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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.
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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.
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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,
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;
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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.

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 2014 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.
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.
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Amaç
Aksaray İli 3.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 3.
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
Aksaray’ın adının ilk olarak eski Hitit metinlerinde geçen “Nenessa (Nenossos)” olduğu
sanılmaktadır. MÖ 1. bin yılda Kral Kiakki döneminde Şinakhatum– Şinuktu olarak anılan
Aksaray, Helenistik dönemde Kapadokya Krallığı’na bağlanmış ve Garsaura olan ismi Arkhelais
olmuştur. Selçuklular döneminde de II. Kılıçaslan tarafından Arkhelais olan adı Aksaray olarak
değiştirilmiş ve ikinci başkent durumuna gelmiştir. Şehre kötü insanların alınmamasından dolayı
iyi insanların yaşadığı yer anlamına gelen “Şehr-i Süleha” olarak anılmıştır.
MÖ. 7000-6000 yıllarında Neolitik devirde Anadolu medeniyetinin ilk izlerini gördüğümüz
Konya yakınlarındaki Çatalhöyükte Hasandağı’na dolayısıyla Aksaray’a ait vesikalara
rastlanmaktadır. Burada Hasandağı’nın lav püskürttüğünü tasvir eden bir kazıntı resme
rastlanmıştır. Neolotik dönemde Aksaray ve çevresi iskan görmüştür. Kalkolitik ve eski demir
devirlerinde iskan olup olmadığı bilinmemekle birlikte çevre köylerde (Böget ve Koçaş) bu
döneme ait seramiklere rastlanmaktadır.
MÖ. 3000-2000 yıllarında Anadolu’da Hatti kavmi yaşanmıştır. Bu dönemde Asurlu
tüccarlar Mezopotamya’dan gelerek şehirlerin banliyölerinde ticaret merkezi kurmaya
başlamışlardır. Hüyük, MÖ. 3000’den itibaren iskan edilmiştir. Acemhöyük’ün en parlak devirleri
MÖ. 2000 yılının ilk yarısına isabet etmektedir.
Koloni döneminin sonlarına doğru, MÖ. 1700 yıllarında Kafkaslardan gelen, küçük şehir
devletleri kuran ve Anadolu’da, askeri bir devlet halinde bir kavmin varlığı görülmektedir. HintAvrupalı olan bu kavmin Anadolu da siyasi iktidarı ele geçirerek kurduğu devlet, eski Hitit
Devletidir. Aksaray’da Hititlere ait eserler bulunmamakla beraber mağlup memleketler arasında
Aksaray’ın adı geçmektedir.
Orta Anadolu’da MÖ. 13yy. sonlarına kadar devam eden Hitit egemenliği MÖ. 12 yy. da
batıdan (Trakya) gelen ve deniz kavimleri olarak bilinen kavimlerin en güçlüsüdür.
Yanardağ küllerinin sıkışmasından oluşan tüf tabakalarının çok kolay kazılabilme özelliği
nedeniyle bölgemize çok sayıda yer altı şehri ve dik yamaçlara kaya içinde yerleşme birimleri
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yapılmıştır. 7 yy. sonlarından itibaren Müslüman Arapların Anadolu üzerinden İstanbul’a
yaptıkları sefer nedeni ile bölgeye sığınan Hıristiyanların sayısı çok artmış, Ihlara Gelveri ve
Göreme gibi yerleşim birimleri oluşmuştur.
Aksaray, 1142 tarihinde Selçuklular tarafından zapt edilmiş ve 1470 yıllarındaki Osmanlı
hâkimiyetine kadar İlhanlı, Danişmentli, Karamanoğulları egemenliğinde kalmıştır. 1470
yıllarında Aksaray’ı ele geçiren İshak Paşa tarafından, Fatih Sultan Mehmet’in emri ile halkın bir
bölümü İstanbul’a nakledilmiştir.
Selçuklular Döneminde Aksaray
1142 yıllarında Selçuklu egemenliğine giren Aksaray’a giren II Kılıçarslan zamanında
saraylar, medreseler, zaviyeler, kervansaraylar yaptırılmış, Azerbaycan ve başka yerlerden
Müslüman halk, gazi, mücahit, alim, ticaret erbabı getirerek yerleştirilmiştir.Bu yıllarda Aksaray,
bir Selçuklu askeri üssü durumundadır. Kılıçarslan’ın babası Sultan Mesud, Danişmentlere karşı
Aksaray’ı bir askeri üs olarak kullanmıştır. Ve burada bazı tesisler yaptırmıştır. II. Kılıçarslan
burada bir saray yaptırarak Arkhelais adını Aksaray’a çevirmiştir. Aksaray, Selçuklu ve
Karamanoğlu dönemlerinden kalan eserler yönünden oldukça zengindir.
Osmanlılar Döneminde Aksaray
1470 yılında İshak Paşa tarafından ele geçirilen Aksaray Osmanlı hakimiyetine girmiştir.
İstanbul’un fethinden sonra boşalan şehrin iskanı için, Aksaray halkının büyük bir bölümü
İstanbul’a nakledilmiştir. Bu şehirde bir semte de Aksaray adı bu nedenle verilmiştir. Aksaray,
Osmanlı sınırları içine alındıktan sonra Fatih adına yapılan ilk tahrirde Aksaray vilayeti olarak
gösterilmiştir.
Kanuni Sultan Süleyman zamanına kadar Aksaray, Karaman eyaletine bağlı bir kazadır.
Kanuni devrinde Konya’ya bağlı bir sancaktır. Cumhuriyet dönemine kadar bu şekilde devam ede
gelmiştir.
Cumhuriyet Döneminde Aksaray
H. 1336 M. 1920 yılında Aksaray Vilayet olmuştur. 1933 yılına kadar 13 yıl vilayetlik
yaptıktan sonra vilayetliği lağvedilmiştir. 20.3.1933 tarihinde 2197 sayılı kanunun 3. maddesi ile
Niğde’ye ilçe olarak bağlanmıştır.
1989 yılının 15 Haziran gününe kadar 56 yıl kaza olarak kalmış olan Aksaray, bu tarihte
eski hakkı iade edilmek suretiyle tekrar vilayet olmuştur.

Ulu Camii
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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.

Helvadere Göleti
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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.
DEMOGRAFİK YAPI
2012 yılı verilerine göre dünya nüfusu yaklaşık 7 milyar 52 milyon kişidir. Nüfus bakımından
Dünya sıralamasında 18. sırada yer alan Türkiye’nin 2050 yılında dünya sıralamasındaki yeri 20.
Sıralara gerileyeceği beklenmektedir. 2075 yılında Türkiye nüfusunun tahmini olarak 89.172.088
kişi olması beklenmektedir. İlin 2012-2013 yılları arasındaki nüfusu %0 7,6 oranında değişim
göstermiştir. Aksaray ili nüfusu 2013 yılı ADNKS sonuçlarına göre 382.806 kişidir

2010

2011

2012

2013

Aksaray

377.505

378.823

379.915

382.806

Türkiye

73.722.988

74.724.269

75.627.384

76.667.864

Yıllara Göre Aksaray İli Nüfus Değişimi

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
TEŞKİLAT ŞEMASI

VALİ

İL GENEL MECLİSİ

İL ENCÜMENİ

GENEL SEKRETER

GENEL SEKRETER
YARDIMCISI
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL SEKRETER
YARDIMCISI

İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT
MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

SU VE KANAL HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK BÜROSU
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5302 Sayılı Kanunda İl Özel İdaresi Teşkilatı
 Genel Sekreterlik
 Mali İşler
 Sağlık
 Tarım
 İmar
 İnsan Kaynakları
 Hukuk İşleri
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
 İlkokul, Ortaokul ve Orta Öğretim Kurumlarının Arsa Temini, Binalarının Yapım,
Bakım ve Onarımları ile Diğer İhtiyaçlarının Giderilmesi
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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
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 İskân 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.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Kanunlarla gösterilen İl Özel İdaresi vergi, resim, harç ve katılma payları.
Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar.
Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler.
Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek
gelirler.
İl Genel Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı
ücretler.
Faiz ve ceza gelirleri.
Bağışlar.
Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler.
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.
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i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

Dava takip ve icra giderleri.
Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.
Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler.
Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak
hizmetler ve diğer proje giderleri.
Sosyo-Kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.
Özel İdare hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri.
Doğal afet giderleri.
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
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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.
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: 21
İlçelere Göre Dağılımı
Merkez İlçe
Ağaçören
Eskil
Gülağaç
Güzelyurt
Ortaköy
Sarıyahşi

7
2
3
2
2
3
2
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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.
PAYDAŞLARIMIZ
İÇ PAYDAŞ
Vali
İl Özel İdaresi Birimleri
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Aksaray Üniversitesi
İl Emniyet Müdürlüğü
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Baş.
Kaymakamlıklar
Sayıştay
Devlet Planlama Teşkilatı
Ziraat Odası Başkanlığı
Tabipler Odası Başkanlığı
Eczacılar Odası Başkanlığı
Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
Müteahhitler
Çalışanlar
Köylüler
Veteriner Hekimleri Odası
Askeri Birlikler

DIŞ PAYDAŞ
Aksaray Belediyesi
İlçe Belediyeleri
Belde Belediyeleri
Maliye Bakanlığı
Kamu İhale Kurumu
Devlet Planlama Teşkilatı
Defterdarlık
Tarım Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
S.G.K. İl Müdürlüğü
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 geliştirilmesi
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,
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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,
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Hükümet programları,
Avrupa Birliği uyum süreci,
Güçlü ve katılımcı yerel yönetimler anlayışının gelişmesi,
Çevre kavramının güncelliği ve kamuoyu hassasiyetinin bulunması,
İklim olarak uzun inşaat sezonuna imkan tanıması,
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
A- 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, 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
 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 laboratuvarımızda 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;
2015 Yılında: 2 köyde yerüstü sulamaları, 2 köyde Hayvan İçme Suyu (HİS) tesisi ile diğer
birimlerin ihtiyacı olan projelerin üretilmesi.
2016 Yılında: 2 köyde yerüstü sulaması, 2 Köyde Hayvan İçme Suyu (HİS) tesisi ile diğer
birimlerin ihtiyacı olan projelerin üretilmesi.
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2017 Yılında: 2 köyde yerüstü sulaması, 2 köyde Hayvan İçme Suyu (HİS) tesisi ve yine diğer
birimlerin ihtiyacı olan projelerin üretilmesi.
2018Yılında: 2 köyde yerüstü sulaması , 2 köyde Hayvan İçme Suyu (HİS) tesisi ve yine diğer
birimlerin ihtiyacı olan projelerin üretilmesi.
2019 Yılında: 2 köyde yerüstü sulaması, 2 köyde Hayvan İçme Suyu (HİS) 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.

2015
1- Yeraltı Sulama (YAS) ve Yerüstü
Sulama (YÜS) Tesisleri

2016

500.000 500.000

2017

2018

2019

500.000

500.000

500.000

2- Hayvan İçme Suyu (HİS)Tesis yapımı 150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

3- Sorumluluk Alanımızdaki Hizmet
Binalarının Bakım ve Onarımı (Küçük)

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

4- Sorumluluk Alanımızdaki Hizmet
Binalarının Bakım ve Onarımı (Büyük)

400.000

100.000

100.000

100.000

100.000
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B- SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hedef 1 : Sağlıklı içme suyu kaynaklarının dengeli, çevreye uygun, sürdürülebilir korunmasını
sağlamak sürekli kılmaktır. Ünitelerin sıhhi, yeterli, şebekeli içme suyu tesisini hizmetine sunarak,
insanlarımızın kentsel yaşamının olmazsa olmazlarından, temel ihtiyaç olan içme suyuna
kavuşturulmasını sağlamaktır. İnsanların sağlığını ve çevre kirlenmesine sebep olan evsel atık
suların uzaklaştırılması ve bu suların doğal arıtma tesisleri inşa etmek amaçlanmaktadır.

Hedef 2 : İçme suyu yetersiz konuma düşen ünitelerin yeterli hale getirilmesi
Faaliyet 2.1 Yetersiz ünitelere yeni kaynaklar aranması
Faaliyet 2.2 Kaynak bulunamayan ünitelere yeni sondajlar açılması
Faaliyet 2.3 Talep halinde askeri garnizonların içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesislerinin de
karşılanması
Faaliyet 2.4 İnsanların yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması, korunması ve daha da
geliştirilmesi
Faaliyet 2.5 İçme suyu analizlerinin yapılması ve en yüksek seviyeye çıkarılması (İnsani Tüketim
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre)
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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 : Dönem içinde talep edilen içme suyu inşaatlarının yapılması
Faaliyet 4.1 Mevcut İçme suyu tesislerinin şebeke hatları ve ilave hatlar için çeşitli çaplarda boru
alınması
Faaliyet 4.2 Mevcut içme suyu depolarının bakım ve onarımları yapılması
Faaliyet 4.3 İhtiyaca göre drenaj ve sondaj yapılması
Faaliyet 4.4 Güneş Enerji kaynaklarından faydalanarak, köylere güneş enerjili su pompaları
tesisleri yaptırmak.

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 İÇMESULARI PLANLAMASININ FİZİKİ PROJEKSİYONU
2015

2016

2017

2018

2019

TOPLAM

BAKIM, ONARIM, YENİLEME

5

5

4

4

5

23

SONDAJ

4

4

3

2

2

15

5

7

6

7

5

30

GÜNEŞ
ENERJİLİ
POMPA SİSTEMİ

DALGIÇ

21
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI (2015-2019)

Faaliyet 4-6 : 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
- İçme suyu 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)
KANALİZASYON YAPILMASI PLANLANAN KÖY SAYISI
2015
2016
2017
2018
2019

6 Adet
4 Adet
5 Adet
4 Adet
4 Adet

TOPLAM

23 Adet
STRATEJİK AMAÇ

-

Köylerin sağlıklı kanalizasyona kavuşturulması, bakım ve onarımlarının yapılması,
Kanalizasyonu olan köylere doğal arıtım (fiziksel arıtım) yapılması,
Kanalizasyonu olmayan ve fiziki yapısı uygun olan köylerimize fosseptik ve şebeke hattı
yapılması,
Kanalizasyon şebeke hattı bulunan köylerin yeni yerleşim alanına şebeke hattı döşenmesi,
Kanalizasyon şebekesine uygun olmayan köylere bireysel fosseptik (münferit) yapılması
hedeflenmektedir.
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C- YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KÖY YOLLARI
Aksaray ilinde toplam köy yolu ağı 2182 km dir. 2013 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’’ 2007 Yılında
hazırlanarak Aksaray İl Genel Meclisince onaylanmış ve 2007 yılından itibaren de uygulamaya
konulmuştur.
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KÖY YOLLARI

Yol Km.

Asfalt

1260

Stabilize

774

Tesviye

31

Ham yol

117

TOPLAM

2182

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 1260 km.si asfalt standardına
kavuşturulabilmiştir.
Yol ağımızın 1260 km.si asfalt olup, bunun toplam yol ağına oranı % 60,00 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.
2015
YILINDA
I. Kat Asfalt
II. Kat Asfalt

Yol
Km.
50
100

2016
YILINDA
I. Kat Asfalt
II. Kat Asfalt

Yol
Km.
30
100

Stabilize
Kaplama
Malzemeli
Bakım
Onarım
Asfalt Bakım
Onarım (yama)

25

Stabilize
Kaplama
Malzemeli
Bakım
Onarım
Asfalt Bakım
Onarım (yama)

25

25
25
1260

2018
YILINDA
I. Kat Asfalt
II. Kat Asfalt
Stabilize Kaplama
Malzemeli Bakım
Onarım
Asfalt Bakım
Onarım (yama)

Yol
Km.
30
100
25
25
25
1260

25
25
1260

2017
YILINDA
I. Kat Asfalt
II. Kat Asfalt
Stabilize
Kaplama
Malzemeli
Bakım
Onarım
Asfalt Bakım
Onarım (yama)

2019
YILINDA
I. Kat Asfalt
II. Kat Asfalt
Stabilize Kaplama
Malzemeli Bakım
Onarım
Asfalt Bakım
Onarım (yama)

Yol
Km.
30
100
25
25
25
1260

Yol
Km.
50
100
25
25
25
1260

24
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI (2015-2019)

D- RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ
İl genelinde maden ocaklarının, jeotermal kaynak ve doğal mineralli sahalarının, belediye
sınırları dışındaki işyerlerinin düzenli olarak denetlenmesinin sağlanması.

Hedef 1 : Maden ocakları kapsamında; uygun durumdaki hammadde üretim alanlarında kamu
kurumlarına üretim izin belgesinin verilmesi.

Faaliyetler:
-

Özel kişi ve şirketlere kum ocak ruhsatları ihale yoluyla verilmesi, denetimlerinin de
zamanında yapılması.

-

Kum kaçakçılığı ile mücadele çerçevesince tespit edilenler hakkında yasal sürecin
başlatılması.

-

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından gelen 1(a) grubu dışındaki ruhsatların
dosyalanıp ilgili ilçelere bildirilmesi.

Hedef 2 : Belediye sınırları dışında işyeri ruhsatları verilmesi, hijyen şartlarına uygun ve ruhsatsız
olarak çalışılmaması maksadıyla denetlenmesi.

Faaliyetler:
-

1(a) Grubu ve II. grup maden ocaklarına GSM (Gayri Sıhhi Müessese) ruhsatı verilmesi
ve denetimlerinin yapılması.
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-

Belediye sınırları dışındaki umuma açık işyerlerine GSM ruhsatlarının verilmesi ve
denetimlerinin yapılması.

-

Belediye sınırları dışındaki umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine gayri sıhhi
müessese ruhsatının verilmesi ve denetimlerinin yapılması

-

LPG ve akaryakıt istasyonları asgari mesafe tespitlerinin yapılması.

Hedef 3 : Aksaray ili sınırları içerisinde 5686 sayılı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular
kanunu kapsamında ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması.

Faaliyetler:
-

5686 sayılı Kanun kapsamında jeotermal kaynak veya doğal mineralli su arama
ruhsatlarının verilmesi.

-

Arama süresi sonunda işletmeye geçmek isteyen ruhsat sahiplerine işletme ruhsatı
verilmesi.

Hedef 4 : Kaynak sularının kiralanması.

Faaliyetler:
-

Başvuru halinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kaynak sularının
değerlendirilmesi amacıyla ihale yolu ile kiralanması.
43STAMONU İÖZEL İ
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E- 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 filmler yapılmalı.
Periyodik Kültürel Etkinlikler:
 Hemen her yaşta 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 nüfusa sahiptir. Aksaray Kültür Müdürlüğü Aksaray’daki 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 yayını yapılmalı. Mekan sağlandığı takdirde
Aksaray’ın ileri gelen kişilerinin mumya portresini yapmak.
Aksaray’ın tanıtılmasında izlenecek Stratejiler:
 Turizm etkinlikleri adı altında ulusal bazda tüm kitlelere ulusal konserler, sergiler,
sempozyumlar, konferanslar, söyleşiler, gösteriler, festivalle 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 mekanları ile ilgili rehber, bülten gibi yazılı
ve görsel materyaller hazırlamak ve yayınlamak,
 Ödülle 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,
 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.
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Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Hakkındaki Stratejiler:
 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün tüm faaliyet ve etkinlikleriyle, her türlü yatırım
projelerinde halkın taleplerine karşı daha duyarlı olmasını ve halkla yaklaşmasını sağlamak,
yapılan tüm faaliyetleriyle yatırımları halka etkili bir şekilde duyurmak.
 İl Özel İdaresinin tanıtımı ve etkinlerini gerçekleştirmek.
 Hizmetlerimizde verimlilik ve etkinliğin arttırılması amacıyla fiziki alt yapıya bağlı olarak
yazılım ve donanım altyapısı geliştirecek, 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 Müdürlüğümüzün olması, ileri yaklaşım ve
yöntemleri benimsemek, değişim öncüsü olarak, hizmetlerin etkin ve verimli yürütebilmesi
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
 Ketlilerde 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
 kentlilerin sanata olan ilgisini arttırmak 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 üste 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. .
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

2015

2016

2017

2018

2019

Temel Maaşlar

20.000

22.000

24.200

26.600

29.460

Zamlar ve Tazminatlar

37.000
3.500
9.500
500
3.000
17.000
11.000
3.500

40.700
3.850
10.450
550
3.300
18.700
12.100
3.850

44.770
4.235
11.495
605
3.630
20.570
13.310
4.235

49.247
4.658
12.644
665
3.993
22.627
14.641
4.658

54.172
5.124
13.908
732
4.392
24.889
16.105
5.124

2.000
1.000
3.000
17.000
l.000
500
1.000
7.000

2.200
1.100
3.300
18.700
1.100
550
1.100
7.700

2.420
1.210
3.630
20.570
1.210
605
1.210
8.470

2.662
1.331
3.993
22.627
1.331
665
1.331
9.317

2.928
1.464
4.392
24.889
1.464
732
1.464
10.249

2.000

2.200

2.420

2.662

2.928

139.500

153.450

168.795

185.652

204.416

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
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Posta ve Telgraf Giderleri
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları

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.
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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.
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 içme suyu Eskil belediyesinden sağlanmaktadır.
Dönem içerisinde bu iki köyün kendi içme suyu 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

2015

2016

2017

2018

2019

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

17.000
21.000
20.000
4.000
6.000
3.000
5.000
20.000
15.000
5.000
5.000
4.000
5.000
6.000
5.000
5.000
3.000
3.000
1.000
1.500
3.000
3.000
5.000
5.000
5.000
174.500

18.400
24.150
22.000
4.400
6.600
3.300
5.500
22.000
16.500
5.500
5.500
4.400
5.500
6.600
5.500
5.500
3.300
3.300
1.100
1.650
3.300
3.300
5.500
5.500
5.500
191.650

20.200
27.772
24.200
4.840
7.220
3.630
6.050
24.200
18.105
6.050
6.050
4.840
6.050
7.220
6.050
6.050
3.630
3.630
1.210
1.810
3.630
3.630
6.050
6.050
6.050
210.645

22.000
30.544
26.600
5.340
7.940
3.960
6.700
26.600
19.550
6.700
6.700
5.340
6.700
7.940
6.700
6.700
3.960
3.960
1.321
1.991
3.960
3.960
6.700
6.700
6.700
231.322

24.200
33.598
29.460
5.900
8.700
4.550
7.370
29.460
21.010
7.370
7.370
5.900
7.370
8.700
7.370
7.370
4.550
4.550
1.453
2.089
4.550
4.550
7.370
7.370
7.370
255.412

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
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.
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 ilçemize bir
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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 ecri misil
uygulanması hususunda çalışma yapılmış ise de bu taşınmazların bir kısmı satılmış, bir kısmı ise
hala işgal altında olup hala ecri misil uygulaması yapılmamıştır. Satılmayan ve işgal altında olan
taşınmazlara ecri misil 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.
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 Köyü 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.
33
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI (2015-2019)

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

2015

2016

2017

2018

2019

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

15.000
50.000
50.000
11.000
25.000
5.000
6.000
33.000
15.000
4.000
4.000
5.000
8.000
8.000
4.000
3.000
6.000
3.000
3.000
3.000
3.000
4.000
4.000
8.000
6.000
286.000

16.500
50.000
50.000
12.100
27.500
5.500
6.600
36.300
16.500
4.400
4.400
5.500
8.800
8.800
4.400
3.300
6.000
3.300
3.300
3.300
3.300
4.400
4.400
8.800
6.000
303.400

18.105
55.000
55.000
13.300
29.750
6.050
7.220
39.930
18.105
4.840
4.840
6.050
9.680
9.680
4.840
3.630
6.600
3.630
3.630
3.630
3.630
4.840
4.840
9.680
6.600
333.100

19.550
60.500
60.500
14.600
32.000
6.700
7.940
43.923
19.550
5.340
5.340
6.700
10.640
10.640
5.340
3.960
7.260
3.960
3.960
3.960
3.960
5.340
5.340
10.640
7.260
364.903

21.010
66.550
66.550
16.000
35.200
7.370
8.700
48.315
21.010
5.900
5.900
7.370
11.700
11.700
5.900
4.550
7.986
4.550
4.550
4.550
4.550
5.900
5.900
11.700
7.986
401.397

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 Ziga
kaplıcalarının bulunduğu mevkide (Yaprakhisar Köyü) hazineden satın alınan 74.584 m2 lik ham
toprak taşınmaz dışında önemli bir malvarlığı bulunmamaktadır.
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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. .
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.
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

2015

2016

2017

2018

2019

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
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Posta ve Telgraf Giderleri
Diğer Hizmet Alımları
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları
Cenaze Giderleri

18.500
27.500
40.000
6.000
12.500
2.000
5.000
15.000
10.000
4.000
3.000
3.000
8.000
10.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
3.000
3.000
1.000
178.500

20.200
29.750
44.000
6.600
13.750
2.200
5.500
16.500
11.000
4.400
3.300
3.300
8.800
11.000
3.300
1.100
1.100
1.100
1.100
3.300
3.300
1.100
195.700

22.000
32.000
48.400
7.200
15.100
2.400
6.050
18.200
12.100
4.800
3.600
3.600
9.700
12.100
3.600
1.200
1.200
1.200
1.200
3.600
3.600
1.200
214.050

24.200
35.200
53.200
7.950
16.650
2.650
6.700
20.000
13.300
5.350
3.950
3.950
10.500
13.300
3.950
1.300
1.300
1.300
1.300
3.950
3.950
1.300
235.250

26.600
38.700
58.600
8.700
18.300
2.900
7.400
22.000
14.600
5.900
4.550
4.550
11.400
14.600
4.550
1.450
1.450
1.450
1.450
4.550
4.550
1.450
259.700

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.
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.

