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 GĠRĠġ 
 

A-Konunun Önemi 
 
 Kamunun içinde bulunduğu mali ve idari sorunlar dikkate alındığında kamu kuruluĢlarının 

faaliyetlerini planlı bir Ģekilde yerine getirmeleri gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Planlı 

hizmet üretme, belirlenen politikaları somut iĢ programlarına ve bütçelere dayandırma ve 

uygulamayı etkili bir Ģekilde izlemede kamu kuruluĢlarının inisiyatif almaları ve aktif katılımı 

zorunlu görülmektedir. Söz konusu faaliyetlerin kuruluĢlar tarafından yürütülmesinde “stratejik 

planlama”  temel bir amaç olarak gündeme gelmektedir. 

  

 Makro düzeyde belirlenen stratejiler ve kalkınma planları kuruluĢlarınca hazırlanacak olan 

stratejik planlar, yıllık programlar ve il geliĢim planları ile birlikte genel olarak planlama ve 

uygulama sürecinin etkinliğini artıracak ve kaynakların rasyonel kullanımına katkıda bulunacaktır.  

 

B – Kılavuzun Amacı 

 

 KuruluĢ tarafından hazırlanacak olan stratejik plan; bir yandan kurum kültürü ve kurum 

kimliği oluĢumuna, geliĢimine ve güçlendirilmesine destek olurken, diğer yandan kamu mali 

yönetimi etkinlik kazanacaktır.  

 

 Son dönemde Kalkınma Planı kapsamında bütçesel sürecin etkinliğini artırmak amacıyla 

kamu harcama yönetimine yönelik çeĢitli çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Bu çerçevede, makro düzeyde 

bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere 

göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunu üzerine kurulu bir 

hesap verme sorumluluğu geliĢtirmek temek baĢlıklar olarak ortaya çıkmıĢtır.  

 

 KuruluĢların bu kılavuza uygun Ģekilde hazırlayacak stratejik planlar, kaynakların stratejik 

önceliklere göre dağıtılması hususunda makro, sektörel yönlendirici dokümanlar olacaktır.  

 

C – Kılavuzun Kapsamı  

 

 Bu kılavuz kapsamında yer alan ana baĢlıklar aĢağıda özetlenmektedir. 

 

 Kılavuzun birinci bölümünde stratejik planlama kavramını tanıtılmaktadır. 

 

 Ġkinci bölümde “neredeyiz?” sorusuna cevap verecek Ģekilde kuruluĢ içi ve dıĢı faktörlerin 

inceleneceği durum analizlinin genel çerçevesi verilmektedir.  

 

 Üçüncü bölümde “nereye gitmek istiyoruz?” sorusu çerçevesinde kuruluĢ için misyon, 

vizyon, ilkeler, stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi konusunda temel kavram ve 

yaklaĢımlar anlatılmaktadır.  

 



 

 2 

 Dördüncü bölümde “gitmek istediğimiz yere nasıl ulaĢabiliriz?” sorusu kapsamında 

uygulama stratejisi geliĢtirme konusu iĢlenmektedir. Belirlenen hedefler doğrultusunda 

temel faaliyet ve projelerin Ģekillendirilmesi ve stratejik planın bütçe süreci ile iliĢkisi ele 

alınmaktadır.  

 

 Son bölümde ise “baĢarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?” sorusuna yönelik olarak 

izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin sistematik bir Ģekilde yürütülmesi konusunda bir 

çerçeve sunulmaktadır. 

 

Yukarıda bölümler esas olarak “stratejik planlama döngüsü”nün bütünü kapsamaktadır. 

Daha basit bir Ģekilde ifade edilirse; neredeyiz sorusu ile baĢlamakta, nereye gitmek istendiği 

belirlenmekte; bugünkü arzu edilen geleceğe hangi yolla veya nasıl gidileceği ortaya konulmakta 

ve son aĢamada baĢarı ölçülmektedir. Stratejik planlama yaklaĢımının temel adımları Ģekil 1 de 

gösterilmiĢtir.  

  

Kılavuz stratejik planlama süreci stratejik planların kapsam ve içeriği konusunda genel bir 

çerçeve sunmayı amaçlanmaktadır. KuruluĢlar ortaya konan ana ilkelere ve kılavuzun genel 

yapısına bağlı kalmakla birlikte, ana ve alt baĢlıkları kendi özelliklerini de dikkate alarak 

Ģekillendireceklerdir.  

 

ġekil 1 : Stratejik Planlama Süreci 

 

 

 Plan ve Programlar 

 Piyasa Analizi 

 Hedef Kitle/Ġlgili Tarafların Belirlenmesi 

 

 

DURUM ANALĠZĠ                 NEREDEYĠZ? 

 

 KuruluĢun VaroluĢ Gerekçesi 

 Temel Ġlkeleri  

 

 

MĠSYON VE ĠLKELER 

 

 

 

 Arzu Edilen Gerçekler 

 

VĠZYON            NEREYE ULAġMAK ĠSTĠYORUZ? 

 

 

 Orta Vadede UlaĢılacak Amaçlar 

 Spesifik Somut ve Ölçülebilir Hedefler  

 

 

STRATEJĠK AMAÇLAR  

VE HEDEFLER 

 

 Amaç ve Hedeflere UlaĢma Yöntemleri 

 Detaylı ĠĢ Planları  

 Maliyetlendirme  

 

 

 

FAALĠYETLER           GĠTMEK ĠSTEDĠĞĠMĠZ YERE 

          VE                         NASIL ULAġABĠLĠRĠZ? 

  PROJELER  

 

 

 Raporlama  

 KarĢılaĢtırma  

 

 

ĠZLEME 

 

 

 

BAġARIMIZI NASIL 
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 Geri Besleme 

 Ölçme Yöntemlerinin Belirlenmesi 

 Performans Göstergeleri 

 Performans Yöntemi 

 

  

DEĞERLENDĠRME VE  

PERFORMANS ÖLÇÜMÜ 

TAKĠP EDER VE 

DEĞERLENDĠRĠRĠZ? 

 

 

 

 

 

 

D- Stratejik Planın Onaylanması, Kullanımı Ve Revizyonu 

Bu kılavuz çerçevesinde, kalkınma planları ve yıllık programlar ile diğer ilgili prgramlar 

dikkate alınarak hazırlanacak olan stratejik planlar, kuruluĢlar bütçe tekliflerini stratejik planda 

öngörülen stratejik amaç ve hedeflere iliĢkilendirmekle yükümlüdür.kuruluĢların bütçe sürecinde 

kuruluĢlar onaylanmıĢ stratejik planda yapılacak temel değiĢiklikler stratejiler stratejik planın 

onaylanmasına iliĢkin sürece tabidir.  

 

I. STRATEJĠK PLANLAMA 

Stratejik planlama, kuruluĢun bulunduğu nokta ile ulaĢmayı arzu ettiği durum arasındaki 

yolu tarif eder. KuruluĢun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaĢmayı mümkün kılacak yöntemleri 

belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakıĢ açısı taĢır. KuruluĢ bütçesinin 

stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek Ģekilde hazırlanmasına, kaynak 

tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder. 

Bu çerçevede stratejik planlama: 

DeğiĢimin Planlanmasıdır :  DeğiĢimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret eder ve 

değiĢimi destekler. Dinamiktir ve geleceği yönlendirir. Düzenli olarak gözden geçirilmesi ve 

değiĢen Ģartlara uyarlanması gerekir. 

Gerçekçidir :  Arzu edilen ve ulaĢılabilir bir geleceği resmeder. 
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Kaliteli Yönetimin Aracıdır :  Disiplinli ve sistemli bir Ģekilde, bir kuruluĢun kendisini nasıl 

tanımladığını, neler yaptığını ve yaptığı Ģeyleri niçin yaptığını değerlendirmesi Ģekillendirmesi ve 

bunlara rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmesidir. 

 

Hesap Verme Sorumluluğuna Temel OluĢturur: Hedeflenen sonuçların nasıl ve ne ölçüde 

gerçekleĢtiğinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluĢturur. 

 

Katılımcı Bir YaklaĢımdır : Stratejik planlama sürecinin kuruluĢun en üst düzey yetkilisi 

tarafından tam olarak desteklenmesi Ģarttır. Bununla beraber, ilgili tarafları, diğer yetkililerin, 

idarecilerin ve her düzeydeki elemanların katkısı, ortak çabası ve desteği olmaksızın, stratejik 

planlama baĢarıya ulaĢamaz.  

 

Diğer yandan stratejik planlama:  

 

Günü Kurtarmaya Yönelik Değildir : Uzun vadeli bir yaklaĢımdır.  

 

Salt Bir Belge Değildir: Stratejik planlama sürecinde kaynak durumu dikkate alınmakla beraber, 

yıllık bütçe ve kaynak taleplerinin stratejik planları Ģekillendirmemesi; stratejik planın, bütçeye 

yönlendirmesi gerekir.  

 

Stratejik planlama, özetle, bir kuruluĢun aĢağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı 

olur: 

 



 

 5 

 

 

 NEREDEYĠZ? 

 

 NEREYE GĠTMEK ĠSTĠYORUZ? 

 

 GĠTMEK ĠSTEDĠĞĠMĠZ YERE NASIL ULAġABĠLĠRĠZ? 

 

 BAġARIMIZI NASIL TAKĠP EDER VE DEĞERLENDĠRĠRĠZ? 

 

Yukarıda belirtilen sorulara verilen cevapları stratejik planlama sürecini oluĢturur. 

 

“Neredeyiz?” sorusu, kuruluĢun faaliyetlerini gerçekleĢtirdiği iç ve dıĢ ortamın kapsamlı bir 

biçimde incelenmesini ve değerlendirmesini içeren durum analizi yapılarak cevaplandırılır.  

 

“Nereye gitmek istiyoruz?” sorusunu cevabı ise; kuruluĢun varoluĢ nedeninin öz bir biçimde ifade 

edilmesi anlamına gelen misyon; ulaĢılması arzu edilen geleceğin kavramsal, gerçekçi ve öz bir 

ifadesi olan vizyon; kuruluĢun faaliyetlerine yön veren ilkeler; ulaĢılması için çaba ve eylemlerin 

yönlendirileceği genel kavramsal sonuçlar olarak tanımlanabilecek stratejik amaçlar ve amaçların 

elde edilebilmesi için ulaĢılması gereken ölçülebilir sonuçlar anlamına gelen hedefler ortaya 

konularak verilir.  

 

Stratejik amaçlar ve hedeflere ulaĢmak için kullanılacak yöntemler olan stratejiler ve faaliyetler 

“Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaĢabiliriz?” sorusunu cevaplandırır. 
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Son olarak, yönetsel bilgilerin derlenmesi ve plan uygulanmasının raporlanması anlamındaki 

izleme ve alınan sonuçların daha önce ortaya konulan misyon,, vizyon, ilkeler, amaçlar ve 

hedeflere ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca performansın değerlendirilmesi ve buradan elde 

edilecek sonuçlara planın gözden geçirilmesini ifade eden değerlendirme süreci ise “BaĢarımı nasıl 

takip eder ve değerlendiririz?” sorusunu cevaplandırır. 

 

Stratejik planlama çalıĢmalarına en geniĢ katılım sağlanmalı, bu kapsamda kuruluĢun değiĢik 

birimleri ve seviyelerindeki çalıĢanlar planlama sürecine dahil edilmelidir. Ayrıca kuruluĢ ortak 

aklı devreye sokarak bir bütün olarak kendisini tanıma fırsatı bulacak ve bu sürecin bir yan ürünü 

olarak kurum içi iletiĢim ve motivasyon güçlenecektir. Gerektiğinde kapsamlı bir durum analizi 

için kuruluĢun faaliyet alanıyla ilgili diğer kuruluĢların ve kesimlerin görüĢlerinin alınması 

gerekmektedir.  

