
*Arazi Kullanım ve en uygun üretim deseninin çıkartılarak buna uyulması, çalışmaların kanuni ve teknik
düzenlemelere göre yapılması ve yapılan çalışmaların teşvik edilmesi.
Su ürünleri üretiminde verimliliğin artırılması için izlenecek strateji;
*Yem maliyetlerinin düşürülmesi
*Yer üstü su kaynaklarının su ürünleri üretiminde kullanılması
*Su ürünleri kooperatiflerinin kurulması
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2.Tarımsal Gelirin Artırılması
*Pazarlama sisteminin ve örgütlenmenin iyileştirilmesi
*Katma değeri yüksek ve il için avantajlı ürünlerin üretimi
*Üretim maliyetlerinin düşürülmesi
*Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi

3. Gıda Güvenliğinin Sağlanması
*Kaliteli ve standartlara uygun ürün üretimi
*Kontrol ve denetim hizmetlerinin güçlendirilmesi

4.Sürdürülebilir Tarım
*Arazilerin kullanım kabiliyet ve sınıfları dikkate alınarak kullanımı
*Erozyonla mücadele
*Doğal kaynakların bilinçli kullanımı
*Ekolojik tarım

Amaçlar
Fırsatlar
Üretimde
Verimlilik
Bitkisel Üretim

Hayvansal
Üretim

TARIMSAL ÜRETİM ANALİZİ
Strateji
Mevcut
Zayıf Yönü
Durum ve
Güçlü Yönü
Girdi Kullanımı:
*Yöreye uygun
sertifikalı tohumluk
Teknoloji ve
kullanımı
kaliteli girdi
*Bilinçli girdi
kullanılması
kullanımı
yetersizdir.
*Sulanabilecek
alanların sulamaya
açılması ve drenaj
problemi olan
alanların rehabilite
Yerüstü ve
edilmesi
yer altı su
* organik maddenin
kaynakları
artırılması
Nüfus baskısı yetersiz
Arazi Kullanımı:
yok
*Nadas alanlarının
daraltılması
*Tarıma elverişli
kullanılmayan
arazilerin
değerlendirilmesi
*arazilerin
parçalanmasının
engellenmesi
*Erozyonla
mücadele
*Melez ırktan kültür
ırkına geçişin
sağlanması
*Yem, bakım ve
beslenme şartlarının
iyileştirilmesi

Suni
tohumlama

Mera
yönetimi ve

Fırsatlar

Yem bitkileri
tohumu için
pazar bulma
şansı yüksek
Sulanabilecek
alanlar var

Tehlikeler

İklim
Erozyon
Mera
alanlarında
işlemeli
tarım
yapılması

Kullanım
dışı
arazilerin
kiraya
verilmeme
si

Hayvancılık için
çok uygun mera

AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI (2010-2014)

40

*Etkin pazarlama ve
örgütlenme
sisteminin
oluşturulması
*Tarıma dayalı
sanayinin
geliştirilmesi
*Yem maliyetlerinin
düşürülmesi
Su
Ürünleri
*yer üstü su
Üretimi
kaynaklarının su
ürünleri üretiminde
kullanılması
Tarımsal
Gelirin
Artırılması

Gıda Güvenliği

Sürdürülebilir
Tarım
(Sorunlu Tarım
Alanlarının
Tespit
ve
İyileştirilmesi)

*Pazarlama
sisteminin ve
örgütlenmenin
iyileştirilmesi
*Katma değeri
yüksek ürünlerin
üretimi
*Üretim
maliyetlerinin
azaltılması
*Girişimcilik
ruhunun
geliştirilmesi
*Kaliteli ve
standartlara uygun
ürün üretimi
*Kontrol ve denetim
hizmetlerinin
güçlendirilmesi
*Arazilerin kullanım
kabiliyet ve sınıfları
dikkate alınarak
kullanımı
*Erozyonla
mücadele
*Doğal kaynakların
bilinçli kullanımı
*Ekolojik tarım

çalışmaları
oldukça iyi

ıslahı

ve çayır
alanlarının
iyileştirilmesi

Yem pahalı
maliyeti
artırıyor

Yavru balık
üretimi
artırılabilir

Etkin üretici
örgütlerinin
yokluğu

Ankara’ya yakın
olması avantaj

Pazar talebi
Çiftçinin
deneyimi
Su kaynakları
alabalık
üretimine çok
uygun
Talep var
Örgütlenme
zayıf

Su
kaynakları
nda kirlilik
yaratabilir

Canlı hayvan
borsası
bulunmuyor.

Verim düşük

Alışkanlıklar
ın
sürdürülmesi
Ekipman
yetersizliği

Birim alana
kullanılan
kimyasal
gübre ve ilaç
kullanımı çok
düşük
değerdedir.
Şehirleşme ve
sanayi
yoğunluğu az

Arazinin
%70’inindüz
oluşu ve
bitki
örtüsünün
zayıflığı
Şiddetli
rüzgar ve su
erozyonu var
Yıllık yağış
miktarı
düşük.

Ürün
değişikliğine
gidildiğinde
gelir artacak
dolayısıyla gıda
güvencesi
sağlanacak

Arazilerin
terk
edilmesi

Kuşburnu gibi
bitkiler
erozyonla
mücadelede
kullanılabilir.
Korunga gibi
çok yıllık
bitkilerin
sulanamayan
kısımlara
ekilmesi faydalı
olacaktır.
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Bitki Hastalık * Kaliteli üretim
ve Zararlıları
ile Mücadele
Süne ve Kımıl *Etkin ve kontrollü
Mücadelesi
denetim
*Biyolojik mücadele
Hayvan
Hastalıkları
ve
Zararlıları
ile
Mücadele Projesi

* Hastalık ve
zararlılarla aktif
mücadele, etkin
koruyucu aşılama

Teknik
kontroller iyi

Çiftçi bilinci
az

Çiftçi duyarlı
ve etkin
mücadeleye
katılıyor
Kooperatif ve
birliklerin faal
olması
Serbest
Veteriner
Hekim
hizmetlerinin
mevcut
olması

Denetim ve
kontrollerin
artırılması
Çiftçi
bilincinin
artırılması

Çiftçi
yeniliklere açık

Denetim
artırılmalı
Mücadele
zamanında
geç kalmak

Denetimlerin
artırılması

Kontrolsüz
hayvan
sevkiyatı

Hayvancılığın Geliştirilmesi Programı:
Proje Konuları
*Hayvan ırkını geliştirme projesi

*Damızlık üretim işletmelerinin kurulması
*Bakım ve beslemenin geliştirilmesi projesi
-Açık besi yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması
-İl genelinde besiye uygun genç hayvanların (0-5 ay) dağıtım sisteminin kurulması,
-Bakım, besleme ve barınakların iyileştirilmesi
*Hayvan sağlığı mücadele çalışmalarının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi
*Hayvan hareketlerinin etkin şekilde denetlenmesi,
*Küçükbaş ve büyükbaş kasaplık hayvanların optimum besi süresi konusunda yayım projesi
*Küçükbaş hayvancılığı teşvik projesi
*Mera ıslahı ve yönetiminin sağlanabilmesi için mera aplikasyon çalışmalarının hızlandırılması
*Arıcılığın gelişimi için ana arı üretimi ve hastalıklarla mücadele

Yayım Çalışmalarının Geliştirilmesi Programı;
Proje Konuları
*Hayvancılığın geliştirilmesine yönelik yayım programları
*Kadınlar için yayım programı özellikle hayvanların beslenmesi, hayvan hastalıklarının önlenmesinde
aşılama çalışmalarının gerekliliği ve sağım konularında kadınlara yönelik yayım programlarının yapılması
*Hayvan beslemede kullanılan yem çeşitlerinin geliştirilmesi, silaj yapım tekniklerinin öğretilmesi.
*Mera Kanunu ve ilgili projeleri konusunda çiftçinin bilgilendirilmesi
*Yayım hizmetlerinde özel sektörün devreye sokulması

Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Programı
Proje Konuları
* Entegre et ürünleri işleme tesislerinin kurulması
*Arıcılık ve arı ürünleri entegre tesislerinin kurulması
*Yem fabrikası kurulması

Tarım Ürünleri Pazarının Geliştirilmesi Programı
Proje Konuları
* Tarıma dayalı sanayinin teşvik edilmesi
*Şeker pancarı üretiminin il tarımsal ekonomisindeki yerinin vurgulanması
*Hububat ve hububat sanayi yan ürünlerinin il ekonomisinde değerlendirilmesi
* Süt toplama merkezlerinin toplama ve soğutma kapasitelerinin artırılması
*Canlı hayvan borsasının çiftçi tarafından kullanımın özendirilmesi
* Pazar bilgi sisteminin oluşturulması
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* Ayçiçeği borsasının kurulması
*Balın sertifikasyon ve derecelendirme çalışmalarının yapılması,
*Balda marka yaratılması ve promosyon çalışmalarının yapılması
*Bal paketleme tesisinin kurulması
*Doğal soğuk hava deposu sayısının artırılması
*Mekanik soğuk hava deposu tesis edilmesi

Kooperatiflerin Güçlendirilmesi
Proje Konuları
*Üretici Örgütlenmesinin Desteklenmesi

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Güçlendirilmesi;
Proje Konuları
*Yavru balık üretiminin artırılması
*Balık yemi üretim tesisinin kurulması
*Göl ve Göletlerde balıklandırma çalışmalarının devam ettirilmesi.

Araştırma, Geliştirme ve Planlama Çalışmalarının Yapılması
Proje Konuları
*Kadının tarımdaki rolü
*Et ve süt ürünleri işleme konusunda pazar araştırmaları
Bitki Hastalık ve Zararlılarla Mücadele
Proje Konuları
*Hastalıklarla etkin mücadele
*Bilinçsiz ilaç kullanımını engelleme
*Ürün kalitesini artırma
Süne ve Kımıl Mücadelesi
Proje Konuları
*Etkin ve kontrollü denetim
*Biyolojik mücadele
Hayvan Hastalık ve Zararlılarla Mücadele
Proje Konuları

*Hastalık ve zararlılarla aktif mücadele ve koruyucu aşılama
*Salgın ve bulaşıcı hastalıklarda erken teşhis ve önlemlerin alınması
Öncelikli Proje Konuları ve Uygulama
Program

Proje
Kategorisi

Proje ismi

Öncelikli
Alt
Bölge

Uygulama
Süresi

Yürütücüler

1-Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi
Devam eden
2-Süt Toplama Merkezi Kurulması
Projesi

I ve II
5 Yıl
TKB

3-Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi.
I ve II
4. Damızlık koç projesi
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1-Hayvan ırkını geliştirme projesi

Hayvancılığın
Geliştirilmesi

-Kültür süt ineği ırkının iyileştirilmesi

10 Yıl

-Suni
tohumlamanın
yaygınlaştırılması
tohumların
kalitesinin arttırılarak ırk ıslahının
sağlanması

10 Yıl

TKB ve Üretici
Birlikleri
TKB ve Üretici
Birlikleri

Süresiz
Tohum
üreten
ithal
eden
kuruluşlarının
denetlenmesinin
artırılması

TKB
I ve II
5 yıl
TKB-ÖZEL
İDAREÜRE.BİRLİKLERİ

-Damızlık üretim işletmelerinin
kurulması
2-Küçükbaş
projesi

hayvancılığı

teşvik
I ve II

-Koyun ırklarının ıslahı projesi
3-Arıcılığın gelişimi için ana arı
üretimi ve hastalıklarla mücadele

5 yıl

TKB

I ve II
5 Yıl

TKB

5 Yıl

TKB

I ve II
4-Bakım
Besleme
ve barınak
şartlarının iyileştirilmesi
Devam eden

1-Örtü altı sebzeciliği ve Seracılığı
I ve II
geliştirme projesi
1.Bilinçli gübre kullanımın teşvik
edilmesi

Bitkisel Üretimde
Verimliliğin
Arttırılması ve
Geliştirilmesi

2-Ekolojik tarım yapılabilecek alanların
ve ürün çeşitlerinin belirlenmesi etüt
çalışması
3-Kalıntı oranı düşük ilaçların tanıtımı
ve desteklenmesi
4- Sertifikalı tohumluk
kullanımının, üretiminin
desteklenmesi
5-Bitkisel üretimde yeni çeşitlerin
hububat yem bitkileri tohumunun
tanıtımı
6-Bağ ve Kapama meyve bahçesi
kurulması

Devam Eden

TKB Özel İdare

5 yıl
5 yıl
5 Yıl

TKB

TKB
TKB

5 Yıl
TKB
5 yıl

TKB

5 yıl

TKB Özel İdare

7-Etüt edilmeyen kısımlardaki sulama
imkanlarının etüt edilerek tarıma
kazandırılması

5 yıl

TKB

8-İşletmeye girmiş tesislerin etkin
olarak
kullanımının sağlanması ve
basınclı
sulama
tekniklerinin
benimsetilmesi

5 yıl

TKB

9- Seçilen çeşitlerde ve
alanlarda
organik tarımın yaygınlaştırılması

5 yıl

TKB

10 – Organik Maddenin Arttırılması

5 yıl

Kooperatif Yöneticileri Eğitimi

I ve II

I ve II

TKB

5 Yıl
TKB
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1-Kadınlar için yayım programı
özellikle hayvanların beslenmesi ve
hayvan hastalıklarının önlenmesinde
aşılama
çalışmalarının
gerekliliği,
sağım
ve
suni
tohumlamanın
yaygınlaştırıl-ması
konularında
kadınlara yönelik yayım programlarının
yapılması

Yayım

2-Hayvan beslemede kullanılan yem
çeşitlerinin geliştirilmesi, silaj yapım
tekniklerinin ögretilmesi.
3-Mera Kanunu ve ilgili projeleri
konusunda çiftçinin bilgilendirilmesi

Pazarlama

I ve II

5 Yıl

I ve II

5 Yıl

TKB

TKB

I ve II

5 Yıl

Yeni
Proje 1-Süt toplama merkezlerinin toplama ve I ve II
soğutma kapasitelerinin artırılması
Önerileri

5 Yıl

2- Pazar bilgi sisteminin oluşturulması

I ve II

5 Yıl

3- Balda marka yaratılması ve
promosyon çalışmalarının yapılması

I ve II

5 Yıl

Yeni
Proje 1- Ürün bazında üretici örgütlenmesinin
Önerileri
desteklenmesi

I ve II

5 Yıl

TKB
TKB-SYDF-ÖZEL
İDARE
TKB
TKB-ÖZEL İDARE

Örgütlenme

Program

Proje
Proje ismi
Kategorisi
Su
Ürünleri Yeni Proje 1- Balık
kurulması
Yetiştiriciliğinin Önerileri

yemi

üretim

Öncelikli
Alt Bölge
tesisinin I ve II

TKB

Uygulama
Süresi
5 Yıl

Yürütücüler

5 Yıl

TKB
ÖZEL İDARE

TKB-ÖZEL
SEKTÖR

Güçlendirilmesi
Tarıma Dayalı Yeni Proje 1- Entegre et ürünleri işleme tesislerinin
Önerileri
kurulması
Sanayinin
2Tarım
ürünleri
paketleme
Geliştirilmesi

Tesislerinin kurulması
3- Arıcılık ve Arı Ürünleri Entegre
Tesislerinin kurulması
4- Çevreyle uyumlu dericilik işleme
tesisi kurulması

Bitki Hastalık Devam eden
ve Zararlılarla
Mücadele

1-Hastalıklarla etkin mücadele
2-Bilinçsiz
ilaç
kullanımını
engelleme
3-Ürün kalitesini artırma

Süne ve Kımıl Devam eden
Mücadelesi

1-Etkin ve kontrollü denetim

Devam eden
Hayvan
Hastalık
ve
Zararlılarla
Mücadele

1-Hastalık ve zararlılarla aktif
mücadele ve koruyucu aşılama
2-Salgın
ve
bulaşıcı
hastalıklarda erken teşhis ve
önlemlerin alınması

I ve II

5 Yıl
5 Yıl
5 Yıl
5 Yıl

I ve II

TKB

5 Yıl

I ve II

2-Biyolojik mücadele

5 Yıl

TKB

5 Yıl

TKB

I ve II
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TARIMSAL STRATEJİLER
STRATEJİK AMAÇ -1

Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda
tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü
olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma
gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir
yaklaşımla geliştirmektir.

HEDEF 1.1: Çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi sağlanarak, kırsal alanda yeni ileri tarım
teknik ve teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırıcı tedbirleri alarak, kırsal kesimin gelir seviyesi
artırılacaktır.
Faaliyet 1.1.1: İlgili kurum ve kuruluşların yanı sıra, temelde çiftçilerin mahallinde
bilinçlendirilmesi amacını taşıyan ve 2004 yılında başlatılan Köy Merkezli Tarımsal Üretime
Destek Projesinin kapsam ve içeriğinin genişletilerek, daha geniş bir kitleye hitap etmesi
sağlanacaktır.
HEDEF 1.2: Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan
bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacaktır.
HEDEF 1.3: Tarımsal verimliliğin arttırılması için drenaj, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme
hizmetlerine ağırlık verilecektir.
Faaliyet 1.3.1 Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projelerinin kapsamı
genişletilerek, uygulanması sürdürülecek ve yeni arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme
hizmetleri projeleri uygulanacaktır.
Faaliyet 1.3.2 Basınçlı sulama imkânı bulunan sahalarda (Yer altı sulama ve göletten sulama)
yağmurlama ve damla sulama sistemini kabul eden köylere yatırımda öncelik verilecektir.
Strateji: Arazi kullanımında sulama tesisinden azami faydanın sağlanabilmesi ve en düşük
maliyetle tamamlanabilmesi için, arazi toplulaştırmasına muvafakat veren köylerin tesisleri
öncelikli olarak yatırım programına alınacaktır.
Strateji: Sulama projelerinin arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte
yürütülmesine özen gösterilecek, projelerde çiftçi desteğinin sağlanmasına yönelik modeller
geliştirilmesine çalışılacaktır.
Strateji: Mutlak tarım arazilerinin tarım dışı kullanımlarına izin verilmeyecektir.
HEDEF 1.4: Erozyon tehlikesi altındaki arazilerde erozyonu önleyici, toprak ve su dengesini
sağlayan tedbirleri alarak, toprak muhafaza çalışmalarında bulunulacaktır.
Faaliyet 1.4.1: Toprak derinliğinin uygun olduğu ve çiftçi muvafakatinin alındığı alanlarda toprak
muhafaza çalışması yapılacaktır.
Strateji: Toprak muhafaza çalışmalarında çiftçilerin desteğini sağlayacak teşvik mekanizmaları
geliştirilecektir.
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HEDEF 1.5: Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme
suyuna kavuşturulacak, çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli
olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına
hız verilecektir.
Strateji: Kırsal Kalkınmayı hızlandırabilmek için Avrupa Birliği ve Dünya Bankası kaynaklı gelir
getirici ve istihdam yaratıcı projelerin hayata geçirilmesi için mali destek sağlanmasına yönelik
gerekli tedbirler alınacaktır.
Strateji: Kanalizasyon ve içme suyu inşaatlarında mahalli katkılara önem verilerek, pür emanet
sistemiyle hizmetlerin daha ucuza ve kısa zamanda yapılması sağlanacaktır.
STRATEJİK AMAÇ-2

Kent-kır ve Sosyo-Ekonomik gruplar arasındaki hizmet
farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu,
halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve
sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.