36
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI (2015-2019)

Müdürlüğümüze ait bu taşınmaza ilişkin kayıtlar çıkartılarak işgal eden kişilerce satın alınması
veya ecri misil uygulanması hususunda çalışma yapılmış ise de bu taşınmazların bir kısmı satılmış,
bir kısmı ise hala işgal altında olup hala ecri misil uygulaması yapılmamıştır. Satılmayan ve işgal
altında olan taşınmazlara ecri misil uygulanmasında idaremize gelir elde edileceği
düşünülmektedir.
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
İlçe özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
1

2

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
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 işgali olarak kullanılmaktadır.
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
Mağaraları) bulunmaktadır. Yer altı şehrinin 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.
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

2015

2016

2017

2018

2019

15.000
4.000
5.000
25.000
15.000
8.000
4.000
10.000
8.000

16.500
4.400
5.500
27.500
16.500
8.800
4.400
12.100
8.800

18.105
4.840
6.050
29.750
18.105
9.680
4.840
13.300
9.680

19.550
5.340
6.700
32.000
19.550
10.486
5.340
14.600
10.486

21.010
5.900
7.370
35.200
21.010
11.374
5.900
16.000
11.374

15.000
25.000

16.500
27.500

18.105
29.750

19.550
32.000

21.010
35.200

15.000
Sosyal Haklar
6.000
Sosyal Güvenlik Primleri
8.000
Kırtasiye Alımları
4.000
Temizlik Malzemesi Alımları
8.000
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
3.000
Yurtiçi Tedavi Yollukları
3.000
Posta ve Telgraf Giderleri
1.000
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri
3.000
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
4.000
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları
4.000
TOPLAM 193.000

16.500
6.600
8.800
4.400
8.800
3.300
3.300
1.100
3.300
4.400
4.400
213.400

18.105 19.550
7.220
7.940
9.680 10.486
4.840
5.340
9.680 10.486
3.630
3.960
3.630
3.960
1.210
1.321
3.630
3.960
4.840
5.340
4.840
5.340
233.510 253.285

21.010
8.700
11.374
5.900
11.374
4.550
4.550
1.453
4.550
5.900
5.900
276.609

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

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.
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
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
Taşıt Bakim ve Onarım Giderleri
Hizmet Binası Bakım Onarım Gideri
Lojman Bakim ve Onarımı Giderleri
Kırtasiye Alımları
Temizlik Malzemesi Alımları
Yakacak Alımları
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Tedavi Yollukları
Posta ve Telgraf Giderleri
Bilgiye Bağlı Abonelik Gideri
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücreti
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Al.
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları
Kamu Pers.Tedavi ve Sağ. Malzemesi Gideri.
Kamu Personeli İlaç Giderleri
Cenaze Giderleri
Büro ve İşyeri Mefruşat Alımları
TOPLAM

2015

2016

2017

2018

2019

11.000 11.770 12.594 13.475 14.419
24.000 25.680 27.478 30.225 32,341
17.000 18.190 19.463 20.826 22.284
2.500
2.675
2.862
3.063
3.277
6.000
6.420
6.894
7.350
7.865
2.675
2.862
3.063
3.277
2.500
2.675
2.862
3.063
3.277
2.500
12.000 12.840 13.739 14.700 15.730
6.420
6.894
7.350
7.865
6.000
3.210
3.435
3.675
3.932
3.000
3.745
4.007
4.288
4.578
3,500
5.350
5.725
6.125
6.554
5.000
15.000 16.050 17.174 18.376 19.662
1.605
1.717
1.838
1.966
1.500
1.070
1.145
1.225
1.311
1.000
2.500
2.675
2.862
3.063
3.277
1.070
1.145
1.225
1.311
1.000
2.140
2.290
2.450
2.622
2.000
642
687
735
786
600
1.070
1.145
1.225
1.311
1.000
1.605
1.717
1.838
1.966
1,500
2.000
2.140
2.290
2.450
2.622
2.675
2.862
3.063
3.277
2.500
6.420
6.894
7.350
7.865
6.000
6.420
6.894
7.350
7.865
6.000
1.337
1.431
1.531
1.638
1.250
3.500
3.745
4.007
4.288
4.578
142.850 152.314 162.976 174.384 186.591

Sarıyahşi İlçesi 2015-2019 Yılları Öngörülen Ödenek Tablosu
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3-KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

YILLAR

STRATEJİK PLAN
Yol

2015

2016

2017

2018

2019

İçme su
Kilitli Parke Taşı
Diğer
Toplam Tutar
Yol
İçme su
Kilitli Parke Taşı
Diğer
Toplam Tutar
Yol
İçme su
Kilitli Parke Taşı
Diğer
Toplam Tutar
Yol
İçme su
Kilitli Parke Taşı
Diğer
Toplam Tutar
Yol
İçme su
Kilitli Parke Taşı
Diğer
Toplam Tutar
GENEL TOPLAM

TOPLAM TUTAR
3.000.000,00 TL
2.000.000,00 TL
3.500.000,00 TL
500.000,00 TL
9.000.000,00 TL
1.250.000,00 TL
1.000.000,00 TL
2.750.000,00 TL
500.000,00 TL
5.500.000,00 TL
1.250.000,00 TL
1.250.000,00 TL
2.000.000,00 TL
500.000,00 TL
5.000.000,00 TL
1.500.000,00 TL
1.500.000,00 TL
2.000.000,00 TL
500.000,00 TL
5.500.000,00 TL
2.000.000,00 TL
1.500.000,00 TL
2.000.000,00 TL
500.000,00 TL
6.000.000,00 TL
31.000.000,00 TL

41
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI (2015-2019)

4- EĞİTİM
Kurum Yapısı
14.09.2011-28054 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmümde Kararname ile Taşra Teşkilatlarının yapısı düzenlenmiştir.
Aksaray Millî Eğitim Müdürlüğü yönetim ve organizasyonu 14.09.2011-28054 sayılı Millî Eğitim
Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükümleri doğrultusunda oluşturulmuştur.
Kurumumuz bünyesinde 18 resmi 1 özel olmak üzere 19 bağımsız anaokulu, 221 resmi 3 özel
ilkokul, 145 resmi 3 özel ortaokul, 58 genel ve mesleki teknik lise 7 özel lise, 6 özel eğitim okulu,
1 bilim sanat merkezi, 1 rehberlik araştırma merkezi, 1 mesleki eğitim merkezi, 7 halk eğitim
merkezi ve 5 öğretmenevi bulunmaktadır.
Beşeri Kaynaklar
İl Millî Eğitim Müdürlüğünde 1 müdür, 2 müdür yardımcısı, (1 müdür yardımcısı valilik
görevlendirmesi olarak görev yapmaktadır.) 13 şube müdürü, (9’u valilik görevlendirmesi olarak
görev yapmaktadır.) 1 eğitim denetmenleri başkanı, 1 il eğitim denetmenleri başkan yardımcısı, 13
eğitim denetmeni, 2 avukat, 1 sivil savunma uzmanı, 1 uzman, 2 araştırmacı, 1 bilgisayar
mühendisi, 1 makine mühendisi, 2 inşaat mühendisi, 4 tekniker, 5 teknisyen, 20 şef, 1 bilgisayar
işletmeni, 42 veri hazırlama ve kontrol işletmeni (3’ü valilikte görevli), 14 memur, 6 şoför (1’i
valilikte görevli), 14 hizmetli (1’i valilikte görevli), 1 kaloriferci, görevli olup, 4 hizmetli inşaatonarım ekibinde görevlidir.) 1 sürekli işçi, 2 4/c sözleşmeli hizmetli görev yapmaktadır.
Ağaçören İlçesinde:1 ilçe millî eğitim müdürü, 1 şef, 3 veri hazırlama ve kontrol işletmeni,
1 hizmetli görev yapmaktadır.
Eskil İlçesinde:1 ilçe millî eğitim müdürü, 1 şube müdürü vekili (valilik görevlendirmesi)
5 şef, 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 1 memur, 3 hizmetli görev yapmaktadır.
Gülağaç İlçesinde:1 ilçe millî eğitim müdür vekili (Kaymakamlık görevlendirmesi), 1 şube
müdürü, 3 şef, 2 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 1 hizmetli görev yapmaktadır.
Güzelyurt İlçesinde:1 ilçe millî eğitim müdürü, 1 şube müdürü, 3 veri hazırlama ve kontrol
işletmeni, 1 hizmetli görev yapmaktadır.
Ortaköy İlçesinde:1 ilçe millî eğitim müdürü vekili (valilik görevlendirmesi), 2 şube
müdürü, (1’i Valilik görevlendirilmesi) 4 şef, 3 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 1 şoför, 2
hizmetli görev yapmaktadır.
Sarıyahşi İlçesinde:1 ilçe millî eğitim müdürü, 1 şube müdürü vekili (Valilik
görevlendirmesi), 2 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 1 hizmetli görev yapmaktadır.

MEM Personel Öğrenim Durumu
MEM
Doktor Y.
a
Lisans
1
294
Kadrolu
Personel
MEM Personel Hizmet Yılı
MEM
0-5
6 - 10
1927
1147
Kadrolu
Personel

Lisans

Lise

4640

Ön
Lisans
226

İlkokul

169

Ortaok
ul
93

45

TOPL
AM
5468

11 - 15
1063

16 - 20
800

21 - 25
311

26 - 30
100

30+
120

5468
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MEM Personel Kadın / Erkek Sayıları
MEM
KADIN
2620
Öğretmen
542
Kadrolu
(Hizmetli /
Memur)
Toplam
3162

ERKEK
2172
134

TOPLAM
4792
676

2306

5468

TEMEL EĞİTİM
OKULÖNCESİ
İlimizde 18 resmî, 1 özel olmak üzere toplam 19 bağımsız anaokulu, 154 ilkokul, 28 ortaokul
bünyesinde ve 3’ü lise bünyesinde olmak üzere İl genelinde toplam olarak 323 anasınıfı şubesi
bulunmaktadır.
2013-2014 Eğitim ve öğretim yılında okul öncesi kurumlarında 5.342 öğrenci, 305 okulöncesi
öğretmeni ve 55 ücretli öğretmen ile eğitim ve öğretime devam etmektedir.
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı / Okullaşma Oranı
OKUL ÖNCESİ
OKUL ÖNCESİ
Yıllar
20102011
20112012
20122013

3-5 Yaş Grubu Nüfus
T
E
K
21238 10833 10405

3-5 Yaş Grubu Öğrenci
T
E
K
5785
2943
2842

OKUL ÖNCESİ(3-5 yaş
için)
0kullaşma Oranı
T
E
K
27,24
27,17
27,31

21359

11011

10348

6082

3113

2969

28,48

28,27

28,69

20876

10809

10067

5846

3063

2783

28

28,34

27,64

Okul Öncesi Okul / Derslik / Öğrenci / Öğretmen Sayıları
OKUL ÖNCESİ

YILLAR

OKUL
SAYISI

DERSLİK
SAYISI

ÖĞRENCİ
SAYISI

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

15
18
17
19

59
71
69
77

1122
1314
1287
1246

DERSLİK
BAŞINA
DÜŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
19,01
18,50
18,65
16,18

ÖĞRETMEN
SAYISI
62
77
76
79

İLKOKUL
İlimiz genelinde 221 ilkokulda 13.289’u kız, 13.928’i erkek olmak üzere toplam 27.167 öğrenci
eğitim ve öğretimine devam etmektedir.
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İlkokul Öğrenci Sayısı / Okullaşma Oranı
Nüfus
İlkokul toplam
Yıllar
5 – 9 Nüfus
öğrenci(Net)
Topla Erkek Kız
Topla Erkek Kız
m
m
2012-2013 33580 17212 16368 28646 14662 13984
2013-2014 27263 13981 13282 27167 13928 13289

İlkokul 5c-9 yaş
okullaşma(Net)
Toplam Erkek

Kız

85,31
99,65

85,43
99,68

85,18
99,62

İlkokul Okul / Derslik / Öğrenci / Öğretmen Sayıları
İLKOKUL
YILLAR

OKUL
SAYISI

DERSLİK
SAYISI

ÖĞRENCİ
SAYISI

2012-2013
2013-2014

228
221

1427
1550

31195
27167

Derslik
Başına Düşen
Öğrenci
Sayısı
21,86
20,64

ÖĞRETME
N SAYISI
1664
1704

ORTAOKUL
İlimiz genelinde 145 ortaokulda 12.576’ı kız, 12.907’si erkek olmak üzere toplam 25.483 öğrenci
eğitim ve öğretimine devam etmektedir.
Ortaokul Öğrenci Sayısı / Okullaşma Oranı
Nüfus
Ortaokul toplam
Yıllar
10 – 13 Nüfus
öğrenci(Net)
Topla Erkek Kız
Topla Erkek Kız
m
m
2012-2013 28997 14709 14288 26518 13466 13052
2013-2014 27391 13890 13501 25483 12907 12576

İlkokul / Ortaokul Öğretim Şekli
İLKÖĞRETİM KURUMLARI
MÜSTAKİL
TOPLAM
BİNADA
İLÇE ADI
EĞİTİM YAPAN
Ortaok
Ortaok
İlkokul
İlkokul
ul
ul
120
78
92
47
MERKEZ
6
6
2
AĞAÇÖREN 9
32
17
18
2
ESKİL
18
12
14
7
GÜLAĞAÇ
10
9
5
GÜZELYURT 13
28
21
15
7
ORTAKÖY
1
1
1
SARIYAHŞİ 1
221
145
155
71
TOPLAM

Ortaokul 10-13 yaş
okullaşma(Net)
Toplam Erkek
Kız
91,45
93,03

91,55
92,92

91,35
93,15

ÖĞRETİM ŞEKLİ
AYNI BİNADA Bağımsız
İLKOKUL
EĞİTİM YAPAN İmam‐
Hatip
Ortaok
Nor
Ortaokul
İlkokul
İkili
ul
mal
28
28
3
109 11
3
3
1
9
14
14
1
31 1
5
5
1
18
4
4
1
13
13
13
1
26 2
0
0
0
1
66
66
8
207 14

Birleştiril
ORTAOKUL miş
Sınıflı
İlkokul
Nor
İkili
mal
71 7
33
6
4
16 1
14
12
6
10
5
20 1
11
1
0
136 9
73
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İlkokul / Ortaokul İkili Eğitim Yapan Okul Yüzdesi
İLKOKUL
İKİLİ
EĞİTİM
YAPAN
OKUL
SAYISI
13

DÖNEM
2013-2014

TÜM
OKUL
SAYISI

ORANI
%

221

5,88

ORTAOKUL
İKİLİ
EĞİTİM
TÜM
YAPAN
OKUL
OKUL
SAYISI
SAYISI
10
145

ORANI
%
6,89

ORTAÖĞRETİM
İlimizde 58 Genel ve Meslekî Teknik Liselerde 9.718’i erkek 9.446’sı kız, olmak üzere;
toplam 19.164 öğrenci eğitim-öğretimine devam etmektedir
Ortaöğretim Öğrenci Sayısı / Okullaşma Oranı
Yıllar

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

NÜFUS
14 - 17 nüfus
Topla Erkek
m
28225 14367
28698 14658
28816 14746
29323 14982

Kız
13858
14040
14070
14341

Ortaöğretim 14-17 yaş
grubu öğrenci (Net)
Topla Erkek Kız
m
16365 8664
7701
16251 8404
7847
17191 8729
8462
20173 10171 10002

Ortaöğretim 14-17 yaş
okullaşma(Net)
Toplam Erkek
Kız
57,98
56,63
59,66
68,80

60,30
57,33
59,20
67,89

55,57
55,89
60,14
69,74

Ortaöğretim Okul / Derslik / Öğrenci / Öğretmen Sayıları
ORTAÖĞRETİM
YILLAR

OKUL
SAYISI

DERSLİK
SAYISI

ÖĞRENCİ
SAYISI

2010-2011
2011-2012

51
51

551
636

18085
17590

Derslik
Başına Düşen
Öğrenci
Sayısı
32,82
27,65

2012-2013

53

637

18632

29,24

1245

2013-2014

58

771

19164

24,85

1330

ÖĞRETME
N SAYISI
1124
1152
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İl Geneli Okul / Derslik / Şube / Öğrenci / Öğretmen / Yönetici Sayıları
OKUL TÜRÜ

Okul
Sayısı

Derslik
Sayısı

Şube
Sayısı

Öğrenci
Sayısı

Anaokulu
Anasınıfı
SCHEK
OKUL ÖNCESİ
EĞİTİM TOPLAMI
İlkokul
Ortaokul
İLKÖĞRETİM
OKULLARI
TOPLAMI
Genel Liseler
Mesleki ve Teknik
Liseler
ORTAÖĞRETİM
OKULLARI
TOPLAMI
GENEL TOPLAM

19
185
6

77
231
19

68
255
19

210

327

221
145

Derslik Başına
Düşen Öğrenci
Sayısı

1246
4096
229

Öğretmen
Ve
Yönetici
Sayısı
79
228
28

16,18
17,73
12,05

342

5571

335

17,04

1550
1204

1454
1094

31988
26540

1704
1697

20,64
22,04

366

2754

2548

58528

3401

21,25

23

323

312

7791

545

24,12

35

448

510

11373

785

25,39

58

771

822

19164

1330

24,86

634

3852

3712

83263

4810

21,62

İl Geneli Okul Türlerine Göre Okullaşma Oranı

EĞİTİM
KADEMESİ
OKUL
ÖNCESİ
İLKÖĞRETİM
İLKOKU
L
ORTAO
KUL
O.ÖĞRETİM

YAŞ

2013 NÜFUS
BİLGİLERİ

03-05
04-05
05
5-13

ERKE
K
10508
7165
3619
27871

KIZ
9999
6596
3350
26783

TOPLA
M
20507
13761
6969
54654

05-09

13981

13282

27263

10-13

13890

13501

27391

14-17

14982

14341

29323

2013-2014 ÖĞRETİM
YILI ÖĞRENCİ
SAYISI
ERK KIZ
TOPLA
EK
M
2975 2599 5574
2764 2407 5171
1769 1479 3248
2683 2581 52650
5
5
1392 1323 27167
8
9
1290 1257 25483
7
6
1017 1000 20173
1
2

OKULLA
ŞMA
ORANI %
TOPLAMD
A
27,18
37,57
46,60
96,33
99,64
93,03
68,79
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İlköğretim Taşıma Durumu
TAŞIMALI İLKÖĞRETİM
Taşıma
İlçe Adı
Merkezi
Sayısı
29
MERKEZ
10
AĞAÇÖREN
26
ESKİL
4
GÜLAĞAÇ
7
GÜZELYURT
13
ORTAKÖY
2
SARIYAHŞİ
GENELTOPLAM 91

Taşınan Birim
Sayısı

Taşınan Öğrenci
Kız
Erkek

105
33
69
13
13
29
7
269

863
181
647
95
100
228
46
2160

Toplam
Taşınan
Öğrenci
1760
360
1300
196
188
433
102
4339

897
179
653
101
88
205
56
2179

Ortaöğretim Taşıma Durumu
TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
Taşıma
Taşınan Birim Taşınan Öğrenci
İlçe Adı
Merkezi
Sayısı
Kız
Erkek
Sayısı
27
132
970
1326
MERKEZ
2
34
88
98
AĞAÇÖREN
3
36
184
158
ESKİL
4
14
77
67
GÜLAĞAÇ
2
6
25
20
GÜZELYURT
7
57
297
377
ORTAKÖY
1
2
18
17
SARIYAHŞİ
GENELTOPLAM 46
281
1659
2063