 

Üst yönetim desteği ve yönlendirmesi, stratejik planlamanın vazgeçilmez bir koĢuludur. Stratejik 

planlama ekibi, üst yönetimle iletiĢim içinde gerekli çalıĢmaları yürütecek ve raporlayacaktır.  

 

Stratejik planlamanın bütün aĢamalarında önemli rol üstlenecek planlama ekibinin, durum 

analizinden baĢlayarak amaca uygun bir yapıda kurulması yapılacak çalıĢmaların baĢarısı için 

kritik bir öneme sahiptir.  
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II. DURUM ANALĠZĠ  

A-Kapsam 

Durum analizinde esas olarak Ģu değerlendirmeler yapılır:  

 

 KuruluĢun iç yapısının analizi (kuruluĢun görev ve yetkilerinin, performansının, 

sorunlarının, potansiyellerinin, kurumsal kültürünün, insan kaynaklarının, teknolojik 

düzeyinin, v.b. analizi) 

 

 Çevre analizi (kuruluĢun faaliyet gösterdiği ortamın ve dıĢ koĢulların analizi). 

 

 KuruluĢun gelecekte karĢılaĢabileceği ve etkilenecileceği geliĢmelerin analizi. 

 

 Ġlgili tarafların (kuruluĢun hedef kitlesi ve kuruluĢ faaliyetlerinden olumlu/olumsuz yönde 

etkilenenlerin; paydaĢların analizi) 

 

Durum analizine kuruluĢun kısa bir tarihçesi ile baĢlanır ve kuruluĢ misyon çerçevesinde özelikle 

son yıllarda kuruluĢun izlediği politikalar ve performansı ortaya konulur. Durum analizi yapılırken 

kuruluĢun kalkınma planları, sektörel ve bölgesel plan ve programlar ile kuruluĢ kanunundan 

kaynaklanan yetki, görev ve sorumlulukları ifade edilir. Böylece, kuruluĢ tarafından üretilen mal 

ve/veya hizmetlerin genel hedef ve politikalara uygunluğu, kuruluĢun hedef kitlesine nasıl hizmet 

ettiği, bu alanda benimsenen genel stratejilerin neler olduğu, kuruluĢun hangi kurum ve 

kuruluĢlarla koordinasyon içinde çalıĢtığı/çalıĢması gerektiği, v.b. hususlar değerlendirilir.  
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KuruluĢ Ġçi Analiz  

KuruluĢun kendi içinde durum analizi yapılırken geçmiĢ performansın değerlendirilmesinin yanı 

sıra, kuruluĢun güçlü ve zayıf yönleri ortaya konulur. Temel amaç, kuruluĢun mevcut performansı 

ve sorunlarını da dikkate alarak potansiyellerini belirlemektedir. Belirlenecek güçlü yönler 

kuruluĢun gelecekte yöneleceği hedeflere ıĢık tutacak, zayıf yönler ise kuruluĢun alacağı tedbirlere 

bazı teĢkil edecektir.  

Yukarıda belirtilenler ve benzeri konularda derlenen bilgiler ve yapılan çalıĢmalar çerçevesinde 

kuruluĢun güçlü ve zayıf yanları özet bir tabloda ortaya konur. KuruluĢ içi analiz yapmanın amacı, 

güçlü yönlerin daha etkin bir Ģekilde kullanılması zayıf yönleri telafi etmeye dönük tedbirlerin 

alınmasıdır.  

 

C- Piyasa Hedef Kitle Ve Ġlgili Taraflar Analizi  

Bu ve benzeri hususlar ıĢığında yapılan analizlerin sonuçları özet olarak verilecek ve yapılan 

çalıĢmalardan stratejik planlama sürecinde nasıl yararlanılacağı ortaya konacaktır.  

 

 

D- Varsayımlar 

 

Varsayımlar, stratejik plan hazırlayan kuruluĢun doğrudan kontrolü altında olmayan ancak strateji 

geliĢimi ve baĢarısını etkileyebilecek kuruluĢ içi ve dıĢı faktörleri ifade etmektedir.  
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BaĢarılı bir stratejik oluĢturulmasında varsayımlar çok önemlidir. Diğer bir ifadeyle, stratejik 

planın baĢarısı büyük ölçüde planlama sürecinde yapılan varsayımların gerçekleĢmesine bağlıdır.  

Varsayımların belirlenmesi büyük ölçüde kuruluĢ içi analiz ve çevre analizine dayanmaktadır. 

KuruluĢ içi analiz ve çevre analizinde; sosyo-kültürel faktörler, teknolojik faktörler, siyasi ortam, 

hukuki Ģartlar, makro ekonomik faktörler, rakipler, müĢteriler, kamu kuruluĢları, üreticiler ve 

sendikalar gibi ilgili tarafların eğilimleri birer varsayım olarak stratejik plana yansımalıdır. BaĢarılı 

bir stratejik planlamada belirlenen varsayımların stratejik planlama ekibinde tartıĢılması ve 

olgunlaĢtırılması gerekmektedir. Çünkü, varsayımlar stratejik planlamanın tüm aĢamalarında her 

birim için ortak bir baz teĢkil edecektir. Dolayısıyla, tüm bölümlerde aynı varsayımların kullanımı 

sağlanmaktadır.  

 

 

 

E-Durum Analizinin Raporlanması Ve Kullanımı 

 

Durum analizi yapılırken belgelerin incelenmesi, mülakat, anket ve benzeri çalıĢmalar, kuruluĢ ile 

ilgili çeĢitli kesimleri bir araya getiren katılımcı toplantılar gibi araçlar kullanılır. Bu kapsamda 

gerçekleĢtirilecek bazı çalıĢma kadarda kuruluĢ dıĢında uzmanlık hizmeti alınması, örneğin, 

katılımcı toplantıları tarafsız bir Ģekilde yönetecek kolaylaĢtırıcıların (moderatörlerin) kullanılması 

mümkündür.  

 

Durum analizi sonucunda elde edilen bulgular sistematik olarak raporlanır, sorumlu kiĢi ve ekipler 

tarafından değerlendirilir ve planlama sürecinin daha sonraki aĢamalarında kullanılır.  
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Stratejik plan dokümanı basit ve anlaĢılabilir bir çerçevede yazılmak durumdadır. Stratejik plana 

sadece öncelikli konular yansıtılır. Bu nedenle durum analizinin ayrıntılı dokümanları, gerekiyorsa. 

Stratejik planın eki olarak verilir.  

 

Ağrı Ġle Ġlgili Genel Bilgiler 
 
GeçmiĢten günümüze çeĢitli uygarlıklarla beĢiklik etmiĢ, güneĢin ilk doğuĢuna Ģahit olan Ġlimiz 

Ağrı aynı zamanda uygarlıkların geçmiĢ noktası olması ile de önemli bir konuma sahiptir. 

 

5137 metre yüksekliği ile gerek profesyonel dağcılara gerekse amatör dağcılara mekan olan Ağrı 

Dağı; Ġnanç turizmin merkezi olabilecek nitelikteki Nuh’un Gemisinin izi, Dünyanın ikinci büyük 

çukuru unvanı taĢıyan Meteor çukuru, Ülkemizin en büyük rakımlı gölü Balık gölü ve Türklerin 

Anadolu’daki en büyük mührü sayılan Ġshak PaĢa Sarayı ile ülke turizmine büyük katkı sağlayan 

bir ilimizdir. 

 

Büyük bir tarihi mirasa sahip olan Ağrı ilimiz bunca potansiyele rağmen, turizm boyutuyla hak 

ettiği ilgiyi almamıĢtır. Bunun için bizler bu tarihi mirası ve bu doğal güzelliklerin merkezi olan 

Ģirin ilimizi bir dizi çalıĢma ile tanıtma gayretine girdik.  

 

Ağrı merkeze bağlı 107 Köy, Diyadin Ġlçesine bağlı 61 Köy, D.Beyazıt ilçesine bağlı 86 Köy, 

EleĢkirt Ġlçesine bağlı 62 Köy, Hamur Ġlçesine bağlı 46 Köy, Patnos Ġlçesine bağlı 92 Köy, 

TaĢlıçay Ġlçesine bağlı 37 Köy ve Tutak Ġlçesine bağlı 80 Köy olup toplam 571 Köyümüz vardır. 

 

 Ġlin Coğrafi Konumu              

    
39.05 ve 40.07 kuzey enlemleri ile, 42.20 ve 44.30 doğu boylamları arasında yer alan il, deniz 

seviyesinden 1640 m yükseklikte kurulmuĢtur. Anadolu’nun Ġran’la bağlantısını sağlayan yolun 

üzerinde bulunması ile önemi artan ilin doğusunda Ġran batısında MuĢ ve Erzurum, kuzeyinde 

Kars, güneyinde Van ve Bitlis ile kuzeydoğusunda Iğdır ili bulunmaktadır. Doğu Anadolu 

Bölgesini’nin Yukarı Murat – Van bölümü içinde kalan yüksek Anadolu yaylasının devamı 

üzerinde yer almaktadır. %46’sını dağlık alanlar, %29’unu ovalar, %18’ini platolar ve %7’sini 

yaylalar oluĢturmaktadır.  

 

Dağlar       

 
5137 metreyi bulan Ağrı Dağı ile birlikte önemli sayılacak Suphan Dağı, Hama Dağı, Karadağ, 

Aladağ, Mirgemir Dağı, Çemçi Dağları Mergezer Dağları, Çiftçi Dağları ile Mızrak dağlara 

bulunur.  

 

Ovalar ve Yaylalar      
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Ağrı Ġlinin volkanik bir arazi olması nedeniyle ovalar daha çok tahıl ekimi yapılan ve mera olarak 

kullanılan yerlerdir. Ağrı ili sınırları içerisinde önemli olan ağrı EleĢkirt ovası, Doğubeyazıt ovası, 

Tutak ovası, Patnos ovası olarak sıralanır.  

 

Toprakların %7’sini kaplayan yaylalar özellikle hayvancılık açısından büyük önem taĢırlar. 

Doğuanadolu en engebeli ve en yüksek ovalarından bir çoğu Ağrı ili sınırları içerisinde 

bulunmaktadır. Örnek, Aladağ yaylaları, Sinek yaylası, Mirgemir yaylası, Davul yaylası, Kıraktin 

yaylası, Pani yaylası ve Katavin yaylası bulunmaktadır. 

 

Arazinin volkanik bir arazi olması, yağıĢların az, ısının çok düĢük olması nedeniyle dağlar ve 

ovalar çıplaktır. Arazinin %80’ni ekime uygun değildir. Eskiden Ağrı dağı, Köse dağı, Mirgemir 

dağı etekleri ormanlarla kaplı iken tahripler neticesinde bugün bitki örtüsü step görünümünü 

almıĢtır.  

 

Ağrı ilinin irili ufaklı birçok akarsu vardır. En önemlileri Keban barajı gölüne dökülen murat 

ırmağının yukarı çığrını oluĢturan derelerdir. En önemli büyük akarsuyu Fırat nehrinin ana 

kollarından olan murat ırmağıdır. Ġl sınırları içerisinde en yüksek krater gölü 2241 metrelik rakımı 

ile yurdumuzun en yüksekte oluĢmuĢ gölü bulunmaktadır. 

 

Doğubeyazı’tın 35 km doğusunda Ġran sınıra 2 km uzaklıkta, Gürbulak sınır kapısı ile SarıçavuĢ 

köyü arasında ABD Alaska’dan sonra Dünyanın en geniĢ göktaĢı çukuru, Meteor çukuru 

bulunmaktadır. 1913’te düĢen göktaĢı düĢtüğü yerde 35 metre geniĢlik 60 metre derinlikte 

bulunmaktadır. 

 

Ağrı’nın 7 ilçesi 12 beldesi 571 köyü 2000 yılı nüfus sayımına göre 528.744 nüfusu vardır.  