HEDEF 2.1: Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına
uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaşım sorunu çözülecektir.
Strateji: Köy yollarının yapımında yol kalitesinin artırılmasına ve yol onarımına öncelik
tanınacaktır.
Strateji: Çalışmalarda halkın katkısına ve işlerin pür emanet yöntemi ile yapılmasına önem
verilecektir.
HEDEF 2.2: Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç
duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanlar temin edilerek bunların bakım-onarım ve ikmalleri
yapılacaktır.
Faaliyet 2.2.1: Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi
için ihtiyaç duyulan iş makinelerinin, tarımsal mekanizasyon alet, makine ve ekipmanlarının,
hizmet araçlarının, büro, arazi ve laboratuar çalışmalarında kullanılacak olan malzemelerin yatırım
programlarına bağlı olarak alımları ile ihtiyaç duyulması halinde bakımları ve onarımları
gerçekleştirilecektir.
HEDEF 2.3: Gıda güvenliği ve gıda güvenirliği, içme, kullanma ve sulama suları konularında
tahlil ve analiz laboratuarlarının alet ve ekipmanlarının günümüz şartlarına göre yenilenerek
referans laboratuar haline getirilmeleri sağlanacaktır.
HEDEF 2.4: Meyve üretiminde, hastalık ve zararlılarla zamanında ve daha etkili mücadele
edebilmek amacıyla gerekli alt yapının oluşturulması sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ-3

Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz
etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını
sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.
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HEDEF 3.1: Tarım işletmelerinde optimum büyüklükte işletmeler oluşturulması teşvik edilecek ve
her ilçenin arazi yapısı dikkate alınarak ürün planlaması çalışmalarında bulunulacaktır.
Faaliyet 3.1.1: Oluşturulacak olan yeni veri tabanına göre her ilçede ayrıntılı bir ürün planlaması
yapılacaktır.
HEDEF 3.2: Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için seracılık teşvik
edilecek turfanda sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve damlama sulama sistemlerinin
yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Faaliyet 3.2.1: Turfanda sebze yetiştiriciliği ile damlama sulama tesislerinin kurulması amacıyla;
gerek jeotermal bölgelerde gerekse mikro klima ihtiva eden alanlarda damlama sulama tesisleri
kurulacaktır.
HEDEF 3.3: Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz
etkilerini denetim hizmetleri ile azaltmak, bu kapsamda alınacak önlemlere ilave olarak gübre, ilaç
ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının
yaygınlaştırılması sağlanacak ve bitkisel üretimde sertifikalı tohumluk ve fidan kullanımı
yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet 3.3.1: Bitkisel ve hayvansal üretime girdi sağlamaya yönelik faaliyette bulunan
işletmelerin (gübre-ilaç-yem bayi ve fabrikaları, sertifikalı tohum- fide-Fidan üreticiler vb.) her yıl
mutat denetimleri yapılacaktır.
Faaliyet 3.3.2: Sertifikalı hububat tohumluğu ekilişinin yaygınlaştırılması amacıyla hububat ekim
sezonunda üreticilerce ihtiyaç duyulan hububat tohumu temin edilerek üreticilere dağıtılacaktır.
HEDEF 3.4: Ekolojik şartları uygun olan bölgelerde başlatılan organik tarım üretimi
yaygınlaştırılacaktır.
Strateji: Organik tarım üretiminde bulunan çiftçilere ayni ve nakdi destek sağlanarak,
yaygınlaştırıcı ve özendirici tedbirler alınacaktır.
HEDEF 3.5: Bitkisel üretimde yöresel potansiyeli bulunan ürünlerin yetiştirilmesi teşvik edilecek,
yöresel ürünlere alternatif ürünlerin geliştirilmesi sağlanacaktır.
HEDEF 3.6: Gıda üretim ve tüketim yerlerinde gıda güvenliği ve güvenirliliğinin temini için
gerekli tedbirler alınacaktır.
Faaliyet 3.6.1: Gıdaların üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yerlerinde gerekli olan denetim
hizmetlerine ağırlık verilecektir.
HEDEF 3.7: Üretimi yöresel önem arz eden bitkisel ürünlerin tescilinin yapılması sağlanarak gen
kaynakları korunacaktır.
Strateji: Bitkisel üretimde gen kaynaklarının korunması ve tescili ile ilgili yönetmelik kapsamında
Araştırma Enstitüleri ve diğer ilgili kurumlarla koordineli olarak çalışılacaktır.
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STRATEJİK AMAÇ - 4

Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek,
yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir.

HEDEF 4.1: Hayvancılığın geliştirilmesi için, mevcut hayvan varlığının genetik yönden üstün
verimli hayvanların spermleri ile tohumlanması çalışmaları sonucunda kültür melezi sığır sayısı her
yıl artırılarak, yerli ırkların ıslahı tamamlanacaktır.
Faaliyet 4.1.1: Hayvancılığın geliştirilmesi projesi kapsamında, hayvan varlığının genetik yönden
üstün ve verimli hayvanların spermleri ile tohumlanarak, suni tohumlama uygulaması artırılacak,
embriyo transferi yönünde çalışmalar yapılacak ve soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının
tutulması sağlanacaktır.
HEDEF 4.2: Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak hastalık ve
zararlılarıyla mücadele edilerek, sağlıklı üretimin artması gerçekleştirilecektir.
Faaliyet 4.2.1: Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlarda şap,
brucella, antrax, tüberküloz, kuduz, küçükbaş hayvanlarda; şap, brucella, mavidil, antrax, koyun
keçi vebası (ppr), kuduz, tek tırnaklılarda; ruam kedi, köpekler gibi evcil hayvanlarda; kuduz, vb.
aşıların yapılması ile kanatlılarda hastalık taraması her yıl yapılacaktır.
HEDEF 4.3: Kaliteli kaba yem açığının giderilebilmesi için, yem bitkileri ekim alanları 2006
yılından itibaren artırılacak, yem bitkileri üretiminin artırılması ve geliştirilmesi ile mera ıslah
çalışmalarına ağırlık verilecektir.
Faaliyet 4.3.1: Çayır Mera ve Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi kapsamında mera, yaylak, kışlak
ve otlak alanlarından azami istifadenin sağlanması için yılda birim alandan elde edilen ot verimi,
yapılacak mera ıslah çalışmaları ile artırılacaktır.
HEDEF 4.4: İl genelinde küçük kapasiteli işletmeler bazında yapılan kültür hayvancılığı alanında
uygun teknikle çalışan, kontrollü üretim yapan, hastalıktan ari ve optimum büyüklükte hayvancılık
işletmelerinin oluşturulması teşvik edilecektir.
HEDEF 4.6: Sağlıklı arı ve arı ürünleri üretilmesi için arıcılık yapan üreticilerin üretimle ilgili
faaliyetleri desteklenerek arıcılığın geliştirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 4.6.1: Arıcılık yaptığı tespit edilen köylerde kovan başına alınan bal miktarını artırmak
için her yıl fazelya (arı otu) ekimi gerçekleştirilecektir.

HEDEF 4.7: Nesli tükenmekte olan ve ırk özellikleri bakımından deformasyon tehlikesi ile karşı
karşıya kalan hayvan ırklarının, saf gen kaynağı olarak korunması, üretilmesi ve yaygınlaştırılması
sağlanacaktır.
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STRATEJİK AMAÇ -5

Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesi için tarımsal
amaçlı kooperatifler ve şirketler, üretici birlikleri ve kooperatif
üst birlikleri kurulmasını özendirmek ve kooperatifleri teknik
ve mali yönden desteklemektir.

HEDEF 5.1: Kooperatiflere mali destek sağlayarak ve bitkisel ve hayvansal üretime ve
pazarlamaya yönelik makro ve mikro ölçekli projeler uygulayarak ortaklarının gelir seviyelerini
artırıcı destek sağlanacaktır.
Faaliyet 5.1.1: Ortaklar mülkiyetinde her yıl Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Projesi ile yeni tesis
edilecek meyve bahçelerinin sertifikalı fidan taleplerinin karşılanmasına yönelik Meyve Fidanı
Üretim Projesi uygulanacak ve ihtiyaç duyulan yerlerde tarımsal sanayi tesisleri kurdurulacaktır.
HEDEF 5.2: Tarımsal Teşkilatlanma kapsamında faaliyette bulunan çiftçi organizasyonlarının
sayısı (tarımsal amaçlı kooperatifler, tarımsal amaçlı şirketler, üretici birlikleri ve kooperatif üst
birlikleri) her yıl artırılarak üretici ve yetiştiricilerin yatay ve dikey teşkilatlanması
güçlendirilecektir.
Faaliyet 5.2.1: Tarımsal teşkilatlanmanın güçlendirilmesi amacıyla eğitim çalışmalarında
bulunularak, teşkilatlanmaların oluşmasını sağlayıcı ve özendirici, ortakların katılımını ön planda
tutan projeler geliştirilecektir.
Strateji: Yatırım programlarının hazırlanmasında kooperatifleşmeyi tamamlayan köyler programa
öncelikli olarak alınacak, sulama tesisi bulunan ve işletmeciliği muhtar ve belediyelerce yapılan
köylerde sulama kooperatiflerinin kurulması teşvik edilecektir.
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4-SANAYİ
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
1- KURULUŞUN GENEL TANIMI
1987 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından kuruluşu kabul edildi, 1991 yılında Bölge
Müdürlüğü oluşturuldu. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Aksaray valiliği, Aksaray Belediyesi,
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilk Müteşebbis Teşekkül Heyeti oluşturuldu. Bölgenin
altyapı inşaatına 1992 yılında başlanmış, 1994 yılında ihale edilmiş,1995 yılında müteahhit tasfiye
edilmiş aynı yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ikmal inşaatı ihale edilmiş ve çalışmalar
1996 yılında yeniden başlamıştır. İlk parsel satışları 1997 yılında yapılmış,1998 yılında
hızlandırılmış ve bu güne kadar %100 doluluğa ulaşmıştır.
Aksaray Organize Sanayi Bölgemiz Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu çıktıktan sonra
18.04.2001 tarihinde Sanayi ve ticaret Bakanlığının 149 sicil numarası ile Tüzel Kişiliği
kazanmıştır.
Organize sanayi Bölgemiz E-90 Karayolu üzerinde yer almaktadır. Ulaşım İmkanları çok rahat
olup İlimizden geçen duble yollar tamamlanmıştır. Gümrük Müdürlüğümüz ve KOSGEB Sinerji
Odağı mevcut olup Mersin Limanına ve Ankara’ya 200 km, Konya ve Kayseri İllerine 150 km
mesafededir.
Mevcut Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 132 sanayi parselli adedi, yatırımcıların talebi
doğrultusunda ifrazlar yapılarak 153’e ulaşmıştır. 1997 yılında bölgeye katılan 4 Ha ile 290 Ha’a
çıkarılan alan üzerinde 153 parselde kurulmakta olan 15 fabrikanın yanı sıra Tevsii OSB alanında
da 129 sanayi parseli yatırımcıların hizmetine sunulmuştur. Özel Sektör tarafından kendi arazileri
üzerine yapılmakta olan fabrikaların da tamamlanarak hizmete sunulması halinde 10 bin kişi
istihdam edilecektir. Genel Otopark, Kamyon-Tır Parkı, Teknik Altyapı, Arıtma Tesisi, Dini Tesis,
Spor Alanı, Akaryakıt Servis İstasyonu, İtfaiye, Sağlık Tesisi, Depolama ve Çıraklık Eğitim
Merkezi gibi Ortak Sosyal tesislerin yapılması planlanmaktadır.
Aksaray coğrafi konumu, işgücü potansiyeli, mevcut sanayi potansiyeli, sanayi yatırımları için
altyapı hazır arsaları ve hükümetimizin çıkarmış olduğu 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın
Teşviki Kanunu’nun getirdiği avantajlar ile Türkiye’de yatırıma en uygun İllerden birisidir.
a) GÖREVLERİ
Organize Sanayi Bölgeleri, OSB Kanunu ve Yönetmeliğinde kendisine verilen bölgenin altyapı
ve genel hizmet tesislerini kurup işletmek, gerekli Kamu ve Özel Kuruluşlardan satın alarak
dağıtım ve satışını yapmak, üretim tesislerini kurmak ve işletmek, bölgede mevcut olan sanayi
parsellerinin satışını yapmak gibi ana görevleri vardır.
b)
-

TEŞVİK YAPISI
Müteşebbis Heyet
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Bölge Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.