Toplam Taşınan
Öğrenci
2296
186
342
144
45
674
35
3722

MEM Teknolojik Durum
Teknolojik Altyapı
E-Posta
ADSL Bağlantısı
Bilgisayar
Tarayıcı
Yazıcı
Projeksiyon Cihazı
Fotokopi Makinesi
Akıllı Tahta Sayısı
Dağıtılan Tablet Sayısı
Fatih Projesi Kapsamında Açılan Kurs Sayısı

Bilişim Teknolojisi Alt Yapı Sayısı
449
384
4137
265
940
778
292
592
1097
93
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Güçlü Yönlerimiz



























Kurumun, güçlü ve istikrarlı bir yönetim kadrosuna sahip olması.
Derslik başına düşen öğrenci sayısının ülke ortalamasının altında olması
DYS sisteminin kullanılıyor olması
Dinamik, genç, donanımlı, teknolojik yönden bilgili yeni yetişmiş personelin olması
Kurumun çalışanlarına kendini geliştirme imkanı tanıması
Yetki dağılımının işleri kolaylaştırması
Paydaşlar arasında etkili iletişim olması
Fatih Projesi
Teknolojik gelişmeleri küresel boyutta takip edebilen personelin var oluşu
Ekolojik dengeyi korumaya yönelik proje ve eğitimlerin olması
Kurumsal ağ sisteminin olması (e-okul, MEBBİS, vb.)
Teknolojik alt yapının güçlü olması ve merkezden en uzak taşraya kadar hızlı bir
haberleşme sisteminin olması
Rehabilitasyon merkezlerine giden özel eğitime muhtaç çocuklara maddi destek
sağlanması
Taşımalı öğrencilere ücretsiz yemek ve servis verilmesi
Etkili denetleme sisteminin varlığı
Yenilikçi eğitim anlayışının benimsenmiş olması
Genç nüfus yapısı ve okullaşma oranının yüksek olması
Taşıma işini yapan kişilerin dernek kooperatif vb. şekilde meslek birliklerinin olması
Kurumumuz kadrosunda avukatların bulunması
Halk Eğitim Merkezinin yetişkinlere yönelik olarak açtığı kursların çeşitliliği
İlimizde bulunan meslek örgütlerinin meslek kurslarına olan ilgisi
İlimizde Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünün bulunması
Kalite geliştirme ve iyileştirme çalışmalarının kurumumuzda etkili bir biçimde
sürdürülüyor olması
Sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verilmesi
Öğretmenlerin öğrenmeye ve kendilerini geliştirme eğilimlerinin olması
Toplumsal sorunlara duyarlı personelin olması

Zayıf Yönlerimiz















Sağlıklı ve geliştirebilir bir veri tabanının olmaması
Kırsal kesimlerde eğitime karşı duyulan ilgisizlik
Adrese dayalı kayıt sisteminin tam olarak uygulanamaması
Birleştirilmiş sınıfların ve burada öğrenim gören öğrencilerin fazla olması
Okullarda sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere ayrılan zamanın ve alanların az
olması
Okullarımızda öğrencilere yönelik rehberlik ve yönlendirmelerin iyi yapılamaması
Performansa dayalı izleme ve değerlendirmenin olmaması
Özel öğretim kurumlarının nicel yeterliliğe sahip olmaması
Mesleki eğitimde 9. sınıf sonunda yönlendirmelerde aile-öğrenci-okul işbirliğinin
yeteri düzeyde olmaması
Dezavantajlı bölgelerde ailenin eğitim yetersizliği ve eğitime bakış açılarının
olumsuz olması
Yönetici atamalarında liyakate önem verilmemesi
Eğitim sendikalarının yönetim üzerindeki etkisi
Personelde motivasyon eksikliğinin olması
İdari personel görevlendirilmesinde tarafsız ve objektif değerlendirmenin
yapılmaması (siyasi politikaların daha aktif olması)
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 Medyanın eğitime olan etkisinin yeterince kullanılmaması
 Eğitime yönelik alınan kararlar da demokratik katılımın olmaması.
 Okul ve kurumlarımızda ; yeterli düzeyde yardımcı personelin (hizmetli –memurteknisyen vb.)olmaması
 Eğitim yöneticilerinin sık sık değiştirilmesi.
 Yöneticilerin yeterliliklerinin eksik olması, inisiyatif alma becerilerinin olmaması
 Öğretmen seçiminde psikolojik ve sosyal faktörlerin yeteri kadar incelenmemesi,
sadece bilginin ölçülmesi
 Yeniliğe karşı bir direnç gösteren öğretmen ve personelin olması ve kadrolardaki
sürekli yaşanan değişimin kurumlardaki kültür ve iklim yapısını olumsuz etkilemesi
 Kurum kültürü mantığına sahip olunmaması
 Üst birimlerin alt birimlerle iletişim eksikliği
 Online yazışmaların kurumun tüm birimlerinde aktif olarak kullanılmaması
 Meslek liselerine giren öğrencilerin eğitim düzeyinin düşük olması.
 Öğrencileri tablet kullanımında bilinçsiz hareket etmesi
Fırsat
 Dünya da ve Türkiye’de hızlı gelişim sergileyen teknoloji alanındaki çalışmaların
olması
 Sunulan vergi muafiyetinin hayırseverlerin önünü açması ve özel okul oranının
arttırılması
 AB ve farklı proje kaynaklarından istifade ederek eğitime katkı sağlanması
 Teknolojinin hızla gelişmesi gelişen teknolojinin eğitim alanında kullanılabiliyor
olması
 Teknoloji bakanlığı tarafından projelerin desteklenmesi
 Eğitime %100 destek kampanyasının olması
 Toplumda aile yapısının güçlü olması
 Bakanlığın öğrenciye eğitim bursları vermesi
 AB kriterlerine uygun yurtdışı eğitim çerçeve planının olması
 STK, KOBİ, Özel İdare, Belediye vs. kurumların eğitime kaynak ayırması
 Yurtdışı öğrenci değişim programları
 Hayırseverlerin ve sponsorların eğitime desteğinin artması
 Sanayileşmenin çoğalmasıyla mesleki ve teknik eğitime eğilim/önemin artması
 Genç nüfusun çok olması
 Projeler için önemli bir bütçe ayrılması
 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,
 Ulusal ve uluslararası hibe fonlarının varlığı
 Okullar hayat olsun projesi
 İlimizde Bilim Sanat Merkezinin bulunması
 İŞKUR aracılığı ile yardımcı personel hizmetlerinin az da olsa karşılanabilmesi
 Bilgiye erişilebilirlik ve kullanılabilirliğin artması
 Müdürlüğümüzün çok geniş paydaş kitlesine sahip olması
A. Tehdit
 Sosyal medyanın bilinçsiz kullanımı
 Siyaset politikasının eğitim içinde çok fazla etkili olması.
 Aile bütünlüğünün bozulmaların çok sık olması
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 Ülkedeki siyasi çatışmaların eğitim işlevini gölgede bırakması
 Öğrencileri tehdit eden uyuşturucu, sigara kullanımının küçük yaşlara kadar düşmesi
ve artış hızı
 Bölgesel nüfus yığılmaları
 Çarpık kentleşme.
 Nüfus dağılımının dengesiz olması.
 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
 İlimizde bölgesel sosyoekonomik farklılıklar
 Görsel medyada yayınlanan eğitim dizilerinin öğrenciler üzerinde yarattığı psikoloji
GELİŞİM ALANLARI
Temel Eğitim








Okul-veli-öğrenci ilişkilerinde iletişim
İkili eğitim uygulaması
Kırsal kesimde okul öncesi öğrencilerinin durumu
Popüler kültürün Okul öncesi öğrencilerin üzerinde etkisi
Ortaöğretime Sınava dayalı geçişler
Birleştirilmiş sınıf uygulaması
Temel eğitimde ders saati fazlalığı sonucunda öğrencilerin sosyal-kültürel ve sportif
etkinliklere ayırdığı zaman
 Öğrencileri okul ortamından uzaklaştıran dijital eğlence ve oyun alanları
 Okullarda hijyen
 Okullarda kendi harcama bütçeleri
 Yakın çevresinde okul öncesi eğitim kurumu bulunmayan okul öncesi öğrencilerinin
taşıma kapsamına alınması
 Okul öncesinde okullaşma oranını
 Ortaokul okullaşma oranı
 Okullarda öğrencileri hayata hazırlanmak için değil tamamen sınav hazırlık için
eğitimi
 Ortaokul son sınıf öğrencilere yönlendirme
 Temel eğitimde okula başlama yaşında velilerdeki düşünce ayrılıkları
Ortaöğretim
 Ortaöğretimde ders saati
 Okul yönetiminin sosyal kültürel ve sanatsal, sportif faaliyetlere ayırdığı zaman
 Taşımalı eğitim
 Kırsal kesimden gelen öğrencilerimizin barınması
 4+4+4 zorunlu eğitimden dolayı ortaöğretimde okulların fiziki durumu
Özel Eğitim
 BİLSEM’lerin kuruluş amaçları dışında etkinlikleri
 BİLSEM’lere seçilen öğrencileri tanılama
 Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, aile ve diğer paydaş eğitimleri
 Özel eğitim öğretmeni ihtiyacının alan dışı öğretmenlerden karşılanması
Mesleki Eğitim
 Okul terk oranlarının
 Alan, dal ve mesleklerin tanıtımının ve yönlendirme
 Okulların bünyesinde alan açılırken, çağın ihtiyaç ve gerekleri, ilin fiziki özellikleri
ve istihdam imkanları
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 İlimizde meslek lisesine derslik
 Okul başarıları
 Mezun öğrenci yönlendirme ve takip sistemleri
Rehberlik
 Rehber öğretmenlerin mesleki yeterliliği
 RAM’ların iş yoğunluğu ve personel yetersizliği
 Okul rehber öğretmenleri ile RAM işbirliği
 Velilerin ergen eğitimindeki tutumu
Hayat Boyu Öğrenme






Hayat boyu öğrenme kurumlarınca vatandaşlara açılan kurslar
Hizmet binalarının fiziki ortamları
Hayat boyu öğrenme kurumlarını çağın gerekliliği doğrultusunda yapılanmaları
Hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılanlara rehberlik
Özel sektör , STK ve yerel yönetimler ile olan işbirliğinin ve koordinasyon

A. Stratejik Geliştirme
 Kurumlarda stratejik yönetim anlayışı
Ortak Gelişim Alanları
 Sosyal, kültürel ve sportif etkinlik alanları
 Müfredat değişikliklerindeki sıklık
 Okulların etkinlik ve diğer çalışma ortamları
 Öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyetleri
 Öğretmenlerde mesleki gelişim
 Öğretmen ve öğrencinin yeniliklere yaklaşımı
 Eğitimde değişikliklerde öğretmen düşüncelerini verilen önem
 Okulların fiziki yapıları
 4+4+4 sisteminde dönüşüm yapılan okullar
 İmam-hatip okullarının ilköğretimdeki yeri
 Okullarda şiddet
 Öğrencilerin sosyal medyaya bakış açıları ve kullanımı
Kurumsal Kapasite
 Köy ve kasabalardan okumak için kente gelen ortaöğretim öğrencisinin barınma
sıkıntısı
 Kariyer ve liyakat esasına dayalı görevde yükselme sistemi
 4+4+4 sisteminde dönüştürülen okullarda yetki çatışmaları
 Öğretmenlerde tükenmişlik
 Öğretmenin mesleki gelişimi
 Okul idaresi ile öğretmen iletişimi
 Taşımalı eğitimde beslenme alanı
 Köy - kent öğretmen dağılımları
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5-TARIM
BİYOFİZİKSEL ÖZELLİKLER
Aksaray, Orta Anadolu’nun kuzey–güney, doğu–batı doğrultusunda bulunan karayollarının
en önemli kesişme bölgesindedir (Şekil IV.1.). Aksaray, 30–35o DM'i ile 38–39o KP'i arasında yer
almaktadır. Kuzeyinde Kırşehir ve Ankara, doğusunda Nevşehir, güneydoğusunda Niğde, güneybatısında Konya ve kuzey-batısında Tuz Gölü yer almaktadır.
Aksaray yüzey şekilleri itibari ile genellikle düzlüktür. Güney-doğusunda Hasan Dağı,
kuzeyi orta bölümünden ayıran noktadan itibaren uzanan ve Hasan Dağı ile birleşen Ekecik Dağı,
ovada yer alan yüksekliklerdir. Aksaray’ın orta kesimleri, kuzeyi ve güneyi tamamen ovalıklarla
kaplıdır. Güneyde Obruk Platosunun uzantısı ve Aksaray Ovası bulunmaktadır. Aksaray’ın
denizden yüksekliği 980 m, yüzölçümü ise 772185 ha'dır.
Aksaray bölgesi agro-ekolojik olarak; Merkez ve Eskil İlçeleri I. bölge ile Gülağaç,
Güzelyurt, Ağaçören, Ortaköy, Sarıyahşi İlçeleri II. bölge olmak üzere 2 alt bölgeye ayrılmıştır. Alt
Bölgelere ayrılmasında en büyük etken I. alt bölgenin ova özelliğinde olması yağış ve sıcaklık
değerleri yönünden ikinci alt bölgeden farklılıklar göstermesi etkin olmuştur. II. Alt bölge eğimli
bir arazi yapısı ve iklim değerleri yönünden sıcaklık, birinci alt bölgeye göre daha düşük, yağış ise
daha fazladır.
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.
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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.
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.
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Tarım Dışı Arazi 61.424 Ha

Ekilebilir Arazi
420.430Ha

55%
SULU
% 14

KIRAÇ
% 86

7%

Çayır Mer’a 277.803
Ha

Orman Arazisi
12.528 Ha

36%
2%

Grafik:1 İl Arazi Dağılımı

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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100000
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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.
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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.
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
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.
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.
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AKSARAY İLİ MEYVE ÜRETİM POTANSİYELİ
Grup adı

Sert Kabuklular
Üzüm (diğer)

Üzüm

Taş
Çekirdekliler ve
Yumuşak
Çekirdekliler

Ürün adı
Badem
Ceviz
Antep Fıstığı
Üzüm (Şaraplık)
Üzüm (SofralıkÇekirdekli)
Üzüm (SofralıkÇekirdeksiz)
Üzüm (KurutmalıkÇekirdekli)
Üzüm (KurutmalıkÇekirdeksiz)
Elma (Golden)
Elma (Starking)
Elma (Amasya)
Elma (Grannysmith)
Elma (Diğer)
Armut
Ayva
Muşmula
Şeftali (Nektarin)
Şeftali (Diğer)
Erik
Kayısı
Zerdali
Kiraz
Vişne
İğde
Çilek
Dut

Toplu meyvelik
alanı (dekar)

Üretim
(ton)

83,00
112,00
0,00
0,00
20.920,00

134,00
48,00
0,00
0,00
15.205,00

Ağaç başına
ort. verim
(kg)
20,00
51,00
0,00
0,00
727,00

Toplam
ağaç sayısı

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.800,00

1.400,00

2.000,00

1.430,00

1.625,00

1.136,00

1.430,00

3.476,00
8.035,00
5.533,00
2.444,00
84,00
1.737,00
111,00
0,00
0,00
750,00
1.243,00
475,00
376,00
751,00
265,00
2,00
18,00
5,00

2.711,00
4.576,00
4.135,00
834,00
287,00
1.310,00
192,00
0,00
0,00
391,00
692,00
985,00
680,00
510,00
308,00
364,00
7,00
174,00

40,00
34,00
44,00
23,00
26,00
33,00
35,00
0,00
0,00
28,00
21,00
18,00
19,00
34,00
32,00
20,00
389,00
28,00

83.697,00
160.375,00
106.885,00
45.886,00
13.930,00
49.493,00
7.480,00
0,00
0,00
25.850,00
43.360,00
70.925,00
38.267,00
25.810,00
16.525,00
21.170,00
18,00
7.575,00

11.765,00
1.750,00
0,00
0,00
20.920,00

SEBZECİLİK
İlin sebze yetiştiriciliği potansiyeli, TR71, KOP ve Türkiye karşılaştırmaları yapılarak
analiz edilmiştir. TUİK 2012 verilerine göre, Aksaray ili toplam sebze ekim alanının Türkiye
toplam sebze ekim alanına oranı %1,15, TR71 toplam sebze ekim alanına oranı %26,89, KOP
bölgesi toplam sebze ekim alanlarına oranı ise %20,40 olarak belirlenmiştir. Aksaray ili toplam
sebze ekim alanları içinde kök ve yumru sebzelerin oranı % 30,77, meyvesi için yetiştirilen
sebzelerin oranı % 66,12, ,diğer sebzelerin oranı ise % 3,11 olarak belirlenmiştir. İlde sebze ekim
alanları içinde çerezlik kabak, sofralık domates ve kuru soğan ekim alanları ilin sebze tarımında
ekili alanlarının %75,25 ‘ni teşkil etmektedir. İlin sebze ekim alanı yönüyle Türkiye genelinde
sıralamaya giren sebzeler Çerezlik kabak ve kuru sarımsak olarak belirlenmiştir. İlin çerezlik kabak
ekim alanı TR71, KOP ve Türkiye çerezlik kabak ekim alanlarına oranı sırasıyla %19,83, %63,16
ve %7,61, kuru sarımsak ekim alanı TR71, KOP ve Türkiye kuru sarımsak ekim alanlarına oranı
sırasıyla %68,20, %51,16 ve 5,73 olarak tespit edilmiştir. TR71 bölgesinde ilin sebze yetiştiriciliği
alanları yönünden en yüksek orana sahip sebze türleri, taze soğan, kuru soğan, kuru sarımsak,
pırasa, turp (Bayır), Sofralık domates, sofralık hıyar, acur, bamya, Kabak (sakız), Marul,
Ispanak, Maydanoz, Tere, nane ve dere otu’dur. KOP bölgesi dikkate alındığında ekim sebze ekim
alanları yönüyle önemli olan sebze türleri ise, kuru soğan, kuru sarımsak, Çerezlik kabak, göbekli
marul, tere, nane ve dereotudur.
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İlin toplam sebze üretim miktarı 82594 tondur. İlin kök ve yumru sebze üretim miktarının
toplam sebze üretim miktarına oranı %46,04, meyvesi için yetiştirilen sebzelerin toplam sebze
miktarına oranı 50,69 ve diğer sebzelerin oranı ise 3,26 olarak hesaplanmıştır. Aksaray ili toplam
sebze üretim miktarının Türkiye toplam sebze miktarına oranı %0,30, TR71 e oranı %19,89,
KOP’a oranı ise %6,36 olarak tespit edilmiştir. İlin toplam sebze üretim miktarı yönüyle Tr71
bölgesinde söz sahibi olduğu en önemli türler, Tazı soğan, kuru soğan, tazı sarımsak, kuru
sarımsak, turp (bayır) sofralık hıyar, acur, bamya, sakız kabağı, balkabağı, marul, ıspanak, tere
ve dereotudur. İlin sebze üretim miktarı yönüyle KOP bölgesinde önemli yeri olan türler ise, kuru
soğan, kuru sarımsak, acur, çerezlik kabak, tere ve dereotudur. İlin sebze üretim miktarı yönüyle
Türkiye sıralamasında önemli türler ise sadece kuru sarımsak ve çerezlik kabaktır.