Ağrı ili sınırları içerisinde 3543 km Köy yolu bulunmakta bu köy yollarında 50 köy 4 Mezra 

olmak üzere toplam 54 yerleĢim yeri için 197 km Köy yolu asfaltlanmıĢtır; 482 köy 251 mezra 

yerleĢim yeri için 2467 km köy yolu stabilize yapılmıĢtır; 12 adet köy 101 adet mezra toplam 113 

adet yerleĢim yeri 395 km yol tefsiye edilmiĢtir; kar mücadelesi için 926 adet yerleĢim yeri için ve 

toplam 3543 km yol ağı mevcuttur. 

 

Ağrı ilinde 926 köy ve mezrası bulunmaktadır. Bu yerleĢim yerlerinde 318 yerleĢim yerinde köy 

ortasında çeĢme bulundurmak suretiyle içme suyu mevcuttur, 310 yerleĢim yerinde yetersiz 

içmesuyu çeĢmesi bulunmakta, 203 yerleĢim yerinde Ģebekeli içmesuyu mevcut, 51 yerleĢim 

yerinde yetersiz Ģebekeli içmesuyu mevcut, 42 yerleĢim yerinde ise içmesuyu bulunmamaktadır. 

Bu 42 yerleĢim yerinin 10 na 2005 yılında içmesuyu verilme çalıĢması yapılmaktadır.    

 

Ağrı Meteoroloji Müdürlüğünden alınan son 5 yıllık verilere göre Ocak ayında (Ortalama) 

maksimum sıcaklık -39.8 C
o
 dereceyi bulduğu  Temmuz ayında (Ortalama) Maksimum sıcaklık 

31.9 C
o
 derece olduğu görülmüĢtür. 

 

 

 

AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR 
 

Avantajlar 
 

Hayvancılık bakımından zengin olup yaylalarımız bu iĢ için elveriĢlidir.  
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Nuhun Gemisi, Balık Gölü, Meteor Çukuru, ĠshakpaĢa Sarayı gibi yerler turistik açıdan çok önemli 

yerlerdir. 

  

 

Dezavantajlar 
 

Her yılın Ekim ayından ertesi yılın Mayıs ayının 15 ine kadar havalar soğuk olup nerdeyse 5 tam 

ay kar yerde olup Köy yolları 5 ay kardan kapanmakta Köy yollarının açılması için büyük çabalar 

sarf edilmektedir. KiĢi baĢına milli gelirden düĢen pay eĢit dağılmakta Ġlimizde bu payı % 100 ünü 

kar mücadelesine harcamakta diğer yatırımlara az miktarda ödenek ayırmak zorunda kalmaktayız.  

Eğitim eksikliği, sermayeye sahip olanlar ise sermayelerini ve yatırımlarını baĢka illerde 

değerlendirmeleri neticesinde özel sektör yatırımı diğer illerle kıyaslandığında hiç yok gibidir. 

 

 

AĞRI ĠL GELĠġĠM PLANININ HAZIRLANMASI VE DEĞERLERDĠRĠLME 

GĠRĠġ:  

Bu bölümde proje hedefleri ve kapsamı, Türkye de yaĢanan geliĢmeler, Ağrı ekonomisindeki 

geliĢmeler incelenecektir. Tarkiye ve dündaya özellikle son 20 yıl içinde gerçekleĢen ekonomik 

geliĢmeler çerçevesinde Ağrı’nın geliĢme görüntüsü ve özellikleri, bunun ötesinde Ağrı’nın 

geliĢimi için çözüm önerileri geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır.  

 

1- AMAÇ: Ağrı Ġl GeliĢim Planını amacı Ağrı’nın bulunduğu coğrafyada sosyal ve ekonomik 

koĢullar içerisinde mevcut sorunların tespit edilmesi ve ilin potansiyellerine bağlı olarak 

ilin geliĢmiĢlik düzeyinin yükseltilmesi için sektörel stratejilerin belirlenmesi, ilin 

potansiyellerinin ve kaynaklarının kısa orta ve uzun vadede nasıl kullanacağına dair bir 

örgütlenmenin nasıl yapılması amaçlanmaktadır.  

 

2- KAPSAM: Planlama alanı Ağrı il sınırları içindeki bütün alanları kapsamaktadır. Plan 

kapsamında özgün geliĢtirilmesi, bu stratejiler çerçevesinde sektörel hedeflerin 

belirlenmesi ve alternatif sektörel hedeflerin belirlenmesi ve alternatif sektörel hedeflerin 

değerlendirilmesine öncelik verilecektir.  

 

3- YÖNTEM: Ağrı ili geliĢim planının tek yönlü bir bakıĢ açısı ile hazırlanması kuĢkusuz ki 

mümkün görülmemektedir. Bu planın hazırlanması ancak çok yönlü geniĢ kapsamlı bir 

yöntem ile olanaklı olmaktadır. Bunun için kendi alanlarından uzman olan kiĢilerden 
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oluĢan çok disiplinli bir çalıĢma grubunun oluĢturulması gerekmektedir. ÇalıĢma grubunun 

yanı sıra, bu grupla güçlü bir iletiĢim içinde olacak yerel kalkınma ile sivil toplum 

kuruluĢlarının bir araya gelmesinden oluĢacak bir danıĢma ve değerlendirme grubu 

oluĢturulması sağlanmalıdır. Planı hazırlayan aktörler (çalıĢma grubu) ile yerel aktörler 

(danıĢma ve değerlendirme grubu) arasında oluĢturulması amaçlanan iletiĢim ortamı 

sayesinde planın sağlıklı ve güvenilir bir Ģekilde hazırlanması için büyük bir önem 

taĢımaktadır..  

 

4- ĠÇERĠK: Ağrı Ġl GeliĢim Planının bu aĢamada amaçlanan ilin mevcut durumundaki genel 

özelliklerini sosyal ve ekonomik yapısının özelliklerini kırsal ve kentsel altyapının 

özelliklerini ortaya koymak, çevresel değerlerin potansiyellerini değerlendirmek bu 

doğrultuda aĢağıda baĢlıkları belirtilen konularda geniĢ kapsamlı araĢtırmalar yapılması 

gerekmektedir.  

 

 Ġlin Genel Özellikleri  

 Ġlin Kısa Tarihçesi  

 Jeolojik Yapı 

 Ġklim ve Bitki Örtüsü 

 Ġdari Durum 

 Ġlin Soysal ve Ekonomik Yapısının Değerlendirilmesie  

 Sosyal Yapı 

 Nüfus Yapısı 

 Eğitim-Öğretim Altyapısı 

 Sağlık  

 Sosyal Güvenlik, Ġstihdam ve Gelir Dağılımı  

 Ekonomik Yapı 

 Tarım Sektörü 

 Genel Bilgiler 

 Bitkisel Üretim 

 Sulama 

 Hayvancılık 

 Su Ürünleri 

 Ormancılık 

 Tarımsal ĠĢletmeler 

 Sanayi Sektörü 

 Ġmalat Sanayi 

 Organize Sanayi Bölgeleri 

 Küçük Sanayi Bölgeleri 

 Madencilik 

 Enerji 

 Hizmetler 

 UlaĢtırma 

 HaberleĢme  

 Bankacılık ve Sigortacılık 

 ĠnĢaat 

 Ticaret 

 Turizm  
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 Kırsal ve Kentsel Altyapı 

 Ġçme Suyu ve Kanalizasyon 

 Katı ve Atık Yönetimi 

 Kırsal Altyapı 

 Kentsel UlaĢım 

 YerleĢme ve KentleĢme 

 Konut 

 Çevresel Değerler 

 

 Öneriler sektörler bazında geliĢtirilecektir.  

 GeliĢme potansiyelleri çerçevesinde kamu ve özel sektörlerin yatırım alanları ve 

konuları tespit edilecektir. 

 Sektörler itibariyle kısa, orta ve uzun vadede proje önerileri geliĢtirilecektir. 

 Mekansal geliĢme stratejileri ve bu stratejilerin hayata geçirilmesi için gerekli araçlar 

geliĢtirilecektir. Bu çerçevede, 

 GeliĢme stratejileri, değerlendirme ve öneriler Ağrı’nın yere özgü özellikleri ve 

potansiyelleri göz önünde bulundurularacak belirlenecektir.  

 Ağrı’nın tarihi, kültürel ve çevresel değerlerinin geliĢme stratejileri içinde nasıl 

değerlerlendirilebileceği üzerinde durulacaktır.  

 Ağrı’ya özgü kentsel geliĢme örüntüsü sağlamaya çalıĢacaktır.  

 Sürecin denetime açık ve Ģeffaf bir Ģekilde yürümesinin sağlanması için özellikle 

kamunun katılımıyla teknolojik geliĢmelere dayalı izleme sistemlerinin oluĢturulmasına 

yönelik projeler oluĢturulacaktır.  

 Ağrı Ġl GeliĢim Planı(nın ilin geleceğinde pay sahibi olan tüm aktörler için bir ortak 

payda oluĢturulmasını sağlamak.  

 Bu doğrultuda etkili ve verimli bir organizasyon Ģeması oluĢturmak. 

 

Ağrı il geliĢim planın hazırlanması sürecinde temel nedenlerden bir tanesi de 

örgütlenmesidir. Örgütlenme süreç içinde yer alacak kurumların etkileĢimlerinin ve iletiĢimlerinin 

organize edilmesi gerekmektedir. 

Ağrı Ġl GeliĢyim planının hazırlanması her aĢamasında koordine edilmiĢ bir çalıĢmayı 

gerektirmektedir. Böylesi bir çalıĢmanın tek bir kurum tarafından yürütülmesi mümkün değildir. 

Bu kapsamda çalıĢmanın karĢılıklı iletiĢime ve bilgi akıĢyına olanak sağlayacak ve bir güven 

ortamında ilerlemesi önem kazanmaktadır. Bu güven ortamının temel olarak iki farklı grupta 

toplanan kurumların bir araya gelmesi ile sağlanacaktır.  
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DanıĢma ve Değerlendirme Grubu: Diğer bir değiĢle merkezi yönetimin yerel organları 

olan Valilik ve Kaymakamlıklar ile Yerel Yönetimin birimleri olan Belediyeler planın 

hazırlanmasında halkın sürekli katılımında önemli rol üstlenecek sivil toplum örgütleri, meslek 

odaları ve dernekler, iĢçi sendikaları ile Sanayi Ticaret Odaları bu grubun içerisinde yer almaları 

gerekir.  

 

ÇalıĢma Grubu: Ağrı Ġl GeliĢim Planın hazırlanması çok yönlü ve geniĢ kapsamlı bir 

yöntem ile olanaklı olmaktadır. Bunun için kendi alanlarında uzman olan kiĢilerden oluĢan çok 

disiplinli bir  “çalıĢma grubu”nun oluĢturulması gereklidir 

ÇalıĢma grubu ile danıĢma ve değerlendirme grubunun karĢılıklı bir iletiyim ve güven 

ortamı içinde çalıĢmaları planın sağlıklı ve güvenilir bir Ģekilde hazırlanması için büyük bir önem 

taĢımaktadır. Bu anlamda, oluĢturulacak katılımcı bir platformda iki grup arasında karĢılıklı 

iĢbirliği ve görüĢ alıĢveriĢinin geliĢtirilmesi gerekmektedir. 

 

III. GELECEĞE BAKIġ 

Durum analizi yapıldıktan sonra kuruluĢ stratejik planlamayla ilgili temel sürece hazır hale 

gelmiĢtir.  