c) KADRO VE PERSONEL DURUMU
1 Bölge Müdürü
5 Kontrol Mühendisi
1 Muhasebeci
1 Muhasebe Memuru
1 Teknisyen
1 Topograf
1 Sürveyan
1 Evrak memuru
1 Sekreter
1 Şoför
1 Odacı kadrosu mevcuttur.
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Bu kadrolardan Bölge Müdürü, Kontrol Mühendisi, Muhasebeci, Doğalgaz Sistem
Sorumlusu, Muhasebe Memuru, Tekniker, Sürveyan, Daktilograf, İşçi kadrolarında 1’er kişi
Güvenlik Kadrosunda 4 kişi olmak üzere toplam 13 kişi istihdam edilmektedir.
d) BİNA, LOJMAN DİĞER SOSYAL VE YARDIMCI TESİSLER DURUMU
Bölgemiz bünyesinde 2002 yılında yapımına başlanan hizmet binamız 2003 yılı Kasım ayında
tamamlanarak hizmete açılmıştır. Bunun yanında lojman, sosyal ve yardımcı tesisler mevcut
değildir.
e) ARAÇ VE MAKİNE PARKI VE TECHİZAT DURUMU
Bölge Müdürlüğümüze ait 1 adet Ford Connevt servis aracı, 1 adet Renault- Toros binek hizmet
aracı,1 adet Skoda Elegan Süper B otomobil (Valilik emrinde) mevcuttur.
2- SON ALTI AY İÇİNDE YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR
Bölge Müdürlüğü olarak; bölgenin ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde bölgenin toprak
yapısına uygun olan ağaç cinslerinden 2004 yılında 3.000 adet fidan dikilmiştir. Her yıl
geleneksel hale getirilen ağaç dikme programı ile ağaç sayımız her geçen yıl daha da
artmaktadır. Dikilen fidanların bakımı devamlı olarak yapılmaktadır. Suyun tasarruflu
kullanılması amacıyla damla sulama sistemi ile sulanmaktadır.
Bölge yollarından yaklaşık 600 mt. beton kaplama yapılmamış yolumuz kalmıştır. 2009
yılında bu kısımda da tamamlanarak mevcut OSB de betonsuz yolumuz kalmayacaktır. Yine
altyapı kalemlerinden kanalizasyon ve içme suyu şebekelerinde eksik imalatımız yoktur.
Bölgemizin enerji ihtiyacını karşılamak için doğalgaz dağıtım şebekesi 2005 yılında
tamamlanmıştır. İsteyen yatırımcıları doğalgaz verilebilmektedir. Bölgede kullanılan içme
suyunun yatırımcıya daha sağlıklı bir şekilde ulaştırılması için gaz klor sistemi kurulmuş ve
içme suyumuz düzenli olarak klorlanmaktadır. Mevcut Organize Sanayi Bölgesinin 5084 sayılı
Kanun kapsamında taleplerin yüksek olması sonucu yetersiz kalması nedeniyle tevsii
(genişleme) alanı belirlenmiş; halihazır harita, İmar planı ve parselasyon planı çalışmaları
tamamlanmıştır. Ancak altyapı projeleri henüz tamamlanamadığından ihalesi yapılamamıştır.
Altyapısı olmamasına rağmen Tevsii OSB’den parsel tahsisleri yapılmış 2009 yılı Temmuz ayı
itibari ile 5 fabrika üretime geçmiştir.
3- İHTİYAÇ VE SORUNLAR
Bölgenin kanalizasyon atıklarının atılacağı yer olmadığı için büyük problem olmaktadır. Biran
önce atık su arıtma tesisi kurulması için projelerin onaylanması ve ihale edilmesi
gerekmektedir.
Ayrıca tevsii OSB alanının altyapı inşaat ihalesinin yapılarak inşaat çalışmalarına başlaması
gerekmektedir.
4- ÖNERİLER
Arıtma tesisi ve altyapı inşaat ihalelerinin bir an önce yapılması için onayların yapılması
gereklidir.
Önümüzdeki 5 yıl içinde arıtma tesisini ve her iki bölgemizin de altyapısını tamamlamış
olarak yatırımcılarımıza sunma hedefi içindeyiz. Ayrıca bir ilçemizde örnek bir OSB yapılması
için çalışmalar yapılacaktır.
AKSARAY ZİRAAT ODASI
1)
İdari personelin kalitesini artırmayla ilgili eylemler (bilgisayar kullanımı, iletişim
becerilerinin geliştirilmesi, dokümantasyon ve prosedürlerin iyileştirilmesi vb),
2)
Tüm idari/yönetsel işlerin ve uygulamaların, birimlerin misyonlarını ve hedeflerini tam
destekleyen, bilimsel ve eğitimsel verimlilik çerçevesinde standartlaştırılması yönündeki eylemler,
3)
Ödüllendirme, destekleme ve motivasyon mekanizmasının rekabeti arttırıcı yönde
iyileştirilmesi ve standartlaştırılması,
4)
Üniversite bünyesinde sürekli bir Akademik Kalite Geliştirme ve Değerlendirme Birimi’nin
oluşturulması yönündeki eylemler,
5)
İnsan Kaynakları ve Halka İlişkiler mekanizmasının geliştirilmesi yönündeki eylemler,
6)
İdari mekanizma ve sistemin kontrollü, hızlı ve güvenilir işlemesi için, bireyin
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muhakemesine ve kararına fazla dayanmayan, standart, dinamik ve modern bir yapıya
kavuşturulması için, iş idaresi konusunda dış danışmanlık alınması yönündeki eylemler,
7)
Yeni yönetmenlikteki mevcut sorunların belirlenmesi ve iyileştirilmesi yönündeki eylemler,
8)
Mevcut birim öğrenci işlerinin, en iyi ve aksaksız bir şekilde işlemesi için yapılması
gerekenleri, iyileştirmeleri ve mekanizmayı belirleme yönündeki eylemler,
9)
Mevcut öğrenci işleri prosedürünün incelenmesi, yönetim kurulu ve senato kararlarının
öğrenciyle ilgili kısımlarının öğrenci dosyalarına ve danışmanlarına intikali gibi iç dokümantasyon
ağının gözden geçirilmesi, sistemin hızının ve güvenilirliğinin artırılıp standartlaştırılması
yönündeki eylemler,
10)
En iyi şekilde olması hedeflenen işleyiş mekanizması için, eksiklikler, yapılması gerekenler,
gerekçeleri ve örneklemeleri kapsayan stratejiler hazırlanarak, her türlü faydalı veriden yararlanıp
somut eylemlere dönüştürülmelidir,
11)
Özellikle idari personel başta olmak üzere, tüm personelin standart görev tanımlarının
yapılması, sorumluluk alanlarının belirlenmesi, hiyerarşinin şematik olarak ifadesi yönündeki
eylemler,
12)
Sorumluluk alanında üstlenilen tüm görevler için izlenilecek yol ve aşamalarına ek olarak,
oluşan tüm değişik durumların, kapsamlı ve açıklayıcı bir şekilde şematik olarak görselleştirilmesi
yönündeki eylemler,
13)
Öğrenciler, üniversitemizin en önemli kazanımları olduklarından, öğrencinin üniversiteye
geldiği ilk günden itibaren, mezun olduğu son güne kadarki sürecin, öğrenci memnuniyeti
açısından sistemsel olarak gözden geçirilmesi, durum analizlerinin yapılması, somut eksiklik ve
noksanlıkların saptanması, tartışılması, geliştirilmesi ve standartlaştırılması yönündeki eylemler,
14)
Kayıt esnasında öğrencilere verilen dokümanlar (hazırlanacak bir dosya), o süreçteki
eğitimsel ve sosyal ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde aşağıdaki tüm detayları içermelidir.
Yurt ve barınma olanakları (alternatifleriyle birlikte), ücretleri, başvuru şartları, iletişim bilgileri,
sorumlu kişi veya birimin detayları,
Şehir hayatı ve sosyal ihtiyaçları için bir rehber; yemek, geçici konaklama, müzik, tiyatro, sinema
vb. mekânlar, en az üç aylık tüm sosyal etkinliklerin mekan, tarih ve koşullarını, bununla birlikte
şehirdeki firmaların öğrencilere yapacakları indirimler varsa bu firmaların indirim kuponları ve
şartlarını vs. içeren bir rehber,
Öğrenci kimliği (kayıt esnasında alınacak şekilde sistemin iyileştirilmesi),
Burs imkânları, şartları, başvuru bilgileri, iletişim detayları,
Danışmanının adı ve iletişim bilgileri,
Danışmanın sağlayacağı dokümanlar; alacağı dersler, ders programı zaman çizelgesi, içeriklerine
ulaşabileceği Internet adresleri, yol gösterici bir metin,
15)
AİÖİ Personeline performansa dayalı, rekabeti sağlayan ücret sisteminin getirilmesi.
16)
Doğalgaz ve Jeotermal enerjinin ısınma, sanayi, sağlık ve tarımda kullanılması.
17)
Köylünün (Kırsal kesimin) sosyal yaşam düzeyini arttırıcı tedbirlerin alınması.
18)
Eğitim, sağlık, spor ve sosyal altyapı çalışmalarına ağırlık verilmelidir.
19)
Tehdit boyutlarında olan su kirliliğinin çözümlenmesi.
20)
Öncelikli yatırımlar belirlenerek ve bütçe ile ilişkilendirilerek yatırım programı
yapılmalıdır.
21)
Organik tarıma yer verilmeli.
22)
Yatırım öncesi ilgili kuruluşun teknik elemanları ile birlikte bilimsel bir fizibilite çalışması
yapılmalı.
23)
Kaynak tasarrufu sağlamak için tarım arazi ve ürün envanteri çıkartılarak yöreye uygun
yeni ürünlerin yetiştirilmesini sağlamak.
24)
Sağlık ve eğitimde kalite arttırılmalı.
25)
Kaçak yapılaşmaya göz yumulmamalıdır.
26)
İÖİ Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan kurumlarla koordinasyonu sağlamalı, devamlı
diyaloglarda bulunarak kurumların ihtiyaç ve sorunlarını doğru tespit etmesi.
27)
İÖİ’ye Genel İdareden daha fazla ödenek ayrılmalıdır.
28)
Yerel Yönetimlerle mutlaka işbirliğine gidilmesi.
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29)
İl genelinde eğitim seviyesinin yükseltilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.
30)
Kütüphaneler çağdaş teknolojiye kavuşturularak kitap arşivi güncellenmelidir.
31)
İl Genel Meclisi bilinçli kişilerden seçilmelidir.
32)
Ülkemizde hayvancılık büyük bir ivme kaybetmiş olup, bu faaliyete yeni bir hız
kazandırmak için son yıllarda Bakanlıkça uygulamaya konulan hayvancılık ve yem bitkilerinin
destekleme çalışmalarının artırılarak devam etmesi.
33)
Eğitimde ve sağlıkta özel sektör yatırımlarının önü açılmalıdır.
34)
AİÖİ ve İl Genel Meclisi her yönden daha güçlü hale getirilmelidir.
35)
İÖİ’ce politik değil personel görüşü alınarak bütçe imkanlarında önceliği olan yatırımlar
yapılmalıdır. Köy yardımları da politik değil verimli olacak yatırımlara verilmelidir.
36)
Tarımda kullanılan ve çevreye olumsuz etkileri bulunan ilaç ve gübre tüketiminin kontrol
altına alınabilmesi için zirai ilacın satışının reçeteye bağlanması, kimyevi gübrenin ise toprak analiz
raporlarına göre satışın yapılması ve bu konuda tarım teşkilatının yetkili kılınması.
37)
Gıda güvenliği ve gıda güvenirliği, içme, kullanma ve sulama suları konularında
tahlil ve analiz laboratuarlarının alet ve ekipmanlarının günümüz şartlarına göre yenilenerek
referans laboratuar haline getirilmeleri sağlanmalar
38) Meyve üretiminde, hastalık ve zararlılarla zamanında ve daha etkili mücadele
edebilmek amacıyla gerekli alt yapının oluşturulması sağlanmalı.
39) Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi ve suyun daha
ekonomik kullanılması için damlama sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması sağlamak.
40)
Sabit tesis, örtü altı ve sebze yetiştiriciliğinde damlama sulama yöntemleri
hususunda çiftçi eğitim ve yayım çalışmalarına ağırlık verilmesi
41)
Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz
etkilerini denetim hizmetleri ile azaltmak, bu kapsamda alınacak önlemlere ilave olarak gübre, ilaç
ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının
yaygınlaştırılması sağlanacak ve bitkisel üretimde sertifikalı tohumluk ve fidan kullanımı
yaygınlaştırılması
42)
Sertifikalı hububat tohumluğu ekilişinin yaygınlaştırılması amacıyla eğitim ve
yayım çalışmalarına ağırlık verilmeli.
43)
Plan dönemi sonuna kadar organik tarım üretim alanları giderek artırılmalı.
44)
Organik tarım üretiminde bulunan çiftçilere gerekli destekler sağlanarak, yaygınlaştırıcı ve
özendirici tedbirler alınmalı.
45)
Gıda üretim ve tüketim yerlerinde gıda güvenliği ve güvenirliliğinin temini için
gerekli tedbirler alınmalı.
46) Gıdaların üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yerlerinde gerekli olan denetim
hizmetlerine ağırlık verilmeli.
47) Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlarda
şap, brucella, antrax, tüberküloz, kuduz, küçükbaş hayvanlarda; şap, brucella, mavidil, antrax,
koyun keçi vebası kuduz, tek tırnaklılarda; ruam kedi, köpekler gibi evcil hayvanlarda; kuduz, vb.
aşıların yapılması ile kanatlılarda hastalık taraması her yıl yapılması.
48)
Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki
altyapı donanımı ve personel ihtiyaçları optimal düzeyde karşılanmalı.
İl merkezindeki hastanelere yığılmaları önlemek ve hizmetin ulaşılabilirliğini
artırmak amacıyla, belirlenen ilçe devlet hastanelerinin, eksik sağlık ünitelerinin personel ve tıbbi
donanım eksiklikleri giderilip, daha verimli çalışmaları yoluyla sağlık hizmet kalitesi yükseltilmeli.
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5-KÜLTÜR VE TURİZM
DURUM ANALİZİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı 16.4.2003 tarih ve 4848 sayılı kanun ile kurulmuştur. Bu
Kanunun amacı; kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve
benimsetmek, tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, yurdun turizme
elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek,
turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür
ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla
işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi
geliştirmek ve işbirliği yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının kurulmasına, teşkilât ve
görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Görev Yetki ve Sorumlulukları
a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak,
değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve
ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,
b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla
işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi
geliştirmek ve işbirliği yapmak,
c) Tarihî ve kültürel varlıkları korumak,
d) Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli
bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak,
e) Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek,
f) Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak,
bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak,
g) Türkiye'nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve araçlardan
faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek,
h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
HEDEFLER
1-Hasandağı Kayak Merkezi yolunun Helvadere’den sonraki bölümü mutlaka karayolları yol ağına
alınması gerekir. Zira ne Özel İdare yol ağında, ne de karayolları yol ağında olmadığından bakımonarım ve açık tutulma bakımından sıkıntı yaşanmaktadır. Hasandağının turizm hareketliliğinin
devam etmesi için bu yolun mutlaka trafiğe açık tutulmasını sağlamak.
2-İlimiz Merkez, Güzelyurt ve Ihlara Vadisindeki Turizm Danışma Bürolarında İngilizce, Fransızca
ve Almanca dillerinde en az birer enformasyon memurlarına ihtiyaç duyulmakta olup, bir an önce
enformasyon memuru alımı yapılarak gerek şehrimizin gerek bölgemizin tanıtımının yapılmasında
daha etkin olmak.
3-Ev pansiyonculuğunun geliştirilip yaygınlaştırılması için halkla işbirliği yapmak ve Turistik
öneme haiz tüm yerleşim birimlerinde ev pansiyonculuğu teşvik edilerek hizmete açılmasını
sağlamak.
4-Belediye belgeli işletmelerin yeme-içme, konaklama konusunda daha verimli hizmet yapmaları
için zaman zaman işletmecilerle toplantı düzenlenerek işbirliği sağlayarak turizme daha kaliteli
hizmet vermek.
5-İl Halk Kütüphanesi ve İlçe Halk Kütüphanelerine Kütüphanecilik Bölümü mezunu elemanlar
alınması için girişimler devam etmekte olup, daha çok okuyucu kitlesine ulaşmak.
6-Turizm sezonu öncesi yol boyu tesislerinin denetlemesinin rutin bir şekilde yaparak,
Bakanlığımızdan belgeli işletmelere sezon öncesi yapmaları gerekli çalışmalar yazı ile bildirmek ve
daha kaliteli bir hizmet sunmak.
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7-Korsan yayıncılık ve yasal olmayan yayınların satışını önlemek için İl Fiziki Denetim
Komisyonunca gerekli denetimler yapılarak, korsan yayın ve yasal olmayan yayınları satan iş
yerleri hakkında yasal işlemler yapılmakta olup, Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği
Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmeler için Sertifika verilmesi ve
Sertifika almayan yerlerin bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar devam etmektedir.
Yatırım Durumumuz
1- Hasandağı 1990 yılı içerisinde “Kış Sporları Turizm Merkezi” ilan edilmiş, elektrik, yol, su gibi
altyapı yatırımları tamamlanmıştır. İmar planında Tesisler alanı olarak belirlenen yerde toplam
1.235 yatak kapasiteli 8 konaklama tesisi ile 3 günü birlik tesis planlanmıştır. Daha önce arazi
tahsisi yapılan 18 oda, 36 yatak, 2. sınıf 120 kişilik lokanta, okuma salonu, bar banko ve satış
ünitesinden oluşan 1 konaklama tesisi 2005 yılı içerisinde faaliyete geçmiştir. Diğer tesis
arazilerinin Aksaray’ın 5084 sayılı Yatırımları ve İstihdamı Teşvik Kanunu Kapsamında olduğu
göz önüne alınarak yatırımcılara tahsisi için tekrar ilana çıkarılmasında yarar vardır.
2-Mekanik Tesisler: Yapılan çevre düzeni planına göre, tespit edilen 4 mekanik tesisten; 800
kişi/saat kapasiteli bir teleski ile 1000 kişi/saat kapasiteli bir telesiyej işinin İl Özel İdaresince
yaptırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alınmıştır. Kasım 2005 tarihinde ihalesi
yapılmış ancak ihaleye katılan olmadığı için, yatırımcı çıkması halinde tekrar ihale edilmesi
kararlaştırılmıştır.
3-Teleferik: Kayak merkezinde yapılacak mekanik tesislere ilave olarak; iki kademeli teleferik
sistemi kurulması Hasandağına olan ilgiyi daha da arttıracaktır. Birinci kademe olarak 2500 m. hat
uzunluğuna sahip Karkın-Kayak Merkezi Tesisler Alanı, ikinci kademe olarak da 5000 m. hat
uzunluğuna sahip Tesisler Alanı-Zirve arasında kurulması planlanmaktadır. Zirvede yaklaşık 350400 m²’lik bir alan mevcut olup, burada inşa edilecek bir kafeterya ihtiyaca cevap verebilecektir.
Burada tüm Orta Anadolu'ya hakim 360 derecelik bir panorama vardır. Kış mevsiminde ise, uygun
hava dilimlerinde zirveden yaklaşık 25 km.’lik kayak pistleri kombinasyonu mümkün olabilecektir.
Böylece Hasandağı, Türkiye'nin en yüksek ve en uzun kayak merkezi olacaktır.
4-Ziga Kaplıcaları: Aksaray’da termal turizm denilince Ziga Kaplıcaları akla gelir. Aksaray’a 35
km mesafede Ihlara yolu üzerindedir. Başta romatizma hastalıkları olmak üzere metabolizma
bozuklukları, sindirim sistemi hastalıkları, deri hastalıkları, göz hastalıkları ve kadın hastalıkları ile
nevralji, nefrit ve kırık–çıkık vakalarına iyi gelmektedir. Aksaray İli, İl Özel İdaresince 35 yıllığına
Yap-İşlet- Devret modeli ile 5 yıldızlı, 156 oda, 344 yatak kapasiteli otel ve Kür Merkezi
içerisinde; 450 kişilik 1. sınıf lokanta, 60 kişilik açık yemek terası, 100 kişilik alakart lokanta (2
Adet), 50 kişilik kafeterya ve snack bar, lobi bar, 200 kişilik çok amaçlı salon, 100 kişilik tiyatro ve
sinema salonu, 100 kişilik konferans salonu, açık yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu, fizik tedavi
ünitesi (4 Adet), özel banyo 6 adet, kür merkezi, aletli jimnastik salonu, Türk hamamı, sauna, tenis
kortu, futbol sahası, voleybol sahası, çalışma ofisi, 2 adet satış ünitesi, bay-bayan kuaför, 500
araçlık otoparklı tesissin inşaat çalışmaları başlamıştır. Ayrıca, Ziga sıcak suları alanında özel
sektöre ait 98 yatak kapasiteli 1 adet özel belgeli apart otel faaliyet göstermekte olup, yine özel
sektöre ait 250 yatak kapasiteli 1 tesisin de inşaat çalışmaları devam etmektedir.
5-Narlıgöl-Acıgöl Termal Turizm Merkezi: Niğde’nin kuzeybatısında, Aksaray’ın doğusunda
bulunup; Aksaray’a 60 km. uzaklıktaki gölde M.T.A tarafından açılan 4 adet sıcak su sondaj
kuyusunda 65 derece sıcaklıkta 110 litre/sn lik sıcak su temin edilmiştir. Bu miktardaki sıcak su
aynı anda 50.000 kişiye kaplıca hizmeti verecektir. Krater Gölü (Acı Göl) Bakanlığımızca Turizm
Merkezi ilan edilmiş olup, burada 21 parselde sağlık turizmi açısından rehabilitasyon ve kür
merkezi, hotel, motel, tatil köyü gibi konaklama tesisleri spor kompleksi, ticari, idari, kültürel ve
dini tesisler yer aldığı 2 GTA, 12 TTA, 3 Ticari Alan, 3 Kültür-Sanat Donatı alanı, 1 Teknik
Altyapı alanı belirlenmiştir. Bölgede yatırım alanı+göl alanı toplam 245.2 hektardır. Bölgenin imar
planı onaylanarak gönderilmiştir. Tesisler için ayrılan kamu kuruluşlarına ait olan parseller
Bakanlığımızca plan hükümleri doğrultusunda yapılanmak üzere yatırımcılara tahsis edilecektir.
İmar planına göre Narlıgöl (Acıgöl) termal tesis alanında Aksaray sınırları içerisinde toplam 27
parselde 121.632 m2 arazi kamuya aittir. Termal tesis alanında Sofular Kasabası sınırları içerisinde
Özel Sektörce planlanan 13 milyon dolar tahmini yatırım tutarlı, 1.000 yataklı tatil köyü için sondaj
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çalışmaları tamamlanmış ve açılan 2 adet kuyudan, 70 oC sıcaklığında su temin edilmiştir. Proje
çalışmaları tamamlanmak üzeredir.
6-Ilısu Termal Turizm Merkezi: Aksaray İli, Güzelyurt İlçesine bağlı, Ilısu Kasabası Aksaray’a
48 km. mesafededir. Ihlara Vadisinin devamı niteliğinde olup, Vadiyi Melendiz dağlarına yaslar.
İçerisinden Melendiz Çayı akan Ilısu da; kaya oyma yerleşim yerleri, birçok kilise ile şapel yer
almaktadır. Mevcut haliyle doğal güzellikleri yanında, tarihi dokusuyla da Kapadokyanın tipik
özelliğini yansıtmaktadır. Ilısu Termal Yerleşim merkezindeki sıcak suyun hali hazır debisi 1lt./sn
olup, sıcaklığı 37 OC’dır. İçerisinden Melendiz Çayının geçtiği Ilısu Termal Yerleşim merkezinin
hali hazır harita alımı, jeolojik, jeoteknik ve kaynak koruma alanları etütlerinin yapımı ve ilave
imar planı çalışmaları devam etmektedir. Ilısu, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri yanında pek çok
termal su kaynaklarını da ihtiva etmektedir. Ilısu termal suları genelde, mineral açısından oldukça
zengin ve cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Termal Turizm Merkezi ilan çalışması
devam etmektedir. Ilısu termal yerleşim merkezindeki çalışmalar neticelendikten sonra elde
edilecek suyun özelliğine göre, bölgenin doğal güzelliği de buradaki tesisleşmede önemli bir etken
olarak kendini gösterecektir.
7-Aksaray Merkez ve Güzelyurt İlçesinde yapımı tamamlanan Sokak Sağlıklaştırma Projesi işinin
uygulamaya geçirilmesi için ödenek tahsis edilmesini sağlamak.
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Amaca ulaşmak için Bakanlığımız nezdinde Valiliğimiz ve Milletvekillerimizle birlikte
girişimde bulunarak yukarıda belirtilen işlerin yatırım programına alınması için gayret
gösterilecektir. İl Özel İdaresi bütçesinden daha fazla yararlanabilmek için İl Genel Meclisimizle
koordinasyonu devam ettirerek gelirlerimizin artırılmasını sağlamak.
Bütün bu hedeflerimizde amaca ulaşmak için tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile işbirliği
yapılacaktır.
GÖREV
ALANLARI
Genel Kamu
Hizmetleri
Fuar ve
Organizasyon
Giderleri İçin
Eski Eser Proje
Restorasyon
Höyük ve Kazı
Çalışmaları
Yatırımlar

2010

2011

2012

2013

150.000,00

160.000,00

170.000,00

180.000,00 190.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00 600.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

400.000,00 500.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

600.000,00 600.000,00
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KÜLTÜREL YAŞAMIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ -1

İldeki kültür ve sanat faaliyetlerine her türlü destek sağlanarak
ilin sosyal, kültürel ve sanat yaşamını çeşitlendirmek ve
zenginleştirmektir.

Hedef 1.1: Kültürel varlıklarımızın tespiti yapılarak, halkımızın tanımasına ve yararlanmasına
sunulacaktır.
Faaliyet 1.1.1: Geleneksel el sanatlarının tespitine ve bunların envanterinin çıkarılmasına yönelik
çalışma gerçekleştirilecektir.
Faaliyet 1.1.2: İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşlar ile işbirliği yapılarak
hazırlanacak program kapsamında okullarda ilin kültür varlıklarının tanıtımına yönelik gezilerin
gerçekleşmesi sağlanacaktır.
Hedef 1.2: İl Özel İdaresinin katkılarıyla ilin tamamını kapsayan, ulusal ve uluslar arası alanda
daha etkin ve tanıtıcı festivaller de ilin tanıtımı sağlanacaktır.
Strateji: İl, ilçe belediyeleri, köyler ve ilgili STK’lar ile koordineli çalışılacaktır.
Hedef 1.3: Halkın kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımını sağlamak amacıyla, konser, tiyatro
vb etkinlikler desteklenecek, bu faaliyetlerin sayısının artması teşvik edilecektir.
Faaliyet 1.3.1: Kırsal kesimde yaşayan halkın sanatsal etkinliklerden faydalanmaları için kamu
kurumları ve özel kuruluşlarca yapılan faaliyetlere destek verilecektir.
Faaliyet 1.3.2: İlimizdeki amatör tiyatro gruplarının köy ve kasabalardaki okullarda çocuk
oyunlarına yönelik gösteriler yapmalarına destek sağlanacaktır.
Strateji: Yerel idarelerle işbirliği yapılarak gerçekleştirilecek etkinlikler için uygun mekanların
tahsis edilmesi sağlanacaktır.

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ -2

İlimizdeki yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek,
alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının
ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve
sürdürülebilir kullanımla yılın her mevsiminde turizme hizmet
verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını
artırılmasını sağlamak.

Hedef 2.1: İlimizin turizm değerlerini (tarihi ve doğal) ulusal ve uluslar arası alanda tanıtmak
amacıyla, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların
katılımı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürütülecektir.
Faaliyet 2.1.1: Ulusal ve uluslararası alanda açılan turizm fuarlarına, özel turizm firmaları ile
birlikte katılım sağlanarak, stand açılacak ve ilin turizm ve kültür değerlerinin tanıtımı ve
pazarlaması yapılacaktır.
Faaliyet 2.1.2: Çeşitli dillerde İlimizin tarihi ve doğal zenginliklerini tanıtan afiş, broşür, kitapçık
ve tanıtım CD’leri hazırlanıp dağıtılacak ve bu faaliyetlerin sürekliliği sağlanacaktır.

AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI (2010-2014)

58

Strateji: Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri belediyeler ve turizm alanındaki özel sektör ve
STK’larla işbirliği içinde gerçekleştirilecektir.
Strateji: İlimizi ziyaret eden turist sayısını artırmak için diğer illerdeki turizm işletmeleri ve tur
operatörleriyle işbirliği yapılacaktır.
Hedef 2.2: İlimize gelen turistlere ISO (Organization for International Standarts-Uluslar arası
Standartlar Kurumu) standartlarında hizmet verebilmek için Tur Operatörlüğü, Turizm Acenteliği
ve Turizm Rehberliği faaliyetleri geliştirilip yeterli hale getirilerek, turizm belgeli otel ve
restaurantlar ile turizm seyahat acenteleri etkin bir şekilde denetlenecektir.
Faaliyet 2.2.1: Sektörde çalışan personelin eğitimi amacıyla 2010 yılından itibaren her yıl %
20’sine mesleki eğitim verilerek, hizmetin kalitesi yükseltilecektir.
Faaliyet 2.2.2: Turizm seyahat acentelerinin faaliyetleri İl Denetim Komisyonlarınca daha etkin bir
şekilde denetlenecektir.
Strateji: Turizm Koordinasyon Kurulu’nun daha etkin ve verimli çalışması için oluşturulan alt
koordinasyon kurulunun düzenli olarak toplanması ve alternatif öneriler içeren uygulanabilir
kararlar almaları sağlanacaktır.
Strateji: Sektörde çalışan elemanlara gerekli eğitim verilerek, hizmetin kalitesi yükseltilecektir.
Hedef 2.3: Turistlerin harcama düzeyini artırabilmek için satın alabilecekleri ürünlerin üretilmesi,
çeşitlendirilmesi ve pazarlanması faaliyetlerine destek sağlanacaktır.
Faaliyet 2.3.l: Spor, eğlence, alış-veriş merkezleri gibi hizmet tesislerine yönelik yatırımlara
destek verilecektir.
Faaliyet 2.3.2: Halı, kilim, dokuma ve tekstil ve hediyelik eşya gibi ürünlerin turizm sektörüne
daha fazla yönelmesi için özel sektöre destek sağlanacaktır.
Faaliyet 2.3.3: Turizme yönelik yöresel el sanatlarının tanıtımı ve pazarlanması için özel sektör
faaliyetlerine destek sağlanacaktır.
Faaliyet 2.3.4: Turizme yönelik yöresel Taşpınar Halılarının tanıtımı ve pazarlanması için özel
sektör faaliyetlerine destek sağlanacaktır.
STRATEJİK AMAÇ - 3

Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı kütüphane sayısının 25.000
nüfusa 1 kütüphane olacak şekilde çoğaltılması kitap ve
okuyucu sayısının arttırılmasını sağlamak.

Hedef 1: 2014 yılına kadar kütüphanelerdeki kitap ve okuyucu sayısının arttırılması.
Faaliyet 3.1. Her yıl kütüphanelere İl Özel İdaresi’nin desteğiyle yeni kitap alınması.
Faaliyet 3.2. Her yıl iki (2) kez kütüphanelere kitap bağış kampanyası düzenlenmesi
Faaliyet 3.3. Her yıl okuyucu sayısını 25.000 kişi arttırılması sağlanacaktır.
STRATEJİK AMAÇ - 4

İlimizde bulunan Ziga Kaplıcası Termal Turizm kapasitesinin
arttırılmasını sağlamak.

Hedef 1: 2014 yılına kadar bölgenin hali hazır imar haritaları hazırlanarak 5.000 yatak kapasiteye
ulaşabilmek için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
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6-SAĞLIK
İl Sağlık Müdürlüğünün Stratejik planının amacı; Sağlık Bakanlığının hedef ve planları
doğrultusunda İl bölgesel hedef ve planlarına uygun ve uyumlu bir şekilde İlin Sağlık hizmetlerinin
en iyi bir şekilde yürütülmesi; İlin demografik yapısına uygun olarak sağlık hizmetlerinin
planlanması, gerekli personel, araç gereç ve tıbbi malzeme lojistik desteğinin yapılması,
kaynakların rasyonel kullanımının sağlanarak sağlık hizmetlerinin fert ve topluma sürekli ve
gelişmeyi sağlayacak bir şekilde sürdürülmesini planlamak, oluşacak risk durumuna göre fert ve
toplum sağlığının korunması ve planlanmasının yapılması hedeflenmektedir.
GÖREV VE YETKİLERİ
Anayasanın 56.maddesini dayanak alarak “herkese sağlık” sloganı ile mevcut kanun ve
mevzuatları çerçevesinde, modern sağlık tanımına uygun olarak kişinin bedenen, ruhen, sosyal ve
çevresel yönden tam bir iyilik halinde kalmasına yönelik koruyucu, eğitici, ayaktan ve yatarak
tedavisinin sağlanması; buna paralel olarak kişilerde sağlık memnuniyetini sağlayacak kaliteli
sağlık hizmeti sunumunu gerçekleştirecek görevler verilmiştir.
a) İl Sınırları İçindeki Görevleri:
 Ana sağlığı hizmetleri
 Çocuk sağlığı hizmetleri
 Üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetleri
 Bulaşıcı hastalıklarla mücadele
 Kronik hastalıklarla mücadele
 Bağışıklama hizmetleri
 Okul sağlığı hizmetleri
 Yaşlı sağlığı hizmetleri
 Toplum beslenmesi hizmetleri
 Ruh sağlığı hizmetleri
 Sağlığı ilgilendiren kötü alışkanlıklarla mücadele
 İçme ve kullanma sularının denetimi
 Gıda maddelerinin denetimi
 Gayri sıhhi müesseselerin denetimi
 Çalışanların (esnafların )denetimi
 Atıkların denetimi
 Erken tanı ve tedavi hizmetleri
 İlk yardım ve acil bakım hizmetleri
 Laboratuar ve tedavi hizmetleri
 Epidemiyolojik araştırma ve tarama hizmetleri
 Ağız ve Diş sağlığı hizmetleri
 Rehabilitasyon hizmetleri
 Halkın sağlık eğitimi
b) İlimiz Sınırları Dışındaki Görevleri
 Sağlık Bakanlığınca İl dışında verilecek görevlere hazırlıklı olmak.
 Bakanlık ve İl Valisi tarafından görevlendirilmesi durumunda koordinatör İllere
sağlık hizmeti desteğinde bulunmak.
 Komşu İllerde meydana gelebilecek acil hallerde personel ve destek sağlık hizmeti
sunmak.
 Komşu İllerle müşterek sağlık hizmetleri ve tatbikatlar yap
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN DEVLET TEŞKİLATI İÇİNDEKİ YERİ
İl Sağlık Müdürlüğü; yasaların öngördüğü şekilde modern sağlık tanımına uygun olarak
kişinin bedenen, ruhen, sosyal ve çevresel yönden tam bir iyilik halinde kalmasına yönelik
koruyucu, eğitici, ayaktan ve yatarak tedavisinin sağlanması; buna paralel olarak kişilerde sağlık
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memnuniyetini sağlayacak kaliteli sağlık hizmeti sunumunu gerçekleştirecek görevlerle ilgili
hizmetlerin yürütülmesinde İl Özel İdaresi ve mali bütçeden parasal destek alan; Sağlık Bakanlığı
ve İl Valisinin talimatları ile İl sınırları içerisinde, yine Sağlık Bakanlığının emirleri ile zaman
zaman İl dışında kendi konularında çalışan bir kamu kuruluşudur.
TEŞKİLAT YAPISI
SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINA
TOPLU BAKIŞ
A – HASTANELER
1- Aksaray Devlet Hastanesi
2- M. Yazıcı Göğüs H. Hastanesi
3- Ş. V. Ekecik Doğum ve Ç. H.
4- Ortaköy Devlet Hastanesi
5- Güzelyurt İlçe Hastanesi
6- Ağaçören İlçe Hastanesi
7- Eskil Devlet Hastanesi
8- Sarıyahşi İlçe Hastanesi
9- Gülağaç İlçe Hastanesi
10- Diş Tedavi Merkezi
B – BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI
1- 9 Adet 112 Acil Sağlık Hiz. İst.
2- 110 Adet Sağlık Ocağı
3- 28 Adet Köy Sağlık Evi
4- 1 Adet AÇSAP Merkezi
5- 1 Adet Verem Savaşı Dispanseri
6- 1 Adet İl Halk Sağlığı Laboratuvarı
7- 1 Adet Sağlık Merkezi
8- 2 Adet Sağlık İstasyonu
C –DİĞER RESMİ VE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
1- 7 Adet Özel Poliklinik
2- Kurum Tabipliği (Emniyet)
3- Kurum Tabipliği (Polis Okulu)
4- 1 Adet Özel Diyaliz Merkezi
5- 1 Adet Özel görüntüleme merkezi
6- 2 Adet Özel Hastane
7- 1 Adet Özel Göz Merkezi
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN ARAÇ DURUMU
BİNEK
PİKAP
AMBULANS
TOPLAM
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1
33
46
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İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU

ÜNVAN

Standarda PDC’ye
PDC’ye
göre
göre
MEVCUT
Standart Göre
doluluk
doluluk
Kadro
Norm
Kadro 657 Sözleşmeli TOPLAM
%
%

Uzman Doktor

570

161

86

0

86

15

52

Pratisyen Doktor

733

198

151

13

164

22

82

Diş Hekimi

138

30

18

7

22

16

73

46

9

6

0

6

13

67

Hemşire

1482

443

276

40

316

22

72

Ebe

1081

331

184

56

240

22

73

Sağlık Memuru

515

158

95

20

115

22

70

Radyoloji Teknisyeni

119

61

31

10

41

36

70

Laboratuvar Teknisyeni

263

89

41

16

57

20

58

Anestezi Teknisyeni

59

32

11

12

23

32

59

Acil Tıp Teknisyeni

80

122

4

58

62

69

45

Diğer Sağlık Personeli

408

158

55

12

67

16

42

Genel İdare Hizmetleri

1101

150

0

150

14

Teknik Hizmetler

137

8

0

8

6

Yardımcı Hizmetler

825

128

0

128

16

Eczacı

TOPLAM
7557
1792 1244
244
1485
7557
1792
İl Sağlık Müdürlüğünün Giderleri
a) İl Sağlık Müdürlüğüne ait bina, tesis, araç ve malzemelerin temini, yapım, bakım ve onarımı için
yapılan giderler.
b) Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan tıbbi demirbaş, hizmet binası araç ve tıbbi
malzeme ve demirbaşların temini için yapılan giderler.
c) Bu malzemelerin bakım ve onarım giderleri.
d) Araçların yakıt giderleri.
e) Tıbbi sarf malzemeleri temini
f) İlaç ve laboratuar malzemesi temini
Sorunlar
1-Sağlık personeli yetersizliği
VARSAYIMLAR
İlimizde deprem, sel felaketi ve doğal afetler neticesinde veya herhangi bir zamanda
bulaşıcı hastalıkların çıkması durumunda;
1- Bulaşıcı hastalığa yakalanmış olan kişiler teşhis edilerek hastalara tecrit işlemi uygulanır,
hastalara temas etmiş olan kişiler bulunarak, taşıyıcılar ve diğer hastalar aranıp bulunur ve
dezenfeksiyon gibi genel önlemler alınır.
2- Bulaşıcı hastalıklarını yayılmasını kolaylaştıran lağım, çöp, gübre gibi atıklar ile vektörlerin
üreme yerleri denetlenir ve kontrol altına alınır.
3- Halkın, özellikle gebe, bebek, çocuk, genç, göçmen, fakir, işsiz, sakat ve yaşlıların
beslenmelerini yeterli düzeye çıkarmak için gerekli tedbirler alınır.
4- Muhtemel bir salgın için gerekecek ilaçlar stok edilir.
5- Bulaşıcı hastalık çıktığı zaman, hastanın salgısı ve dışkısı ile bulaşan eşyalar, yiyecek ve
içecekler, ayrıca tuvaletler dezenfekte edilir.
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6- Bulaşıcı hastalık görülmemesi ve salgınların olmaması için halka beslenme, çevreyi olumlu
hale getirme, bulaşıcı hastalıklardan korunma, bağışıklama ve sağlık kuruluşlarından
yararlanma konularında gerekli eğitimler yapılır.
STRATEJİK AMAÇ -1

Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle
uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı,
kolay ulaşılabilir, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunarak, il
halkının yaşam kalitesini yükseltmek.

Hedef 1-1 Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki
altyapısı, tıbbi donanımı ve personel ihtiyaçları optimal düzeyde karşılanacaktır.
Hedef 1-2 İl merkezi ve ilçelerdeki kamu sağlık kurumlarının fiziki altyapı, donanım ve
personel envanteri çıkarılmıştır.
Hedef 1-3 Sağlık birimlerinden öncelikle 1. basamak sağlık kuruluşlarının laboratuar
malzemesi, doppler fotoskop (Gebe Dinleme Aleti), EKG cihazı gibi tıbbi donanım ile bilgisayar
ve yazıcı, demirbaş malzemesi gibi idari ve teknik donanım eksiklikleri 2010 yılında giderilerek,
ikinci basamağa sevkler %5’den %2’in altına düşürülecektir.
Hedef 1-4 Çağdaş sağlık hizmeti sunulabilmesi için mevcut sağlık birimlerinin fiziki alt
yapı eksiklikleri 2010 yılı içinde giderilecek, nüfus yoğunlaşmaları bölgesel düzeyde takip edilerek
yeni yatırımlar hızla tamamlanacaktır.
STRATEJİK AMAÇ -2

Koruyucu sağlık hizmetleri ön planda tutularak, tedavi hizmetleri
geliştirilecek,her sağlık kurum ve kuruluşlarının görev tanımları
yeniden yapılarak fonksiyonel ve etkin sağlık hizmeti sunması
sağlanacaktır.

Hedef 2-1 İl merkezindeki hastanelere yığılmaları önlemek ve hizmetin ulaşılabilirliğini
arttırmak amacıyla, standardı yükseltilmiş ilçe devlet hastanelerinin personel ve tıbbi donanım
eksiklikleri giderilip, daha verimli çalışmaları yoluyla sağlık hizmet kalitesi yükseltilecek ve yatak
işgal oranları 2014 yılına kadar %50 oranında arttırılacaktır.
Hedef 2-2 İlçelerden merkeze sevki ve yoğunlaşmayı azaltmak için standardı yükseltilmiş
ilçe devlet hastanelerinin personel ve tıbbi donanım eksiklikleri stratejik plan dönemi içerisinde
giderilecektir.
Hedef 2-3 Devlet hastanesi olmayan ilçelerinin sağlık ocakları 24 saat hizmet vermekte
olup, bu ilçelerde en yakın devlet hastanesine bağlı tıp merkezleri stratejik plan döneminde hizmete
sokulacaktır.
STRATEJİK AMAÇ -3

Sağlık tesisleri yapımında mesafe, bölgesel özellik ve nüfus kriterleri
göz önünde bulundurulacaktır.

Hedef 3-1 İldeki sağlık kurumları ve hizmet basamakları arasında koordinasyon ve işbirliği
güçlendirilecektir.
Hedef 3-2 Özel sağlık kuruluşları etkin ve düzenli olarak denetlenecektir.
STRATEJİK AMAÇ - 4

Hastane, köy sağlık ocağı ve evlerinin yapımında tip projelerin yerine
fonksiyonel ve az maliyetli özel projelerden yararlanılacak, kamu
ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık hizmet
sunumunun elektronik ortamda takibi için aynı dili kullanması
sağlanacaktır.

Hedef 4-1 Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilerek, bu hizmetlerin tedavi edici
sağlık hizmetleriyle birlikte yaygın, sürekli ve etkili bir şekilde sunulması sağlanacak, rutin aşı
oranları ortalaması %94’den 2010 yılında %98 seviyesine çıkarılarak plan dönemince bu seviyede
kalması sağlanacak, bebek ölüm oranı binde 12’den gelişmiş ülkeler ortalaması olan binde 5
seviyesine indirilerek bu seviyede kalması plan dönemi içinde sağlanacaktır.
Hedef 4-2 Koruyucu hekimlikle ilgili sağlık çalışanlarına yönelik başlatılmış olan
eğitimlere plan dönemi içinde devam edilecektir. ( NRP, acil-ilk yardım, bebek dostu, doğum
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öncesi bakım, anne sütü ve beslenme, aile planlaması, vb konularda toplamda 130 hekim ve 450
sağlık çalışanına eğitim verilecektir.)
Hedef 4-3 Sağlık ocaklarının bilgisayar donanım ve yazılımları 2010 yılı sonunda, sağlık
çalışanlarının elektronik ortamı kullanması konusundaki eğitimleri 2014 yılında tamamlanarak plan
dönemi içinde güncelleme işlemine devam edilecektir.
Hedef 4-4 İl geneli tüm nüfus bilgileri 2010 yılı Haziran ayına kadar bilgi sistemine
kaydedilerek her türlü sağlık kaydı (aşı, takip, kronik hastalıklar, kullanılan ilaçlar, ölüm nedenleri,
bulaşıcı hastalıklar ve nedenleri vs) elektronik ortamda takip edilerek bu veri tabanı ile halkın
kendisi ile ilgili sağlık bilgilerine elektronik ortamda ulaşması sağlanacaktır.
Hedef 4-5 Kırsal kesime halk sağlığı hizmetlerinin daha etkin olarak götürülmesine yönelik
mobil hizmet desteği verilecek, nüfus yoğunluğu olan köy sağlık evlerine sözleşmeli yada vekil
ebelik yolu ile ebe görevlendirilerek koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmet sunumu birlikte
gerçekleştirilecektir.
Hedef 4-6 İlimizdeki sağlık çalışanlarının gebe izlem sayısı, bebek izlem sayısı arttırılarak
koruyucu hekimlik çalışmalarına öncelik verilecektir.
STRATEJİK AMAÇ -5

Koruyucu sağlık hizmetlerinin (bağışıklama, ana-çocuk sağlığı ve aile
planlaması, çevre, okul, adolesan ve yaşlı sağlığı ) geliştirilmesi,
yaygınlaştırılması ve uygulanmasında Milli Eğitim Müdürlüğü,
Belediyeler ve bölgesel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla
işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır.

Hedef 5-1 Aile hekimliğine geçiş bakanlığımızın izin verdiği anda sağlanacaktır.
Hedef 5-2 Aile hekimlerinin lojistik desteği (ofis, malzeme, personel v.s ) verilerek yakın
takip ve denetimi yapılacaktır.
STRATEJİK AMAÇ -6

Her Sağlık Ocağı bölgesi 3000 nüfus ortalamasına göre bölge tabanlı
hizmet uygulamasına göre yapılandırılarak aile hekimliğine hazır
duruma getirilmiştir.