AKSARAY İLİ SEBZE ÜRETİMİNİN SEBZE GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI
Aksaray ilinin sebze üretim miktarına göre İlçelerin üretim miktarları farklılıklar
göstermektedir. Nitekim, İlin toplam sebze üretim miktarı içinde İlçelerin oranları %73,42
(Merkez), %1,06 (Ağaçören), %1,24 (eskil), %9,82 (Gülağaç), %9,12 (Güzelyurt), % 4,60
(Ortaköy), %0,73 (Sarıyahşi) olarak belirlenmiştir. Üretim miktarı yönüyle Türkiye genelinde
önemli yere sahip olan çerezlik kabak üretim miktarı yönüyle İl genelinde önde olan İlçe Gülağaç
İlçesidir. Sarıyahşi ve Eskil İlçelerinde çerezlik kabak üretimi sırasıyla 369 ton ve 17 tondur. Diğer
5 İlçede önemli miktarda çerezlik kabak üretiminin olması bu sebze üretimi için ilde kümelenme
modeliyle yeni üretim modellerini zorunlu kılmaktadır. Nitekim bu planda ilin sebze
yetiştiriciliğine yönelik kümelenme modeli kapsamında kuru sarımsak ve çerezlik kabak
yetiştiriciliğine yönelik faaliyetler öngörülmüştür.
Plan kapsamında ilde jeotermal su kaynaklarının bulunduğu Güzelyurt ve Gülağaç
bölgelerinde seracılık faaliyetleri geliştirilerek ilin sebzecilik potansiyelinin artırılmasına yönelik
tedbirler öngörülmüştür.
Özellikle sakızlık kabak ve kuru sarımsak konusunda sanayinin
gelişmesine yönelik girişimcilik faaliyetlerine gerek duyulmaktadır.
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AKSARAY SEBZE ÜRETİM POTANSİYELİ
Grup adı

Kök Ve Yumru Sebzeler

Meyvesi İçin Yetiştirilen Sebzeler

Diğer Sebzeler
(Başka Yerde Sınıflandırılmamış)

Bitki Adı

Ekilen Alan
(Dekar)

Soğan (Taze)
Soğan (Kuru)
Sarımsak (Taze)
Sarımsak (Kuru)
Pırasa
Havuç
Turp (Bayır)
Turp (Kırmızı)
Domates (Sofralık)
Domates (Salçalık)
Hıyar (Sofralık)
Hıyar (Turşuluk)
Acur
Biber (Salçalık)
Biber (Dolmalık)
Biber (Sivri)
Bamya
Patlıcan
Kabak (Sakız)
Balkabağı
Kabak (Çerezlik)
Bezelye (Taze)
Fasulye (Taze)
Bakla (Taze)
Barbunya Fasulye (Taze)
Kavun
Karpuz
Karnabahar
Brokoli
Lahana (Beyaz)
Lahana (Kırmızı)
Marul (Kıvırcık)
Marul (Göbekli)
Marul (Aysberg)
Ispanak
Semizotu
Maydanoz
Roka
Tere

1.823,00
20.515,00
144,00
6.753,00
717,00
295,00
105,00
29,00
15.639,00
150,00
2.736,00
0,00
180,00
0,00
161,00
801,00
130,00
538,00
505,00
85,00
38.135,00
0,00
1.935,00
0,00
15,00
2.300,00
1.957,00
0,00
0,00
630,00
40,00
125,00
1.013,00
5,00
730,00
0,00
327,00
0,00
148,00

Üretim
(Ton)
1.789,00
31.541,00
170,00
3.374,00
720,00
284,00
110,00
40,00
24.295,00
213,00
4.398,00
0,00
261,00
0,00
78,00
679,00
31,00
548,00
780,00
210,00
2.977,00
0,00
1.785,00
0,00
9,00
2.700,00
2.909,00
0,00
0,00
970,00
40,00
87,00
725,00
3,00
697,00
0,00
101,00
0,00
52,00

HAYVANSAL ÜRETİM
XV.1.Büyükbaş Hayvan Varlığı
Tarımı gelişmiş ülkelerde, hayvansal üretim bitkisel üretimle dengeli gelişim
göstermektedir. Ülkemizde son yıllarda hayvansal üretimle ilgili önemli politikalar geliştirilmiş ve
bu politikalarla ülkemiz hayvancılığında yaşanan yapısal sorunların önemli kısmı çözülmüştür.
Ülkemiz bazı AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında tarım içinde hayvansal üretimin bitkisel üretime
göre istenilen yerlerde olmadığı görülmektedir. Nitekim Fransa, Almanya ve İngiltere gibi tarımı
gelişmiş ülkelerde, hayvancılığın tarımsal üretim içindeki payları % 70 ve üzerindedir. Türkiye’de
ise hayvansal üretim, toplam tarımsal üretim içinde sadece % 35’ lik bir paya sahiptir.
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Türkiye hayvan yetiştiriciliğinin en önemli sorunu verim düşüklüğüdür. Türkiye’de
büyükbaş hayvancılığın gelişmesinin önündeki en önemli engellerden birisi de işletme ölçeklerinin
küçük olmasıdır. Yerli ırklarla, gelişen dünya ve özellikle AB ülkelerindeki hayvancılıkla rekabet
etmemiz mümkün değildir. Yerli hayvan ırkını kültür melezine dönüştürmek için suni tohumlama
çalışmalarını hızlandırmak gereklidir. Esasında Türkiye bu konularda önemli adımlar da atmıştır.
Özellikle suni tohumlama konusunda elde edilen başarılarla yerli ırk sayısının kültür melez ırkına
dönüştürülmesi hızlandırılmıştır. Aksaray tarımı içinde büyükbaş süt sığırcılığının önemi ve
niteliğini belirleyen en önemli faktör büyükbaş hayvan varlığının % 95,30’nun kültür ve melez
hayvanlardan oluşmasıdır.
TUİK 2012 yılı rakamlarına göre Aksaray ilinin toplam büyükbaş hayvan sayısı 172715
sağılan toplam büyükbaş hayvan sayısı , 84873 adet ve toplam süt üretimi ise 296353 tondur.
Aksaray ilinde kültür, melez ve yerli büyükbaş hayvan sayısının toplam büyükbaş hayvan sayısına
oranı (%) sırasıyla, 70,45; 24,85 ve 4,69 değerlerinde belirlenmiştir. Süt sığırcılığında kültür,
melez ve yerli büyükbaş hayvan sayısının toplam büyükbaş hayvan sayısına oranı (%) sırasıyla
69,74; 25,28 ve 5,08 olarak hesaplanmıştır. Toplam süt üretiminin % 78,96 sı kültür, % 18,94 ü ise
melez büyükbaş hayvanlardan karşılanmaktadır. İlin büyükbaş toplam süt üretimi ise 296353 ton
olarak gerçekleşmiştir. Kaliteli süt üretimi ilde süt endüstrisinin gelişmesine imkan sağlamış ve
ülkemizin en büyük marka ve endüstrilerinden SÜTAŞ Aksaray ilinde önemli yatırımlar
yapmıştır.
Aksaray ili kültür ırkı büyükbaş hayvan sayısının Türkiye içindeki payı %2,14, TR71
bölgesindeki payı 40,18 KOP bölgesinde ise 18,71’dir. Aksaray ili kültür ırkı büyükbaştan
karşılanan toplam süt üretiminin Türkiye, TR71 ve KOP içindeki payı sırasıyla 2,73; 45,47 ve
22,77 olarak belirlenmiştir.
2007-2012 yılları arasında Aksaray ili toplam kültür ırkı büyükbaş hayvan sayısında 2,4 kat artış
gözlenirken, yerli hayvan sayındaki değişim 1,14 kat olarak gerçekleşmiştir. İlin toplam süt
üretimi 2007 -2012 yılları arasında yaklaşık 2,10 kat artmıştır. Aksaray ilinde nitelikli ve
sürdürülebilir hayvan sayısındaki artışa bağlı olarak süt üretiminde de düzenli artışlar gözlenmiştir.
Aksaray ili kültür&melez büyükbaş hayvan varlığı içinde İlçelerin oranları azalan sırayla
Merkez İlçe (%54,82), Eskil (25,92), Ortaköy (%9,28) Gülağaç (%3,91), Ağaçören (%3,43),
Güzelyurt (%1,95) ve Sarıyahşi (%0,63) olarak belirlenmiştir. Süt sığırcılığında kültür&melez
büyükbaş hayvan varlığının İlçelere göre dağılımı artan sırayla Sarıyahşi (%0,65), Güzelyurt
(%2,20),Gülağaç (%3,06), Ağaçören (%3,33), Ortaköy (%8,89)Eskil (%22,86) ve Merkez
(%58,97) İlçe olarak belirlenmiştir.
Süt hayvancılığında yerli hayvan oranı en yüksek olan İlçe ( %71,73) Merkez İlçe olup, Merkez
İlçeyi Güzelyurt (%15,65) takip etmektedir.
Küçükbaş Hayvan Varlığı
Aksaray ilinde bulunan geniş mera alanları ilin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin
gelişmesi için önemli fırsatlar sunmuştur. Karasal iklimin hüküm sürdüğü ilde koyun ve keçi
yetiştiriciliği son yıllarda farkındalık kazanmış ve hayvan sayısında belirgin artışlar gözlenmiştir.
TUİK 2012 yılı istatistikleri esas alındığında, Aksaray ili toplam koyun varlığı 359140 adet olup
bu sayı içinde 352405 adet yerli, 6735 adet ise Merinos koyun cinsi yer almaktadır. Ayrıca ilde
19715 adet kıl, 699 adet ise tiftik keçisi bulunmaktadır. 2007 yılı itibariyle 331424 adet olan yerli
koyun sayısı 2012 yılı itibariyle 352405 adete, 2007 yılında 5559 adet olan merinos koyun varlığı
2012 yılında 6735 adete 2007 yılında 11629 adet olan keçi varlığı 2012 yılında ise 20414 adete
yükselmiştir.
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Aksaray ili küçükbaş hayvan varlığı
Hayvan
Adı
Koyun
(Yerli)
Keçi (Kıl)
Koyun
(Merinos)

Yetişkin

GençYavru

Toplam

308.082

44.323

352.405

Sağılan
hayvan
sayısı
(baş)
179.684

14.599
5.853

5.116
882

19.715
6.735

7.155
3.607

Süt (Ton)

Kırkılan
hayvan
sayısı (baş)

Yün kıl
tiftik
(ton)

15.093,00

352.405

528,61

687,00
159,00

14.599
6.735

9,53
20,21

İlin sahip olduğu küçükbaş hayvan varlığındaki artışın ilin fırsat ve güçlü yönleri esas alındığında
yetersiz olduğu görülmektedir. Bu bağlamda,
planda küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin
gelişmesine yönelik tedbirler alınmıştır. İl genelinde en yüksek yerli koyun sayısına sahip İlçeler
Merkez İlçe, Eskil, Ortaköy ve Ağaçören’dir. Keçi varlığı yönüyle önde gelen İlçeler ise, Merkez
İlçe, Ağaçören ve Ortaköy’dür. İlin toplam yerli koyun varlığının TR71 ve KOP ve Türkiye
genelindeki payı (%) sırasıyla, 30,38, 13,08, 1,36; sağılan hayvan sayılarının oranı (%), 28,08,
25,30 ve 1,45;
toplam süt miktarının oranları (%) ise 29,95, 12,30 ve 1,55 olarak
gerçekleşmiştir.
Çizelge XV.2.2.Aksaray ili küçükbaş hayvan varlığının TR71, KOP ve Türkiye geneliyle
karşılaştırılması
Aksaray/TR71 Aksaray/KOP Aksaray/Türkiye TR71/Türkiye KOP/Türkiye

Koyun
(Yerli)
Keçi (Kıl)
Koyun
(Merinos)
Koyun
(Yerli)
Keçi (Kıl)
Koyun
(Merinos)
Koyun
(Yerli)
Keçi (Kıl)
Koyun
(Merinos)
Koyun
(Yerli)
Keçi (Kıl)
Koyun
(Merinos)

31,32

YETİŞKİN (%)
16,24
1,57

5,02

9,68

13,52
45,20

5,08
3,18

0,24
0,51

1,80
1,12

4,78
15,94

25,13

GENÇ-YAVRU (%)
10,15
0,70

2,80

6,94

18,80
28,26

7,10
2,80

0,23
0,23

1,24
0,82

3,29
8,30

30,38

TOPLAM (%)
13,08
1,36

4,48

10,40

14,58
41,91

6,41
3,13

1,65
1,05

3,75
14,05

5,17

5,74

1,98
1,17

2,72
16,55

28,08
10,53
44,47

0,24
0,44

SAĞILAN HAYVAN SAYISI (%)
25,30
1,45
7,64
3,14

0,21
0,52
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SÜT (%)
Koyun
(Yerli)
Keçi (Kıl)
Koyun
(Merinos)

29,95

12,30

1,55

5,18

12,61

10,41
41,23

4,06
3,15

0,19
0,48

1,80
1,15

4,61
15,11

Koyun (Yerli)
Keçi (Kıl)
Koyun
(Merinos)
Koyun (Yerli)
Keçi (Kıl)
Koyun
(Merinos)

30,38
13,52
41,91

KIRKILAN HAYVAN SAYISI (%)
13,08
1,36
5,08
0,24
3,13
0,44

4,48
1,80
1,05

10,40
4,78
14,05

29,19
15,21
40,62

YÜN KIL TİFTİK (%)
12,02
1,14
5,17
0,27
3,13
0,42

3,90
1,76
1,04

9,48
5,17
13,49

KANATLI HAYVAN VARLIĞI
Aksaray ili kanatlı hayvan varlığı içinde et ve yumurta tavuğu yönüyle TR71 ve KOP bölgesi içinde
önemli bir yere sahip olmadığı görülmektedir.
İlde et ve yumurta tavuğu yetiştiriciliği yönüyle yeni yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. İlin TR71
ve KOP bölgesinde yumurta tavuğu payı (%) sırasıyla 12,25 ve 2,18 olarak belirlenmiştir. Bu değerler ilin
yumurta tavukçuluğu yönüyle bölgede çok gerilerde kaldığını göstermektedir. Ancak; Aksaray, hindi, kaz ve
ördek sayısı yönüyle TR71 ve KOP bölgesinde önemli potansiyele sahiptir. Plan kapsamında ilin kanatlı
hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve özellikle aile işletmeleri bazında hindi ve kaz yetiştiriciliğinin
teşvik edilmesine yönelik tedbirler öngörülmüştür.
.İlin kanatlı hayvan varlığının TR71, KOP ve Türkiye genili ile karşılaştırılması
Hayvan Adı

Aksara
y
Mevcut
sayı
1.214
300.994

TR71
Mevcut
sayı

KOP
Mevcut
sayı

TÜRKİYE
Mevcut
sayı

Aksara
y/
TR71

Aksara
y/
KOP

Aksara
y/
Türkiye

TR71/
Türkiye

KOP/
Türkiye

361579
2457872

886.579
13.785.645

169.034.283
84.677.290

0,34
12,25

0,14
2,18

0,00
0,36

0,21
2,90

0,52
16,28

13.418

42190

105.716

2.760.859

31,80

12,69

0,49

1,53

3,83

Kaz

7.188

22482

24.930

676.179

31,97

28,83

1,06

3,32

3,69

Ördek

6.210

16923

26.239

356.730

36,70

23,67

1,74

4,74

7,36

Et Tavuğu
Yumurta
Tavuğu
Hindi

ARICILIK
Aksaray ili TR71 ve KOP bölgesi içinde arıcılık faaliyetleri ile güçlü yönlerle önemli fırsatlara sahip
bir ildir. TUİK 2012 yılı rakamlarına göre, ilin toplam yeni kovan sayısı 23164 olup toplam bal üretimi.
327,22 ton; bal mumu üretimi ise 1,30 ton olarak gerçekleşmiştir.
Geniş mera varlığı yanında ilde ağaçlandırma çalışmaları kapsamında bal ormancılığının geliştirilmesi
arıcılık faaliyetlerinin gelişmesine imkan sağlayacaktır.
Plan kapsamında ilin arıcılık faaliyetleri kapsamında kırsal alan ekonomik faaliyetlerinin çeşitliliğine
yönelik tedbirler öngörülmüştür.
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Aksaray ili arıcılık potansiyelinin bölgesel olarak karşılaştırılması
Arıcılık-2012
Köy sayısı
Yeni kovan
sayısı
Eski kovan
sayısı
Toplam kovan
sayısı
Bal üretimi (ton)
Balmumu
üretimi (ton)

Aksaray

TR71

KOP

TÜRKİYE

163
23.020

566
82.950

661
170.506

21.307
6.191.232

Aksaray/
TR71
28,80
27,75

Aksaray/
KOP
24,66
13,50

Aksaray/
Türkiye
0,77
0,37

TR71/
Türkiye
2,66
1,34

KOP/
Türkiye
3,10
2,75

144

2.392

3.730

156.777

6,02

3,86

0,09

1,53

2,38

23.164

85.342

174.236

6.348.009

27,14

13,29

0,36

1,34

2,74

327,22
1,30

1.163,81
26,95

2.391,88
129,37

89.162,00
4.222,00

28,12
4,81

13,68
1,00

0,37
0,03

1,31
0,64

2,68
3,06

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.
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.
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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
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
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TARIMSAL STRATEJİLER
STRATEJİK AMAÇ 1- Bakanlık politikalarının ve bölgesel plan ve projelerin başarılı şekilde
uygulanması için tarım teşkilatlarında kurumsallaşma aşamaları
tamamlanacak ve teknik personele hizmet içi sürekli eğitim
programları düzenlenecektir.
Hedef 1.1: Kurumsallaşmasını tamamlamış, iç kontrol sistemini oluşturmuş tarım teşkilatlarıyla il
genelinde tarım sektörüne verilen hizmet kalitesi yükseltilecektir.
Faaliyetler :
• Aksaray ilinde tarım sektörüne yatırım yapacak yatırımcı ve girişimcilere hizmet verecek
danışmanlık ofisinin açılması.
• Bölgeden tarımsal ürünler için uygun ihracat stratejilerinin belirlenmesi
• İl ve bölgedeki KOBİ’lerin tarım sektörüne yatırım yapmaları için öncelikli yatırım ve Ar-Ge
alanlarının belirlenmesi
• Geleneksel ürünlerin iç ve dış pazarlarda rekabet şartlarını artırmaya yönelik türev ürünlerin
çeşitlendirilmesi danışma kurulunun oluşturulması
• Yağlı bitkiler, tahıllar ve yem bitkilerinin dünya fiyatlarındaki anlık değişimleri hakkında üreticileri
bilgilendirecek takip merkezinin kurulması
• Aksaray İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik Planının performans analizinin yıllık faaliyet
raporları ile kamuoyuna duyurulması.
• Her yılın sonunda ÇKS kayıtları esas alınarak alt bölgelerden rastgele seçilen 500 çiftçiye yönelik
çiftçi memnuniyet anketinin yapılması.
• Yılda en az 1 kez olmak üzere, il ve İlçe Merkezlerinde STK, kanaat önderleri, çiftçiler ve diğer
paydaşların katılacağı serbest kürsü toplantılarının düzenlenmesi.
• İl Müdürlüğü bünyesinde, KOP havzasında yürütülecek projelerde Aksaray ilinin rolü ve etkinliğini
takip edecek KOP iletişim ve işbirliği ofisinin kurulması
• Üniversite-tarım sektörü-sanayi işbirliğini gerçekleştirecek bilgi transfer ofisinin kurulması.
• Aksaray Merkez İlçede her yıl en az 2 kez olmak üzere KOP bilgi ve ortak akıl buluşma
toplantılarının düzenlenmesi
• Eskil İlçesinde KOP havzasında yürütülen projeler konusunda 2 bilgilendirme toplantısının
yapılması
• Eskil İlçesinde KOP İdaresi kapsamında desteklenebilecek yeni proje fikirlerinin oluşturulması
için her yıl 2 ortak akıl toplantısının düzenlenmesi
• İl ve İlçe müdürlüklerinde toprak analiz yorumlama masasının oluşturulması
• 3 Aylık Aksaray Tarım Bülteninin çıkartılması.
Hedef 1.2: Tarım alt bölgelerinin teknik eleman ihtiyaçları karşılanarak hizmet kalitesi artırılacak
ve lisans üstü eğitim ve hizmet içi kurslarla teknik personelin bilgi, beceri ve deneyimleri
yükseltilecektir.
Faaliyetler :
 İl ve İlçe tarım teşkilatlarında ihtiyaca göre belirlenen norm kadrolara atamaların yapılması,
personel açığının giderilmesi.
 İl Müdürlüğü personelinden 25 kişiye, stratejik plan yönetimi, plan izleme ve
değerlendirme, kalite yönetimi ve markalaşma konularında 30 saat sertifikalı eğitim
verilmesi.
 Teknik elemanlara yönelik iç ve dış kaynaklı hibe fonlarının takibi, proje hazırlama, proje
yönetimi ve etki analizi konularda 30 saatlik sertifikalı eğitimin verilmesi.
 Toprak ve su örneği alma yöntemleri ve sonuçların yorumlanmasına yönelik il genelinde 50
teknik personelin katılacağı 12 saatlik hizmet içi eğitim programının düzenlenmesi.
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 Teknik elemanlar arasından, uzmanlık alanlarına göre personel gruplandırılarak her gruptan
en az iki kişinin yılda en az üç kez ulusal ve uluslar arası fuarlarla kongre, sempozyum ve
çalışma grubu toplantılarına katılımlarının sağlanması.
 Teknik personelin en az %10’nun, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bahçe Bitkileri Anabilim
Dalı ve Zootekni Anabilim Dalı öncelikli olmak üzere yüksek lisans eğitimi almalarının
sağlanması
 Hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı, Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı, Meyve-Sebze
Yetiştiriciliği ve Islahı, Arazi toplulaştırma konuları öncelikli olmak üzere, en az 5 teknik
personelin doktora eğitimi almalarının teşvik edilmesi.
 Tarım teşkilatından ilgili en az 10 personelin Netcad ve CBS eğitimi almalarının
sağlanması.
 Tarım teşkilatından ilgili en az 15 personelin arazi toplulaştırma eğitimi almalarının
sağlanması.
 Tarım teşkilatında görevli teknik personel arasından 15 kişiye organik tarım eğitiminin
verilmesi.
Hedef 1.3: Tarım sektörü paydaşlarının hayat boyu eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik
eğitim Merkezleri ‘TARIM OKULLARI’ açılacaktır.
Faaliyetler :
 Ortaköy İlçesinde; Tahıllar ve yem Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Hayvan
Yetiştiriciliği,
 Sarıyahşi İlçesinde; Meyve Yetiştiriciliği, Su Ürünleri, Hayvan Yetiştiriciliği,
 Ağaçören İlçesinde, Tahıllar ve yem Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Hayvan
Yetiştiriciliği,
 Gülağaç İlçesinde, Tahıllar ve yem Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler,
 Güzelyurt İlçesinde Kırsal Turizm,
 Aksaray Merkez İlçede, Tarımsal Sanayi, Süt Teknolojisi, Tahıllar ve Yem Bitkileri, Sebze
Yetiştiriciliği,
 Eskil İlçesinde; Tahıllar ve Yem Bitkileri, Hayvan Yetiştiriciliği eğitim Merkezlerinin
açılması
Hedef 1.4: İlin ulusal ve uluslararası fonlardan daha yüksek pay almalarına imkan sağlamak
amacıyla proje hazırlama kursları düzenlenecektir.
Faaliyetler :