KuruluĢlar, bu aĢamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, ilkelerini belirleyecek, stratejik 

amaçlarını ve hedeflerini ortaya koyacaktır.  
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A-Misyon Bildirimi 

5302 sayılı yasanın Ġl Özel Ġdaresinin görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen aynı 

kanunun 6 maddesi (a) fıkrası  Ġl Özel Ġdaresi mahalli müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla; Sağlık, 

Tarım, Sanayi ve Ticaret, Ġlin çevre düzeni planı, Bayındırlık ve Ġskan, Toprağın korunması, 

Erezyonun önlenmesi, Sosyal hizmet ve yardımlar, Yoksulları mikro kredi verilmesi, Çocuk 

yuvaları ve YetiĢtirme yurtları, Ġlk ve Öğretim kurumlarına arsa temini, Binalarının yapımı, Bakım 

ve Onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karĢılanmasına iliĢkin hizmetleri Ġl sınırları içinde; yapmakla 

görevli ve yetkilidir. Bu madde Ġl Özel Ġdaresine misyon olarak yüklenilmiĢtir. 

 

Misyon bir kuruluĢun varlık sebebidir; kuruluĢun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için 

yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına da temel 

oluĢturur.  

Misyon bildiriminde aĢağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

 Kısa, açık ve çarpıcı Ģekilde ifade edilir. 

 

 Hizmetin yerine getirime sürecin, değil, hizmetin amacını tanımlar 

 

 Yasal düzenlemelerle kuruluĢa verilmiĢ olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir. 

 

 KuruluĢun hizmet verdiği kiĢi ve kuruluĢlar belirtilir. 

 

 KuruluĢun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır. 
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B-Vizyon Bildirimi 

Vizyon kuruluĢun geleceğini sembolize eder. KuruluĢun uzun vadede neleri yapmak istediğinin 

güçlü bir anlatımıdır. Vizyon bir kuruluĢun farklı birimleri arasında birleĢtirici bir unsurdur. 

Bundan dolayı, bir çok iĢlevi yerine getiren kuruluĢlarda daha da önemli bir role sahiptir.  

 

Güçlü bir vizyon aĢağıdaki özelliklere sahiptir.  

 

 Ġdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir. 

 

 Ayırt edicidir; kuruluĢun vizyonunu diğerlerinden ayırt edici özelliğe sahiptir.  

 

 Çekicidir; kuruluĢ içinden olan ve olmayan kiĢilerin ilgisini çeker. 

 

Ġyi ifade edilmiĢ bir vizyon bildirimi aĢağıdaki özellikleri gösterir: 

 

 Kısa ve akılda kalıcıdır. 

 

 Ġlham verici ve iddialıdır 

 

 Gelecekteki baĢarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır. 

 

 Tüm kuruluĢ çalıĢanları, hizmet sunulan kitle ve diğer kiĢiler için çekicidir. 

 

Ġl Özel Ġdaresinin stratejik planına konulan projeler topluma yönelik olup kısa ve öz olarak 

Ģunlardır; Özel Ġdaresinin ĠĢhanları ve Kaymakam Konutlarının yapımı, Köy Yolları, Ġçmesuları, 
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Tarım, Kırsal kalkınma, Ġlk Öğretim Okul yapımı Lojman Yapımı. Ġl Tarım Müdürlüğünün Meyve 

bahçeleri BüyükbaĢ ve KüçükbaĢ hayvanların ıslahı ve tarımın ıslahı,  Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu,  plan ve projelerinin 2009 – 2013 yılları 

arasında tamamlanması. 

  

 

C-Ġlkeler Bildirimi 

  

Ġlkeler kuruluĢun temel değerlerinin bir ifadesidir. Kurumsal değerleri, yönetim biçimi ve 

kurumsal davranıĢ kurallarını ifade eder. ġeffaflık, eĢitlik, katılımcılık, ahlaki değerler ve kalite 

anlayıĢı ilkeler örnek olarak verilebilir. 

Bir kuruluĢun ilkelerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir. Çünkü ilkeler, kuruluĢun 

vizyonu ve misyonunu gerisinde yatan değer ve inançların temelidir. Bu ilkeler kuruluĢun 

kararlarına, seçimlerine ve stratejilerin belirlemesine rehberlik eder. Hayata geçirilen ilkeler, 

kuruluĢ kimliğinin değiĢiminde ve çalıĢanların motive edilmesinde güçlü araçlardır.  

  

Ġl Genel Meclisi yerel hizmet birimi olduğu, Demokratik Seçimler sonucu Ġldeki seçmenler 

tarafından seçilmiĢ üyelerden oluĢtuğu ve 5302 sayılı yasanın vermiĢ olduğu yetkilere istinaden Ġl 

Özel Ġdaresinin yatırım ve harcamalarının kontrol ve denetimi, Halkın seçtiği kiĢiler tararafından 

Bütçe, Kesin Hesap hakkında karar verir ve toplum adına denetim görevi yürütür.   
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D-Stratejik Amaçlar 

Stratejik amaçlar belirli bir zaman diliminde kuruluĢun ulaĢmayı hedeflediği kavramsal 

sonuçlardır. Stratejik amaçlar ve hedefler stratejik planlama sürecinde kuruluĢun “Nereye ulaĢmak 

istiyoruz?” sorusuna cevap verir.  

 

Stratejik amaç, kuruluĢun genel bir çerçevede ulaĢmayı düĢündüğü noktanın ne olduğunu gösterir. 

Stratejik amaçlar ve kuruluĢ iĢlevinin daha ileri bir noktaya götürecek nitelikte olmalı, ama aynı 

zamanda gerçekçi ve ulaĢılabilir bir özellik taĢımalıdır.  

 

Stratejik amaçların özellikleri: 

 

 Misyon, vizyon ve ilkelerle uyumlu olmalıdır. 

 

 Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır. 

 

 Önemli dıĢsal değiĢiklikler olmadığı sürece değiĢtirilmemelidir.  

 

5302 sayılı yasanın 6 maddesinin (b) fıkrası gereğince Ġl Özel Ġdaresinin mali durumu, Hizmetin 

ivediliği ve hizmetin verildiği yerin geliĢmiĢlik düzeyi dikkete alınarak;  Ağrı Ġlinin Ġl Sırları 

içerisinde alt yapı sorunlarından; Ġmar, Yol, Su, Kanalizasyon, Kati atik, Çevre, Acil yardım ve 

Kurtarma, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor, Orman Köylerinin desteklenmesi, Ağaçlandırma, Park 

ve Bahçe tesislerine iliĢkin hizmetler. 
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E-Hedefler 

Hedefler, 

 Yeterince açık ve anlaĢılabilir ayrıntıda olmalıdır. 

 

 Ölçülebilir olmalıdır 

 

 Ġddialı olmalı, fakat imkânsız olmamalıdır. 

 

 Sonuca odaklanmıĢ olmalıdır 

 

 Zaman çerçevesinde belli olmalıdır 

 

Ġl Özel Ġdaresinin 2009 – 2013 5 yıllık stratejik planı 5302 sayılı yasanın 31 maddesine göre 

düzenlenmiĢ olup bu 5 yıllık stratejik planın 5 yıl içinde en az %80 -100 oranında gerçekleĢtirmek 

ve sonuçlandırmak hedefler arasında yer almaktadır.  

 

 

IV. UYGULAMA STRATEJĠSĠ 

A-Stratejik Amaç ve Hedefleri GerçekleĢtirecek 

Faaliyetlerin (Projelerin) Belirlenmesi  

Stratejik planlama sürecinde “gitmek istediğimiz yere nasıl ulaĢabiliriz?” sorusuna cevap 

niteliğinde oluĢturulması gereken uygulama stratejisi, stratejik planın bütünü ile uyumlu ve 

karĢılıklı etkileĢime açık bir biçimde oluĢturulmalıdır.  
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Her bir hedefin yerine getirilmesinden yani hizmetin sağlanmasından sorumlu olan birimlerin rol 

ve sorumlulukları, yetkileri, organizasyon yapısı çerçevesinden açık bir Ģekilde bu aĢamada 

belirtilecektir.  

Kaynak/harcama yapısının mevcut durumu ve potansiyel göz önünde bulundurulacaktır.  

 

Faaliyet ve projelerin oluĢturulmasında ve uygulanmasında kuruluĢun göz önünde bulundurması 

gereken temel faktörler Ģu Ģekilde sıralanabilir; 

 

 Birbirleriyle etkileĢim içinde olan faaliyet ve projeler doğru olarak yerine konulmalı ve 

zamanlanması yapılmalıdır. 

 

 Her bir uygulama belirli bir hedefe yönelik olmalıdır 

 

 Diğer proje ve hedefler ile çakıĢmamalıdır 

 

 KuruluĢ faaliyet ve projelerini oluĢturma ve uygulamada yalnız bugünü ve mevcut durumu 

değil, orta ve uzun vadeli beklentileri ve değiĢimleri de hesaba katacak bir yaklaĢımı 

benimsemelidir. Ancak, kısa vadeli ya da yıllık uygulamaların aksaması veya 

baĢarısızlığının tüm uygulama stratejisini olumsuz etkileyeceği de unutulmamalıdır. 

 

 Uygulama stratejisi oluĢtururken, proje ve faaliyetleri gerçekleĢtirecek birimleri 

belirlenmeli ve gerekli yetki ve sorumluluklar açık olmalıdır 

 

 Faaliyet ve projeler uygulanırken diğer kamu kurum ve kuruluĢlar ile ilgili taraflar arasında 

iĢbirliği ve koordinasyon oluĢturulması önem arz etmektedir. Uygulamada karĢılaĢılan 

güçlüklerin giderilmesine yönelik tedbirlerin alınmasının hedeflere ulaĢılmasında önemli 

bir faktör olduğu unutulmamalıdır.  
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 ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ; 

 2009-2013 Yılları arasında, Ağrı Ġl Özel Ġdaresi Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü bünyesinde 

gerçekleĢtirilecek faaliyetler iki temel hedef çerçevesinde Ģekillendirilecektir. 

 STRATEJĠK HEDEF 1: 

 Ġlin, coğrafi bilgi sistemlerine dayalı çevre düzeni planını hazırlamak, 

 

 FAALĠYET 2009 – 2010 YILALRI ARASINDA, Ġlin sayısal arazi modeli oluĢturularak 

kurum verileri, coğrafi bilgi sistemleri bünyesindeki iliĢkisel veri tabanına aktarılacaktır.  

 2011 – 2012 yılları arasında tespit, analiz, sentez çalıĢmaları yapılacaktır. Planlama ve 

tasarım çalıĢmaları gerçekleĢtirilecektir.  

 2013 yılında, planlama çalıĢmasının kamu kurum ve sivil toplum örgütlerinin atılımıyla 

toplumsal sunumu ve değerlendirilmesi yapılarak uygulamaya aĢamasına geçilecektir. 

 

 Çevre düzeni planı kapsamında Ağrı Ġlinin kentsel ve kırsal anlamda yaĢam kalitesini 

yükseltecek, tabi ve beĢeri kaynakların en etkin Ģekilde kullanılabilmesini sağlayacak planlama 

çalıĢması yapılacaktır.Bu çalıĢma, tük kurumların ayrı ayrı yapacak oldukları sosyal, ekonomik ve 

mekansal çalıĢmaları, kapsamlı bir plan altında toplayacaktır. Bu çalıĢma sayesinde faaliyet 

çakıĢması ve kaynak israfı önlenerek kurumlar arası bir eĢ güdüm tesis edilmiĢ olacaktır. 

 

 STRATEJĠK HEDEF 2: 

 Koruma uygulama denetleme birimi (KUDEP) oluĢturulmak; 

 FAALĠYET 2009 yılında kurum bünyemizde bulunmayan ve KUDEP için gerekli olan 

personel alt yapısı tamamlanacaktır. (Arkeolog ve Sanat Tarihçisi)  

 2010 Yılında KUDEP’in ihtiyacı olan teknik donanım ve ekipman ihtiyacı temin 

edilecektir. 

 2011-2013 yılları arasında, Ġl çapındaki tüm doğal ve kentsel değerlerin envanteri 

çıkarılarak sayısal bir veri bankasında toplanacak ve kaynakların koruma, yenileme ve geliĢtirme 

çalıĢmaları gerçekleĢtirilecektir. 