Hedef 6-1 Halkın koruyucu sağlığını geliştirmek amacı ile aile planlaması, doğum öncesi ve
sonrası bakım, acil ilk yardım, ana-çocuk sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, koruyucu aşılar, çevre sağlığı
ve madde bağımlılığı ile kronik hastalıklar konularında halkın eğitimleri daha etkin ve sürekli hale
getirilecektir.
Hedef 6-2 Koruyucu hekimlik ile ilgili afiş, broşür, el ilanı v.s bastırılıp sağlık ocakları,
devlet hastaneleri, özel hastaneler, eczaneler, okullar ve halkın ortak kullandığı alanlara dağıtımı
sürekli yapılacaktır.
Hedef 6-3 Sağlık Müdürlüğü’nün web sayfası çok yönlü bilgi vermek üzere düzenlenmiş
olup plan dönemi içinde halkın beklenti ve ihtiyaçlarına göre geliştirilecek.
Hedef 6-4 Okullarda sağlık konularında öğrenci eğitimlerine hız verilerek fonksiyonel,
etkin ve öğrenciler tarafından kabullenilebilir olması sağlanacaktır.
Hedef 6-5 Halkın sağlığını yakından ilgilendiren alanlarda üretim yapan ve bunları
pazarlayan kesimlere yönelik sürekli eğitim ve denetim hizmeti verilecektir.
Hedef 6-6 Sağlık ocakları bölgesel toplantılarının aylık olarak yapılması sağlanarak
bölgesel sağlık problemlerinin tartışılması sağlanarak birlikte çözüm önerileri geliştirilerek
uygulamaya konulacaktır.
Hedef 6-7: Eğitici eğitimi almış sağlık personeli ile (tabip, hemşire) halka yönelik doğum
öncesi ve doğum sonrası anne ve baba eğitimleri ile çocuk bakımı konusundaki eğitimler devam
etmekte olup plan dönemi içinde her ilçede yapılacak şekilde genişletilerek ve konularına göre
güncellenerek devamı sağlanacaktır.
STRATEJİK AMAÇ -7

Her bireyin, kendi sağlığı için ne eksiği olduğunu, neyi yanlış yaptığını
bilme hakkı vardır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin etkin olabilmesi
için bu bilginin halka aktarılması ve birlikte çözüm bulunması
sağlanacaktır.
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7-GENÇLİK VE SPOR
DURUM ANALİZİ
1989 yılında Aksaray’ın İl olması ile birlikte 1990 Şubat ayında teşkilatlanmaya, mevcut
Atatürk Spor Salonunun altındaki odalar çalışma odalarına dönüştürülerek çalışmalara başlanmış ve
2001 yılından itibaren Dağılgan Mahallesinde inşaatı tamamlanan Dağılgan Spor Kompleksi
içerisindeki idare binasında hizmet verilmektedir.
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
a) Tüm vatandaşların spor yapmalarını teminen kitle sporunun yaygınlaştırılmasını sağlamak.
b) Boş zamanlarını işi ve okulu dışında geçiren gençliğin spor alanlarına ve faaliyetlerine
çekilmesini sağlamak.
c) Yetenekli, başarılı ve gelecek için ümit vadeden sporcuları tespit etmek, seçmek ve korunmaları
için tedbir almak.
d) Uygun spor ortamlarını hazırlamak.
e) Okul spor faaliyetleri ile koordinasyon sağlamak.
f) Antrenör ve hakemlerin verimli ve faal çalışmaları ve eğitimleri için gerekli tedbirleri almak.
g) Spor kulüplerine yardım ve destek sağlamak.
h) Spor tesisleri yapmak ve bunların bakımı, onarımı ve işletmesiyle ilgili hizmetleri yapmak ve
yaptırmak.
ı) Ulusal, bölgesel ve yerel spor faaliyetlerini düzenlemek ve sporcu gelişimi için her türlü tedbiri
almak.
j) Özel İdare ve Belediyelerle spora ilişkin konularda işbirliği yapmak.
k) Gençlik Merkezleri kurmak, işletmek ve gençliğin boş zamanlarının en iyi bir şekilde
değerlendirmeleri için faaliyetler düzenlemek, bu konuda özel kişi, kamu ve kuruluşlarla işbirliği
yapmak.
l) İlgili mevzuat ve talimatla verilen görevleri en iyi bir şekilde zamanında yapmaktan,
yaptırmaktan ve bu amaçla gerekli her türlü tedbiri almaktan, aldırmaktan Gençlik ve Spor İl
Başkanı (Vali) adına işleri yürütmekten sorumludur.
Teşkilat Yapısı
İl Müdürü
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
Tesisler Şube Müdürlüğü
Spor Şube Müdürlüğü
Gençlik Merkezi Müdürlüğü olmak üzere ve alt grupları ile birlikte teşkilatlanmıştır.
Tesis Durumumuz
1-Dağılgan Spor Kompleksi içerisinde;
İdare binası
Gençlik Merkezi binası (inşaat % 90 seviyesinde olup, 2009 yılı sonunda teslim alınacaktır.)
Tam olimpik kapalı yüzme havuzu (inşaat % 20 seviyesinde olup, 2012 yılı sonunda teslim
alınacaktır.)
Kamp Eğitim Merkezi (80 yataklı)
Spor Salonu (350 kişi seyirci kapasiteli ve sentetik zeminli)
15000 kişilik stadyumu (7000 kişilik kapalı ve maraton bölümleri yapılmıştır.)
2 adet açık tenis kordu
2 adet açık basketbol ve voleybol sahası
Maraton tribün altında (7 yollu atış poligonu, boks, vuşu, taekwondo ve okçuluk spor salonları)
Spor salonu bünyesinde gençlik merkezi ve kondisyon merkezi vardır.
Kamp Eğitim Merkezi içerisinde ise güreş salonu mevcuttur.
Kamp Eğitim Merkezimizin bir bölümü Aksarayspor’a tahsis edilmiştir.
Bedensel Engelliler Merkezi binası mevcuttur.
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Stadyum haricinde 3 adet çim yüzeyli futbol sahası ile 1 adet alt yapısı hazırlanmış toprak zeminli
futbol sahasına sentetik zeminli futbol sahası yapımı için İl Özel İdaresince ödenek ayrılmış ve İl
Müdürlüğümüzce ihalesi yapılarak en kısa zamanda (70 gün) bitirilerek teslim alınacaktır.
1 adet toprak yüzeyli futbol sahası mevcuttur.
2-Atatürk Stadı (2750 kişilik) çim yüzeyli
3-Atatürk Spor Salonu (1000 kişilik ve sentetik zeminli)
4-Ortaköy stadı, 600 seyirci kapasiteli, idari bina ve soyunma odaları vardır.
5-Ortaköy Spor Salonu (inşaat % 95 oranında olup, GSGM.’den ayrılan 350.000.TL. ödenekle İl
Müdürlüğümüze teslim edilerek, çevre düzenlemesi ve eksiklikler giderilerek 2009 yılı sonunda
hizmete açılacaktır.
6-Güzelyurt futbol sahası: 250 kişi kapasiteli idari bina ve soyunma odaları mevcuttur.
7-Sarıyahşi futbol sahası: 500 kişi seyirci kapasiteli ve soyunma odaları mevcuttur.
8-Ağaçören, Gülağaç, Eskil ilçelerimizde tel ihatalı, 250 kişi seyirci kapasiteli üstü kapalı portatif
tribünlü futbol sahalarımız ve semt sahaları mevcuttur.
9-Köy ve kasabalarımızda 50 adet futbol semt sahaları mevcuttur.
Araç, Gereç, Makine, Parça ve Teçhizat Durumu:
1 adet 17+1 Ford Midibüs
1 adet çift kabinli Ford Transit Pick-up
3 adet çim traktörü
1 adet Vertikat makinesi
1 adet kök havalandırma makinesi
1 adet çim kalıp kesme makinesi
1 adet 600 kg. silindir.
4 adet çim biçme makinesi
2 adet hizmet aracı (Ford Taunus binek otomobil, Renault 12 STW )
Yararlanılan Finansman Kaynakları
Genel Bütçe
Özel İdare
İşletme gelirleri
Müsabaka payları
Reklam gelirleri
NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ
Hedefler
SPOR
Lisanslı sporcu sayımız (futbol hariç) 6587 kişi olup, 2010-2014 yılı sonunda hedef 10000
lisanslı sporcuya ulaşmak ve Milli takımlara daha fazla sporcu yetiştirmek. Ayrıca; Hasandağında
yamaç paraşütü ve kayak sporunu aktif hale getirmek, Mamasun barajında kano spor dalını aktif
hale getirerek, buradaki tesislerin bakım onarımları yapılarak izci merkezi haline getirilerek
hizmete sunmak.
TESİSLER
Dağılgan stadyumunun eksik olan 8000 kişilik kale arkası tribünlerini tamamlamak.
Ortaköy Spor Salonunun % 95 olan inşaatını tamamlayıp, hizmete sunmak
İhalesi 1996 yılında yapılan ve Mamasun Köyünde hizmete açılması planlanan ve daha sonra
merkeze çekilerek inşaatına başlanan Geçlik Merkezinin 2009 yılı sonunda bitirilerek teslim
alınmasını sağlamak.
Eskil-Ağaçören-Gülağaç ilçesi futbol sahalarının soyunma odalarını yapmak.
Atatürk Spor Salonu yanına inşaatına başlanan Tam Olimpik Kapalı Yüzme havuzunun
ödeneklerinin düzenli olarak çıkarılması durumunda planlanan tarihte hizmete açılmasını sağlamak.
Cimnastik salonu yaptırmak
Sentetik zeminli Atletizm pisti yapmak
Dağılgan stadyumunu UEFA kriterlerine uygun hale getirmek.
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Atatürk ve Dağılgan spor salonlarının eskiyen sentetik zeminlerinin onarımını yaptırmak.
İlimizin gelişmeye müsait, turistik ve nüfus oranları bakımından salonu bulunmayan İlçelerimize de
maliyeti düşük olan antrenman spor salonu yapılmasını sağlamak.
İlimizin gelişmesine paralel olarak, Avrupa Şampiyonalarını düzenlemek amacıyla, gereksinim
duyulan ve içinde sporcuların her türlü ihtiyacını karşılayan büyük spor salonu (50x30 ebatlarında)
yapılmasını sağlamak.
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Amaca ulaşabilmek için Genel Müdürlüğümüz nezdinde Valiliğimiz ve Milletvekillerimizle
birlikte girişimde bulunarak yukarıda belirtilen işlerimizin yatırım programına alınması için gayret
gösterilecektir. İl Özel İdaresi kaynaklarından daha fazla yararlanabilmek için İl Genel
Meclisimizle diyalogumuzu devam ettirerek reklam gelirlerimizi ve işletme gelirlerimizi
artıracağız.
Sportif amaca ulaşmak için tesislerimizin tamamlanması ile birlikte zaten sporcu sayımızda
ve başarılarda doğal olarak artış olacaktır.
Daha fazla eğitici yetiştirerek elit sporcu sayısı artırılacaktır.
Amaca ulaşmak için bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.
SPORUN YAYGINLAŞTIRILMASI
STRATEJİK AMAÇ - 1

Spor alt yapısını il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, halka,
özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak,
sporu halkın vazgeçilmez tutkusu ve yaşam biçimi haline
getirmektir.

HEDEF 1.1: Kentte ya da kırda yaşayan tüm yaş gruplarından, profesyonel ve amatör insanların
rahat spor yapmasını sağlamak için gerekli alt yapı çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet 1.1.1: İlimizin merkez, ilçe, belde, köy ve mahallelerindeki mevcut tesislerin fiziki
durumları, donanımları ve personel envanterleri çıkartılacaktır.
HEDEF 1.2: İlimizde başarılı sporcuların yetişmesi, sporun yaygınlaşması için her türlü destek
sağlanacaktır.
Faaliyet 1.2.1: 08–12 yaş grubu kız erkek gençlerimize yetenek testi yaptırılarak, yetenekli
oldukları spor alanlarına kanalize edilmeleri sağlanacaktır.
Faaliyet 1.2.2: İlimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme yardımında
bulunulacaktır.
Faaliyet 1.2.3: Federasyonların ulusal ve uluslar arası organizasyonlarına talip olunacak, ilimizin
imkanları dahilinde gerçekleştirebilecek olanların ilimizde organize edilmesine çalışılacaktır.
Strateji: Yerel yönetimler, amatör spor kulüpleri ve federasyonlarla işbirliğine gidilecektir.
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8- ÇEVRE VE ORMAN
DURUM ANALİZİ
Aksaray İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüz 08.05.2003 tarih ve 4856 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı’na istinaden kurulmuş olup, 08.08.2003 tarihinde faaliyetlere başlamıştır. Yer
problemini 07.12.2004 tarihinde Konya Orman İşletme Müdürlüğüne ait Sosyal Tesis binasının İl
Müdürlüğümüze tahsisi ile bakım ve onarımlarını Müdürlüğümüzce yaparak yeni hizmet binasında
faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.
Görev, Yetki ve Sorumluklar
a) Çevre kirliliği ile ilgili olarak ölçüm ve tespiti yapmak, Hava kalitesinin korunması, hava
kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyonla ilgili mahallinde her türlü faaliyeti
izlemek, kontrolünü yapmak, azaltılması veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirleri almak,
uygulamasını sağlamak ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışma yapmak, ölçüm yaptırmak,
verileri toplamak ve değerlendirmek, kriter ve standartların uygulanmasını sağlamak,
b) Yer üstü ve yeraltı sularına, denizlere, havaya ve toprağa olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti
belirtmek, denetlemek gerektiğinde faaliyetleri durdurmak ve Bakanlığa bildirmek.
c) Çevre kirliliğini Önleme Özel Hesabı gelirlerinin tahsilâtını izlemek ve ilgili hesaba intikalini
sağlamak, bu hesaptan verilen kredi, yardım, bağış ve her türlü araç ve gerecin kullanılmasını
izlemek, sonuç hakkında Bakanlığa bilgi vermek,
ç) ÇED Ön araştırma raporu ile ilgili iş işlemleri yürütmek,
d) Orman Köylülerinin kalkındırılmalarının desteklenmesi ile ilgili her türlü ekonomik ve sosyal
amaçlı kredi ve diğer yardım kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak, gelirlerin tahsilini sağlamak,
idare ile orman köylerinin iş birliğini geliştirmek,
e) Orman köylerinde kooperatifçiliğin yaygınlaştırılmasına; idari, mali ve hukuki denetimler
sonucu uygunluğu belirlenen kooperatiflerin projelerinin desteklenmesine yönelik tedbirler almak,
ürünlerin pazarlanmasına yardımcı olmak,
f) Fidanlık, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı, orman ve köy ilişkileri, Milli Parklar
tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, tabiat anıtları, orman içi su ürünleri, orman içi dinlenme
yerleri ve av- yaban hayatı faaliyetlerine ilişkin planlama, projelendirme ve uygulama çalışmalarını
yapmak ve bu işlerle ilgili her türlü inşaat, makine ve ikmal işlerine ait keşif evraklarını incelemek,
yetkisi dâhilindekileri onaylamak ve uygulamalarını incelemek, yetkisi dâhilindekileri onaylamak
ve uygulamalarını sağlamak,
g) Ağaçlandırma yapmak ve fidanlık tesis etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilere gerekli teknik
yardımda bulunmak,
ğ) Çalışma alanı içerisindeki çalışmaları ve halkın doğa, çevre ve ormancılık konularında
bilinçlendirilmesini sağlayıcı her türlü eğitim, tanıtım ve yayın işlerini planlamak, Bakanlığa
sunmak, onaylananları uygulamak,
h) Bakanlık ve Valilikçe verilen görevleri yapmak
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Teşkilat Yapısı
İl Müdürü
İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü
AGM-ORKÖY Şube Müdürlüğü
Çevre Yönetimi ve ÇED Şube Müdürlüğü
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü
Araç, Gereç, Makine, Parça ve Teçhizat Durumu
Araç Cinsi ve
Miktarı

Binek

Pikap

1

3

Kamyon Traktör TOPLAM
1

2

7

NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ
Kurumumuzun temel amacı; Bozkır olan Aksaray ilinde, ağaçlandırma, erozyon kontrolü
faaliyetlerine önem vererek % 2 civarında olan orman alanlarını yakın bir gelecekte % 10’lara
çıkartmak, daha sonrada ülkemiz ortalamasının yakalamaktır.
İlimizdeki fakir orman köylülerini ORKÖY kaynaklarından istifade ettirilerek bulundukları
yerlerde ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkındırılmaların sağlamak ve ormana olan
tahribatlarını azaltmaktır.
İlimizdeki mevcut olan orman içi dinlenme yerlerinin geliştirilmesi ve rekreasyon
alanlarının çoğaltılarak ilimiz insanlarının çağın hastalığı olan streslerini gidermek, eğlence, spor ve
diğer ihtiyaçlarını karşılamaları için çalışmalar yürütülmektedir. İlimiz av- yaban hayatı yönünden
fakirdir. İlimizdeki av ve yaban hayatını zenginleştirmek, av turizmini ve sporlarını geliştirmek,
sürdürülebilir av yaban hayatı ile avcıları bilinçlendirmek için eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesini
sağlamaktır.
İlimiz hava kirliği yönünden 2. derecede iller arasındadır. İlimizde doğalgaz kullanımı
yaygınlaştırılarak hava kirliliğinin önlenmesi için müdürlüğümüz gayret göstermektedir.
İlimizin atık suları doğrudan alıcı ortama verilmektedir. Bu da ilimizde bulunan Tuz gölünün
kirlenmesine neden olmaktadır. Kirliliğin önlenmesi için belediyeler ve sanayi kuruluşları ile
temaslar sürdürülerek bakanlığımızın iş temrin planları doğrultusunda arıtma tesislerinin süresi
içersinde faaliyete geçmesi sağlamaktır.
Diğer kirleticilerin öncelikle kaynağında azaltılması, daha sonra da ortadan kaldırılması için
gerekli çalışmaları yapmaktır.
ÇED ve ÇED Ön araştırma raporu ile ilgili iş işlemleri yürütmek ve yaşanabilir bir çevre
bilincinin oluşmasına katkıda bulunmaktır.
Hedefler
2010 – 2014 yıllarını kapsayan dönemde aşağıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
hedeflenmektedir.
2010 – 2014 yılları arasında yıllık ortalama 850 Hektar yeni tesis Ağaçlandırma ve Erozyon
Kontrolü çalışması ile bu dönemde toplam 4.250 Hektar alanda çalışma yapılması,
Bu sahalar içerisinde yıllık 3.500 Hektar bakım çalışması ile dönem içerisinde toplam
17.500 Hektar alanda bakım ve tamamlama dikimi çalışması,
Yeni tesis edilen Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü sahaları ile mevcut sahaların
tamamlama dikimlerinde olmak üzere, yıllık 2.500.000 adet ve bu dönem içerisinde toplam
12.500.000 adet fidan dikimi hedeflenmektedir.
Orman köylerinin kalkındırılması kapsamında, 2010 – 2014 yılları içerisinde, orman
köylerine toplam 500.000. TL. tutarında ferdi kredi verilmesi hedeflenmektedir.
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Halkın günübirlik ziyaretleri sırasında yörelerinde bulunan bitki türlerini tanıyarak doğa
koruma bilincinin geliştirilmesinin yanı sıra doğal kaynakların tanıtımı ve korunmasına hizmet
etmek gayesiyle Aksaray il merkezi ve Ortaköy ilçe merkezine yakın alanda olmak üzere 2 adet
Tabiat Parkı kurulması,
Halkın dinlenme, eğlenme ve rekreasyon ihtiyacını gidermesi amacıyla, bu dönem
içerisinde 3 adet Mesire Yerinin Gelişme Planı ve altyapı çalışmalarının tamamlanarak halkın
hizmetine sunulması,
Av yaban hayatı kaynaklarının korunmasında etkin bir denetimin sağlanması ile bilinçli ve
yasal avcılığın geliştirilmesi için avcılık yapan kişilerle ilgili eğitim çalışmalarına devam edilmesi,
avcılığın yasalara uygun, bilinçli ve kontrollü bir şekilde yapılması için avcılık yapan kişilerin kayıt
altına alınması, şu anda 254 olan kayıtlı avcı sayısının 500’ e çıkarılması hedeflenmektedir.
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Üstünlük ve zayıflıklara bakıldığında; üstünlüklerimizin faaliyetlerimizi yerine getirirken
bizi desteklediğini, zayıflıkların ise başarılarımızın önünde engel teşkil ettiğini görüyoruz.
İl Müdürlüğü personelinin deneyimli, donanımlı ve konusunda uzman olması, şubeler
arasında işbirliğinin sağlanması ve Bakanlığın taşradaki genel hizmetlerinin yürütülmesini
kolaylaştırmaktadır. Müdürlüğün hizmetlerini yürütürken deneyimli personelin özveri ile çalışması,
hizmetlerin yürütülmesini sağlanmaktadır.
Diğer yandan Müdürlüğün sunduğu hizmetlere ilişkin olarak hizmet sunum süreçlerinin
henüz belirlenmemiş olması, personelin sayıca yetersiz olması gibi hususlar Müdürlüğün sunduğu
hizmetlerin zayıf yönünü oluşturmakta ve iyileştirilmeyi gerektiren alanlar olmaktadır. Bu
kapsamda, Müdürlüğe asgari ihtiyaç duyulan personelin verilmesi, birimlerin ve personelin iş
süreçlerinin belirlenip performans göstergelerinin oluşturulup izlenmesi, hizmetlerin hızını ve
kalitesini artıracaktır. İş analizlerinin yapılıp asgari personelle azami hizmetin üretilmesi
gerekmektedir.