İl düzeyinde, IPARD projelerinden maksimum düzeyde yararlanmak amacıyla il
genelinde 12 adet proje hazırlama kursunun hazırlanması,
 Ulusal ve uluslararası farklı hibe fonlarına sunulmak üzere, üretici birlikleri, ziraat odaları
ve diğer sektorel STK’lar ile her yıl 12 proje hazırlama kursunun verilmesi
 İl Merkezinde, yenilikçi tarım işletmelerin markalaşma ve kurumsallaşmalarının
güçlendirilmesi, yenilikçi ürün ve üretim modellerinin geliştirmesi amacıyla AHİKA
tarafından, yeni destek ve eğitim programlarının duyurulması.
Hedef 1.5: İl genelinde yetersiz su kaynaklarının verimli sürdürülebilir kullanımına yönelik sulama
ve sulama sistemleri eğitimleri verilecektir.
Faaliyetler :
• Eskil İlçesinde basınçlı sulama sistemlerinin etkin ve verimli kullanımı konusunda 15 toplantının
düzenlenmesi.
• Eskil İlçesinde yeraltı su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı konusunda 12 ayrı
bilgilendirme toplantısının düzenlenmesi
• Ortaköy İlçesi Çatin Köyü’nde basınçlı sulama sistemleri konusunda 50 kişiye yönelik 12 saat
eğitim programının düzenlenmesi
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• Güzelyurt İlçe Merkezi, Akyamaç mahallesi, Ilısu, Yaprakhisar, Belisırma, Selime, Gaziemir,
Bozcayurt ve Alanyurt Köyleri’nde basınçlı sulama sistemleri konusunda 16 bilgilendirme
toplantısının düzenlenmesi
• Modern sulama teknikleri, sulama sistemleri, bitki su tüketimi, suların etkin kullanımı ve
kuraklık senaryoları konusunda dış uzmanlar tarafından her İlçede yılda en az 1 eğitim programının
düzenlenmesi.
• Damlama sulama sistemi kullanan çiftçilerden 25 kişiye fertigasyon, damla sulama sisteminin
bakımı ve kullanımı hakkında 25 saatlik sertifikalı eğitimin verilmesi.
• Aksaray genelinde tarımsal faaliyetlerde ‘Suyun ve Enerjinin Etkin ve Tasarruflu Kullanımı
Eğitimi Projesi’ kapsamında 1000 kişiye eğitim verilmesi
• Suların etkin kullanımı ve basınçlı sulama sistemlerine geçilmesi konusunda her İlçede her yıl en
az 1 eğitim programının düzenlenmesi.
• Eskil İlçesinde toprak analizi ve sulama suyu analizlerinin değerlendirildiği 5 ayrı toplantının
düzenlenmesi
Hedef 1.6: İl genelinde önemli sorun teşkil eden erozyon ve toprak yorgunluğu ve toprak tuzluluğu
konusunda verilecek eğitimlerle sürdürülebilir tarım için alt yapı sağlanacaktır.
Faaliyetler :
- Erozyona maruz köylerde erozyon, heyelan ve ağaçlandırma konularında her yıl 12 ayrı
bilgilendirme toplantısının düzenlenmesi.
- Toprak yorgunluğu konusunda il genelinde 1000 çiftçiye bilgilendirme eğitimin verilmesi.
Hedef 1.7: Bitkisel üretimde yeni teknoloji ve tekniklerin üretici ve STK önderlerine ulaştırılması
ve sektörel nitelikli insan gücünün sağlanması için teorik ve pratik eğitim, bilgilendirme ve ortak
akıl toplantıları düzenlenecektir.
Faaliyetler : Kasım–Mart ayları arasında yürütülen köy faaliyetleri kapsamında köy eğitim
programlarına devam edilmesi
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu eğitim dokümanlarının mevcut köy
ve beldelere ulaştırılması için yapılan çalışmalara devam edilmesi.
- İlin şekerpancarı tarımı gelişme eksen alanlarında girdi yönetimi, maliyet analizi ve pazarlama
konularında 12 bilgilendirme toplantısının düzenlenmesi
- İlin yonca tarımı gelişme eksen alanlarında girdi yönetimi, maliyet analizi ve pazarlama
konularında 12 bilgilendirme toplantısının düzenlenmesi
- İlin patates tarımı gelişme eksen alanlarında girdi yönetimi, maliyet analizi ve pazarlama
konularında 12 bilgilendirme toplantısının düzenlenmesi
- İlin çerezlik kabak tarımı tarımı gelişme eksen alanlarında girdi yönetimi, maliyet analizi ve
pazarlama konularında 12 bilgilendirme toplantısının düzenlenmesi
- İlin aspir, çerezlik ve yağlık ayçiçeği, kuru fasulye, hububat tarımı gelişme eksen alanlarında
girdi yönetimi, maliyet analizi ve pazarlama konularında 12 bilgilendirme toplantısının
düzenlenmesi
- Gülağaç Akmezar, Bekarlar, Camiliören, Çatalsu, Düğüz Köyleri ve Gülpınar Kasabası’nda yem
bitkileri yetiştiriciliği konusunda eğitim düzenlenmesi
- Merkez ve diğer İlçelerin tamamında aspir yetiştiriciliği konusunda 1000 çiftçinin katıldığı 50
toplantının düzenlenmesi
- İl genelinde mera ve hazine arazilerinin tarımsal üretim amaçlı kiralanmasına yönelik 12
bilgilendirme toplantısının yapılması
- Güzelyurt ve Gülağaç İlçelerinde bağcılık yapılan yerlerde yüksek telli terbiye sistemi konusunda
100 çiftçiye 24 saat eğitim programının düzenlenmesi
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- Ceviz üretiminde budama ve çeşit değiştirme aşıları konusunda Ağaçören ve Sarıyahşi İlçelerinde
100 kişi için 25 saatlik uygulamalı eğitimin verilmesi.
- Sanayilik domates yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik il genelinde yetiştiricilik teknikleri
konusunda 500 kişiye yönelik 10 bilgilendirme toplantısının düzenlenmesi.
Hedef 1.8: Hayvansal üretimde yeni teknoloji ve tekniklerin üretici ve STK önderlerine
ulaştırılması ve sektörel nitelikli insan gücünün sağlanması için teorik ve pratik eğitim,
bilgilendirme ve ortak akıl toplantıları düzenlenecektir.
Faaliyetler :
- Eskil İlçesinde pilot olmak üzere, İl genelinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerin
biyogaz kullanımına geçmesinin sağlanması için 100 çiftçiye 25 saatlik sertifikalı eğitimin
verilmesi.
- Eskil İlçesi Süt Üretici Birliği ve Tarımsal kalkınma kooperatiflerine, süt teknolojisi ve
pazar/pazarlama konularında 6 bilgilendirme toplantısının düzenlenmesi
- Ortaköy İlçesi Gökler Köyü’nde yayla hayvancılığının geliştirilmesine yönelik Ortaköy İlçesinde
5 ayrı eğitim toplantısının düzenlenmesi
- Ortaköy İlçesinde Brucella hastalığı konusunda 5 eğitim toplantısının düzenlenmesi
- Sarıyahşi Sipahiler Köyü’nde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda 12
bilgilendirme toplantısının düzenlenmesi
- Malaklı çoban köpeğinin yetiştiriciliği ve araştırılmasına yönelik AR-GE Merkezinin kurulması
- Ortaköy S.Gökkaya ve Yıldırımlar Köyleri’nde arı yetiştiriciliği konusunda 25 saatlik eğitim
programının düzenlenmesi
- İl genelinde arıcılığın yaygın olarak yapıldığı köylerde yetiştiricilik ve kovan başı bal üretiminin
artırılmasına yönelik 100 arıcıya 80 saatlik sertifikalı eğitimin verilmesi.
- Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve Kuş Gribi konusunda her yıl 2 eğitim toplantısının düzenlenmesi
- Salgın hayvan hastalıkları ve zararlıları konusunda 25 toplantıyla yaklaşık 2500 çiftçiye 7 saatlik
sertifikalı eğitimin verilmesi.
- Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde modern barınakların tanıtılması ve yetiştiricilerin
bilinçlendirilmesine yönelik il genelinde 500 çiftçiye 10 eğitim programının düzenlenmesi
Hedef 1.9: İlin bölgede güvenilir gıda ve gıda güvenliği konusunda farkındalık oluşturması için
üretici ve tüketici gruplarına eğitim verilecektir
Faaliyetler :
- İlköğretim okullarında gıda güvenliği ve güvenilir gıda konularında her yıl en az 20 seminer
programının düzenlenmesi.
- Hijyen Eğitimleri Yönetmeliği kapsamında tüm gıda işletmelerinde çalışanlara yönelik 20 adet
bilgilendirme toplantısının yapılması
- Gıda güvenliği ve güvenilir gıda ile ilgili her yıl il Merkezinde 10 eğitim toplantısının yapılması
ve 1000 adet broşür ve afişin dağıtılması
- Gıda denetim ekipleri sayısının iki kat artırılması
- Sınıflama ve paketleme tesislerinin tamamına yönelik belgesi olmayan işletmelere İSO 22000
uygulaması eğitim seminerinin verilmesi
- Unlu mamuller pasta ve ekmekçilik işletmelerinin tamamına yönelik ISO 22000 uygulaması
eğitim seminerinin verilmesi
- İl genelinde gıda üreten, satan ve toplu tüketim yerlerinde çalışanlar için hijyen konusunda 20
eğitim semineri verilmesi.
Hedef 1.10: Kırsal alanda yıl boyu ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik teknik eğitim
kursları açılacaktır
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Faaliyetler :
- Gülağaç ve Güzelyurt İlçelerinde 100 bayana sepetçilik ve sap örme konusunda 25 saatlik
sertifikalı kurs programının düzenlenmesiyle istihdam sağlanması
- Mandıra işletmelerine yönelik sütün muhafazası ve peynir yapım teknikleri konusunda 50 kişiye 7
saatlik eğitimin verilmesi.
- Güzelyurt İlçesinde turizme yönelik siyah pekmez üretimi, paketleme ve pazarlama konularında
konularında 25 saatlik eğitim programı düzenlenmesi
- Gülağaç ve Güzelyurt İlçelerinde reçel, marmelat, sirke ve benzeri ürünlerin aile işletmelerinde el
ürünü markasıyla pazarlanabilmesi için kadınlara yönelik 24 bilgilendirme toplantısının yapılması.
- Ziga kaplıca ekseninde ev pansiyonculuğu konusunda 3 eğitim toplantısının düzenlenmesi
- Güzelyurt Merkez İlçe Akyamaç mahallesi, Ilısu, Yaprakhisar, Belisırma, Uzunkaya, Gaziemir,
Bozcayurt Köyleri, ile Selime ve Ihlara Kasabalarında kırsal turizm konusunda 4 bilgilendirme
toplantısının düzenlenmesi,
- Güzelyurt Merkez İlçede pekmez üretimi ve paketleme konularında 25 saatlik eğitim programı
düzenlenmesi,
- Kırsalda yaşayan kadınlara yönelik aile sağlığı, hijyen, ev ekonomisi konularında İlçe
Merkezlerinde yılda en az 3 kez olmak üzere bilgilendirme toplantılarının yapılması.
Hedef 1.11: Su ürünleri sektörüne yatırım yapacak ve sektörde istihdam edilecek nitelikli insan
gücü sağlanacaktır.
Faaliyetler :
- Hirfanlı barajı havzasında bulunan köylerde kültür balıkçılığı konusunda her yıl toplam 10 adet
balıkçılık eğitimi verilecektir.
- Sülük yetiştiriciliği konusunda toplam 50 kişiye uygulamalı eğitimin verilmesi planlanmaktadır.
STRATEJİK AMAÇ 2-

İl genelinde tarla bitkileri yetiştiriciliğine sağlanacak farkındalıklarla
hububat, yem bitkileri, endüstri bitkileri ve yumrulu bitkiler
tarımında verimlilik ve rekabet şartları yükseltilecektir.

Hedef 2.1: İlin bulunduğu bölgede kuraklık riskinin artması ve mevcut su kaynakların kısıtlı olması
nedeniyle havza dışından gelecek yeni su kaynakları projesinin sonuçlandırılmasına kadar geçecek
süreçte, Aksaray ili tarla bitkileri yetiştiriciliğinde su kaynaklarının varlığı dikkate alınarak yeni
tedbirlerin alınması.
Faaliyetler :
- İl geneli için eylem planında öngörülen hububat üretim deseni dikkate alınarak, yonca (yeşil)
10.000 ha, fiğ (dane) 1500 ha, fiğ (yeşil) 4500 ha, , korunga yeşil, 150 ha, tritikale yeşil 100 ha,
arpa 65.000 ha, yulaf 1000 ha, çavdar 7500 ha, silajlık mısır 4750 ha, patates 5000 ha, ayçiçeği
yağlık 3000 ha, ayçiçeği çerezlik (sulu) 2500 ha, çerezlik kabak 4000 ha ekim alanlarına ulaşılması
- Verimlilik ve kalite yönünden üstün özellikli genetik yapıya sahip ve özellikle su tüketim ihtiyacı
az olan çeşitlerin sertifikalı tohum ve tohumluk kullanım oranları ilk 5 yıl içinde % 50 oranına
yükseltilmesi,
- İlde özel sektör tohumculuk faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve en az 5 firmanın faaliyete başlaması,
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- DSİ Eylem planının hayata geçmesi durumunda KOP Bölgesi kuru fasulye yetiştiriciliğinde
öngörülen yaklaşık % 50 oranındaki azalmanın Aksaray ilinde telafi edilmesi amacıyla kuru fasulye
ekim alanının 5000 ha çıkartılması,
- Sulu şartlarda 2500 ha alanda makarnalık buğday tarımının yapılması,
- Aksaray ili çerezlik kabak yetiştiriciliği birinci eksen kümelenme alanında, Gülağaç İlçe Merkezi,
Gülpınar ve Demirci Kasabaları ile Bekarlar Köyü; Güzelyurt İlçesi Selime ve Ihlara Kasabası ile
Alanyurt, Uzunkaya, Yaprakhisar, Belisırma Köyleri; Merkez İlçe Helvadere Kasabası ve
Doğantarla Köyü,; ikinci eksen kümelenme alanı ise, Ağaçören İlçesi Güzelöz, Göllü, Demircili,
H.A.Davutlu, Kılıçlı, Sarıağıl, Hüsrev, Kaşıçalıklar, Hacıismailli, Kederli, Camili, Dadılar, H.A.
Tepeköy ve Çatalçeşme Köyleri, Ortaköy İlçesi Namlıkışla, Salarıalaca, Gökler, Bozkır, Balcı,
Akpınar ve Hocabeyli Köyleri olarak belirlenmesi,

- Aksaray patates tarımında birinci eksen kümelenme alanında Güzelyurt İlçesi Selime ve Ihlara
Kasabaları, Alanyurt, Gaziemir, Bozcayurt, Ilısu, Belisırma Köyleri, Gülağaç İlçesi Gülpınar ve
Demirci Kasabaları, Bekarlar, Kızılkaya ve Sofular Köyleri, Merkez İlçe Helvadere Kasabası,
Doğantarla, Yalman, Babakonağı, Tatlıca,Koçpınar Köyleri; ikinci eksen kümelenme alanın ise,
Ağaçören İlçesi Camili ve Dadılar Köyleri; Ortaköy İlçesi Salarıalaca, Gökler, Bozkır, Balcı,
Çiftevi,Devedamı Balcı,Çatin,Cumali, Sarıkaraman, Reşadiye, Pirli, Durhasanlı, S.Gödeler, Ceceli,
ve Ozancık Köyleri olarak belirlenmesi,
- İlin toplam tarım alanı içinde nadas alanlarının oranı ilk beş yıl içinde %10 ‘a indirilmesi,
- Münavebe sistemlerinde baklagillerin kullanımının sağlanması,
- İl genelinde baklagil ekim alanının 22500 ha çıkartılması genel hedeflerimiz olarak belirlenmiştir.
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6-SAĞLIK
Tarihsel Gelişim
Cumhuriyetin ilk yıllarını vilayet olarak geçiren Aksaray’ın sağlıktaki kilometre taşı
başlangıcı 1928 yılıdır. 1928 Yılında İl Özel İdaresine bağlı olarak 25 yataklı Memleket Hastanesi
kurulmuş, 2 doktor kadrosu ile hizmet vermeye başlamıştır. 1954 Yılında Memleket Hastanesi,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlanmış ve adı Aksaray Devlet Hastanesi olarak
değiştirilmiştir. Yatak Kapasitesi ise 25 dahiliye, 25 hariciye olmak üzere 50’ye çıkarılmıştır. 1993
Yılında Aksaray Devlet Hastanesi 200 yataklı olarak yeni yerine taşınınca eski bina tadilat ve
onarımla Doğumevi ve Aksaray Sağlık Müdürlüğü olarak hizmete girdi.
1997 Yılında Aksaray’da ilk Hızır Acil (Şimdiki adı 112 Acil Sağlık Hizmetleri) kuruluyor.
1998 Yılında Aksaray Devlet Hastanesine ilk Tomografi cihazı alınarak hizmete sokuluyor.
1998 Yılında yine 125 Yataklı Şammas Vehbi Ekecik Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi ile
100 Yataklı Kamber Demir Kanser Erken Tanı ve Kardiyoloji Merkezi binalarının temeli atılarak
tamamen yöresel imkanlarla inşaatına başlanıyor.
1999 Yılında Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Özel İdare ve Hayırsever bir hemşehrimizin
katkılarıyla inşa edilerek hizmete girdi.
2002 Yılına kadar 50 yataklı olarak hizmet veren Mustafa Yazıcı Göğüs Hastalıkları
Hastanesi, Hayırsever Yazıcı Ailesinin yaptırdığı ek bina ile 100 yatağa çıkarak hizmete devam etti.
2004 Yılında Şammas Vehbi Ekecik Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi,
2005 yılında ise Aksaray Devlet Hastanesi ek binası olarak Kamber Demir Kanser Erken
Tanı ve Kardiyoloji Merkezi hizmete girdi.
2005 Yılında SSK Hastanesi Sağlık Bakanlığına Devredilerek Aksaray Devlet Hastanesi Ek
Binası olarak hizmet vermeye devam etti.
2012 Yılı başında Sağlık Bakanlığı tarafından Aksaray Devlet Hastanesi, Şammas Vehbi
Ekecik Kadın Doğum Hastanesi ve Mustafa Yazıcı Göğüs Hastalıkları Hastanesi tek çatı altında
birleşerek 558 yataklı devlet hastanesi oldu.
Aksaray 21 Haziran 1989 tarih ve 3578 sayılı yasa ile İl olmuştur. İl olmasına müteakip İl
Sağlık Müdürlüğü kurulmuş ve görevine başlamıştır. 1994 yılına kadar kiralık binada hizmet veren
Aksaray Sağlık Müdürlüğü Aksaray Devlet Hastanesine yeni yapılan binaya taşınmasına müteakip
eski Devlet Hastanesinin tadilatı ve onarımı yapılarak kendi binasına taşınmıştır. 663 sayılı “Sağlık
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”
ile hükme bağlanan yeniden yapılanma çerçevesinde 2012 yılı Mart ayından itibaren Halk Sağlığı
Müdürlüğü kurularak çalışmaya başlamıştır. 2 Kasım 2012 tarihi itibariyle ise Aksaray Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği kurulmuş olup göreve başlamıştır.
Bu üçlü yapı halen iyi bir koordinasyon ile ilimizdeki sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde
yürümesi için çaba göstermektedir.
DURUM ANALİZİ
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.
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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
Laboratuvar 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
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STRATEJİK AMAÇ -1

Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı
hayat tarzını teşvik etmek

Hedef 1.1: Sağlığı geliştirme programları aracılığıyla bireysel beslenme ve fiziksel aktivite
davranışlarını değiştirmek
 Sağlıklı beslenme
alışkanlıklarını teşvik etmek, fiziksel aktiviteyi artırmak ve obeziteyi
azaltmak için ilimizde kampanyalar düzenlemek
 Sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla toplumda rol model
olan kişilerin destek vereceği etkinlikler düzenlemek
 Sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla
öğrencilere
ve
er/erbaşlara yönelik seminerler, konferanslar, müsabakalar vb. etkinlikler düzenlemek
 Sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla uygulanan davranış
değişikliği programlarını takip etmek
 Sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla uygulanan programların
etki ve sonuçlarının birey tarafından takibini sağlamak
Hedef 1.2: Kilolu bireylerin tespit, izlem ve tedavi standartlarını geliştirmek
 Obezite ve kronik hastalık riski olan çocukların takibi için izleme ve tedavi standartlarını
geliştirmek
 Kilolu hastaların izlem ve tedavi standartlarını geliştirmek
 Hastaları sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite hakkında bilgilendirmek
 Obeziteyle mücadele programına uygun hasta yemekleri standartları geliştirmek.
Hedef 1.3: Daha sağlıklı yiyecek seçimlerini kolaylaştırmak
 Şeker, yağ ve tuz içeriğinin azaltılmasına yönelik sektörler arası eşgüdüm ve işbirliğini
sağlamak, ilde basın-yayın kuruluşları aracılığı ile vatandaşları eğitmek
Hedef 1.4: Sağlığı geliştirme programları aracılığıyla tütün ve bağımlılık yapan madde kullanımını
engellemek
 Tütün ve bağımlılık yapan maddeler ile mücadele kapsamında ilimizde kampanyalar
düzenlemek
 Tütün ve bağımlılık yapan maddeler ile mücadele kapsamında toplumda rol model olan
kişilerin destek vereceği etkinlikler düzenlemek
 Tütün ve bağımlılık yapan maddeler ile mücadele kapsamında öğrencilere ve er/erbaşlara
yönelik seminerler, konferanslar, müsabakalar vb. etkinlikler düzenlemek
Hedef 1.5: Tütün ve bağımlılık yapan maddelerle mücadele konusundaki yönetişimi iyileştirmek
 Tütün ile mücadele kapsamında kapalı mekan yasaklarını uygulanmasını denetimlerle
temin etmek
 Alkol dışı
madde bağımlılığı ile mücadele için eylem planı
yapmak,
uygulamak,
izlemek ve değerlendirmek
 Türkiye Alkol Kontrol Programı’nı İlimizde uygulamak, izlemek ve değerlendirmek
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Hedef 1.6: Sigara bırakma hizmetlerini iyileştirmek
 Sigara bırakma hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleri çerçevesinde yürütülmesi
için sağlık çalışanları ile ortak çalışma yaparak gönüllü sigara mücadelecisi olmaları için
motivasyon sağlamak
 Sigara bırakma danışma hattı ve sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla sigarayı bırakmak
isteyenleri desteklemek
Hedef 1.7: Bireylerin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu artırmak için sağlık okuryazarlığını
geliştirmek
 Halk arasında sağlık okuryazarlığı düzeyini tespit etmek, izlemek ve artırmak
 Sağlık okuryazarlığı düzeyini takip için sürveyans sistemi kurmak
Hedef 1.8: Toplumdaki sağlık okuryazarlığını artırmak için iletişim faaliyetlerini güçlendirmek
 Halkı, doğru sağlık bilgisine nasıl erişecekleri
konusunda bilgilendirmek amacıyla
kampanyalar düzenlemek
 Hastalara verilen yazılı bilgileri ve belgeleri daha kolay anlaşılır olması amacıyla
güncellemek
 Kronik rahatsızlığı olan hastalar ve dezavantajlı toplum grupları için hasta bilgi materyalleri
geliştirmek
Hedef 1.9: Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları
etmek

teşvik

 Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek
amacıyla kampanyalar düzenlemek
 Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek
amacıyla özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek
 Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek
amacıyla öğrencilere ve er/erbaşlara yönelik etkinlikler düzenlemek
Hedef 1.10: Üreme sağlığı hizmetlerini iyileştirmek
 Üreme sağlığı hizmetlerini bireylerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde modernize etmek
 Sağlık kurumları tarafından verilen üreme sağlığı hizmetlerini güçlendirmek
Hedef 1.11: Düşük konusundaki üreme sağlığı hizmetlerini iyileştirmek
 Düşüklerin doğum kontrol yöntemi olarak kullanılmasını azaltmak için eğitim ve
bilgilendirme çalışmaları yapmak
 Tıbbî ve istenmeyen düşük yapan kadınlara psikolojik destek sağlamak
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Hedef 1.12: Halkın sağlığını etkileyen acil durumların ve afetlerin sağlık üzerindeki etkisini
azaltmak
 Sağlık tehditi oluşturan acil durumlar için iletişim planı hazırlayarak riski azaltmak
 Hastane afet planlarını güncellemek ve uygulamaların standardizasyonu denetimini yapmak.
Hedef 1.13: Acil durumlar ve afetler sırasında ve sonrasında hizmet sunumunu iyileştirmek
 Afet ve acil durumlar için risk yönetimi planı oluşturmak
 Afete hazırlık ve müdahale kapsamında ekipman ve müdahale birimlerinin niteliğini ve
niceliğini geliştirmek
 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi(UMKE) personellerinin niteliğini ve niceliğini artırmak
 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ve Endüstriyel (KBRN-E) ataklardan koruma ve
müdahale için eğitim ve tatbikatlar yapmak
Hedef 1.14: İşçi ve işverenlerin, iş sağlığı konusundaki farkındalıklarını artırmak
 İş sağlığının geliştirilmesi, korunması ve farkındalığın artırılması için eğitim ve
kampanyalar düzenlemek
 İş sağlığının geliştirilmesi, korunması ve farkındalığın artırılması için İl Sosyal Güvenlik
Kurumu ve sendikalar ile işbirliği yapmak
Hedef 1.15: İş sağlığı hizmetleri sunumunu iyileştirmek
 Temel iş sağlığı hizmetlerini birinci basamak sağlık hizmetlerine entegre etmek
 İşyeri hekimliği ile ilgili kaliteyi artırıcı eğitim ve faaliyetler düzenlemek
 Sağlık çalışanlarına yönelik iş yeri ve çalışan güvenliği programları geliştirmek
Hedef 1.16: Çevresel tehlikelerin olumsuz sağlık etkileri konusunda halkın farkındalığını artırmak
 Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için eğitim ve
kampanyalar düzenlemek
Hedef 1.17: Karbonmonoksit zehirlenmesi riskini azaltmak için ilgili kurumlar ile işbirliği yapmak
 Karbonmonoksit zehirlenmelerini engellemek için eğitim ve kampanyalar düzenlemek
 Karbonmonoksit zehirlenmelerini engellemek için ilgili kurumlar ile işbirliği yaparak
denetimleri artırmak
Hedef 1.18: Su, hava ve toprak kirliliğinin, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini azaltmak
 Su, hava, toprak kirliliği ve tehlikeli atıkların, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini en
aza indirmek için kuruluşlar arası işbirliği yapmak
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Hedef 1.19: Bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek ve bunları izlemek
 Genel hijyen ve el yıkama alışkanlığını teşvik etmek için eğitim ve kampanyalar
düzenlemek
 Bulaşıcı hastalıkların erken tespiti ve yönetimi için sürveyans sistemini güçlendirmek
Bulaşıcı hastalıklar erken uyarı sistemini güçlendirmek
 İlimizdeki hastanelerde enfeksiyonu sürveyans sistemini geliştirmek
 Bulaşıcı hastalıklar laboratuvar tanı kapasitesini güçlendirmek
Hedef 1.20: Bulaşıcı ve zoonotik hastalıklarla ilgili programları güçlendirerek sürdürmek