 

 KUDEP, doğal, kentsel kültürel kaynakları, ilin sosyo ekonomik ve mekansal geliĢimi için, 

planlı ve bilimsel bir biçimde yönetilmesini sağlayacaktır. KUDEP, ilin kültürel kaynaklarını 

koruma kullanma dengesi içerisinde yaĢatılabilmesi ve kentsel yaĢam kalitesinin yükseltilebilmesi 

için bilimsel-teknik bir çalıĢma ortamı yaratacaktır.  

 

 STRATEJĠK HEDEF 3:  

Adres ve numarataj iĢlemleri ihale edilecektir.  

 FAALĠYET 2009 – 2013 yılları arasında 118.226 adet kapı numarası alınacaktır. 

 

 SU VE KANAL HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 FAALĠYET 1 :  (ĠÇME SUYU)  5 yıllık sürede yapılması düĢünülen 184 adet içme suyu 

projesinin yıllara göre dağılımı;  

 

   2009 yılında 27 adet 

   2010 yılında 32 adet 

   2011 yılında 37 adet 

   2012 yılında 42 adet 

   2013 yılında 46 adet 
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Ġçme suyu projesi hazırlanarak, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne sunulacaktır. 

 

 

 FAALĠYET 2 : (KANALĠZASYON) Ağrı ilinde kanalizasyon ile ilgili kırsalda herhangi 

bir çalıĢma yapılmamıĢtır. Belirlenen stratejik hedef doğrultusunda faaliyetlerin uygulanması için 

ekipler oluĢturulmalıdır. 

 

 FAALĠYET 3: Faaliyet 2 uygulandıktan sonra çalıĢmalar yürütülür. Ġçme suyu Ģebekeli 

olan köylerde kanalizasyon çalıĢmasına geçilir. Ağrı ilinin 926 adet köy ve bağlısının 663 adedi 

Ģebekelidir. Ġçme suyu Ģebekeli olan tüm köy ve bağlılarında kanalizasyon çalıĢması yapılması 

hedeflenmektedir. Kanalizasyon çalıĢmalarına 2010’da baĢlanacaktır. Ġçme suyu Ģebekeli 663 adet 

köy ve bağlıları nüfus yoğunluğuna göre önceliklendirilerek; 

 

   2010 yılında 100 adet 

   2011 yılında 145 adet 

   2012 yılında 185 adet 

   2013 yılında 233 adet 

 

 

Kanalizasyon projesi hazırlanarak Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne sunulacaktır. 

 

STRATEJĠK HEDEF 3: stratejik plan döneminde 80 adet hayvan içme suyu göleti yapımı ve 280 

adet yer üstü sulama tesisi yapımı projeleri hazırlanıp ilgili müdürlüğe verilecektir. 

 

FAALĠYET 1 : (Yer Üstü Sulama Tesisi) 208 adet projenin yıllara göre dağılımı; 

 

   2009 yılında 40 adet 

   2010 yılında 48 adet 

   2011 yılında 56 adet 

   2012 yılında 64 adet 

   2013 yılında 72 adet 

 

 Yer üstü sulama tesisinin bakım, onarım çalıĢması için etüt ve proje çalıĢması 

tamamlanarak ilğili müdürlüğe sunulacaktır. 

FAALĠYET 2 : (Hayvan Ġçme Suyu Göleti) küresel ısınmadan dolayı yaylalarda kuruyan su 

kaynakları hayvancılıkla ilgilenen çiftçiyi mağdur etmektedir. Planlanan süre zarfında 80 adet 

hayvan içme suyu göleti yapım projesi hazırlanarak ilgili müdürlüğe sunulacaktır. Yıllara göre 

dağılım; 

 

   2010 yılında 8 adet 

   2011 yılında 16 adet 

   2012 yılında 24 adet 

   2013 yılında 32 adet 

 

Hayvan içme suyu göleti, nüfus yoğunluğu fazla olan köyler öncelikli olacak Ģekilde proje 

çalıĢması tamamlanarak ilgili müdürlüğe sunulacaktır. 
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YOL VE ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

AMAÇ: 

UlaĢım; insanların ürettikleri çeĢitli ham ve iĢlenmiĢ maddelerin, haberlerin bir 

yerden baĢka bir yere nakledilmesidir. Kırsal alanda yaĢayan insanlarımızın kentlere 

ulaĢımını daha rahat yapmalarını, eğitim alanında kendilerini geliĢtirmeleri, sağlık 

hizmetlerinin seri ve acilen verilmesi gibi durumlarda daha düzgün standartlara uygun 

yollara ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

STRATEJĠK HEDEF:  

Stratejik Plan dahilinde köy yollarının standartlara uygun Ģekilde stabilize kaplama 

yapılması, köprü yapım ve geniĢletme çalıĢmaları, köy okullarının çevre düzenleme 

çalıĢmaları, mevcut köy yollarının yıllar itibariyle peyderpey sathı kaplama ile asfalt 

çalıĢmalarının yapılması ve kilit parke döĢeme ve çevre düzenleme çalıĢmaları. 

 

FAALĠYELER: 

         FAALĠYET 1:  

2009 yılında 500 km,  

        2010 yılında 450 km,  

                   2011 yılında 400 km,  

                    2012 yılında 200 km,  

                   2013 yılında 100 km  

olmak üzere 2009-2013 Stratejik Plan dönemi içinde toplam 1650 km stabilize 

kaplama yapılması, 

 

        FAALĠYET 2:  

2009 yılında --- km 

2010 yılında 100 km,  

            2011 yılında 100 km,  

               2012 yılında 100 km,  

                2013 yılında 100 km  

Toplam 400 km sathı kaplama asfalt yapımı. 

 

        FAALĠYET 3:  
2009 yılında   ----   m2 

                  2010 yılında 1000 m2,  

                   2011 yılında 1000 m2,  

                   2012 yılında 1000 m2,  

                 2013 yılında 1000 m2  

Nüfus yoğunluğu fazla olan köy okullarının yol ve çevre düzenleme iĢi kapsamında toplam 

4000 m2 kilit parke taĢı döĢenmesi. 

 

         

        FAALĠYET 4:  
2009 yılında   ---m 

                 2010 yılında 100 m,  

               2011 yılında 100 m,  

               2012 yılında 100 m,  

                 2013 yılında 100 m 

http://www.toplumdusmani.net/modules/dictionary/detail.php?id=2472
http://www.toplumdusmani.net/modules/dictionary/detail.php?id=4244
http://www.toplumdusmani.net/modules/dictionary/detail.php?id=3812
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  Olacak Ģekilde 400 m köprü yapımı. 

 

        FAALĠYET 5:  

                 2009 yılında   -- m 

                2010 yılında 100 m,  

                  2011 yılında 100 m,  

                 2012 yılında 100 m,  

                  2013 yılında 100 m 

 

 Hali hazırda bulunan ve yetersiz olan köprülerin geniĢletme çalıĢmalarının yapılması. 

 

        FAALĠYET 6: 

2009 yılında    --m, 

                 2010 yılında 240 m,  

                 2011 yılında 240 m,  

                   2012 yılında 240 m,  

                    2013 yılında 240 m 

 

Ġhtiyaç duyulan ve ihtiyaca cevap verecek Ģekilde muhtelif ebatlarda menfez yapımı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE PROJE HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  

STRATEJĠK  AMAÇ, HEDEF VE FAALĠYETLER 

 

Kırsalda yaĢayan insanların daha rahat yaĢamaları için köy yollarının standart hale getirilmesi, 

yeterli ve sağlıklı içme suyu hizmeti, Tarım  alanlarının daha verimli hale getirilmesi için arazilerin 

durumuna göre yer üstü sulama tesisi, kanalizasyon ve hayvan içme suyu göleti gibi kırsalda 

yaĢayan insanlar için zaruri ihtiyaçların yapımı, bakımı, onarımı gibi faaliyetlerin  belirli bir plan 

ve program dahilinde   etütlerinin, projelerinin hazırlanması ve ilgili müdürlüğe gönderilmesi 

çalıĢmaları amaçlanmaktadır..  

 

STRATEJĠK HEDEF 1: Köy yolları Stratejik Planında sunulan köprü, kilit parke taĢı 

döĢeme ile yol etüt projelerini yıllar itibarıyla hazırlamak. 

 

 

        FAALĠYET 1: 2009 yılında   500  km,  

                                  2010 yılında   450  km,  

                                  2011 yılında   400  km,  

                                  2012 yılında   200  km,  
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                                  2013 yılında  100  km  

 

olmak üzere stratejik plan dönemi içinde toplam 1650 km stabilize kaplama yapımına iliĢkin etüt 

yada proje hazırlanarak ilgili Yol ve UlaĢım Hizmetleri birimine sunulacaktır. 

 

        FAALĠYET 2: 2009 yılında   ---  km 

                                  2010 yılında  100 km,  

                                  2011 yılında  100 km,  

                                  2012 yılında  100 km,  

                                  2013 yılında  100 km  

 

Olmak üzere 2009-2013 dönemi içerisinde toplam 400 km sathı kaplama asfalt yapımına iliĢkin 

proje hazırlanarak ilgili Yol ve UlaĢım Hizmetleri birimine sunulacaktır. 

 

        FAALĠYET 3: 2009 yılında   ----    m2 

                                  2010 yılında  1000  m2,  

                                  2011 yılında  1000  m2,  

                                  2012 yılında  1000  m2,  

                                  2013 yılında  1000  m2  

 

olmak üzere nüfus yoğunluğu fazla olan köy okullarının yol ve çevre düzenleme iĢi kapsamında 

toplam 4000 m2 kilit parke taĢı döĢenmesi ile ilgili projenin tanzim edilerek ilgili birime sunulması 

 

         

              FAALĠYET 4: 2009 yılında    ---  m 

                                  2010 yılında   100 m,  

                                  2011 yılında   100 m,  

                                  2012 yılında   100 m,  

                                  2013 yılında   100 m 

 

 olacak Ģekilde köprü yapım projelerinin ilgili birime sunulması, 

 

        FAALĠYET 5: mevcut hali hazırda bulunan ve yetersiz olan köprülerin geniĢletme 

çalıĢmalarının yapılması ile ilgili projelerin ilgili birime sunulması. 

                             

                                 2009 yılında   ---   m 

                                 2010 yılında   100 m,  

                                 2011 yılında   100 m,  

                                 2012 yılında   100 m,  

                                 2013 yılında   100 m 

 

 

        FAALĠYET 6: 2009 yılında     --   m, 

                                  2010 yılında     50  m,  

                                  2011 yılında     70  m,  

                                  2012 yılında     90  m,  

                                  2013 yılında   110  m 

 

Söz konusu dönemde köy yollarında ihtiyaç duyulan ve ihtiyaca cevap verecek Ģekilde muhtelif 

ebatlarda menfez yapım projelerinin ilgili birime sunulması. 
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        FAALĠYET 7: Köy yolları çalıĢmaları kapsamında uygulamacı birimin talebi halinde, yolun 

standartlara uygun hale gelmesi için gerekli etüt ve proje çalıĢmaları yapılacaktır. 

 

 

STRATEJĠK HEDEF 2: Stratejik Plan dönemi sonuna kadar toplam 184 Adet içme suyu 

projesi ve 663 adet Kanalizasyon projesi yapılarak ilgili birime sunulacaktır. 

       

 

               FAALĠYET  1: (Ġçme suyu)  5 yıllık sürede yapılması düĢünülen 184 adet içme suyu 

projesinin yıllara göre dağılımı; 

 

                                                                 2009 yılında  27 adet, 

                                          2010 yılında   32 adet, 

                                          2011 yılında   37 adet, 

                                          2012 yılında   42 adet, 

                                          2013 yılında   46 adet  

 

içme suyu projesi hazırlanarak, Su-Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne   sunulacaktır. 