GÖREV ALANLARI
Ağaçlandırma ve Erozyon
kontrolü, yeni tesis, yıllık tüm
sahaların bakımı, fidanlarının
dikimi.
Tamamlamalarının
yapılması, dikenli tel çit
ihatasının yapılması
Mesire Yerleri
Tabiat Parkları
Av-Yaban Hayatı Faaliyetleri
TOPLAM

2010

2011

2012

2013

2014

2.000.000

2.200.000

2.400.000

2.600.000

2.800.000

35.000

50.000
30.000
30.000
2.310.000

60.000
40.000
30.000
2.530.000

60.000
50.000
35.000
2.745.000

75.000
50.000
40.000
2.965.000

25.000
2.060.000
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9- SİVİL SAVUNMA
GÖREV VE YETKİLERİ
Sivil Savunma Hizmetleri, 7126 sayılı Sivil Müdafaa kanunu, 7269 sayılı Umumi Hayata
Müessir Afetler dolayısıyla alınacak tedbirler ile yapılacak yardımlara dair Kanun, Sivil Savunma
ile ilgili şahsi mükellefiyet tahliye ve seyrekleştirme, planlama ve diğer hizmet Tüzüğü, Sivil
Savunma ile ilgili teşkil ve tedbirler tüzüğü, Sivil Savunma bakımından halk tarafından yapılacak
teşkilat ve alınacak tedbirler hakkında Yönetmelik gibi birçok Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle
Sivil Savunma Teşkilatına çeşitli hizmetler ve görevler verilmiştir.
İl Sınırları İçindeki Görevleri
 Hava Saldırılarına karşı tedbirler ve önlemler almak.
 KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer) saldırılarına karşı tedbirler ve
önlemler almak,
 Seferberlik ve savaş hallerinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklenmesi,
 Sivil Halkın korunması
 Seferberlik ve savaş hallerinde halkın moralini yükseltici sosyal hizmetlerde
bulunmak.
 Tahliye ve seyrekleştirme hizmetlerini yürütmek
 Doğal Afetlerde Acil arama-kurtarma hizmetleri vermek.
 Su altı ve Su Üstü Arama-Tarama ve Kurtarma Hizmeti vermek.
 Hasan dağı ve çevresinde doğa sporları yaralanmalarında ve kazalarında arama-tarama
ve kurtarma hizmeti vermek.
 Yangınlarda arama ve kurtarma hizmeti vermek
 Trafik kazalarında Kurtarma hizmeti vermek
 Kayıp kişilerin aranması,
 Kriz yönetimine katkıda bulunmak
 Kriz Merkezi Başkanlığı veya Mülki İdare Amirliğinin vereceği diğer görevleri
yapmak.
 Halkın afetlere karşı ve seferberlik ve savaş hali ile ilgili bilgilendirilmelerini
sağlamak.
 Sığınak yapımı, talimatı ve sığınakların kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmak, tespit
etmek ve denetlemek
 Eğitimlerin yapılan tatbikatlarla desteklenmesini sağlamak
İlimiz Sınırları Dışındaki Görevleri
 İçişleri Bakanlığınca İl Dışında verilecek her türlü görevlere hazırlıklı olmak
 İl Valisi tarafından görevlendirilmesi durumunda, il dışındaki destek illerde yürütülen
her türlü arama-kurtarma ve diğer çalışmalara katılmak.
 Komşu illerde meydana gelebilecek afetlerde yardım, acil arama ve kurtarma
hizmetlerinde bulunmak.
 Komşu illerle müşterek arama ve kurtarma tatbikatları yapmak.
5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun, kurumumuza il genelinde meydana gelebilecek her türlü afet ve acil durumda; gerekli
önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmeden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında
yapılacak müdahale ve olay sırasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve
kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması görevini vermiştir.
ARAÇ GEREÇ MAKİNE PARKI VE TEÇHİZAT DURUMU
İl Sivil Savunma Müdürlüğünde
1 adet 1994 model Kartal Station Wagon Tipi Hizmet Otomobili
1 adet 2002 model Ford Ranger marka Arama-kurtarma Aracı
1 adet 1992 model İl Özel İdaresi tarafından verilen ve İdarenin demirbaşında
kayıtlı jeep bulunmaktadır.
1 Adet 2008 model Ford Transit Arama-Kurtarma Aracı
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İl Sivil Savunma Müdürlüğünün Giderleri
a) İl Sivil Savunma Müdürlüğüne ait binanın her türlü giderleri, elektrik, su, ısınma, bakım
ve onarımı ile haberleşme sistemleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı
için yapılan her türlü giderler.
b) Arama ve kurtarma araçlarının her türlü giderleri.(Akaryakıt, sigorta, muayene, periyodik
bakımları)
c) İl Sivil Savunma Müdürlüğü personeline ve gönüllü ekip personellerine ödenen yolluklar,
ders ücreti ve hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
d) Doğal afetlerde yürütülecek olan arama-kurtarma hizmetlerinde kullanılmak üzere aramakurtarma araç, gereç ve teçhizat alımı
e) Bu malzemelerin bakım ve onarım gederleri
f) Depo bakım ve temizlik giderleri
g) Ekip personellerinin eğitilmesi, geliştirilmesi ve ekip içinde branşlaşmak amacıyla kurs
ve eğitim giderleri
h) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.
Sorunlar
1. Tam donanımlı branşlara yönelik olarak tasarlanmış arama-kurtarma aracının
bulunmaması, (Örnek Su altı ve Dağ Arama-Kurtarma Araçları gibi)
2. Dış görevlerde personele yönelik sosyal hizmet aracının bulunmaması,
3. Yeteri kadar eğitimlerin tatbikatlarla desteklenmemesi,
4. İl Sivil Savunma Müdürlüğü hizmet binasının fiziki yapısı, görev anlayışı ve faaliyetler
ile iştigal konularındaki çalışmalarda yetersiz ve amacı uygun olmaması.
5. Arama-kurtarma malzemeleri bakımından yeni gelişmelerin takip edilmesine karşın,
ödenek yetersizliğinden bu malzemelerin bir kısmının satın alınamaması,
TEMEL İLKELER
2010–2014 Yıllarını Kapsayan İl Sivil Savunma Müdürlüğü Stratejik Planının temel ilkeleri
şu şekilde belirlenmiştir.
1) Geniş Kapsamlı Katılım ve İşbirliği
Müdürlüğümüzce yapılan sivil savunma, Kriz yönetimi ve Afet planlamalarında İl
Müdürlüklerinin diğer mahalli idarelerin ( köy ve belediyeler), özel sektörün, ve halkın planın
uygulama süreçlerine en geniş ölçüde işbirliği ve kurum içinde bütün birimlerin plana katılımı
sağlanacaktır.
2) Toplumla İletişim
Sunulan hizmetlerle ilgili olarak halkın düşüncelerinin öğrenilmesine önem verilecek, bu
konuda çalışmalar yapılacaktır.
3) Bilimsel Çözüm Üretme
İlimizin afetler yönünden taşıdığı riskler, risk alanları ve bunların afet öncesi risklerinin
azaltılmasına yönelik olarak çalışmalar yaparak, bunları bir rapor halinde ilgili kurullara sunmak.
4) Gelişme, Değişme ve Yeniliklere Duyarlılık
Müdürlüğümüze verilen görevlerin yerine getirilmesi konusunda teknolojik gelişimleri takip
etmek, ekiplerin bu gelişimlere uyumunun sağlanması, eğitim kalitesinin artırılması ve bu anlamda
hizmet sunmak,
5) İhtiyaçlara ve Beklentilere Duyarlılık
Halkın beklentilerine ve ihtiyaçlarına duyarlı olunmasına ve karşılıklı anlayış içinde
çözümler üretilmesine son derece önem verilir.
6) İl Sivil Savunma Müdürlüğü Hizmetlerine Gönüllü Katılımlar Sağlamak
İl sivil Savunma Müdürlüğü, kanunda yer alan, hizmetlere gönüllü katılımı organize eder.
Bu alanda gönüllülük sisteminin daha da gelişmesi ve artması anlamında her türlü çalışmayı yapar.,
7) Eşitlik
Hizmetlerin sunumunda ırk, din dil, cinsiyet, siyasi düşünce ve kanaat ayrımı kesinlikle
yapılmaz ve yaptırılmaz.
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8) Verimlilik ve Fayda-Maliyet Kriterlerine Uygunluk
Arama-kurtarma hizmetleri çalışmaları kapsamında Yapılacak yatırımlarda verimlilik ve
fayda-maliyet kriterleri mutlak surette dikkate alınır.
9) Tasarrufa Riayet
Yapılacak hizmetlerde tasarrufa azami riayet edilir.
10) Toplumsal Yarar ve Hizmet
Yapılacak her türlü hizmette ve eğitim çalışmalarında toplumun günün şartlarına ve ilin
gerçeklerine uygun bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanır. İmkanlar ölçüsünde halka bu bilgiler
tatbiki olarak ta verilir.
STRATEJİK AMAÇLAR
Stratejik amaçlar, belirli bir zaman diliminde Müdürlüğümüzün ulaşmayı hedeflediği
kavramsal sonuçlardır. Stratejik amaçlar varsayımlar bölümünde yer alan 2.alternatifin
gerçekleşeceği varsayımından hareketle hazırlanmıştır. Misyonda bildiriminde bulunan unsurlar
dikkate alınarak, İl Sivil Savunma Müdürlüğünün görevleri bazında, stratejik amaçlar şu şekilde
belirlenmiştir.
Acil Yardım ve Kurtarma
Yangın, kazalar, deprem ve diğer afetlerden korunmak, bunların zararlarını en aza indirmek,
bu amaçla Aksaray İlinin özellikleri de dikkate alınarak gerekli afet ve acil durum planlarını
ayrıntılı olarak hazırlamak, İl Özel İdaresi tarafından hazırlanacak olan acil durum planlaması da
dikkate alınarak gerekli her türlü ön çalışmaları yapmak, ilin afet riski göz önüne alınarak ekip ve
donanımı hazırlamaktır.
HEDEFLER
Acil Yardım ve Kurtarma
1) Yangın, kazalar, deprem ve diğer afetlerden korunmak, bunların zararlarını en aza
indirmek, bu amaçla Aksaray İlinin özellikleri de dikkate alınarak gerekli afet ve acil durum
planlarını ayrıntılı olarak hazırlamak, İl Özel idaresi tarafından hazırlanacak olan Acil durum
planlaması da dikkate alınarak gerekli her türlü ön çalışmaları yapmak, ilin afet riski göz önüne
alınarak ekip ve donanımı hazırlamaktır.
2) Bu nedenle ilk etapta Müdürlüğün ihtiyacı bulunan ve branşlara yönelik olarak
tasarlanmış tam donanımlı arama-kurtarma aracının alınması, ( Acil olarak Su altı ve Üstü AramaKurtarma Ekibinin kullanımı için dizayn edilmiş bir araç)
3) Ayrıca arama-kurtarma ekibinin dış görevlerde çalışmalarda sosyal ve lojistik destek
amaçlı bir aracın yaptırılarak hizmete konulması,
4) İhtiyaç duyulacak arma-kurtarma malzeme, teçhizat ve ekipmanların alınması,
5) Arama-kurtarma ekiplerinin branşlaştırılması amacıyla Müdürlük bünyesinde bulunan
Arama-kurtarma , su altı arama-kurtarma ve dağ arama-kurtarma ekiplerinin görevleri ile ilgili
eğitim ve tatbikatlarına devam edilmesi,
6) KBRN (Kimyasal, , Radyoaktif ve Nükleer) gaz saldırılarına karşı temizlime. Numune
alma ve alan taraması, ölçümler gibi konularda personellerin ilgili kuruluşlarca eğitimlerinin
sağlanması,
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UYGULAMA STRATEJİSİ VE BÜTÇE İLİŞKİSİ
GÖREV ALANLARI

2010

Genel Kamu Hizmetleri (Genel
Giderler)

75.000

Arama-Kurtarma Malzeme ve
Teçhizatların Bakım ve Onarımları
Arama-Kurtarma Aracı, Malzeme ve
Teçhizatı Alımı
Ekiplere Verilecek Eğitim Hizmetleri
Tatbikat ve Tanıtım
Sağlık Malzemeleri Alımları
Halkın Eğitilmesi ve Bilgilendirilmesi
Sosyal Hizmetler

TOPLAM

2011
85.000

2012

2013

2014

90.000

100.000

110.000

5.000

7.000

9.000

12.000

15.000

125.000

125.000

75.000

100.000

120.000

10.000
12.000
3.000
8.000
15.000
253.000

12.000
15.000
3.000
10.000
20.000
277.000

12.000
15.000
5.000
11.000
25.000
242.000

13.000
18.000
7.000
12.000
30.000
292.000

15.000
20.000
10.000
13.000
35.000
338.000

İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme
Stratejik planın izlenmesi ile ilgili genel yaklaşım ve yöntemler şu şekilde belirlenmiştir.
1)İl Sivil Savunma Müdürlüğü stratejik planında ortaya konulan hedeflere ilişkin
gerçekleşmeler sistematik olarak takip edilerek raporlanır.
2)Stratejik planın uygulama aşamasında plan gerçekleşmeleri yıllık olarak raporlanır.
3)Stratejik planın izlenmesi ve raporlanması, İl Sivil Savunma müdürlüğünce yapılır.
4)Stratejik planın gözden geçirilmesi, hedeflenen ve ulaşılan sonuçların karşılaştırılmasını
içerir.
5)Plan gerçekleşmeleri zamanlama ve hedeflere uygunluk bakımından İl Özel İdaresince
incelenir. Bu inceleme ve değerlendirme sonucunda;
 Stratejiler, eylem planları ve faaliyetler planlandığı gibi gerçekleşiyorsa;
 Stratejik amaçlar ve hedeflere ulaşma yolundaki ilerleme beklentilerine uygunsa;
Plan teyit edilmiş olur ve uygulamaya devam olunur.
6)Beklenmeyen ve arzu edilmeyen sonuçlar ortaya çıkıyorsa veya mevcut stratejik amaçlar
ve hedefler yeterli ve gerçekçi değilse, plan gözden geçirilir ve ilgili merciler tarafından yeniden ele
alınarak güncellenmiş şekliye uygulamaya devam edilir.
7)İzleme Raporu aşağıdaki unsurları içerir
 Stratejik amaçlar
 Hedefler
 Faaliyet ve Projeler
 Gerçekleşmeler konusunda açıklama ve yorumlar
 Mevcut durum hakkında bilgiler
Değerlendirme
Stratejik planın değerlendirilmesi ile ilgili genel yaklaşım ve yöntemler şu şekilde
belirlenmiştir.
1)Uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç
ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğu analiz edilir.
2)Bu süreçte esas olan performans ölçümü ve değerlendirmesidir.
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a)Performans Ölçümü ve Değerlendirmesi
1)Performans ölçümü, performans göstergelerinin oluşturulması ve verilerin toplanması ile
mümkündür.
2)Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından müdürlükçe verilen
hizmetler toplamı, müdahale edilen olay sayısı, olayda canlı ve yaralı kurtarma miktarı, mevcut
planların güncelliği ve uygulanma durumu cinsinden ifade edilir.
b)Performans Göstergeleri
Girdi Göstergeleri
1)Müdürlüğe ait araç durumu
2)Mevcut arama-kurtarma malzemeleri, makine ve teçhizat durumu
3)Mevcut sosyal ve lojistik destek malzemeleri durumu
4)Ekiplerin durumu
5)Ekip personellerinin yeterliliği
6)Ekiplere verilen eğitimin kalitesi
7)Müdürlüğe verilen maddi destek miktarı
8)Etkin bir kriz yönetimi yürütülebilmesi için İl Kriz Merkezi Başkanlığına sağlanan
olanaklar ve personel eğitimleri
9)Doğal afetlere müdahale kapsamında doğal afetlerde görevli diğer kurum ve kuruluşlara
sağlanan olanaklar, imkan ve kabiliyetleri.
Çıktı Göstergeleri
1)Yıl içerisinde müdahile edilen olay sayısı,
2)Müdahale edilen olaylarda yaralı kurtarma miktarı,
3)Olaylara ne kadar bir sürede müdahale edildiği
6)Doğal afetlerde müdahalelerin mevcut planlama kapsamında yapılıp, yapılmadığı,
7)Mevcut planların uygulanabilirliği,
8)Arama-kurtarma ekip personellerinin her türlü olaylara müdahale kabiliyetinin bulunup,
bulunmadığı,
9)Ekipler arası koordinasyonun durumu,
Verimlilik Göstergeleri
Söz konusu hizmetleri verirken İl Özel İdaresi tarafından ayrılan kaynakların ne kadarının
kullanıldığı, en az kaynak sarfiyatı ile en iyi hizmetin verilip, verilmediği verimlilik göstergesi
olarak tespit edilecektir.
Sonuç Göstergeleri
1. İl genelinde meydana gelebilecek her türlü afet ve acil durumda; gerekli önlemlerin
alınması ve olayların meydana gelmeden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak
müdahale ve olay sırasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar
arasında koordinasyonun sağlanması
2. Eğitim ve tatbikatların artırılması,
2. Sivil Savunma hizmetlerinde gönüllü personellerinin artırılması
3. Olaylara müdahale süresinin kısaltılması,
4. İl ve yöre halkının arama-kurtarma hizmetleri ve çalışmaları ile güveninin
kazanılması,
5. Kamu kurum ve kuruluşlarının güveninin kazanılması,
6. Afet çalışmalarında başarı grafiğinin artırılması,
7. Eğitim konusunun çeşitlendirilmesi,
8. Diğer kurum ve kuruluşlarla iyi bir koordinasyonun sağlanması.
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10- EĞİTİM
Stratejik planlama, değişen çevrede nelerle karşılaşılabileceğini, fırsat ve tehditlerin neler
olabileceğini analitik olarak, bilimsel metot kullanarak göstermeye çalışır. Bu değişimlere karşı
kurum ve kişi kendi yeteneklerini geliştirerek uyum sağlar.
Gelecek belki yönlendirilemez; öngörüler karşılaşılan gerçeklerle bağdaşmayabilir, ama en
azından stratejik planlama yapanlar için beklenmedik sürprizlerle karşılaşılması olasılığı oldukça
düşüktür.
Yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetimde etkinlik ve verimliliği temel almaktadır. Geleceğin
belirsizliklerine karşı hazırlıklı olma, hızlı karar alma ve sorunlara süratle uygun çözümler bulma,
değişime uyum sağlamanın temel gerekleridir.
Yeni kamu yönetimi anlayışına uygun olarak yasalaşan 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanunu’nun temel amaçlarından biri de, İl Özel İdarelerinde stratejik yönetim anlayışını tesis
etmektir. Böylece, geleceğe dönük politikalar oluşturarak sorunlara uzun vadeli çözümler
getirilecek ve sonuç odaklı bir anlayışa sahip olacaklardır.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
PERSONEL DURUMU
Aksaray İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 2008-2009 eğitim-öğretim yılı öğretmen ve okul yöneticisi
sayıları incelendiğinde, 404 yönetici, 3575 öğretmen ve toplam 3978 öğretmen ve yönetici görev
yapmaktadır.
ÖĞRETİM KADEMELERİNE GÖRE ÖĞRENCİ, DERSLİK SAYILARI VE
OKULLAŞMA ORANLARI
İlimizde 2008–2009 eğitim-öğretim yılı öğrenci sayıları şu şekildedir;
Okulöncesinde, 4,804
İlköğretimde, 59,007
Ortaöğretimde, 14,442 öğrencidir.
Okulöncesi eğitim kurumlarına ait derslik ve şube sayıları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