Su ve yiyecekler aracılığıyla yayılan hastalıklar ile ilgili programları iyileştirme
Aşıyla önlenebilen hastalıklar ile ilgili programları iyileştirmek
Solunum yoluyla bulaşan hastalıklar ile ilgili önemleri iyileştirmek
Stop–TB Stratejisi kapsamında Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı’nı takip etmek
İklim değişiklikleri nedeniyle önemli hale gelen yeni bulaşıcı hastalıklar için farkındalık
yaratmak

STRATEJİK AMAÇ -2

Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık
hizmetleri sunmak

Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmeti sunmak için
sistemin kapasitesini güçlendirmek, kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek esastır. Bu
kapsamda koruyucu, acil, tedavi ve rehabilite edici hizmetler, geleneksel ve tamamlayıcı
tıbbî uygulamaları da içine alacak şekilde entegre edilmelidir. Entegrasyon, sağlık insan
kaynağı iyileştirilerek, ilaç ve biyolojik ürünlerin akılcı kullanımı sağlanarak, sağlık
teknolojileri ve bilgi sistemler geliştirilerek desteklenmelidir. Kanıta dayalı kararlar almak
için hizmet sunumu düzenli izlenmeli ve değerlendirilmelidir.

Hedef 2.1: Sağlık hizmetlerini idari, yapısal ve fonksiyonel olarak geliştirmeye devam etmek
 Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında kalite standartlarını güncellemek
 Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının kalite standartlarına uygunluğunu periyodik
olarak değerlendirmek
 Sağlık verilerinin gizliliği ve güvenliğini sağlayacak mekanizmaları güçlendirmek
 Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının akredite olmasını sağlamak
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Hedef 2.2: Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek
 Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalite standartlarını geliştirmek
 Birinci basamak sağlık hizmetlerinde klinik kalite standartlarını geliştirmek, izlemek ve
denetlemek
 Birinci basamak sağlık hizmetleri için hasta ve çalışan güvenliği standartlarını geliştirmek
Hedef 2.3: Teşhis ve tedavi hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek
 Teşhis ve tedavi hizmetlerinin kalite standartlarını iyileştirmek
 Hastanelerde klinik kalite standartlarını iyileştirmek, izlemek ve denetlemek
 Hastaneler için
Bakanlığımızın hazırladığı kanıta dayalı klinik rehberlerine
uyulmasını sağlamak
 Hastanelerde hizmet sunumunda klinik ekip yaklaşımı kullanmak
 Hastaneler için hasta ve çalışan güvenliği standartlarını iyileştirmek
 Halk Sağlığı Laboratuvarlarının altyapı ve kapasitelerini iyileştirmek
 Hastane enfeksiyon kontrol programlarını güncellemek
 Kan bağışının önemiyle ilgili toplumda farkındalığı artırmak
Hedef 2.4: Rehabilitasyon hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek





Ruh sağlığı hizmetlerinin kalite standartlarını iyileştirmek
Psikiyatri kliniklerini toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerine entegre etmek
Psikiyatri
kliniklerinde verilen sağlık hizmetlerinin kalite ve güvenliğini iyileştirmek
Ruh sağlığı ile ilgili personelin aldıkları eğitimleri toplum temelli ruh sağlığı modeli ile
uyumlu hale getirmek
 Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin kalite standartlarını iyileştirmek
 Fizik tedavi kliniklerinde kanıta dayalı rehabilitasyon hizmetlerini geliştirmek ve
yaygınlaştırmak
 İleri rehabilitasyon gerektiren hizmetlerin kalite ve standartlarını iyileştirmek

Hedef 2.5: Anne sağlığını korumak ve geliştirmek








Hamilelik ve doğumla ilgili sürveyans sistemini takip etmek
Güvenli annelik hizmetleri kapsamında mevcut bakım yönetim rehberlerini uygulamak
15-49 yaş kadın izlemlerine yönelik hizmet sunumunu izlemek ve denetlemek
Hamile ve emziren kadınlara vitamin ve mineral takviye programlarını sürdürmek
Misafir anne programın iyileştirmek ve sürdürmek
Acil obstetrik bakım programlarını iyileştirmek, uymak ve sürdürmek
Tüm doğumların güvenli ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla anne dostu doğum ve
hastane programını uygulamak
 Tıbbî endikasyonsuz sezaryen doğum oranını azaltmak için eğitim faaliyetleri düzenlemek
 Bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü alması, 6 ay-2 yaş arasında ise ek gıdalarla birlikte
anne sütüne devam edilmesi farkındalığını artıracak eğitimler ve kampanyalar düzenlemek
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Hedef 2.6: Yeni doğan ve bebek sağlığını korumak ve geliştirmek





Yeni doğan ve bebek izlem protokollerini uygulamak
Bebeklere vitamin ve mineral takviye programlarını uygulamak ve sürdürmek
Yeni doğan ve bebek tarama ve tedavi programlarını uygulamak ve sürdürmek
Yeni doğan yoğun bakımı ve resusitasyon uygulamalarını iyileştirmek ve personel
kapasitesini artırmak
 Prematüre doğumlar ve buna bağlı mortalitenin düşürülmesi için uygulanan programlarına
uymak ve sürdürmek

Hedef 2.7: Çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek
 Çocuk izlem protokolünü uygulamak
 Çocuk ve ergenin psikososyal gelişimini destekleyen programları takip etmek
 Kronik beslenme bozukluğunu önlemek için 6-24 aylık çocukların anne sütü yanında
sağlıklı beslenmesinin desteklenmesine devam etmek
Hedef 2.8: Sağlığın teşviki ve sağlıklı hayat programlarının kullanımını yaygınlaştırmak





Obeziteyle Mücadele Programı’nın kullanımını yaygınlaştırmak
Diyabet Önleme ve Kontrol Programı’nın kullanımını yaygınlaştırmak
Tütün ile Mücadele Programı’nın kullanımını yaygınlaştırmak
Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı’nın kullanımını yaygınlaştırmak

Hedef 2.9: Koruyucu diş sağlığı hizmetlerinin kullanımını artırmak
 Koruyucu diş sağlığı hizmetlerinin önemi konusunda farkındalık oluşturmak için toplumda
rol model olan kişilerin destek vereceği etkinlikler düzenlemek
 Koruyucu diş sağlığı hizmetlerinin önemi konusunda farkındalık oluşturmak için özel gün
ve haftalarda etkinlikler düzenlemek
Hedef 2.10: Kanser tarama programlarını iyileştirmek ve kapsamını genişletmek
 Kanser kayıtçılığı konusunda kurumsal kapasiteyi güçlendirmek
 Kanserin erken teşhisinin önemi konusunda farkındalık oluşturmak için toplumda rol model
olan kişilerin destek vereceği etkinlikler düzenlemek
 Kanserin erken teşhisinin önemi konusunda farkındalık oluşturmak için özel gün ve
haftalarda etkinlikler düzenlemek
 Kanser tarama programlarını uygulamak
Hedef 2.11: Acil çağrı hizmetinin uygun kullanımını artırmak
 Acil çağrı hizmetlerinin uygun kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için toplumda
rol model olan kişilerin destek vereceği etkinlikler düzenlemek
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Hedef 2.12: Acil müdahale sistemini iyileştirmek
 Ambulansların modellerini yenilemeyi sürdürmek
 Hava ambulans sistemini daha etkin bir şekilde kullanmak
 Çağrı merkezi personelleri için panik yönetimi ve çağrı cevaplama konusunda eğitimler
planlamak
 Coğrafi ve hava şartları nedeniyle zor ulaşılan bölgelerde verilen acil hizmetleri iyileştirerek
sürdürmek
 Hastanelerin acil servis hizmetlerini iyileştirmek
 Acil serviste görev yapan personelin meslek ve kalite standartlarını iyileştirmek
 Acil servise müracaat eden kişilerin hizmet sunum süreci hakkında bilgilendirilmesini
sağlamak
 Acil servis çalışanlarını temel güvenlik, iletişim ve stres yönetimi konusunda eğitmek
 Kaza, yaralanma ve zehirlenmenin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak
 Yol güvenliği konusunda ilgili sektörlerle işbirliği yapmak
 İlk yardım eğitimi konusunda farkındalık oluşturacak eğitim düzenlemek
 İl Mili Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak ilköğretim ve orta öğretimde ilk yardım
eğitimi düzenlemek
 Toplumda ilk yardım bilgi ve becerisi kazandıracak eğitim programları oluşturmak
Hedef 2.13: Aile hekimliği uygulamalarını iyileştirmek

 Sağlığın teşviki ve sağlıklı hayat programlarının aile hekimliği uygulamalarına
entegrasyonunun takibini yapmak
 Aile sağlığı elemanı ebe/hemşirelerin anne ve çocuk sağlığı programlarının uygulanmasında
rollerini güçlendirmek
 Aile hekimlerinin kırsal bölgede verdikleri gezici sağlık hizmetlerini güçlendirmek
 Aile hekimlerinin akılcı ilaç kullanımını sağlayacak programlar oluşturmak
Hedef 2.14: Aile hekimliği uygulamalarının diğer 1. Basamak sağlık hizmetlerine entegrasyonunu
güçlendirmek





Yaşlı sağlığı hizmetlerini aile hekimliği sistemine entegre etmek
Evde sağlık hizmetlerinin aile hekimliği sistemine entegrasyonunu iyileştirmek
Ruh sağlığı hizmetlerinin aile hekimliği sistemine entegrasyonunu iyileştirmek
Kanser hastalarının palyatif bakım hizmetlerinin aile hekimliği sistemine entegrasyonunu
iyileştirmek

Hedef 2.15: Aile hekimliği uygulamalarının hastane ve laboratuvar hizmetlerine entegrasyonunu
güçlendirmek
 Aile hekimliği laboratuvar hizmetlerinin altyapı ve teknoloji kapasitesini güçlendirmek
 Hastanelerden alınan randevuları aile hekimliği sistemine entegre ederek iyileştirmek
 Laboratuvar hizmetlerini aile hekimliği sistemine entegre ederek iyileştirmek
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Hedef 2.16: Bulaşıcı olmayan hastalıkların komplikasyonlarının önemi konusunda farkındalık
oluşturmak
 Bulaşıcı olmayan hastalıkların komplikasyonlarının önemi konusunda farkındalık
oluşturmak için toplumda rol model olan kişilerin destek vereceği etkinlikler düzenlemek
 Bulaşıcı olmayan hastalıkların komplikasyonlarının önemi konusunda farkındalık
oluşturmak için özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek
Hedef 2.17: Kronik hastalıklara verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek
 Kronik hastalıkların komplikasyonları için klinik kalite standartlarını izlemek ve
değerlendirmek
 Kronik hastalıkların komplikasyonları sebebiyle ortaya çıkacak sosyal ve psikolojik
sorunların çözümüne yönelik etkinlikler düzenlemek
Hedef 2.18: Bölgeler arası hakkaniyeti gözeten sağlık personel istihdam modelini sürdürmek

Hedef 2.19: Sağlık insan gücünün yetkinliğini artırmak
 Sağlık çalışanlarının kişisel gelişim ve mesleki eğitimlerini sürdürebilecekleri programları
takip etmek
 Sağlık yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerini artırmak için uluslararası organizasyonlarda
çalışmasını sağlayacak programları artırmak
 Sağlık insan gücünün motivasyonunu iyileştirmek
 Sağlık personelinin saygınlığını artıracak eğitim ve bilgilendirme programları düzenlemek
Hedef 2.20: Sağlık kurumlarının altyapısını, kapasitesini, kalitesini ve dağılımını geliştirmek
 Sağlık kuruluşlarının fiziksel yapısını ve güvenlik şartlarını iyileştirmeye devam etmek
 Sağlık kuruluşlarında enerji ve su verimliliğine yönelik çalışmalar yapmak
 Sağlık binalarının depreme dayanıklı olmasını sağlamak için çalışmalar yapmak
Hedef 2.21: Sağlık teknolojisinin kapasitesini, kalitesini ve dağılımını geliştirmek
 Sağlık teknoloji kaynaklarının rasyonel kullanımını ve dağılımını planlamaya devam etmek
 Tıbbî cihazların donanım ve teknoloji standartlarına uygunluğunu denetlemek, geliştirmek
 Tıbbî cihazların teşhis ve tedavideki etkililiğini ve etkinliğini gösteren tıbbî kalite kriterleri
izlemek ve denetlemek
Hedef 2.22: Akılcı ilaç ve tıbbî cihaz kullanımını sağlamak
 Akılcı ilaç ve tıbbî cihaz kullanımı konusunda farkındalık oluşturacak etkinlikler yapmak
 Akılcı ilaç ve tıbbî cihaz kullanım kılavuzlarını iyileştirmek
 Akılcı ilaç ve tıbbî cihaz kullanımını izlemek ve değerlendirmek
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Hedef 2.23: Sağlık verilerini ortak bir veri tabanında toplamak ve güvenli bir ortamda paylaşmak
amacıyla kurulan “Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi” nin İlimizde etkin kullanımını sağlamak
 Sağlık verisi üreten tüm aile hekimleri, hastaneler ve diğer işletmelerin Sağlık.Net ile
entegrasyonunu tamamlamak
 Sağlık.Net ile entegre e-reçete uygulamasını tüm hekimler tarafından kullanılır hale
getirmek
 Sağlık.Net ile entegre klinik radyoloji veri tabanını geliştirmek ve yaygınlaştırmak
Hedef 2.24: Sağlık hizmetine erişimi, hizmet sunumunun kalitesini ve etkinliğini artırmak için
sağlık bilgi sistemlerinin Sağlık.NET ile entegre çalışmasını sağlamak ve yaygınlaştırmak
 Evde sağlık hizmetlerini mobil teknolojiler ile desteklemek
 İlimiz Sağlık Teşkilatına bağlı tesislerde “dijital hastane” kavramını oluşturmak ve
yaygınlaştırmak
 Tüm sağlık kurumlarını kapsayan e-randevu sistemini yaygınlaştırmak
Hedef 2.25: Bilgi güvenliği ve kişisel mahremiyetin korunması kapsamında, kişisel ve kurumsal
sağlık kayıtlarının gizlilik, güvenlik ve mahremiyet esaslarının İlimizde uygulanmasını sağlamak.
 Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi, paylaşımı ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik
mevzuatın uygulanmasını sağlamak
 Bilgi güvenliği politikalarının uygulanmasını sağlamak
 Sağlık.Net, aile hekimliği ve hastane bilgi yönetim sistemi yazılımlarında kişisel ve
kurumsal güvenliği sağlamak
STRATEJİK AMAÇ -3

İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık
ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermek.

Hedef 3.1: Bireyin kendi sağlığı ile ilgili kararlara aktif katılımı konusunda farkındalık oluşturmak.
 Okullarda bireylerin kendi sağlıkları ile ilgili kararlara aktif katılım bilincini oluşturmak için
Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapmak
 Bireylerin kendi sağlıkları ile ilgili kararlara aktif katılımlarını sağlamak amacıyla eğitim,
bilgilendirme kampanyaları düzenlemek
 Hasta hakları birimlerini bireylerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde
iyileştirmek
Hedef 3.2: Bireyin kendi sağlıkları ile ilgili kararlara aktif katılımını teşvik etmek için sağlık
çalışanlarında davranış değişikliği oluşturmak
 Bireylerin kendi sağlıkları ile ilgili kararlara aktif katılımını sağlamak için sağlık
çalışanlarında davranış değişikliği oluşturacak eğitim ve bilgilendirme programları yapmak
 Hekim seçme hakkını bireylerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde iyileştirmek
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Hedef 3.3: Bireyin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilen sağlık iletişim kanallarını geliştirmek
 SABİM’in insan merkezli ve çözüm odaklı işleyişini yaygınlaştırmak
 İlimizde Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel
Sekreterliği web sitelerini bireyin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde
iyileştirmek
 Sağlığın sosyal belirleyicileriyle ilgili sektöre ait web sitelerine bireyin sağlıkla ilgili ihtiyaç
ve beklentilerine cevap verecek şekilde destek sağlamak.
Hedef 3.4: Bireylerin ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi cevap vermek

 Sağlık kurumlarında hasta ve yakınlarına hizmet sunumu ile ilgili bilgilendirme yapan
danışma birimlerinin altyapı ve eğitim kapasitesini artırmak
Hedef 3.5: Engellilere verilen sağlık hizmetlerini iyileştirmek
 Sağlık kurumlarını mimari ve çevresel açıdan engellilere uygun olarak düzenlemek
 Engellilerin hizmetlere daha kolay erişimini sağlamak için altyapı, eğitim ve teknoloji
kapasitesini artırmak
 Engellilere yönelik sağlık hizmetleri sunumunda İlimizde Aile ve Sosyal Politikalar
Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapmak
Hedef 3.6: Evde sağlık hizmet sunumunu iyileştirmek
 Bireylere evde sağlık hizmet sunumu ile ilgili farkındalık oluşturmak için bilgilendirme ve
medya kampanyaları düzenlemek
 Evde sağlık hizmet sunumu veren birimlerin altyapı, eğitim ve teknoloji kapasitesini
iyileştirmek
 Evde sağlık hizmet sunumu ile ilgili sektörler arası işbirliği yapmak
 Evde sağlık hizmeti alan yalnız ve ağır bakım hastalarının hizmetlere hızlı ve zamanında
erişimini sağlamak için uyarı sistemi kurmak
Hedef 3.7: Ruh sağlığı hizmetlerini iyileştirmek
 Ruh sağlığı hizmeti veren kurumların altyapı, eğitim ve teknoloji kapasitesini iyileştirmek
 Toplum temelli ruh sağlığı merkezlerinin niteliğini ve niceliğini iyileştirmek
 İntihar girişimlerinin önlenmesi için farkındalık oluşturacak eğitim ve destek programları
düzenlemek
 Ruhsal bozukluğu olan kişilerin bakım, istihdam ve psikososyal destek ihtiyaçlarını
karşılamak için İlimizde diğer sektörlerle işbirliği yapmak
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Hedef 3.8: Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında sağlık
hizmetlerini iyileştirmek
 Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konusunda Aile Sosyal Politikalar
Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapmak
 Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konusunda sağlık personelinin
farkındalığını artırmak için eğitim ve seminerler düzenlemek
 Sağlık kurumlarında, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında danışmanlık, tedavi ve
rehabilitasyon hizmetlerinin yaygınlığını ve kalitesini artırmak
Hedef 3.9: Yaşlı bireyler için sağlık hizmetlerini iyileştirmek
 Yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirmek için altyapı, eğitim ve teknoloji
kapasitesini artırmak
 Sağlık hizmet sunumunda yaşlılara öncelik veren uygulamaları iyileştirmek
 Sağlıklı yaşlanma ve yaşlıların sosyalizasyonu konusunda Aile ve Sosyal Politikalar
Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapmak
Hedef 3.10: Hastaların ve sağlık çalışanlarının memnuniyet düzeyini yükseltmek
 Bireylerin sağlık hizmetleri konusunda algı ve beklenti analizlerini sürdürmek
 Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti Araştırması çalışmalarını sürdürmek
 Bireyin sağlık hizmetleri ile ilgili geri bildirimlerini değerlendirmeyi sürdürmek
 Sağlık kurumlarının hizmet ve tıbbi kalite ölçümlerini sürdürmek
 Sağlık çalışanlarının algı ve beklenti analizlerini sürdürmek
 Sağlık personeli memnuniyet araştırması çalışmalarını sürdürmek
 Sağlık çalışanlarının geri bildirimlerini değerlendirmeyi sürdürmek
 Sağlık çalışanlarının fiziki ortamlarını, teknolojik donanımlarını ve sosyal imkânlarını
iyileştirmeye devam etmek
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7-GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR
1-STRATEJİK PLANLAMA
İl Müdürlüğümüzün bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz hedefleri ve bunları ulaştıracak
yöntemlerin belirlenmesi ve geleceğe bakışımızı gösterir.
2- 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.
I)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.
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TESİS DURUMUMUZ
1- Dağılgan spor kompleksi içerisinde
a)Hizmet binası (zemin+2 kat)
b)Kamp eğitim merkezi (Zemin+2 kat,80 yatak kapasiteli, çalışma salonu, mutfak, yemekhane,
dinlenme salonu ve yönetici büroları ile VİP salonu mevcuttur. “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın
16.08.2013 tarih ve 5159 Sayılı olurları ile paralimpik olimpiyatlar hazırlık merkezine
dönüştürülmüş olup, tadilat çalışmaları devam etmektedir. 2014-2015 yılı kamp devresine hizmete
sunulacaktır.”)
c) Gençlik Merkezi Binası
-1. KAT
-Havalı Silahlar Atış Poligonu Salonu
- Ebru sanatı Atölyesi
- Asansör Dairesi