  

 

        FAALĠYET 2: (Kanalizasyon) Ağrı ilinde kanalizasyon ile ilgili kırsalda      herhangi bir 

çalıĢma yapılmamıĢtır. Belirlenen stratejik hedef doğrultusunda faaliyetlerin uygulanması için 

ekipler oluĢturulmalıdır. 

         

        FAALĠYET 3: Faaliyet 2 uygulandıktan sonra çalıĢmalar yürütülür. Ġçme suyu Ģebekeli olan 

köylerde kanalizasyon çalıĢmasına geçilir. Ağrı Ġlinin 926 adet köy ve bağlısının 663 adedi 

Ģebekelidir. Ġçme suyu Ģebekeli olan tüm köy ve bağlılarında kanalizasyon çalıĢması yapılması 

hedeflenmektedir. Kanalizasyon çalıĢmalarına 2010’de baĢlanacaktır. Ġçme suyu Ģebekeli  663 adet 

köy ve bağlıları, nüfus yoğunluğuna göre önceliklendirilerek ; 

                                                

                                                2010  yılında  100 adet, 

                                                2011  yılında  145 adet, 

                                                2012  yılında  185 adet 

                                                2013  yılında  233 adet 

 

kanalizasyon projesi hazırlanarak Su-Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne sunulacaktır. 

 

 

STRATEJĠK HEDEF 3: Stratejik Plan döneminde 80 adet hayvan içme suyu göleti 

yapımı ve 280 adet yer üstü sulama tesisi yapımı projeleri hazırlanıp ilgili müdürlüğe 

verilecektir. 

 

        FAALĠYET  1: (Yer üstü Sulama tesisi) 280 adet projenin yıllara güre dağılımı; 

                                             

                                            2009 yılında 40  adet, 

                                            2010 yılında 48  adet, 
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                                             2011 yılında 56 adet, 

                                             2012 yılında 64 adet,  

                                             2013 yılında 72 adet  

 

yer üstü sulama tesisinin bakım, onarım çalıĢması için etüt ve Proje çalıĢması tamamlanarak ilgili 

Müdürlüğe sunulacaktır. 

 

 FAALĠYET  2: (Hayvan Ġçme Suyu Göleti) Küresel ısınmadan dolayı yaylalarda kuruyan su 

kaynakları hayvancılıkla ilgilenen çiftçiyi mağdur etmektedir. Planlanan süre zarfında 80 adet 

hayvan içme suyu göleti yapım projesi hazırlanarak ilgili müdürlüğüne sunulacaktır. 

yıllara göre dağılım;               

                                                             2010 yılında   8 adet, 

                                                             2011 yılnda  16 adet, 

                                                             2012 yılında 24 adet, 

                                                             2013 yılında 32 adet 

hayvan  içme suyu göleti, nufus yoğunluğu fazla olan köyler    öncelikli olacak Ģekilde proje 

çalıĢması tamamlanarak ilgili Müdürlüğe sunulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ : 
 

Kültür ve Turizmin geliĢtirilmesi için her yıl için Ġl Tanıtım Rehberi Basımı Halk 

Kütüphanelerine Kitap Alımı Ġl Halk Kütüphanesi ile Patnos Ġlçe Halk Kütüphanesinin bakım ve 

Onarımı   

Meteor Çukurunun Çevre Düzenlenmesi  ve Ġçinin Temizlenmesi Müze Müdürlüğünün kurulması 

ve  Düzenlenmesi Kültür Merkezleri ĠnĢaatlarının Tamamlanması , Ġlin tanıtımı için diğer illerde 

fuar ve tanıtımlara katılmak organizasyonlar yapmak. 

 

 

 

 

 

ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ         : 
 

 Merkez ve Ġlçelerde sağlık ocağı ve sağlık evlerinin her yıl bakım ve onarımının belirli 

miktarlarda Ġl Özel Ġdaresince yapılması.  
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ĠL EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ   :  

  

 

 Ġl Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplum destekli polis teĢkilatı için ihtiyaç duyulan mal v 

malzemelerin alınması. 
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GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2009-2013 YILLARI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI 

YAPILMASI PLANLANAN İŞİN ADI MİKTARI YER 
2010 YILI 
TEKLİFİ 2011 YILI TEKLİFİ 2012 YILI TEKLİFİ 2013 YILI TEKLİFİ 

Mevcut olan Amatör Spor Sahasının 
bakım onarım(bina),idari ve soyunma 
odalarının yapılması 1 ADET 

Ġl 
Merkezi 

450,000 TL 

      

Spor Salonu 1 ADET EleĢkirt   1.000.000 TL     

Toprak Zeminli Futbol Sahası 1 ADET EleĢkirt   100,000 TL     

Toprak Zeminli Futbol Sahası 1 ADET Hamur   100,000 TL     

1500 KiĢilik Spor Salonu 1 ADET 
Ġl 
Merkezi     

1.850.000 TL 
  

Amatör Spor Klüplerine spor 
malzemesi alınması 

26 KLÜP Ġl ve Ġlçe 
Klüpleri     

260,000 TL 
  

Ġl Merkezinde mevcut bulunan spor 
tesislerinin bakım ve onarımı 

8 ADET 
        

500,000 TL 

GENEL TOPLAM 4.260.000 TL 
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 AĞRI ĠL SOSYAL HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  

1- Misyon ve Vizyon  

 

      Misyon  
      Sosyal   Hizmetler   Çocuk   Esirgeme   Kurumu   olarak,   köklü   devlet 

tecrübemiz,engin     kültür   ve  medeniyet     birikimimiz    ile  evrensel    hukuk    ilkeleri  ve   

Anayasa çerçevesinde, uluslararası sözleĢmelere, ulusal plan ve politikalara, sosyal değiĢme 

ve geliĢime   göre,   sosyal   hizmetlerin   temel   ilke   ve   esasları   ile   model   ve   niteliğini 

belirlemek.  

      Nitelikli   bir  yaĢam     sürdürmekte      güçlük    çeken    birey  ve   grupların;    

maddi,manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesinin ve ihtiyaçlarının karĢılanmasının bir    

insan    hakkı    olduğu     anlayıĢı    içinde,   sosyal    sorunlarının      önlenmesi     ve 

çözümlenmesine         yardımcı    olunmasını      ve   hayat   standartlarının     iyileĢtirilmesini  

amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü, alanla ilgili olan kesimler ile iĢbirliği 

içerisinde yürütmek.  

 

      Vizyon  

      Ülkemizde sosyal   hizmet politikasının belirlenmesi, uygulanması ve   kurumlar arası 

koordinasyonun sağlanmasında merkezi rol oynayan, sosyal hizmetlerin tüm ihtiyaç grupları 

için ulaĢılabilir olmasını sağlayan, bakıma ihtiyaç duyan bireylerin öncelikle yaĢadıkları 

ortamda kendilerine yeterli hale gelmesi için tedbirler alan ve bu hizmeti uluslararası 

standartlarda sunan bir kurum olmak.  

 

2-Ġlkelerimiz  
1. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluĢ felsefesi çerçevesinde insan haklarına, evrensel hukuk 

ilkelerine ve uluslararası sözleĢmelere bağlı çalıĢmak.  

2. Milli ve manevi değerlere bağlı olmak. 

3. Bilimsel veriye dayalı sürdürülebilir hizmet vermek. 

4. ĠĢbirliğine açık, tarafsız ve Ģeffaf olmak. 

5. Tüm hizmet verilen kesimlerin ve çalıĢanların memnuniyetini sağlamak. 

 

 3- Yasal Dayanak  
         Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan Yüksek Planlama Kurulu kararlarında ve 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kuruluĢlarının Stratejik 

Planlarını hazırlamaları ve kuruluĢ bütçelerini bu plan doğrultusunda oluĢturmaları 

öngörülmektedir. 5018 sayılı Kanunun dokuzuncu maddesi Ģöyledir; 

“ Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel 

ilkeler çerçevesinde geleceğe iliĢkin misyon ve vizyonlarını oluĢturmak,  stratejik amaçlar ve 

ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiĢ olan göstergeler 

doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı 

yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.  

         Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için 

bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve 

hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.  

      Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama 

sürecine iliĢkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla 

iliĢkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama TeĢkilatı 

MüsteĢarlığı yetkilidir.  

       Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç 

ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin 
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bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin 

bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelendirmeye iliĢkin diğer 

hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.  

      Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından 

birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluĢların bütçelerinde yer alır. 

Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleĢtirilir.  

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ıncı maddesi ile 24.12.2005 

tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15’inci maddesine dayanılarak “Strateji GeliĢtirme 

Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hazırlanmıĢtır.  

Bu yönetmeliğe göre Strateji geliĢtirme birimlerinin fonksiyonları Ģunlardır;  

1) Stratejik yönetim ve planlama. 

 a-Misyon belirleme. 

 b-Kurumsal ve bireysel hedefler oluĢturma.  

 c-Veri-analiz ve araĢtırma-geliĢtirme.  

2) Performans ve kalite ölçütleri geliĢtirme.  

3) Yönetim bilgi sistemi.  

4) Malî hizmetler. 

Bütçe ve performans programı.  

Muhasebe, kesin hesap ve raporlama. Ġç kontrol.  

     5018 sayılı Kanunda, stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve 

stratejik planlama sürecine iliĢkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve 

programlarla iliĢkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama 

TeĢkilatı MüsteĢarlığı yetkili kılınmıĢtır. Kalkınma planları ve yıllık programlar ile diğer ilgili 

programlar dikkate alınarak hazırlanacak olan Stratejik Planlar, DPT ve diğer ilgili 

kurumların öngörülen süreçlerinden geçerek yürürlüğe girecektir. Bu amaçla DPT tarafından, 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9’uncu maddesine dayanılarak 

hazırlanmıĢ olan “Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik”e göre; stratejik planlama çalıĢmalarının kapsamdaki tüm kamu idarelerine 

yaygınlaĢtırılması, aĢamalı bir geçiĢ takvimi dâhilinde yürütülecektir. Kamu idareleri ilk 

stratejik planlarını geçiĢ takvimine uygun olarak en geç 31.01.2009 tarihine kadar 

hazırlamakla yükümlüdür. Kamu idareleri hazırlık döneminde kaydettikleri geliĢmeye bağlı 

olarak, geçiĢ takviminden belirtilen tarihten önce de ilk stratejik planlarını hazırlayabilirler. 

Söz konusu geçiĢ takvimine göre Genel Müdürlüğümüz 2010-2014 yıllarını kapsayacak olan 

ilk stratejik planını, 31.01.2009 tarihine kadar değerlendirilmek üzere, DPT’ye göndermek 

zorundadır. 

 

4-Mevcut Durum 

     Ağrı Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü; Ġl Müdürlüğü ,Erkek YetiĢtirme Yurdu , Toplum 

Merkezi Müdürlüğü Huzurevi Müdürlüğü sevgi evleriyle hizmet veren hizmet mayıs ay 

itibariyle 1050 özürlü 44 çocuk 35 yaĢlı ve 165 ağır özürlüye 56 personelle hz,met veren bir 

kurumuz1056 engelliye özürlü evde bakım hizmet 165 ağır özürlü özel bakım merkezinde, 40 

çocuğa yetiĢtirme yurdunda 30 yaĢlıya huzurevinde hizmet veren bir kurumuz  

ağrının merkezinde bulunan 17 mahalle ilçelerinde buluna 107 köyde bulunan özürlü ,yaĢlı 

yetim kimsesizlere hizmet  vermek için gayret veren  

ulaĢmak istediğimiz yere genel müdürlüğümüzün imkanları sivil toplum kuruluĢlarının 

destekleri gönüllü zenginlerin kamu kurum ve kuruluĢlarının iĢbirliği içinde il özel 

idarelerinin kendi bütçesinden kurumumuza yıracağı en az % 5 payla yapacağız 

yeterli personel gerekli araç yeterli ödenek kamu kurum kuruluĢların ve sivil toplum 

kuruluĢların desteği shçek merkez ve taĢra teĢkilatından oluĢmaktadır.merkez ana birimler ve 
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danıĢma ve denetim birimleri,taĢra teĢkilatı Ġl sosyal hizmetler kurulu , il müdürlüğü, ve ilçe 

müdürlükler,ve sosyal hizmet kuruluĢlarından oluĢmaktadır. 