RESMÎ VE ÖZEL OKUL DAĞILIMI (2008-2009)
BAĞIMSIZ ANAOKULU
OKUL DERSLİK
11
48

ŞUBE
40

KIZ MESLEK
İLKÖĞRETİM TOPLAM ŞUBE
LİSE
DERSLİK SAYISI
LİSESİ
OKULU
BÜNYESİNDE
BÜNYESİNDE
BÜNYESİNDE
-

3

192
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270

279

76

İlimizdeki ilköğretim kurumlarının derslik sayıları ve eğitim durumu aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir.
ÖĞRETİM ŞEKLİ
(2008–2009)

BİRLEŞTİRİLMİŞ
BİRLEŞTİRİLMİŞ
İ
NORMAL
İKİLİ
ÖZEL OKUL
TOPLAM

OKUL SAYILARI
1-8. SINIF
SADECE
SADECE
OLAN
1-5. SINIF 6-8. SINIFI
OLAN
OLAN
13
93
0
1
6
0
127
14
1
15
1
0
4
0
0
160
114
1

TOPLAM
OKUL
SAYISI

DERSLİK
SAYISI

106
7
142
16
4
276

345
16
1896
225
101
2583

İlimiz genelinde 36’sı genel lise ve 25’i meslekî ve teknik liselerde olmak üzere 14,442 öğrenci
öğrenimine devam etmektedir.
Bu verilere göre ilimizdeki eğitim kurumlarının okullaşma oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Okulöncesi (2008-2009)
Yaş Grubu

3, 4,5 yaş

4,5 yaş

5 yaş

Oran %

% 24,81

% 37,72

% 58,79

İlköğretim

Ortaöğretim

% 99,31

% 52,14

TEKNOLOJİK ALT YAPI
2008-2009 eğitim öğretim yılında ilimizdeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının bilgisayar
teknolojisi sınıflarına ait veriler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Bilgisayar Teknolojisi Sınıfı Olan Okul Sayısı

Mevcut Bilgisayar Teknolojisi Sınıf Sayısı

İlköğretim

Ortaöğretim

İlköğretim

Ortaöğretim

133

48

146

51
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TAŞIMALI EĞİTİM
1990-1991 eğitim-öğretim yılından itibaren ilimizde de uygulanmaya başlanan taşımalı
ilköğretim uygulamasında 2008-2009 itibariyle; İl genelinde toplam 3,444 öğrenci 197 birimden
59 merkeze taşınmaktadır.
MERKEZÎ SINAVLARDAKİ BAŞARI DURUMU
2008 yılında Orta Öğretim Kurumlar Seçme ve Yerleştirme Sınavına ilimizden 4190
öğrenci katılmıştır. İlimizin Türkiye genelindeki başarı sıralaması 55’tir (www.meb.gov.tr). 2008
yılında ülkemizde ilk kez uygulanan Seviye Belirleme Sınavı (SBS)’na ilimizden 6. Sınıflardan
4715 öğrenci, 7. Sınıflardan 4887 öğrenci katılmıştır. İller arası başarı sıralamasında ilimiz 6.
sınıflarda Türkiye 53’üncüsü , 7. Sınıflarda ise Türkiye 55’incisidir.
2008 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına ilimizden sınavı geçerli 6002 öğrenci
katılmıştır. Elde edilen sınav sonuçlarına göre ilimiz sözel ağırlıklı puan ortalamasına göre Türkiye
12’ncisi, eşit ağırlıklı puan ortalamasına göre Türkiye 21’incisi, sayısal ağırlıklı puan ortalamasına
göre Türkiye 28’incisidir.
YAYGIN EĞİTİM MERKEZİ BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
2007-2008 Eğitim öğretim yılında il genelinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan 320
kursa toplam 7,255 kişi katılmıştır. Kursu başarı ile tamamlayan 3,995 kişiye belgeleri teslim
edilmiştir.
HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ
Eğitimin özellikle de bilimsel eğitimin bu denli önem kazandığı günümüzde ister özel
kesim, ister kamu kesimi olsun personelini yetiştirmek durumunda kalmıştır. Bunu sağlamanın yolu
da sistematik olarak personeline, yenilikleri eğitim yoluyla vermekten geçer. Kişilere bu bilgi ve
becerileri kazandırmanın yolu da “Hizmetiçi Eğitim”dir. 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında
İlimizde Hizmetiçi Eğitim kapsamında 71 faaliyet düzenlenmiş ve bu faaliyetlere toplam 3,060
personel katılmıştır.
AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ
AB üyesi ülkelerin kurumumuz öğretmenleri tarafından ziyaret edilmesi, yönetici, öğretmen
ve öğrencilerimize yeni ufuklar açmakta ve AB ülkelerinin eğitim faaliyetlerini yerinde görme
imkânını sağlamaktadır. İlimizde AB projeleri kapsamında 2004-2008 yılları arasında 117 proje
hazırlanmış ve bu projelerin 45’i Ulusal Ajans tarafından kabul edilmiştir. Kabul edilen projeler ile
155 yönetici/öğretmen ve 117 öğrenci yurtdışına çıkarak çalışmalar yürütmüştür. İlimizde
yürütülen AB projeleri ülke genlinin 2,28’ini oluşturmakta ve bu oranla ilimiz Türkiye 12’ncisidir.
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GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ
 Kurumun güçlü ve istikrarlı bir yönetim kadrosuna sahip olması,
 Derslik başına düşen öğrenci sayısının ülke ortalamasının altında olması,
 Eğitime %100 destek kampanyası ile yürütülen projelere verilen önem,
 Kurumun çalışanlarına kendini geliştirme imkânını tanıması,
 Medya ile olan ilişkiler,
 Sosyal faaliyetlere verilen önem,
 Ortaöğretim kademesindeki okullarımızın tamamında teknolojik altyapı eksikliğinin
bulunmaması,
 Kurumun teknolojik gelişmeler paralelinde kendini yenilemesi,
 Millî Eğitim Bakanlığını destekleyecek ve diğer İl Millî Eğitim Müdürlüklerine örnek
olacak nitelikte proje ve uygulamaların başlatılıp devam ettirilmekte olması,
 İlimizde Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nün bulunması,
 Etkili okul-aile birliklerinin varlığı,
 Kurum içi etkili bir denetim sisteminin bulunması,
 Kalite geliştirme ve iyileştirme çalışmalarının ilimizde etkili bir biçimde sürdürülüyor
olması.
ZAYIF YÖNLERİMİZ
 Kırsal kesimdeki okullara karşı ilgisizlik,
 Adrese dayalı kayıt sisteminin tam olarak uygulanmaması nedeniyle merkezî okullardaki
öğrenci sayısının fazla olması,
 Birleştirilmiş sınıflarda öğretim yapan okullarımızın sayısının fazla olması,
 İş sektörünün kendini sürekli yenilemesine karşın mesleki ve teknik eğitim okullarındaki
bölümlerin mevcut donanımlarının çağın gerisinde kalması,
 Okul yöneticisi kadrolarının çoğununun vekâleten yürütülmesi,
 Bazı branşlarda öğretmen eksikliğinin olması,
 Okul yapımı için il merkezinde arsa sıkıntısı yaşanması,
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 Personelin merkezde yoğunlaşması, köy ve kasaba türü yerlerde her zaman personel
eksikliğinin olması,
 Veli katılımı ve desteğinin yeterli olmaması,
 Okullarımızda kütüphane, laboratuvar altyapısının tamamlanmamış olması,
 Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden faydalanmanın bireysel düzeyde kalması,
 Özel öğretim kurumlarının nicel yetersizliği,
 Anne-baba eğitiminin yetersizliği ve eğitime olan olumsuz etkisi,
 Okullardaki sosyal ve sportif tesislerin yetersizliği,
 Mesleki eğitime yönlendirmenin yetersiz olması.
FIRSATLAR
 Hayırseverlerin eğitime desteğinin olması,
 İlimizin kalkınmada öncelikli iller arasında yer alması ile sürekli gelişen ve yenilenen bir
sanayi yapısının olması,
 İlimizin, büyük şehirlere ulaşım açısından yakın olması ve birçok ili birbirine bağlayan
güzergâh üzerinde bulunması,
 İlimizde bulunan Mercedes-Benz Türk kamyon fabrikasının ilgili alanlardan mezun olan
öğrencilerimize iş sahası oluşturması,
 İlimizde üniversitenin bulunması,
 İl özel idaresi ve yerel yönetimlerin desteği,
 AB uyum süreci,
 Bilgiye erişebilirlik ve kullanılabilirliğin artması,
 Sosyo-ekonomik geri kalmışlığın eğitimi ön plâna çıkarması,
 Müdürlüğümüzün çok geniş bir paydaş kitlesine sahip olması,
 AR-GE ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler.
TEHDİTLER
Çarpık kentleşme ve dağınık yerleşimin sürmesi,
Göç alma,
Dengesiz nüfus dağılımı,
Okullarımızın çevresinde bulunan internet kafe, kahvehane gibi alanların çokluğu,
Dershanelere olan ilginin devlet okullarına olan güveni azaltması,
İlimizde yurt dışında yaşayan bireylerin çokluğu nedeniyle, tek ebeveynli ailelerin çokluğu
ve öğrencilerin yurt dışı meraklarının okuma isteklerinin önüne geçmesi.
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EĞİTİM KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ
Stratejik Amaç-1 İnsan yaşamının bütün evrelerini zihinsel, bedensel, duygusal gelişim yönünden
etkileyen ve bilimsel gelişmelerle önemi gittikçe anlaşılan okul öncesi eğitimi yaygınlaştırarak çağ
nüfusunun ilköğretime hazırlanmasını, elverişsiz çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir
yetiştirme ortamı oluşturulmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 1.1
2010-2014 yılları arasında okul öncesi eğitimdeki;
3 yaş grubundaki %3,2’lik okullaşma oranını % 10’a,
4 yaş grubundaki %14,5’lik okullaşma oranını % 30’a,
5 yaş grubundaki %58,8’lik okullaşma oranını plan dönemi sonunda %100’e çıkarmak
Stratejik Hedef 1.2.
2010-2014 yılları arasında okul öncesi eğitim kurumlarının belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde her
yıl %20’sinin bakım, onarım ve donatımlarını sağlamak.
Stratejik Hedef 1.3.
Plan döneminde okul öncesi eğitime devam etmeyen öğrenci velilerinin her yıl % 20’sine ulaşarak
bilinçlendirilmelerini sağlamak.
Stratejik Amaç-2 Temel eğitim çağına gelmiş her Türk vatandaşına, ilköğretim eğitimini, çağın
gerektirdiği eğitim ortamlarında, fırsat ve imkân eşitliği içinde sunmak.
Stratejik Hedef 2.1
İl merkezinde ikili öğretim yapan ilköğretim okullarını normal öğretime geçirmek, derslik başına
düşen öğrenci sayısını 50’den 30’a indirerek, kalabalık sınıf mevcutlarını düşürmek.
Stratejik Hedef 2.2.
2010-2014 yılları arasında ilköğretim kurumlarının belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde her yıl
%20’sinin bakım, onarım ve donatımlarını sağlamak
Stratejik Hedef 2.3.
2010-2014 yılları arasında fiziki yapısı uygun üç kültürel/ sportif tesis yapımını sağlamak.
Stratejik Hedef 2.4.
İl genelinde taşıma merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin yemek yiyecekleri modern tesisler
kazandırmak.
Stratejik Hedef 2.5.
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Sınavlarında ülke genelinde 55. sırada olan ilimizi, 20.sıraya çıkarmak.
Stratejik Hedef 2.6.
Okuma becerileri ve okuma ortamlarını geliştirmek.
Stratejik Amaç–3 Ortaöğretimde eğitime erişimi artırmak, öğrencileri ilgi ve yetenekleri
doğrultusunda yüksek öğretime ve hayata hazırlamak.
Stratejik Hedef 3.1
İlimizde genel ortaöğretimde ikili öğretim yapan okulların tamamını normal eğitime geçirmek.
Stratejik Hedef 3.2.
2010-2014 yılları arasında ortaöğretim kurumlarının belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde her yıl
%20’sinin bakım, onarım ve donatımlarını sağlamak.
Stratejik Hedef 3.3.
2010-2014 yılları arasında fiziki yapısı uygun üç kültürel/ sportif tesis yapımını sağlamak.
Stratejik Hedef 3.4.
Ortaöğretim çağındaki bireylerin eğitime erişimini arttırmak için pansiyon ve burs hizmetlerinden
yararlananların sayısını plan dönemi sonuna kadar %25 arttırmak.
Stratejik Hedef 3.5.
Genel Ortaöğretim içerisinde Meslekî Teknik Eğitimdeki okullaşma oranını plan dönemi sonuna
kadar %50’ye çıkarmak.
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Stratejik Hedef 3.6.
Toplumda Meslekî Teknik Eğitim farkındalığı oluşturarak daha fazla tercih edilir hale getirmek.
Stratejik Amaç-4 Sosyal devlet anlayışı içinde özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin,
potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirebilmelerini ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak
üzere tanıma, tanılama ve yöneltme hizmetlerinin niteliğini geliştirmek.
Stratejik Hedef 4.1
Örgün eğitim kurumlarında, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin erken tespiti yapılarak uygun
eğitim kurumlarına yönlendirilmelerini sağlamak.
Stratejik Hedef 4.2.
Özel eğitim okulu/kurumu sayısını plan dönemi sonuna kadar %20 arttırmak ve bu kapsamda
ilimize bir Bilim ve Sanat Merkezi (BSM) açarak gerekli donatımını sağlamak.
Stratejik Hedef 4.3.
Toplumsal gelişimin sağlanması amacı ile öğrenime devam eden ve aynı zamanda sokakta çalışan
risk altındaki çocukların il genelindeki oranını azaltmak.
Stratejik Hedef 4.4.
Her tür eğitim kademesinde mevcut %1.7’lik okul terk olayları oranını plan dönemi sonuna kadar
%0,5’e düşürmek.
Stratejik Hedef 4.5.
Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin sosyal uyum ve rehabilitasyon süreçlerinin desteklenmesi
açsından önem arz eden sanatsal, kültürel, sportif yarışma ve faaliyetlere katılımlarını arttırmak.
Stratejik Amaç- 5 Hayat boyu öğrenim stratejisi doğrultusunda kişisel gelişim taleplerinin
karşılanmasının yanı sıra değişen ve gelişen ekonomiye işgücü duyarlılığının arttırılması için kamu,
özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde bireylerin kişisel bilgi ve istihdam
becerilerini geliştirerek iş ve yaşam kalitelerini artırmak
Stratejik Hedef 5.1
Plan dönemi sonuna kadar il genelinde Yaygın Eğitim Faaliyetlerinden yararlanan kursiyer oranını
%1,86’dan Türkiye ortalaması olan %3’e çıkarmak.
Stratejik Hedef 5.2.
Plan dönemi sonuna kadar her yıl 6000 yetişkine okuma yazma öğretmek.
Stratejik Amaç- 6 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirip ve yaygınlaştırarak, öğrenme
olgusunu okul duvarlarının dışına taşımak giderek bilgiyi her yerden ulaşılabilir hale getirmek.
Stratejik Hedef 6.1.
Plan dönemi sonuna kadar ilimizdeki tüm okulların teknolojik alt yapısını ve modernizasyonunu
sağlayarak okullardaki bilgi teknolojisi (BT) sınıflarını vatandaşların kullanımına açarak, toplumun
bilgiye erişimini arttırmak.
Stratejik Amaç- 7 Eğitim çağı dışına çıkmış bireylerden uzaktan eğitim ile öğrenimini
tamamlamak isteyenler ile bireysel gelişimlerini sağlamak ve yeni meslekî yeterlilikler kazanmak
isteyenlerin öğrenme ortamlarına ulaşımlarını kolaylaştırmak.
Stratejik Hedef 7.1.
Örgün eğitim imkanından yararlanamamış bireylerin uzaktan eğitim imkanları ile öğrenimlerini
tamamlamalarını sağlamak.
Stratejik Amaç-8 Müdürlüğümüz kurumsal kapasitesinin nitel ve nicel özelliklerini artırmak.
Stratejik Hedef 8.1
Personelin hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden üst düzeyde yararlanmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 8.2.
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Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından, okulların temizlik ve hijyen konusunda
teşvik edilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında il genellinde 28 olan Beyaz Bayrak’lı okul
sayısını plan dönemi sonuna kadar %100 artırmak.
Stratejik Hedef 8.3.
Kurum personeli ve öğrencilerin sağlıklı beslenme, sağlık ve hijyen konusunda bilinçlendirilerek
okul ve toplum sağlığının en üst düzeye çıkartılmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 8.4.
Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarını yaygınlaştırmak için ilimizde “Kaliteli Okul/Kurum ve
Kaliteli Ekip” dalında katılımı %10’a çıkarmak.
Stratejik Hedef 8.5.
Plan dönemi sonuna kadar tüm okul ve kurumların stratejik planlarını hazırlamalarını sağlamak
Stratejik Hedef 8.6.
Kurumu etkileyen ve kurumdan etkilenen paydaşların memnuniyetini artırmak.
Stratejik Hedef 8.7.
Ortalama 1.000.000 TL olan hayırsever desteğini plan dönemi sonunda ortalama %50 arttırmak.
Stratejik Amaç-9 Çağdaş eğitim anlayışı içinde çevrenin gerektirdiği değişikliklere uygun eğitim
kalitesini arttıracak sistem, ürün ve süreç geliştiren bir AR-GE anlayışla desteklenen kurumsal yapı
oluşturmak.
Stratejik Hedef 9.1
Eğitim ve öğretimin niteliğinin geliştirilmesi ve eğitim sistemine katkı sağlamaya yönelik her yıl en
az 3 araştırma ve alan çalışması yapmak.
Stratejik Hedef 9.2.
İl genelinde eğitim öğretim sürecinde yaşanan sorunlara yönelik her yıl bir araştırma yapılıp,
araştırma sonuçlarının kurum personeliyle paylaşılıp rapor halinde düzenlenerek belirlenen
sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmak.
Stratejik Amaç – 10 Kurum personeli ve öğrencilerimizin Avrupa Birliği üye ülkeleri ile bilim ve
kültür alanındaki bilgi paylaşımını artırmak.
Stratejik Hedef 10.1
Plân dönemi sonunda ilimiz adına katılıp, Türkiye çapında kabul edilen AB Projeleri oranını %
2,8’den % 4’e çıkarmak.
Stratejik Hedef 10.2
Avrupa Birliği Eğitim Öğretim Programına etkin katılım ve katkı sağlamak.
Stratejik Amaç - 11

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile
ortaklaşa çalışma yaparak kütüphane sayısının 25.000 nüfusa 1
kütüphane olacak şekilde çoğaltılması kitap ve okuyucu
sayısının arttırılması.