- Elektrik Odası
- Kalorifer Dairesi
- Langırt ve Masa Tenisi Oyun Salonu

ZEMİN KAT
- Bilgi İşlem ve Memur odası

- Gençlik Merkezi Müdürü odası

- Üç Adet Gençlik Lideri Odası

- Gençlik Liderleri Çalışma Ofisi

- Çok Amaçlı 60 kişilik Eğitim salonu

- Kafeterya

- Satranç Salonu

- Mutfak

- 2’si engelli toplam 4 adet Bay ve Bayan WC

- Üç Adet 18 kişilik Eğitim sınıfı

1.KAT
- Kültür Odası

- Bekleme Salonu

- Memur Odası

- Konferans Salonu

- Mescid

- Resim kursu odası

- Kütüphane

- Çok amaçlı 30 kişilik Eğitim Odası

- Kaligrafi Sanatı Odası

- Zeka Oyunları Odası

- Personel Odası

- 1’i Engelli Toplam 7Adet Bay ve Bayan WC

2.KAT
- Masa Tenisi Salonu

- Eskrim Salonu

- Jimnastik Salonu

- Müzik Eğitim Salonu

d)Dağılgan Spor salonu (350 seyirci kapasiteli ve Sentetik zeminli, komisyon merkezi)
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e)Dağılgan Stadyumu (1500 kişi seyirci kapasiteli olarak düşünülmüş olup, 2500 seyirci kapasiteli
kapalı tribün + 3500 seyirci kapasiteli açık tribün bölümleri ile doğal çimli oyun alanı yapılarak
2000 yılından beri hizmet vermektedir.
Ancak; yapılan depreme dayanıklılık testleri sonucunda açık tribün ile kapalı tribününün uzay
sistem çelik çatısının yıkım kararı verilmiş ve yıkım için ihalesine çıkılacaktır. Spor Genel
Müdürlüğümüzce ödenek ayrılması neticesinde açık tribün bölümü ile çelik çatının ihalesi
yapılarak 2014-2015 sezonunda hizmete açılması için çalışılacaktır.)
f) Açık Tenis Kortları (Akrilik zeminli 2 adet )
g) Açık Basketbol ve Voleybol sahası (1 Adet Akrilik zeminli + 1 adet Asfalt zeminli)
h) Sentetik Zeminli Futbol sahası (1 Adet Star1 Belgeli+1 Adet star2 Belgeli )
I) Semt Futbol Sahası (150 Seyirci kapasiteli, Doğal çim yüzeyli)
j) Engelliler Koordinasyon Merkezi (İlimizde bulunan Engelliler Kulüplerinin Toplantılarını
yapmaları için İl Müdürlüğümüzce bakım onarımları yapılarak tahsis edilmiş müstakil bina)
2- ATATÜRK SPOR SALONU (sentetik Zeminli, 4 soyunma odalı,800 seyirci kapasiteli
koltuklu)
3- GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR SALONU (2500 Seyirci kapasiteli “Atatürk
stadının yerine planlanmış olup, inşaat devam etmektedir, 2016 yılında hizmete açılacaktır.”)
4- TAM OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU (5mx 25mx 3.05m ebatlarında,10 kulvarlı, 2
soyunma bölümlü,2 soyunma odalı,500 seyirci kapasiteli )
İLÇELER:
1- ORTAKÖY :
a)Ortaköy Spor salonu ( 250 seyirci kapasiteli, sentetik zeminli 2 soyunma odalı)
b) Ortaköy semt futbol sahası (250 seyirci kapasiteli toprak yüzeyli, 4 soyunma odalı bina)
2- ESKİL :
a) Eskil Spor Salonu (250 seyirci kapasiteli sentetik zeminli,4 soyunma odalı “inşaat devam
etmekte olup,%60 seviyesinde durdurulmuş ve sözleşmesi iptal edilmiştir ve yeniden ihalesi
yapılacaktır.)
b) Eskil Semt Futbol sahası (125 seyirci kapasiteli kapalı tribün, sentetik yüzeyli çim,2 soyunma
odalı bina)
3- GÜLAĞAÇ :
a) Gülağaç spor salonu (250 seyirci kapasiteli, sentetik zeminli 4 soyunma odalı “inşaatına
başlanmış olup, 2015 yılı içerisinde hizmete açılacaktır.”)
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b) Gülağaç semt futbol sahası ( Toprak yüzeyli 125 seyirci kapasiteli “ spor salonu yapılan yerin
yanında sentetik yüzeyli çim futbol sahası yapımı planmış olup, ödenek geldiği takdirde inşaatına
başlanacaktır.”)
4- GÜZELYURT:
a) Güzelyurt spor salonu (250 seyirci kapasiteli, sentetik zeminli 4 soyunma odalı “inşaatına
başlanmış olup, 2015 yılı içerisinde hizmete açılacaktır.”)
b) Güzelyurt semt futbol sahası ( 250 seyirci kapasiteli ve toprak yüzeyli olan futbol sahası yerine
spor salonu inşaatı başlandığından Belediye Başkanlığınca tahsis edilecek yeni yerinde sentetik
yüzeyli çim saha yapılması planlanmış olup, ödenek geldiği takdirde inşaatına başlanacaktır.)
5-AĞAÇÖREN: Ağaçören semt futbol sahası( Toprak yüzeyli 125 seyirci kapasiteli kapalı
tribün,2 soyunma odalı bina)
6- SARIYAHŞİ: Sarıyahşi semt futbol sahası (toprak yüzeyli 500 seyirci kapasiteli, 2 soyunma
odalı bina )
7-Ayrıca Tüm Beldelerimizde; Spor Genel Müdürlüğümüzce yerel yönetimlere yardım kampanyası
çerçevesinde 2 soyunma odalı bina, portatif tribün ve semt futbol sahası yapımında %30 oranında
destek verilerek 30 beldede spor tesisleri hizmete açıldı.
YARARLANILAN FİNANSMAN KAYNAKLAR
a)Genel Bütçe

b)Özel İdare

c) İşletme Gelirleri

d)Müsabaka payları

e)Reklam Gelirleri
III-NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ
HEDEFLER:
SPOR: Lisanlı Sporcu sayımız (Futbol hariç )14783 kişi olup, 2014-2019 yılı sonunda hedef 20000
lisanslı sporcuya ulaşmak ve Milli takımlara daha fazla sporcu yetiştirmek. Ayrıca; Hasan Dağın da
yamaç paraşütünü, Mamasın barajında kano spor dalında etkinlik düzenlenmesi için aktif hale
getirmek ve buradaki tesislerin bakım onarımları yapılarak izci merkezi olarak hizmete sunmak.
TESİSLER:
a) Dağılgan stadının yıkım kararı verilen açık tribünü ile kapalı tribün uzay sistem çelik çatısının
yerlerine yenilerinin yapılması için proje hazırlanarak yapılmasını sağlamak.
b) Ortaköy ilçesine sentetik yüzeyli futbol sahası ve 500 seyirci kapasiteli kapalı portatif tribünü
yapılmasını sağlamak.
c) Ağaçören, Gülağaç, Güzelyurt ve Sarıyahşi ilçelerine sentetik yüzeyli çim futbol sahası
yapılmasını sağlamak.
d) Dağılgan spor kompleksi içerisinde müstakil jimnastik ve okçuluk salonları yaptırmak.
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e) İl Müdürlüğümüze mali hazinesinden tahsisi alınan Yapılcan köyü mevkiinde bulunan
126500m2 taşınmaza en az 10000 en çok 15000 seyirci kapasiteli stadyum yapımını sağlamak.
f) Atatürk spor salonunun sentetik yüzeyli zeminin parke yüzeyli yapılması sağlamak.
g)Spor Genel Müdürlüğümüzce Tüm sporculara hizmet verecek şekilde planlanan ve
projelendirilen zemin+4 katlı Sporcu fabrikası Binası’nın yapımını sağlamak.
h) Yapımına başlanan 2500 seyirci kapasiteli merkez Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Salonunu en
kısa sürede bitirilerek hizmete açılmasını sağlamak.
ı) Ağaçören ve Sarıyahşi ilçelerine 250 seyirci kapasiteli antrenman spor salonları yapılmasını
sağlamak.
IV-UYGULAMA STRATEJİSİ
III. bölümde bahsedilen tesislerin tamamlanabilmesi ve yenilerinin yapılabilmesi için Genel
Bütçeden, İl Özel İdare Bütçesinden, Reklam gelirlerinden ve diğer gelirlerden faydalanacağız.
V-İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Sportif amaca ulaşmak için tesislerimizin tamamlanması ile birlikte zaten sporcu sayımızla ve
başarılarda doğal olarak artış olacaktır.
Daha fazla eğitici yetiştirerek elit sporcu sayısı artırılacaktır.
Amaca ulaşmak için bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarla ile birlikte işbirliği yapılacaktır.
SPORUN YAYGINLAŞTIRILMASI
STRATEJİK AMAÇ - 1 Spor alt yapısını il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, halka,
özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak,
sporu halkın vazgeçilmezi ve yaşam biçimi haline getirmek.
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.
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8-KÜLTÜR VE TURİZM

Sultanhanı
Kurumun tarihçesi
Kültür ve turizm alanında zengin değerlere sahip ülkemizde kültür ve turizme yönelik
faaliyetler ve örgütlenmeler Cumhuriyet öncesi döneme dayanmaktadır.1846 yılında Harbiye
Ambarı olarak kullanılan bugünkü Aya İrini kilisesinde ilk müzenin kurulmasıyla birlikte
müzecilik faaliyetleri başlamıştır. Kütüphanelerin ülkemizde 900 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır.
Maarif Nezaretinin 1869 yılında kurulmasıyla, kütüphaneler Evkaf Nezaretinden ayrılarak Maarif
Nezaretine bağlanmıştır. Devlet tarafından kurulan ilk kütüphane olan Beyazıt Devlet Kütüphanesi
de aynı yıl hizmete girmiştir. Turizme yönelik ilk faaliyetler, 1890 yılında yürürlüğe giren 190
sayılı “Seyyahine Tercümanlık Edenler Hakkında Tatbik Edilecek Nizamname” ile başlamıştır.
Cumhuriyet döneminde Kültür Bakanlığının temeli sayılabilecek ilk örgütlenme; 1920
yılında TBMM’nin kurulmasından sonra Maarif Vekâleti içerisinde yer alan Hars Dairesinin
oluşturulması ile başlamıştır. 1926 yılında Hars Dairesi kaldırılarak; Kütüphaneler, Müzeler ve
Güzel Sanatlar olmak üzere üç ayrı müdürlüğe dönüştürülmüştür.
Turizmin kamu yönetimi içindeki örgütlenmesi ise 1934 tarihli ve 2450 sayılı “İktisat
Vekâleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun” ile başlamış, 1957 tarihli ve 4951 sayılı Kanun ile
ilk olarak “Basın, Yayın ve Turizm Vekâleti” kurulmuştur. Turizm konusunda yeni politikalar
oluşturmak amacı ile de 1963 tarihli ve 265 sayılı Kanun kapsamında “Turizm ve Tanıtma
Bakanlığı”na dönüştürülmüştür.
Türk milletinin ulusal hafızası olan Milli Kütüphanenin kuruluş çalışmalarına 1946 yılında,
halka hizmet vermesine ise 1948 yılında başlanmıştır. 1950 tarihli ve 5632 sayılı Milli Kütüphane
Kuruluşu Hakkında Kanun ile Kütüphane milli kültür araştırmalarını mümkün kılmak ve her türlü
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bilim ve sanat, çalışma ve araştırmalarını kolaylaştırmak üzere bütün eserleri ve belgeleri bir araya
toplayan bir merkez haline getirilmiştir.
Kültür hizmetlerini yürüten birimler 1965 yılında Kültür Müsteşarlığı’na bağlanmıştır. 1971
yılında Kültür Bakanlığının kurulması ile bu birimler Bakanlık teşkilatı içerisine alınmıştır. 1972
yılında Bakanlık Müsteşarlığa, 1974 yılında ise Müsteşarlık tekrar Bakanlığa dönüştürülmüştür.
1977 yılında Kültür Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı ile birleşerek Milli Eğitim ve Kültür
Bakanlığı olmuş ve aynı yıl iki bakanlık birbirinden ayrılmıştır.
1982 yılında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı birleştirilerek Kültür ve
Turizm Bakanlığı oluşturulmuş, 1989 yılında iki Bakanlık olarak tekrar ayrılmıştır.
29/04/2003 tarihli ve 25093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4848 sayılı “Kültür ve
Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun” ile merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatıyla
yeni bir Bakanlık olarak kurulmuştur.
1965-1970’li yıllarda illerde İl Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü ve İl Kültür
Müdürlüğü olarak teşkilatlanmışlardır. 1984 yılında iki Bakanlığın birleşmesi sonunda tek çatı
altında toplanmıştır. l989 yılında Bakanlıkların ayrılmasıyla İl Turizm ve İl Kültür Müdürlükleri
olarak görevlerini yürütmüştür.
29.04.2003 tarihli ve 25093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4848
sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bakanlıklar
birleştikten sonra 14.06.2004 tarihli ve 2004/5 sayılı genelge ile; İl Kültür ve Turizm
Müdürlüklerinin Görev Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik çıkana kadar
İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, illerde Müzeler, Kütüphaneler, Resim ve Heykel Müzeleri,
Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlükleri, Orkestra, Topluluk ve Koro Müdürlükleri Turizm
Eğitim Merkezi Müdürlükleri, Güzel Sanatlar Galerileri, Resim ve Heykel Müze ve Galerileri,
Turizm Danışma Büroları ile Kültür Merkezlerinin faaliyetlerinin amacına uygun ve verimli şekilde
yürütülmesinden ve birimler arası koordinasyonun sağlanmasından sorumlu tutulmuşlardır.
16.4.2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 27 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Bakanlık Makamının 20.10.2011 tarih ve
214199 sayılı Olurları ile yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür ve Turizm
Müdürlüklerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ile Kültür ve
Turizm Bakanlığının il ve ilçe düzeyindeki görevlerini planlamak, yönetmek, denetlemek,
geliştirmek ve değerlendirmek üzere kurulan İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin görevlerini,
çalışma usul ve esaslarını, personelin görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir.
1-Kültür Faaliyetleri ile İlgili Yükümlülükler
a) Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, plan, program ve emirlerle tespit edilen kültür
faaliyetlerinin Müdürlük ve bağlı birimlerce gerçekleştirilmesini sağlamak,
b) Kültür hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesiyle ilgili araştırma ve planlama
yapmak, kültür ve turizm alanlarında konferans, sergi, panel, kurs vb. etkinlikler düzenlemek,
c) İl içinde yapılacak her türlü tören ve kutlama haftalarıyla ilgili olarak Müdürlüğe düşen
görevleri yerine getirmek,
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ç) İl’deki folklor değerlerini araştırmak, kültür faaliyetlerini yakından takip etmek,
denetlemek, teşvik etmek ve gerektiğinde bu faaliyetlere rehberlik edecek çalışmaları yürütmek,
d) Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları kararlarının
uygulanmasına dair işlemlerin koordinasyonunu sağlamak,
e) Müze Müdürlükleri tarafından yürütülen; tarihi ve arkeolojik değerlerin güvenliği ve
korunması, kültür varlıkları kaçakçılığının önlenmesi, izinsiz define arama ve kaçak kazıların
yapılmaması için gerekli tedbirlerin alınması, ruhsatlı Taşınır Kültür Varlığı Ticarethaneleri ile
Koleksiyonerlerin faaliyetlerinin denetlenmesi, bunlara rehberlik edilmesi, teşvik edilerek
geliştirilmesi gibi faaliyetleri izlemek ve bu faaliyetlerle ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla
gerekli koordinasyonu sağlamak,
f) İl’de kültür ve turizm bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaçla
ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek ve sivil toplum örgütleri, özel sektör ve üniversitelerle
işbirliği sağlamak, kalkınma planları ve yıllık programları da dikkate alarak bölgenin turizm
imkânlarını değerlendirmek, kamu kurum ve kuruluşları ile sektör personelinin kültür ve turizm
konularında eğitilmesini planlamak ve gerçekleştirmek,
g) Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat alanlarını takip ederek il içindeki sanat faaliyetlerinin
milli kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yayılmasına yönelik faaliyetleri
desteklemek, gerçekleştirmek,
ğ) Mülkiyetinde taşınmaz kültür ve tabiat varlığı bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, bu
taşınmazların bakım ve onarımını gerçekleştirmek için Bakanlığımızdan ayni, nakdi veya teknik
yardım talebi başvurularını almak, bu başvuruların inceleme ve değerlendirmesini yaparak
Bakanlığa bildirmek,
h) 22/5/2010 tarihli ve 27588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sit
Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
Kapsamında kalan taşınmaz malların maliklerince yapılan başvuruları kabul etmek ve ilgili
işlemleri yapmak,
ı) 15/03/2007 tarih ve 26463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kültür
ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların
Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik’de İl Müdürlüğüne verilen görevleri yerine
getirmek, vakıf, dernek ve özel tiyatroların düzenlemiş oldukları kültürel etkinliklere katkısı olan
diğer kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak
i) Kütüphane Müdürlükleri tarafından yürütülen, vatandaşların kütüphanelerden
yararlanması için gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması, yeni kültür eserleri verilmesinin
teşvik edilmesi, okuma alışkanlığının kazandırılması ve yaygınlaştırılması gibi faaliyetleri izlemek,
denetlemek ve bu faaliyetlerle ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu
j) İl ile ilgili gerçekleştirilmek istenen belgesel nitelikli film ve benzeri sanatsal faaliyetlere
yardımcı olmak,
k) 05/12/1951 tarih ve 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” ve 14/07/2004 tarih ve
5224 sayılı “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi
Hakkında Kanun” ile ilgili mevzuatı kapsamında verilen görevleri yürütmek veya yürütülmesini
temin etmek,
l) Eser sahipleri ile Meslek Birlikleri ve Bakanlık arasındaki ilişkilerin koordinasyonunu
sağlamak,
m) Halk Kültürünün, halk edebiyatı ve tiyatrosu, gelenek, görenek ve inançları, halk müziği
ve oyunları, sanatları, mutfağı, giyim, kuşam, süsleme ve benzeri bütün dalları ile güzel sanatlar
alanında araştırma, derleme, inceleme ve envanter çalışmaları dahil diğer tüm bilimsel çalışmaları
yapmak ve yöresel halk kültürü arşivini kurmak üzere, “Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi”nin
kurulmasına yönelik çalışmalar yürütmek, kurulacak bu merkezlerde folklor araştırmacılarının ve
halk kültürü konusunda bilimsel çalışmalar yürüten diğer araştırmacıların görevlendirilmesini
sağlamak,
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2- Turizm Faaliyetleri ile İlgili Yükümlülükler
a)Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, plan, program ve emirlerle tespit edilen turizm
faaliyetlerinin Müdürlük ve bağlı birimlerce gerçekleştirilmesini sağlamak,
b) Profesyonel Turist Rehberi ihtiyacını karşılamak amacıyla Bakanlık talimatları
doğrultusunda kurslar açmak, hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek, turist rehberlerini
denetlemek ve vize işlemlerini yapmak,
c) İl’deki turizm talep ve türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelerle uyumlu turizm
politikalarının oluşturulmasına ve yatırımların yönlendirilmesine elverişli her türlü araştırmaları
yapmak ve yaptırmak. Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılan ve Bakanlığımız ilgili birimlerine
aylık ve yıllık yayımı yapılan bültenler için gerekli istatistiki verilerin toplanmasına ve
hazırlanmasına yardımcı olmak, toplanan verilerin Bakanlık birimlerine iletilmesi amacıyla gerekli
ve yeterli sayıda personel temin etmek, temin edilen personelin Bakanlık birimleriyle koordinasyon
içinde bulunması için elverişli ortam hazırlamak, Bakanlık merkez birimlerince illerde ve ilçelerde
yapılan alan çalışmalarına gereken her türlü yardımı yapmak,
ç) İl’in kültür ve turizm bakımından önem taşıyan, her çeşit kıymetlerini belirten bir Kültür
ve Turizm Envanteri hazırlamak,
d) İl sınırları içerisinde işletilmek istenilen taş-çakıl-kum ocağı gibi yapı malzemelerinin
işletme alanına ilişkin, Bakanlıkça verilecek görüşe esas olmak üzere, verileri mahallinden temin
ederek göndermek,
e) Bakanlıkça görev verilmesi halinde Bakanlık belgeli turizm yatırım ve işletme tesislerini
denetlemek ve denetim sonucu hazırlanacak raporu incelenmek üzere Yatırım ve İşletmeler Genel
Müdürlüğüne göndermek,
f) İl’deki turizm potansiyelini değerlendirerek, gerekli görülmesi halinde Turizm Danışma
Büroları kurulması yönünde Bakanlığa teklifte bulunmak,
g) Yöredeki mevcut ve potansiyel turizm türlerini tespit ettikten sonra turizmin
çeşitlendirilerek on iki aya çıkartılması ve sürdürülebilir bir nitelik kazanması için gerekli
çalışmaları yürütmek ve bu faaliyetleri yılsonunda bir rapor halinde Bakanlığa göndermek,
ğ) Bakanlık belgeli turizm işletmelerinin uygulayacakları fiyatların tasdik işlemlerini
yürütmek,
h) Seyahat Acentelerini denetlemek,
ı) Valiliklerce yörenin kültür ve turizm sorunlarının çözümü için oluşturulan kurul,
komisyon vb. teşekküllere katılarak, alınan kararların uygulanmasına yönelik çalışmalarda
bulunmak,
i) Turizm yatırımlarının öngörülen süre içerisinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini
takip etmek ve devre raporlarının Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,
j) Mavi Bayrak çalışmaları kapsamında İl Sağlık Müdürlüklerinin deniz suyu analizleri ile
ilgili çalışmalarının sağlanarak analiz sonuçlarını Bakanlığa bildirmek,
k) Her türlü imkândan yararlanarak, milli, manevi, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik
değerlerin tanıtımını yapmak, yaptırmak, bu amaçla seminer, sempozyum, panel, konferans, sergi,
festival, yarışma, gösteri, kutlama haftaları ve benzeri faaliyetleri düzenlemek, düzenlenmiş
olanlara katılmak, bu yönde faaliyet gösteren kamu veya özel kurum, kuruluş, topluluk ve kişileri
desteklemek, yönlendirmek ve bunlar arasında gerekli işbirliğini sağlamak,
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l) Yerli ve yabancı seyahat ticareti kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek ve bunların
faaliyetlerine yardımcı olmak,
m) Türk ve yabancı basın yayın organlarının yöredeki çalışmalarını diğer ilgili kuruluşlarla
işbirliği yaparak kolaylaştıracak tedbirleri Bakanlığın talimatlarına göre yürütmek, ulusal ve yerel
basın yayın kuruluşlarıyla işbirliği yaparak yöreyi tanıtıcı haber ve çalışmaların yaygınlaştırılmasını
sağlamak,
n) İlin her alanda tanıtılmasına ilişkin hizmetleri yörenin özelliğini de dikkate alarak
planlamak, yürütmek, mahalli imkanlarla hazırlanacak tanıtıcı broşür, depliyan veya İlin tanıtımına
yönelik kitap, belgesel film vb. çalışmaların mizanpaj ve bastırılmasını Bakanlığın onayı ile
uygulamak,
o) Kültür ve Turizm anlaşmaları çerçevesinde ülkemize gelen yabancıların Bakanlık hizmet
alanına giren konularda bir programa bağlı olarak İl içinde yapacakları gezi ve incelemelere
yardımcı olmak,
ö) Mevzuatla ve Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak,
p)Turizm amaçlı faaliyette bulunmak isteyenlerin taleplerini incelemek üzere teşkil edilen
Sportif turizm kurullarında yer almak, yeterlilik belgesi başvuru taleplerini incelemek ve diğer
işlemlerin takibini yapmak.
3- İdari ve Mali İşler ile İlgili Yükümlülükler
a) Kültür ve Turizm Bakanlığını İl düzeyinde temsil etmek,
b) İl’de Müdürlüğe bağlı birimlerin kendi aralarında yapacakları yazışmalar dışında resmi
yazışmaların Valilik kanalı ile yapılmasını sağlamak, yetki verildiği takdirde Vali adına yazışma
yapmak,
c) Müdürlük ve bağlı birimlerde görevli personelin, disiplin özlük işlemlerini 14/07/1965
tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile Bakanlığın disiplin
amirlerinin belirlenmesine ilişkin yönetmelikleri doğrultusunda yapmak ve yaptırmak,
ç) Bakanlığın görevleri kapsamında İl Müdürlüğüne yapılacak şikayetleri değerlendirerek
sonuçlandırmak, mahalli basında çıkan Bakanlıkla ilgili haberleri, İl’de yapılan kültür ve turizm ile
ilgili toplantıları ve yayınları takip etmek ve gerekli gördüklerini Bakanlığa bildirmek,
d) İlgili mevzuat gereğince adli ve idari karar mercilerinde Bakanlığı temsil etmek,
e) Bakanlık ile diğer kamu, meslek ya da özel kuruluşlar arasında yapılan protokol, anlaşma
veya yetki devri kapsamında Bakanlıkça verilecek hizmetler ve görevleri yerine getirmek,