 

 5-Ġdarenin Amaç ve Hedefleri  
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce; korunmaya, bakıma 

veya yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaĢlı ve diğer kiĢilere götürülen sosyal hizmetlere 

öncelik tanınması esastır. 

Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve 

esenliklerinin güvence altına alınması esastır. 

Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya bölge 

farklılığı gözetilemez, hizmet talebinin hizmet arzından fazla olması halinde öncelikler, 

muhtaç olma derecesi ve baĢvuru veya tespit sırası esas alınarak belirlenir. 

Sosyal hizmet kuruluĢlarının coğrafik ve fonksiyonel görev alanlarının ve yurt sathında 

dengeli dağılımının görev boĢluğu bırakılmayacak Ģekilde düzenlenmesi esastır. 

Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç kiĢilere hizmet sunumu, insan haysiyet ve vakarına 

yaraĢır Ģekilde yerine getirilmesi esas olup, toplu yaĢam yerine kuruluĢların ev ortamına 

dönüĢtürülmesi esastır. 

Hizmetlerin sunumunda koruyucu, önleyici, eğitici hizmetlere öncelik verilmesi esastır. 

Korunmaya muhtaç çocukların Türk örf, adet, inanç ve milli ahlâkına sahip kendisine 

güvenen, insan sevgi ve saygısıyla dolu, Atatürkçü düĢünce ve Atatürk ilke ve inkılâplarına 

uygun olarak yetiĢtirilmeleri, bir iĢ veya meslek sahibi yapılmaları, koruma kararı kalktıktan 

sonra da toplum içinde izlenmeleri ve imkanlar ölçüsünde desteklenmeleri esastır. 

Muhtaç, sakat ve yaĢlıların hayatlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmesi, muhtaç 

sakatların toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecek ve üretken hale gelebilecek 

Ģekilde bakım ve rehabilitasyonlarının yapılması, bunlardan tedavisi mümkün olmayanların 

sürekli bakım altına alınması amacıyla gerekli her türlü tertip ve tedbir alınır. 

Doğal afetlerde ulusal ve uluslararası sosyal hizmet kurum ve kuruluĢlarıyla birlikte hareket 

edilmesi ve acil kurtarma ve yardım çalıĢmalarının etkili Ģekilde yürütülmesi amacıyla gerekli 

her türlü tertip ve tedbir alınır. 

   Sosyal hizmet kurum ve kuruluĢlarında çalıĢtırılacak personelin seçim ve niteliklerinin 

tespitinde ve bunların hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesinde bu kurum ve 

kuruluĢların hizmet özellikleri dikkate alınır. 

    Hizmetlerin sunumunda bilgi teknolojilerinden etkili ve yaygın bir Ģekilde yararlanılır. 

    Her türlü kaynağın etkili ve verimli bir Ģekilde kullanımı için gerekli tedbirler alınır ve bu 

amaçla diğer kamu kurum ve kuruluĢları ile STK’larla iĢbirliği yapılır.Halkın bilgi edinme 

hakkını kullanması için gerekli tedbirler alınır.Hizmetlerin sunumunda stratejik yönetimin 

geliĢtirilmesi esastır.  

 

 6-Temel Politikalar ve Öncelikler 

Kurumun hizmetlerinin Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak düzenli 

ve müessir bir Ģekilde verilmesi; kalkınma plan ve programları ile Hükümet Programının 

etkili bir Ģekilde uygulanması,  

 

Türk Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde sosyal hizmet alanında etkili ve verimli bir 

merkezi yönetimin kurulmasını sağlamak için merkezi idarenin yeniden yapılanması 

amacıyla, sosyal hizmetler hakkında kanun tasarısının yürürlüğe konulması, 

 

KıĢla tipi kuruluĢların terk edilerek, kamu kurum ve kuruluĢları, yerel yönetimler, sivil 

toplum örgütleri ve gönüllü kiĢilerle iĢbirliği yapılarak sevgi evleri ve çocuk evlerinin 

yaygınlaĢtırılması çalıĢmalarına hız verilmesi, 
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   Sokakta yaĢayan/çalıĢtırılan çocukların, örgün eğitim veya mesleki eğitime dâhil edilmeleri 

ve ailelerinin yanına veya kurum bakımına yönlendirilerek, eğitimini tamamlamıĢ ya da iĢ 

sahibi gençler olarak rehabilitasyonlarının tamamlanması ve çocukların sokağa inmelerini 

önleyici tedbirlerin alınması çalıĢmalarına hız verilmesi, 

    Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması, 

    Çocuğun kendi evi dıĢında bir kuruma yerleĢtirilmesi yerine ailesi yanında yaĢamını 

sürdürmesine Aileye DönüĢ Projesi çerçevesinde çalıĢmalara öncelik verilmesi, 

Korunma altına alınması talep edilen çocukların Kurumumuzun öncelikli koruyucu hizmet 

modeli olan sosyal yardımlarla desteklenerek kuruluĢ bakımına alınmadan aile veya yakınları 

yanında bakılmalarının sağlanması, 

    Özel veya tüzel kiĢilerce, kurum ve kuruluĢlarımıza yapılan gönüllü katkı ve katılımlarının 

sağlanması, 

     YetiĢtirme yurtlarında barınan ve 18 yaĢını doldurarak reĢit olduktan sonra Yurtlardan 

ayrılan çocukların toplum içinde desteklenerek iĢe yerleĢtirilmesi, 

5395 sayılı Kanunu kapsamında korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların 

korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması ve rehabilitasyonlarının 

sağlanması amacıyla Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Bakım ve Sosyal            

Rehabilitasyon Merkezlerinin açılması, 

Kadının ilerlemesi, güçlendirilmesi ve Ģiddete karĢı korunması için istismara uğrayan yada bu 

riski taĢıyan kadınlara yönelik koruyucu ve destekleyici hizmetlerinin verilmesi, 

Aile yaĢamını korumak, desteklemek ve sorunların çözümüne yardımcı olmak amacıyla aile 

bireylerine yönelik koruyucu-önleyici, eğitici-geliĢtirici, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerin 

yanı sıra rehberlik ve danıĢmanlık hizmetlerinin verilmesi amacıyla aile danıĢma 

merkezlerinin yaygınlaĢtırılması, 

Dezavantajlı bölgelerde geleneksel yapı içerisinde bulunan  kiĢilerin, toplumsal yaĢama 

katılma ve   birey  olma  fırsatından yoksun yaĢamalarını önlemek amacıyla toplum 

merkezlerinin yaygınlaĢtırılması, 

Korunma ve bakım altında bulunan özürlülerimizin yaĢamlarını daha rahat bir ortamda 

sürdürebilmeleri amacıyla Engelsiz YaĢam Merkezi Projesi geliĢtirilmiĢ olup, bu kapsamda 

ülke genelinde Engelsiz YaĢam Merkezlerinin yaygınlaĢtırılması, 

Özürlüyü yaĢadığı ortamdan ayırmadan, aile üyelerinin yanında evde bakımının sağlanması 

amacıyla, özürlünün ailesi ve akrabaları tarafından bakılması halinde, bakım hizmetini 

gerçekleĢtiren kiĢiye bir aylık net asgari ücret tutarında ödeme yapılarak, evde bakım 

hizmetinin sağlanması, 

Bakıma muhtaç özürlünün kendisinin ya da aile üyelerinin talebi doğrultusunda bakım 

hizmetinin özel bakım merkezleri tarafından sağlanması, 

YaĢlılarımıza hizmet sunan kuruluĢlarımızın fiziki standartları yükseltilmesi, 

YaĢlılarımıza çağdaĢ koĢullarda hizmet sunma maksadıyla evde bakım ve gündüzlü bakım 

hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması, 

Kurumun Ġnsan Gücünün Planlanması yasa ve mevzuat çerçevesinde günün koĢulları ve 

kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenmesi,  

Korunmaya ve bakıma muhtaçlara verilen hizmetin niteliğinin artırılması için Kurum 

personelinin eğitiminin sağlanması, 

Kurum hizmetlerinin Avrupa Birliği standartlarına uyumunun sağlanması,  
Kamu idarelerinde stratejik yönetim ve performans yönetimi anlayıĢının geliĢtirilmesi, 

e-devlet kapsamında teknolojik altyapıyı oluĢturmak, vatandaĢlarımızın kurum 

hizmetlerinden en iyi Ģekilde faydalanmalarını sağlamak ve sosyal hizmetlerle ilgili veri 

altyapısını oluĢturmak amacıyla hazırlanan SHÇEK biliĢim sisteminin tüm birimlerimize 

kadar yaygınlaĢtırılması, 
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VatandaĢ ile kurumumuz arasında hızlı, etkin ve sürekli bir iletiĢim sürecinin oluĢturulması, 

politika ve önceliklerimizi oluĢturmaktadır. 

 

Görevi 

Öncelikle çocuğun aile içinde yetiĢtirilmesi ve desteklenmesi için aileyi eğitim, DanıĢmanlık 

ve sosyal yardımlarla güçlendirmek, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, özürlü ve 

yaĢlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiĢtirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak 

üzere gerekli hizmetleri yürütmek 

Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karĢılayamayan ve yaĢamlarını en düĢük düzeyde 

dahi sürdürmekte güçlük çeken kiĢi ve ailelere kaynakların yeterliliği ölçüsünde ayni ve nakdi 

yardımlarda bulunmak amacıyla gerekli hizmet ve programları geliĢtirmek ve uygulamak 

 Kurum görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak amacıyla halkın gönüllü katılımın 

sağlamak ve organize etmek, toplumun örf, adet, inançlarına göre yapacağı yardım ve 

bağıĢlara iliĢkin programlar geliĢtirmek ve yürütülmesini sağlamak, bu amaçla ilgili kamu 

kurum ve kuruluĢları ile gönüllü kuruluĢlar arasında iĢbirliği yapmak, yardımda bulunmak 

isteyen kiĢi, kurum ve kuruluĢlara yol göstermek. 

f) Dernek ve vakıfların sosyal hizmetler alanındaki faaliyetlerini yönlendirmek, bunların 

bütçelerinde sosyal hizmetlere ayırdıkları payların yerinde ve verimli bir Ģekilde 

kullanılmasını sağlamak amacıyla görüĢ ve tavsiyelerde bulunmak.  

  

Ana Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler  

Çocuk Hizmetleri  

       Korunmaya Muhtaç Çocuklara;  
             · Koruyucu Aile,  

             · Evlat Edindirme,  

             · Ayni-Nakdi Yardım, hizmetleri ile aile yanında bakım,  

             · Çocuk Yuvaları,  

             · Sevgi Evleri ve Çocuk Evleri,  

             · Çocuk ve Gençlik Merkezleri   ile de kuruluĢta bakım hizmetleri verilmektedir.  

       GeçmiĢ     yıllarda   korunmaya      ve  bakıma     ihtiyacı  olan   çocuklara    verilen   

hizmetlerin kuruluĢ bakımında yoğunlaĢması söz konusu iken, hizmetlerde konsept 

değiĢikliğine gidilerek her   çocuğun   sağlıklı  bir   aile   ortamında   yaĢama   hakkının   

olduğu   gerçeğinden   hareketle   aile yanında bakımlarının sağlanması hizmet önceliğimiz 

olarak belirlenmiĢtir.  