Hedef 1: 2014 yılına kadar kütüphanelerdeki kitap ve okuyucu sayısının arttırılması.
Faaliyet 3.1. Her yıl kütüphanelere İl Özel İdaresi’nin desteğiyle yeni kitap alınması.
Faaliyet 3.2. Her yıl iki (2) kez kütüphanelere kitap bağış kampanyası düzenlenmesi
Faaliyet 3.3. Her yıl okuyucu sayısını 25.000 kişi arttırılması.
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11-SOSYAL HİZMETLER
DURUM ANALİZİ
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü; 27.05.1983 tarih ve 18059 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan ve 2828 sayılı Yasa ile kurulan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Taşra Teşkilatı olarak görev yapmaktadır.
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
İl Müdürlüğümüzce Yürütülen Hizmetler;
A - Koruyucu Aile Hizmetleri: Koruyucu Aile Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre İl
Müdürlükleri denetiminde kısa veya uzun süreli, bedelli veya bedelsiz olarak çocuk bakımını
üstlenen, aile ortamında yaşamını sağlayan, öz anne-baba yerini tutabilecek aileler veya kişilere “
Koruyucu Aile” denir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her insan Koruyucu Aile olmak üzere ikamet ettikleri ildeki
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine başvurabilmektedir. İlimizde halen 4 Koruyucu Ailemiz
bulunmaktadır.
B- Gönüllü Aile Hizmetleri: Gönüllü Aile Sosyal inceleme ve araştırma sonucunda bir çocuğun
bakım, gözetim sorumluluğunu üstlenebilecek, evlat edinme hizmetinden yararlandırılabilecek
çocuklar dışında, aileleri tarafından fazla ziyaret edilmeyen çocukları yanına izinli alan ailedir. Bu
kapsamda ilimizde 6 Gönüllü Ailemiz bulunmaktadır.
C - Evlat Edindirme Hizmetleri: Evlat edinme; evlat edinilen ile evlatlık arasında yapılan
hukuksal sözleşmedir. Evlat edinme; evlat edinilen ile evlat edinen arasında düzgün bir soy bağının
oluşmasını sağlayan bir kurumdur. Bu işlemin amacı; öncelikle ana-babasız çocuğa uygun bir aile
ortamının sağlanmasıdır.
Evlat edindirme konusunda aracılık görevi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna
verilmiştir. İlimizde 2009 yılında 6 çocuğumuz evlat edindirilmek üzere aile yanına
yerleştirilmiştir.
D - Ayni-Nakdi Yardım Hizmetleri: Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan
ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişilere ve ailelerine yapılan
yardımlardır.
Sosyal yardım miktarı En Yüksek Devlet Memuru maaşının ek gösterge dahil % 40‘ ından oluşur.
Müdürlüğümüz tarafından halen 175 çocuk için ailelerine sosyal yardım yapılmaktadır. Bu
çocuklardan 58 tanesi Eve Dönüş Projesi kapsamında Kuruluşlarımızdan aileleri yanına
yerleştirilen çocuklardır.
E - Özürlülere Yönelik Hizmetler: Özürlü ; “Doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya
kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde
kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın gereklerine uymama durumunda olup, korunma, bakım,
rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyacı olar kişilerdir.”
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu' nun özürlülere yönelik hizmetleri, esas itibariyle,
bakım ve rehabilitasyon merkezleri bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezleri ; " Bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle, normal yaşamın gereklerine
uyamama durumunda olan kişilerin, fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi
kendilerine yeterli olmalarını sağlayan beceriler kazandırmak veya bu becerileri kazanamayanlara
devamlı olarak bakmak üzere kurulan sosyal hizmet kuruluşlarıdır."
İlimizde 13 yaş ve üstü zihinsel özürlüler için 60 kapasiteli Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezi bulunmaktadır.
Ayrıca, ilimizde 628 özürlü vatandaşımıza aile ortamında desteklenmeleri amacıyla aylık net asgari
ücret olmak üzere “Evde Bakım Ücreti” ödenmektedir.
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F - Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Hizmetler
Çocuk Yuvası
0 – 12 yaş arası korunmaya muhtaç çocuklarla gerektiğinde 12 yaşını dolduran kız çocuklarının
bedensel, eğitsel, psiko-sosyal gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını
sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. İlimizde 0-6 yaş ve 7-12 yaş
olmak üzere iki ( 2 ) adet çocuk yuvası bulunmaktadır.
Yetiştirme Yurdu
13 – 18 yaş arası çocukları korumak, bakmak ve bir iş veya meslek sahibi olmalarını, topluma
yararlı kişiler olarak yetişmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet
kuruluşlarıdır. İlimizde bir adet yetiştirme yurdu bulunmaktadır.
G - Yaşlılara Yönelik Hizmetler
Genel Müdürlüğümüz 60 yaşını aşan kişilere yönelik olarak Huzurevi, Yaşlı Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezi, Yaşlı Danışma Merkezi ve Yaşlı Dayanışma Merkezleri vasıtasıyla hizmet
vermektedir. İlimizde bahse konu kuruluşlardan 100 kapasiteli bir adet Huzurevi bulunmaktadır.
H - Kadınlara Yönelik Hizmetler
Alo 183 Hattı
İstismara uğrayan veya uğrama riski taşıyan ve desteğe gereksinimi olan kadınlara ve çocuklara
yönelik psikolojik, hukuki ve ekonomik alanda danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmak ve
yararlanabilecekleri Sosyal Hizmet Kuruluşları konusunda bilgilendirerek gereksinim duydukları
hizmet türüne en kısa zamanda ulaşmalarını sağlamak amacının gerçekleştirilmesi, kadın ve çocuğa
yönelik istismarın önlenmesi, kadınların toplumda statülerinin yükseltilmesi, çocukların yüksek
yararının gözetilmesi hedefine ulaşılabilmesi için ücretsiz hizmet veren bir hattır. Basın ve Halkla
İlişkiler Müşavirliğine bağlı olarak çalışır.
Çalışma Şekli; Çağrı yapan herkes dinlenilerek, ihtiyaç duyduğu hizmet türü tespit edilmekte,
Kurumumuz hizmetleriyle ilgili danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunulmakta, mevcut veri
kayıtları, internet vb. taranarak kurum dışında hizmet alabileceği birimlerin iletişim bilgileri
verilmektedir. 25.01.2007 tarihinden itibaren yapılan görüşmeler kayıt altına alınmaktadır. 7 gün 24
saat esasına göre ikişer kişilik 4 vardiya ekibi ile 81 ilden yapılan telefon çağrılarına cevap
verilmektedir. Bu çağrılar içerisinde acil müdahaleyi gerektiren vakalar da bulunmaktadır. Bu
vakalarda ilgili, o ildeki Emniyet, Jandarma ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli Acil
Müdahale Ekip Sorumlusu ile irtibata geçilmektedir.
Kadın Konuk Evi
Kadın konukevleri aile içi şiddete maruz kalan, ihmal ve istismara uğrayan kadınların geçici
sürelerle barındıkları kuruluşlardır. İlimizde kadın konukevi bulunmamaktadır. Ancak ilimizde
kadın konukevi müracaatları kabul edilir ve yerleştirme için Genel Müdürlüğe gönderilir.
2009 yılı içerisinde Müdürlüğümüze 3 kadın müracaat etmiş bunların 2’si diğer illerde bulunan
kadın konukevlerinden birine yerleştirilmiştir.
I – Sokak Çocuklarına Yönelik Hizmetler
İlimizde sokakta yaşayan çocuk bulunmayıp, sokakta çalışan çocuk sorunu kısmen vardır. Bununla
ilgili de çalışmalarımız devam etmekte olup, ayni – nakdi yardımla desteklenerek ve rehberlik
çalışmalarıyla yönlendirilerek bu sorun çözülmeye çalışılmaktadır.
Teşkilat Yapısı
- İl Müdürü
- İl Müdür Yardımcısı
- Huzurevi Müdürlüğü
- Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü
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-

Bakım ve Rehabilitasyon Müdürlüğü
Çocuk Yuvaları Müdürlükleri
Özel Bakım Merkezi Müdürlüğü
Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri Müdürlükleri

Tesis Durumumuz
- İl Müdürlüğü; A.Kadir Üçyıldız Huzurevi içerisinde yer almaktadır.
- Ahmet Girgin Çocuk Yuvası ( 0-6 Yaş ), 30 kapasitelidir.
- Cevat-Meliha Özel Çocuk Yuvası ( 7-12 Yaş ), 48 kapasitelidir.
- Ö.Kaşif Nalbantoğlu Yetiştirme Yurdu ( 13-18 Yaş ), 48 kapasitelidir.
- A.Kadir Üçyıldız Huzurevi, 100 kapasitelidir.
- Özürlü Bakım – Rehabilitasyon Merkezi, 13+ Zihinsel Engelli Erkek olup 60 kapasitelidir.
Araç – Makine Parkı ve Teçhizat Durumu
Kurumumuza ait 1’i Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından Valiliğimizce tahsis edilmiş ve
1’i Kurumumuza ait olmak üzere 2 adet 1998 model Ford Transit marka minibüs ile İl Sağlık
Müdürlüğü’nden yine Valiliğimizce tahsis edilen Tofaş (Kartal ) Marka binek hizmet araçlarımız
mevcut olup, çalışır vaziyettedir.
Yararlanılan Finansman Kaynakları
- Genel Bütçe
- Özel İdare
- Gönüllü Katkılar ( Bağışlar )
NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ
Hedefler: Ülkemizde sosyal hizmet politikasının belirlenmesi, uygulanması ve kurumlar arası
koordinasyonun sağlanmasında merkezi rol oynayan, sosyal hizmetlerin tüm ihtiyaç grupları için
ulaşılabilir olmasını sağlayan, bakıma ihtiyaç duyan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda
kendilerine yeterli hale gelmesi için tedbirler alan ve bu hizmetleri uluslararası standartlarda sunan
bir kurum olmak
1- Örgütlenme biçimini "koruyucu ve önleyici çalışmaları artıracak şekilde" yenilemek (Aile
bütünlüğünün korunması ve ailelerin desteklenerek sorunların çıkmadan önlenmesine yönelik
koruyucu ve önleyici hizmetleri %20 artırmak )
a) Toplumsal değişme ve kentleşmenin meydana getirdiği sorunlara karşı "koruyucu ve önleyici"
hizmet sunabilmek için alt sosyo-ekonmik sınıf özelliklerine sahip "Belediye Arsaları" bölgesinde
2012 yılına kadar yerel yönetimler, üniversite ve STK'lar ile 1 Toplum Merkezi açmak.
b) Toplum Merkezi aracılığı ile SYDV ve Halk Sağlığı/Sağlık Ocakları ile işbirliği içerisinde
sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan 500 aileye ulaşmak için veri tabanı oluşturmak.
c) Veri tabanı oluşturulan 500 ailenin OKS ve ÖSS'ye hazırlanan çocuklarının tamamına İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak ortak çalışma ile ücretsiz kurs/ders vermek.
2- Kurum bakımındaki çocukların her yıl %20'sini kendi ailesi/koruyucu aile/evlat edindirme
hizmeti ile evde desteklemek (Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını her yıl %20 artırmak )
a) Koruyucu aile hizmet modelini yaygınlaştırmak amacıyla yerel medyada 3 ayda bir yayınlar
yaptırmak
b) Her yıl Mayıs ayının son haftası/Koruyucu Aile haftasında mevcut Koruyucu Aileleri bir araya
getirerek yemekli toplantı yapmak.
3- Kurumdan yatılı bakım hizmeti alanları toplumsal yaşama kazandırmak "yerinde hizmet"
vermek ( Kurum bakımı altındaki özürlülerin her yıl %5'ini kendi ailesi yanında/evde desteklemek)
a) Basın yolu ile ayda bir bakım ücretini duyurmak.
b) Üç ayda bir medya aracılığı ile program yaparak özürlü ailelerinin en az %50'sine ulaşmak.
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c) Çalışabilir durumdaki özürlülere yönelik yılda 1 kez meslek edindirme kursları açarak yerel
imkanlar sayesinde istihdama hazırlamak
4- Gelişmiş ülke standartlarına uygun kurum bakımını sağlamak
4.1. Bakım altında bulunan çocuk ve gençlerin iş hayatına, ev hayatına, aile ortamına
hazırlayıcı sorumlulukları kazandırmak, sosyal yaşama uyumlarını sağlamak, kişisel
gelişimlerini sağlayıcı uygulamaları ve özgüvenlerini artırmak
a) İl Milli Eğim Müdürlüğü ile işbirliğine girilerek egzersiz faaliyeti kapsamında gençlerimizin ve
çocuklarımızın zayıf olduğu derslerde eğitici kurslar düzenlemek
b) OKS ve ÖSS'ye giriş sınavlarına hazırlan çocuk sayısının dershanelerle görüşerek %50 artırmak.
c) Gönüllü dernek ve kuruluşlarla vb. görüşerek çocuklarımızın yeteneklerine uygun müzik, resim,
satranç vb. en az 3 kurs açtırmak
4.2. Kurum bakımından ayrılacak kişilere toplumsal yaşamda rehberlik etmek, izlemek
a) Yurttan reşit olarak ayrılan gençleri bir çatı altında buluşturmak için 2014 yılına kadar bir dernek
kurmak
b) Denek vasıtasıyla yılda en az bir kez gençleri ve ailelerini kaynaştırmak amacıyla yemekli
toplantı düzenlemek
c) Gençler ve ailelere gezi/piknik düzenleyerek üyelerin %100'ünün katılımını sağlamak
d) İşe yerleşemeyen gençlerimizin boşta kalmamaları için iş kur ve ilin önde gelen iş adamlarıyla
görüşerek özel sektörde istihdamlarını sağlamak
5- Sosyal hizmet alanında yerelleşmeyi göz ardı etmeden rehberlik-danışmanlık ve denetleme
rolünü güçlendirmek, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak
5.1. Sosyal hizmetlerde koordinatör kurum olma rolüne etkinlik kazandırmak, gerekli
düzenlemeleri yapmak (Sosyal hizmet alanına giren ilgili kuruluşlarla irtibata geçilerek koordineli
çalışmalar yapmak )
a) Sosyal hizmet alanına giren ilgili kuruluşlarla irtibate geçilerek 3 ayda bir alanla ilgili
bilgilendirici toplantılar yapmak,
b) Paydaş kuruluşlarla 3 ayda bir toplantı yaparak yapılabilecek çalışmaların veri tabanını
oluşturmak ve planlamak,
c) Yapılan çalışmaları 3 ayda bir medya aracılığıyla halka duyurmak.
5.2. Kurumun denetim ve rehberlik sistemini güçlendirmek ( Denetleme planı oluşturmak ve
uygulamak )
a) Kurumda çalışan meslek elemanları ile toplantı yaparak denetleme planı oluşturmak
b) 4 ayda bir yapılacak toplantılarla denetleme planının uygulanabilirliğini değerlendirmek
6- İnsan kaynakları yönetiminin verimliliğini artırmak ( Çalışan personelin kuruma bağlılığını
ve memnuniyetini artırmak )
a) Çalışan personelin moral-motivasyonunu artırmak, kaynaşmayı sağlamak amacıyla 2 ayda bir
sosyal etkinlikler düzenlemek
b) Kurumun amaçını ve felsefesini daha iyi anlaşılabilmesi için üniversite ve kurum iş birliğiyle yıl
bir kez hizmet içi eğitim çalışmaları yapmak
c) Yüksek performans gösteren personelleri yılda bir kez ödüllendirmek
7- Kurum içinde veri toplama, bilgi yönetimini ve bilgi paylaşımını sağlayacak süreçleri 2 yıl
içinde yapılandırmak ( Tüm personeli bilgisayar kullanımı konusunda yetkin hale getirmek ve
kullanım kapasitesini % 100 artırmak )
Bir yıl içerisinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğine gidilerek Halk Eğitim Merkezlerinde
açılacak olan bilgisayar kullanımı ve operatörlüğü kurslarına personelin %100'ünün katılımını ve
belge almalarını sağlamak
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8- Uluslar arası sosyal hizmet alanında iyi uygulama örneklerini ve alternatif uygulamaları
takip ederek ilgili hizmet alanlarına uyumlandırmak (Uluslararası örnek projelerinin
uygulanabilirliğini araştırmak )
a) Uluslar arası projeleri takip edecek iyi derecede İngilizce bilen personeller görevlendirmek
b) Uygulanabilir projelerinin tespitinin yapmak
c) Tespiti yapılan projelerden yola çıkarak örnek projeler yapmak
9- Toplumun ve özel sektörün maddi katkı ve bağışlarını her yıl %7 artırmak, bağış
uygulamalarında yeni ve motive edici uygulamalar yapmak (Gönüllü katkı ve katılımları
sağlamak amacıyla yılda en az bir kez olmak üzere, ilgili kuruluşlarla geniş katılımlı, etkin ve
verimli koordinasyon toplantıları yapmak )
a) Yerel medya aracılığıyla kurumun kamuoyunda tanıtımını yaparak, güvenilirliğini artırmak
b) Gönüllü katkı ve katılımlara bağlı olarak yapılan ve yapılacak iyileşmeleri ve olumlu etkilerini
medya aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak
c) Dernek ve Vakıflarla işbirliği yaparak yılda 1 kez gelir getirici faaliyetler (Çay partisi-Kermes
vb.) yapmak
d) Kurban Bayramında Kurumu tanıtıcı faaliyetlerle et alımını %30 azaltmak
10- Medyanın sosyal hizmetlere olumlu katılımını alarak sosyal hizmet alanındaki gelişmeleri
artırmak (Kurum tanıtımında teknoloji ve medyadan en üst seviyede faydalanmak )
a) Bir yıl içerisinde, kurumu ve faaliyetlerini tanıtıcı bir e-sitenin açılmasını sağlamak
b) Milli ve dini bayramlar, önemli gün ve haftalara yönelik faaliyet programı yapıp bu programların
%100'ünün medya aracılığıyla kamuoyuna duyurulmasını sağlamak
c) STK'ların kurum ziyaretlerini artırmak amacıyla aylık ikili ilişkileri geliştirici ziyaretler yapmak
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Hedeflere ulaşabilmek için Genel Müdürlüğümüz nezdinde, Valiliğimiz, Milletvekillerimiz,
Belediyemiz, Sivil Toplum Kuruluşları, Basın ve Vatandaşlarımız ile birlikte gayret gösterilecektir.
GÖREV ALANLARI
İnşaat
Hizmet Aracı Alımı
Araçların Bakım ve Onarımları
Personel Giderleri
TOPLAM

2010
200.000

200.000

2011
150.000
7.000
85.000
242.000

2012
300.000
9.000
95.000
404.000

2013
12.000
105.000
117.000
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400.000
15.000
115.000
530.000

88

T.C.
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
DÖNEMİ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM

6
4
4
4

KARAR NO
KARAR TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI YERİ

2009/252
06.10.2009
13:30
İl Genel Meclis Toplantı Salonu

KARARIN KONUSU

İl Özel İdaresinin 2010–2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planı

KARAR :
Gündemin 4. maddesi gereği, İçişleri, İdari İşler, Araştırma ve Geliştirme (ARGE)
Komisyonunun 14.09.2009 tarih ve 01 sayılı raporu ile İl Özel İdaresinin 2010–2014 yıllarını
kapsayan Stratejik Planına ilişkin teklif kâtip üye tarafından meclise okundu ve Başkan
konuyu müzakereye açtı.
Yapılan müzakereler sonucunda, raporun komisyondan geldiği şekline ilave
görüşlerinde eklenerek,
İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince, Valilik Makamı tarafından
oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan 2010–2014 yılları kapsayan stratejik planı
Aksaray İl Özel İdaresi Birimleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl
Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Sivil Savunma Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü,
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı, Esnaf Kefalet
Kredi Kooperatifi Başkanlığı ve Ziraat Odası Başkanlığı tarafından gerekli bilgi ve belgeler
alınmış ve buna göre, Aksaray İl Özel İdaresinin 2010–2014 yılları kapsayan stratejik planı
hazırlandığı şekline ilave görüşlerinde eklenmesi, ad okunarak yapılan oylama sonucunda,
mevcut 16 üyenin kabul oyu ile kabul edildi.
Kararın gereği için, İl Özel İdaresine tevdiine karar verildi.

İl Genel Meclisi 1. Başkan V.
Ramazan SERGİKAYA

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Selda ÇITAK

Ercan YEŞİLÖZ
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İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI HAZIRLANMASINDA
YARARLANILAN KAYNAKLAR


İl Özel İdaresi Birimleri



İl Milli Eğitim Müdürlüğü



Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü



Tarım İl Müdürlüğü



Sağlık İl Müdürlüğü



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü



Çevre Orman İl Müdürlüğü



Sivil Savunma İl Müdürlüğü



İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü



Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı



Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı



Esnaf Kefalet Kredi Kooperatif Başkanlığı



Ziraat Odası Başkanlığı
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