f) Yıllık faaliyet programları yapmak ve bu faaliyetlerin gerçekleşme durumlarını periyodik
devre raporları halinde Bakanlığa bildirmek,
g) 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ve ilgili
mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yapmak,
ğ)Müdürlük ve bağlı birimlerin taşınır mal işlemlerini yapmak ve yaptırmak,
h) Ataması Valiliğe ait olan personelden yeniden veya naklen atanacakları usulüne uygun
olarak Valilik Makamına teklif etmek, başarısı tespit edilenleri ödüllendirmek üzere Valiliğe ve
Bakanlığa bildirmek,
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ı) İl’de görevli Şube Müdürü kadrosu altındaki personelin hizmet verimliliğini artırmak
amacıyla ihtiyaç duyulması halinde İl dâhilinde görev yerinin değiştirilmesini Valiliğe teklif etmek,
i) Müdürlük ve bağlı birimlerde yazışma ve işlemlerin çabuk ve doğru bir şekilde
yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli tutulmasını sağlamak,
j) Bakanlıkça görevlendirilen personele çalışmalarında her türlü yardım ve kolaylığı
sağlamak,
k) Müdürlük ve bağlı birimlerin hizmet yapıları ile ilgili satın alma, kamulaştırma ve
kiralama işlemlerini yürütmek,
l) Müdürlük ve bağlı birimlere ait binaların bakım, restorasyon ve diğer inşaat işlerinde
kurulacak komisyonların çalışmalarını takip etmek, gerekli hallerde harcama yetkilisi görevini
yürütmemek kaydıyla komisyonlara başkanlık etmek,
m) İl ve ilçelerde Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün görev alanına
giren konularda Bakanlıkça verilecek talimatları yerine getirmek,
n) Müdürlük ve bağlı birimlerde, Müdürlükçe yapılacak denetlemelerin veya incelemelerin
sonucunu bir raporla Bakanlığa bildirmek. İl’de sonuçlandırılmayan ihbar ve şikâyetleri Valilik
görüşüyle birlikte Bakanlığa intikal ettirmek,
o) Müdürlük ve bağlı birimlerdeki personelin verimliliğini artırmak amacıyla hizmet içi
eğitim yapmak,
ö) Bakanlığın İl Valisine bağlı İl kuruluşları ile Kaymakama bağlı ilçe kuruluşlarının
Müdürlüğün bulunduğu İl’de teşkilatlanmış olan doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı ile bağlı
kuruluşlarla taşra teşkilatlarının, Müdürlüğün bulunduğu il dışında teşkilatlanmış olan, anca görev
alanı itibariyle Müdürlüğün bulunduğu İl’de de faaliyet gösteren doğrudan merkeze bağlı taşra
teşkilatlarının her türlü faaliyetleri ile ilgili bilgi toplamak, gerektiğinde koordinasyonu sağlamak,

KÜLTÜREL YAŞAMIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ -1

İlimize Gelen Ziyaretçi Sayısının Arttırılması

Hedef 1.1: 2013 yılında 850 bin olan ziyaretçi sayısının 2014 yılında en az 950 bine ulaştırmak.
Faaliyet 1.1.1: Tanıtım Günleri.
Faaliyet 1.1.2: Ihlara Vadisi teleferik projesinin hayata geçirilmesi.
Hedef 1.2: Tanıtım Faaliyetleri
Strateji: İl, ilçe belediyeleri, köyler ve ilgili STK’lar ile koordineli çalışılacaktır.
Faaliyet 1.3.1: Ihlara Film Festivali
Faaliyet 1.3.2: Aksaray Ihlara Turizm ve Kültür Festivali
Performans Göstergesi :
1-İlin Ulusal ve uluslara arası düzeyde tanıtımın yapılması.
2-Bu çerçevede ile gelen medya kuruluşu sayısının arttırılması.
3-İlin yapılan festivalle gündemde de tutulması
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TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ -2

Yeni Alanların Turizme kazandırılması ve Turizmden Pay
alanların Sayısının Arttırılması

Hedef 2.1: Aksaray da Turizm Çeşitliğinin Arttırılması
Faaliyet 2.1.1:

-Dağcılık

-Trekking

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.
Strateji: Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri belediyeler ve turizm alanındaki özel sektör ve
STK’larla işbirliği içinde gerçekleştirilecektir.
Faaliyet 2.1.3:
-Tuz gölü gün batımı

-Balon turları

-Bisiklet parkurlarının oluşturulması

-Atlı safari

-Termal Turizm
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.

STRATEJİK AMAÇ - 3

İlimizin Turizm Mastır Planlarının Yapılması

Hedef 3.1:
-İlgili birim sivil toplum örgütleri ve kuruluşlarla işbirliği.
-KOP ortaklığı.
-Yeni bulunan hizmete açılan ören yeri ve arkeolojik bulguların envantere dahil edilmesi.-1/25.000
haritalarının hazırlanması.
1.Envantere eklenen eser sayısı
2.Ziyarete açılan ören yeri sayısı
3.Bölgeye gelen planlama uzmanı sayısı.
4.Yapılan haritalar
5.Planlanan yapımı tamamlanan turizm yolları sayısı ve toplam kilometre.
6.Yapılan planlara yatırımcıların ilgi düzeyi ve katılım istekleri.
Performans Göstergesi
-Envantere eklenen eser sayısı
-Ziyarete açılan ören yeri sayısı
-Bölgeye gelen planlama uzmanı sayısı
-Yapılan haritalar
- Planlanan yapımı tamamlanan turizm yolları sayısı ve toplam kilometre.
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STRATEJİK AMAÇ – 4-

Tesisleşme ve Altyapı Faaliyetleri

Hedef 1.1: Tesis ve Altyapı İyileştirmeleri – Yeni Tesis ve Yolların Yapılması
Faaliyet 2.3.l:
-Yol yapımı

-Çevre düzenlemeleri

-Su ve altyapı sorunların çözülmesi.

-Yatak sayısın ve kalitesinin arttırılması.

-Konaklama sürelerinin arattırılması.

-Eğlence etkinliklerinin çeşitlendirilmesi.

Hedef 2.1: Turist sayısının arttırılması ve hedeflerimiz.
-2015 yılında 1 milyon 50 bin ziyaretçi -2016yılında 1 milyon 130 bin ziyaretçi
-2017 yılında 1 milyon 230 bin ziyaretçi -2018 yılında 1milyon 400 bin ziyaretçi
-2019 yılında 1 milyon 600 bin ziyaretçi

9-AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR
İlimizde Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet veren kuruluşlarımıza ve verilen hizmetlere ait
bilgiler şu şekildedir:
Cevat-Meliha Özel Çocuk Yuvası Müd.

Çocuk Evleri Koord. Merkezi Müd.

Kapasitesi
Kalan Çocuk Sayısı
Kadrolu Personel
Özel Hizmet Alım Personeli

Çocuk Evi Sayısı
Kalan Çocuk Sayısı
Kadrolu Personel
Özel Hizmet Alım Personeli

: 30
:21
:7
: 20

:6
: 33
:7
: 15

A.Kadir Üçyıldız Huzurevi Müd.

Kadın Konukevi Müd.

Kapasitesi
: 100
Kalan Yaşlı Sayısı
: 100
İlk Kabul Biriminde Kalan :6
Kadrolu Personel
:7
Özel Hizmet Alım Personeli : 29

Kapasitesi
Kalan Sayısı
Kadrolu Personel
Özel Hizmet Alım Personeli

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müd.

Engelli Evde Bakım Hizmetleri

Kapasitesi
Kalan Engelli Sayısı
İlk Kabul Biriminde Kalan
Kadrolu Personel
Özel Hizmet Alım Personeli

Bakım Ücreti Alan Sayısı
Mayıs Ayı Ödeme Miktarı

: 60
: 60
:6
: 12
: 44

: 18
: --:5
:6

: 2074
: 1.582,153,94
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Sosyal Ekonomik Destek Hizmetleri

Koruyucu Aile Hizmetleri

Toplam Yardım Yapılan
: 512
Haziran Ayı Ödeme Miktarı : 269.513,50

Koruyucu Aile Sayısı
: 21
Aile Yanındaki Çocuk Sayısı : 25

Evlat Edindirme Hizmetleri
Çocuk Yerleştirilen Aile Sayısı : 4
Sırada Bekleyen Aile Sayısı
:3

-

Müdürlüğümüz bu hizmetlerin yanı sıra şehit yakınları ve gazilerimiz ile sokakta çalışan
çocuklara yönelik hizmet sunmaktadır. Ayrıca 6 (adet) özel kreş ve gündüz bakımevi ve 2
(iki) adet özel bakım merkezi de Müdürlüğümüz denetiminde hizmet vermektedir.

-

Müdürlüğümüzce sunulan hizmetlere ait başvuru, inceleme ve değerlendirme iş ve işlemleri
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

-

Bakanlığımızın çocuklarımıza yönelik hizmetlerinden olan Koruyucu Aile hizmetlerinin
gelecek 4 yıllık dönem içerisinde arttırılarak devam etmesi yönündeki çalışmalara ağırlık
verilecektir.
0 – 12 yaş grubu çocuklarımıza hizmet veren Cevat-Meliha Özel Çocuk Yuvası
Müdürlüğünün Bakanlığımız hizmet dönüşümü kapsamında Çocuk Evleri Koordinasyon
Merkezi Müdürlüğü ile İlk Kabul ve Müdahale Birimine dönüştürülmesi çalışmaları 2014
yılı sonu veya 2015 yılı ilk altı aylık döneminde tamamlanacaktır.

-

-

Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımıza yapılan müracaatların değerlendirilmesi için sosyal
inceleme (saha çalışması) yapmada mevcut araçlar yetersiz kalacağından gelecek 4 yıl
içerisinde 3 – 5 Combi Van tipi araca ihtiyaç duyulmakta olup, Bakanlığımızca araç
verilmemesi ve sınırlı sayıda kiralama yoluna gidilmesi nedeniyle bu araçların İl Özel
İdaresince alınmasının Aksaraylının menfaatine olacağı değerlendirilmektedir.
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-

Müdürlüğümüzce sunulan hizmetlerin daha hızlı ve verimli olabilmesi için Sosyal
Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimci, Sosyolog ve Şoföre ihtiyaç duyulmakta olup,
gelecek 4 yıl içerisinde İl Özel İdaresi kanalıyla sözleşmeli personel alımı yönünde
çalışmalar yapılacaktır.

-

İlimize Çocuk Evleri Sitesi yapımına ihtiyaç duyulmakta olup, İl Özel İdaresince 2013
yılında 400,000TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı için de 600,000 – 800,000TL ödenek
ayrılması durumunda Huzurevi binasının yanında yer alan 12000m2 alana Çocuk Evleri
Sitesi yapılmasına imkân ve ödenekler ölçüsünde başlanılacaktır.

-

Kadın Konukevi Müdürlüğümüz için müstakil bir binaya ihtiyaç duyulmakta olup, gelecek
4 yıllık dönem içerisinde kadınlarımız ve çocuklarına sunulacak yatılı hizmetler için kamu
kurum ve kuruluşlarına ait müstakil bir bina arayışında olunacaktır. Bunun mümkün
olmaması halinde Kadın Konukevi yapımı için İl Özel İdaresinden ödenek ayrılması veya
yatırım programına alınması için Bakanlığımızdan talepte bulunulması ile ilgili çalışmalar
yapılacaktır.

10- İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE YETKİLERİ
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün, Afet ve Acil Durumun meydana gelmesinden önce
hazırlık ,afet ve acil durum anında müdahale, sonrasında da zarar azaltma ve iyileştirme
çalışmalarına ilişkin görevleri 5902 sayılı Kanunun 18. Maddesinde;
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin yetki ve görevleri:
a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak
b) Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahallî idareler ile kamu
kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak
c) İl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi sağlamak
ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya ettirmek
d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak
e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili
akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek
f) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme ve
sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar
kurmak ve yönetmek
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g) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin
görevleri ilde yerine getirmek
ğ) Başkanlığın belirlediği esas ve usuller çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, müdahale ve
iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak
h) İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu sekretaryasını yapmak
ı) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik maddelerin
tespiti, teşhisi ve arındırılması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iş
birliği ve koordinasyonu sağlamak
i) Başkanlıkça belirlenen yıllık çalışma programlarını uygulamak, yıllık faaliyet raporları
hazırlayarak Başkanlığın onayına sunmak
j) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak
k) Başkanlığın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak
şeklinde sıralanmış olmakla birlikte pek çok mevzuat düzelmemesiyle İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüklerine çeşitli görevler de verilmiş olup , bu yasal düzenlemeler :
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair
Kanun,7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ,2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu
Genel Sekreterliği Kanunu,2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu,2935 sayılı Olağanüstü Hal
Kanunu,711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulmasını ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat
Devamını Sağlayan Kanun,3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu,5593 sayılı Hava Taarruzlarına
Karsı Korunma Kanununa Ek Kanun,3780 sayılı Milli Korunma Kanunu,697 sayılı Ulaştırma ve
Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun

ARAÇ GEREÇ MAKİNE PARKI VE TEÇHİZAT DURUMU
I.4.Araç gereç ,makine parkı ve teçhizat durumu
Pikap

ISIZU

2013

68 AK 237

Arama Kurtarma Aracı

Pikap

ISIZU

2013

68 AK 591

Arama Kurtarma Aracı

Bot

Zodyak

2007

Boğulma Vakalarında Dalgıç Ekibinin
Kullanmasında

Diğer araçlarımız.
1 Pikap

Ford Ranger 2000

68 DY 190

2

Kamyonet

Ford Transit 2008

68 HD 871

6

4*4Jeep

Land Rover 1995

68 AK 833

Arama Kurtarma Aracı
Trafik
Kazası Müdahale Aracı
Arama Kurtarma Aracı Doğal Afet
Müdahale Aracı
Dağ aracı( Yedek Parça ve yakıt
sıkıntısı nedeniyle faal değildir)

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde kurulu bulunan arama-kurtarma, dağ aramakurtarma ve sualtı arama-kurtarma ekiplerin kullandığı makine ve teçhizatlar ile İl Müdürlüğü
hizmetlerinde kullanılan makineler İl Özel İdaresinin envanterine kayıtlı iken Başbakanlık Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2001/1 ve 2014/2 sayılı genelgeleriyle ihtiyaçlar karşılanmak
üzere İl Müdürlüğümüz personelince kullanılmaktadır.
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TEMEL İLKELER
2015-2019 Yıllarını Kapsayan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Stratejik Planının temel
ilkeleri şu şekilde belirlenmiştir.
1)Geniş Kapsamlı Katılım ve İşbirliği:
Müdürlüğümüzce yapılan sivil savunma, Afet ve Acil Durum 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 Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmetlerine gönüllü katılımlar sağlamak:
İl Afet ve Acil Durum 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.
8) Verimlilik ve fayda -maliyet kriterlerine uygunluk:
Afet ve Acil Durumlar ile 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 varsayımından hareketle
hazırlanmıştır. Misyonda bildiriminde bulunan unsurlar dikkate alınarak, İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğünün görevleri bazında, stratejik amaçlar şu şekilde belirlenmiştir.
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.
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HEDEFLER
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 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 , 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,
UYGULAMA STRATEJİSİ VE BÜTÇE İLİŞKİSİ
GÖREV ALANLARI
GENEL KAMU
HİZMETLERİ (GENEL
GİDERLER)
ARAMA-KURTARMA
MALZEME VE
TEÇHİZATLARIN
BAKIM VE
ONARIMLARI
ARAMA-KURTARMA
ARACI, MALZEME VE
TEÇHİZATI ALIMI
EKİPLERE VERİLECEK
EĞİTİM HİZMETLERİ
TATBİKAT VE
TANITIM
SAĞLIK
MALZEMELERİ
ALIMLARI
HALKIN EĞİTİLMESİ
VE
BİLGİLENDİRİLMESİ
SOSYAL HİZMETLER
TOPLAM

2015

2016

2017

2018

2019

74.000

81.400

89.540

98.494

108.343,40

32.000

35.200

38.720

42.592

46.851,20

80.000

88.000

96.800

106.480

117.128

16.000

17.600

19.360

21.296

23.425,60

10.000

11.000

12.100

13.310

14.641

2.000

2.200

2.420

2.662

29.282

16.000

17.600

19.360

21.296

23.425,60

27.000

29.700

32.670

35.937

39.530,70

257.000

282.700

310.970

342.067

402.627,50
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME
V.1.İzleme:
Stratejik planın izlenmesi ile ilgili genel yaklaşım ve yöntemler şu şekilde belirlenmiştir.
1)İl Afet ve Acil Durum 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 Afet ve Acil Durum 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
V.2. Değerlendirme:
Stratejik planın değerlendirilmesi ile ilgili genel yaklaşım ve yöntemler şu şekilde belirlenmiştir.
* Uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç
ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğu analiz edilir.
* Bu süreçte esas olan performans ölçümü ve değerlendirmesidir.
a)Performans ölçümü ve değerlendirmesi:
* Performans ölçümü, performans göstergelerinin oluşturulması ve verilerin toplanması ile
mümkündür.
* Bir performans göstergesi, ölçülebilirliği 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
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8)Etkin bir afet ve acil durum yönetimi yürütülebilmesi için İl Afet ve Acil Durum
Yönetimi Merkezine 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: Birim çıktı başına girdi veya maliyettir.
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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T.C.
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
DÖNEMİ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM

11
5
5
1

KARAR NO
KARAR TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI YERİ

KARARIN KONUSU

2015-2019 Yılı Stratejik Planı

2014/250
10.10.2014
14:00
İl Genel Meclis Toplantı Salonu

KARAR :
Gündemin 27. maddesi gereği, Valilik Makamı tarafından havale edilen İl Özel İdaresi
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 09.10.2014 tarih ve 7586 sayılı yazısı ile 2015-2019 Yılı
Stratejik Planına ilişkin Valilik Teklifi kâtip üye tarafından meclise okundu ve Başkan
konuyu müzakereye açtı.
Yapılan müzakereler sonucunda,
İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesinde “Vali, mahalli idareler genel seçimlerinden
itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programları ile varsa belge planına uygun olarak
stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans planı hazırlayıp il genel
meclisine sunar …” hükmü gereğince İl Encümeni tarafından 17.09.2014 tarih ve 2014/72
sayılı kararı ile kabul edilen 2015-2019 yılları stratejik planı, yapılan oylama sonucunda,
mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
Kararın gereği için, İl Özel İdaresine tevdiine karar verildi.

İl Genel Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Muammer TÜZÜN

Ercan YEŞİLÖZ

Emrullah ERMİŞ
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