       Aile   Yanında   Bakım  yoksulluk   içinde   olup   da   temel   ihtiyaçlarını  

karĢılayamayan   ve yaĢamlarını en düĢük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kiĢilere ve 

ailelere kaynakların yeterliliği   ölçüsünde     yapılan   ayni   ve  nakdi    yardımları    

kapsamaktadır.     Bu   yardımlardan korunma kararlı kuruluĢta bakılan çocuklardan ailesi 

yanında bakılabilecek olanlar, korunma kararlı   sırada   bekleyen   çocuklar   ile   hakkında   

korunma   kararı   alınmak   talebiyle   baĢvuruda bulunulup,   korunma   kararı   alınmaksızın   

ekonomik   destek          ile   ailesi   yanında   bakılabilecek durumda olan çocuklara öncelik 

tanınmaktadır.  

       Koruyucu   Aile   hizmeti,   çeĢitli   nedenlerle   öz   ailesi   yanında   bakılamayan   

çocukların, kısa    veya   uzun   süreli   olarak   bakımlarını    üstlenen   aile  yada  kiĢilerin   

yanında,    devlet denetiminde   yetiĢtirilmeleri   olarak   tanımlanmakta   ve   bu   hizmeti   

veren   aile   yada   kiĢilere Koruyucu Aile denilmektedir.  

       Koruyucu aile bakımının, çocuğa sağladığı aile ortamı çocuğun psiko-sosyal geliĢiminin  

sağlıklı bir  Ģekilde  gerçekleĢtirilmesi açısından önem taĢımaktadır.   Kurum bakımının 

çocuk  

üzerindeki etkilerine yönelik yapılan araĢtırmalar incelendiğinde de bu bakım türünün sadece  
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pahalı olmadığı, çocuğun geliĢimini bazı yönlerden eksik tamamlamasına da yol açtığı ortaya  

çıkmıĢtır.   Bu   nedenle   tüm dünya   da   korunmaya   muhtaç   çocuklar   için   en   çok   

tercih   edilen bakım Ģekli Koruyucu Aile bakımıdır.  

       Genel Müdürlüğümüz Korunmaya muhtaç çocukları koruyucu ailelerden gelen talepler  

doğrultusunda   koruyucu   ailelerin   yanına   yerleĢtirir.   Ayrıca   ailelerin   koruyucu   aile   

olmaları konusunda   çeĢitli   çalıĢmalar     yaparak   daha   çok   çocuğun   aile   ortamında   

yetiĢtirilmesi   için çalıĢmalar yapar.       Evlat   Edinme;   bir   çocukla,   durumu   evlat   

edinmeye   uygun   bir   kiĢi   arasında   hukuki bağlar sağlanarak çocuk ebeveyn iliĢkisinin 

kurulmasıdır.  

 Genel     Müdürlüğümüze         bağlı   kuruluĢlarda      bakılan   korunmaya       muhtaç     

çocuklardan durumu   evlat   edinme   hizmetinden   yararlandırılmaya   uygun   bulunanlar,   

sosyal   çalıĢmacının hazırladığı rapor ve ilgili mahkemenin kararı ile evlat edinebileceği 

belirlenmiĢ aileler yanına yerleĢtirilir.  

       Çocuk Yuvaları, 0-12 yaĢ arası korunmaya muhtaç çocukların, bedensel, eğitsel, psiko-

sosyal geliĢimlerini,  sağlıklı bir  kiĢilik  ve  iyi alıĢkanlıklar  kazanmalarını sağlamakla 

görevli ve yükümlü yatılı sosyal hizmet kuruluĢlarıdır.  

       Yaptığımız tüm çağdaĢ dönüĢüm çalıĢmalarına rağmen,  ihmal,   istismar, kötü muamele 

ve   çeĢitli   nedenlerle   aile   veya   yakınları   yanında   bakılamayacak   durumda   olan   

çocukların ailelerinin    yanında    desteklenmeleri      mümkün       olamamaktadır.       Bu   

durumdaki      çocuklarımız yuvalara yerleĢtirilir. 

       Halen     hizmet    vermekte     olan   yurt  ve   yuvalarımızın     hemen hemen     

tamamının     fiziki Ģartları iyileĢtirilerek koğuĢ tipinden oda sistemine dönüĢtürülmüĢ ve 

kapasiteleri azaltılarak odalarda     kalan    çocuk    sayısı  odaların    büyüklüğüne       göre  2   

ile  8  arasında     olacak   Ģekle getirilmiĢtir. Böylece kuruluĢ bakımından kaynaklanan 

olumsuzlukların en aza indirgenmesi hedeflenmiĢtir. 

       Sevgi   Evleri,  Çocukların   toplu   yaĢamın   beraberinde   getirdiği risklerden   

etkilenmeden ev   ortamı  ve   aile   sıcaklığının   oluĢturulmaya   çalıĢıldığı,10-12   çocuğun   

kaldığı;   bağımsız   ve bahçeli binalardan oluĢan yeni bir hizmet  modelidir. Bu hizmet  

modelinin  yaygınlaĢtırılması çalıĢmaları hızla devam etmektedir.  

       Çocuk        Evleri,         KuruluĢ      bakımında  kalan     çocuklarımızın        ev  

sıcaklığını hissedebilecekleri,ev ortamının oluĢturulduğu      apartman   dairelerinde;toplumsal 

yaĢamı  ve komĢuluk       iliĢkilerini  yaĢayarak     öğrenebilecekleri,     5-6   çocuğun     bir  

ararda aldığı hizmet modelidir. Bu modelin de yaygınlaĢtırılması çalıĢması devam etmektedir.  

       Çocuk       ve   Gençlik     Merkezleri;       Sosyal    tehlikelerle    karĢı    karĢıya    olan 

sokakta yaĢayan/çalıĢtırılan  çocuk ve    gençlerin      rehabilitasyonları ve    topluma  yeniden 

kazandırılmalarını sağlamak amacıyla oluĢturulan merkezlerdir.  

       Ayrıca   Genel   Müdürlüğümüzce   “Özel   KreĢ   ve   Gündüz   Bakımevleri   ile   Özel   

Çocuk Kulüpleri KuruluĢ ve ĠĢleyiĢ Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince özel ve tüzel 

kiĢilerce 0–12     yaĢ   grubu    çocuklara    hizmet     vermek    üzere    açılacak    kuruluĢların    

açılıĢ,  iĢleyiĢ   ve denetimleri yapılmaktadır.  

 

Gençlik Hizmetleri  
         Genel   Müdürlüğümüz   Korunmaya   muhtaç   çocukların   ve   gençlerin   tespiti,   

korunma altına   alınması,   bakımı,   eğitimi,   bir   iĢ  ve   meslek   sahibi   yapılarak   

topluma   faydalı   insanlar haline getirilmesi ile ilgili hizmetleri gerçekleĢtirir.  

       GeçmiĢ      yıllarda   korunmaya       ve  bakıma     ihtiyacı   olan   çocuklara     verilen   

hizmetlerin kuruluĢ bakımında yoğunlaĢması söz konusu iken, hizmetlerde konsept 

değiĢikliğine gidilerek her   çocuğun   sağlıklı  bir   aile   ortamında   yaĢama   hakkının   

olduğu   gerçeğinden   hareketle   aile yanında bakımlarının sağlanması hizmet önceliğimiz 

olarak belirlenmiĢtir.  
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       Genel     Müdürlüğümüz         13   –  18   yaĢ   arası  Korunmaya        Muhtaç    

Çocuklara     ve  Ġlgili Ailelere;  

              · Koruyucu Aile,  

              · Evlat Edindirme,  

              . Ayni-Nakdi Yardım,    hizmetleri ile aile yanında bakım,  

              · YetiĢtirme Yurtları,  

              · Sevgi Evleri ve Çocuk Evleri,  

              · Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri  

              · Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri ile de kuruluĢta bakım hizmetleri 

vermektedir. 

         YetiĢtirme Yurtları, 13-18 yaĢ arası korunmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak ve   

bir   iĢ veya   meslek  sahibi edinmelerini ve topluma   yararlı kiĢiler   olarak   

yetiĢtirilmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan sosyal hizmet kuruluĢlarıdır.  

         YetiĢtirme     Yurtlarındaki     tüm   hizmetler    13   Kasım     1995   tarihli  Resmi     

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren YetiĢtirme Yurtlarının KuruluĢ ve ĠĢleyiĢine ĠliĢkin 

Yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir.  

         Gençlik Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığına bağlı halen 113 yetiĢtirme yurdunda ve bağlı  

birimlerde 3570 kız, 6836 erkek olmak üzere 10406 çocuk koruma altındadır.  

       YetiĢtirme   yurtlarına   yerleĢtirilen   çocukların   Türk   örf,   adet,   inanç   ve   milli   

ahlakına sahip, kendine güvenen, insan sevgi ve saygısıyla dolu Atatürkçü düĢünce ve 

Atatürk Ġlke ve Ġnkılâplarına   bağlı  olarak   yetiĢtirilmelerine,   bir   iĢ  ve  meslek   sahibi 

olmalarına,   18   yaĢından sonra da izlenip desteklenmelerine özen gösterilmektedir.  

         Sevgi Evleri, Çocukların toplu yaĢamın beraberinde getirdiği risklerden etkilenmeden 

ev   ortamı  ve   aile   sıcaklığının   oluĢturulmaya   çalıĢıldığı,10-12   çocuğun   kaldığı;   

bağımsız   ve bahçeli    binalardan     oluĢan   yeni   bir  hizmet    modelidir.    Genel    

Müdürlüğümüz bu hizmet modelinin yaygınlaĢtırılması çalıĢmalarını hızla devam 

ettirmektedir.  

         Yeni yapılacak kuruluĢların en fazla 30-60 kapasiteli, ev tipine (apart) uygun biçimde 

projelendirilerek düzenlenmesi ve çocuklarımızın ev ortamında yetiĢtirilmeleri 

amaçlanmaktadır .  

         KuruluĢlarda       bir  dönüĢüm      çalıĢması    yürütülmektedir. AĢağıda     belirtilen   

sevgi evlerinin projesi ve inĢaatı devam etmektedir. 2007 Yılında Niğde Sevgi evlerinin 

açılıĢı yapılarak hizmete açılmıĢtır.14 sevgi evinin ise   inĢaatı   devam   etmektedir.    KoğuĢ   

tipi   yetiĢtirme   yurtlarının   kapatılarak    sevgi   evlerine taĢınmaları amaçlanmaktadır.  

         Ayrıca Sevgi Evi modelinde Karabük- Safranbolu ve Niğde illeri ile baĢlatılan sevgi  

evleri    (dubleks    bağımsız    evler)   süratle  yaygınlaĢtırılmaya      çalıĢılmakta,    

kuruluĢların    yaĢ grupları yeniden yapılandırılmaktadır.  

         Tüm      bu    çalıĢmalarda     amaç     geçmiĢ     yaĢamlarında       olumsuz      

deneyimlere      ve yoksunluklara   maruz kalmıĢ çocukların,  profesyonel destek  ve  mesleki 

çalıĢmalarla   yeni ve istenilen davranıĢ modellerinin daha uygun ve sağlıklı mekânlarda 

kazandırılmasıdır.  

       Çocuk       Evleri,         KuruluĢ     bakımında       kalan     çocuklarımızın       ev    

sıcaklığını hissedebilecekleri,   ev   ortamının   oluĢturulduğu   apartman   dairelerinde;   

toplumsal   yaĢamı   ve komĢuluk      iliĢkilerini  yaĢayarak     öğrenebilecekleri,     5-6  

çocuğun     bir  arada   kaldığı   hizmet modelidir. Bu modelin yaygınlaĢtırılması çalıĢması 

devam etmektedir. Çocuk Koruma Kanununun kurumumuza verdiği ek görevler nedeniyle 

10/02/2007 tarihli 5579   sayılı   kanun   ile      2828   Sayılı   Kanunun   3’üncü   maddesinin   

(f)     bendine   11’nci   alt bendinden   sonra   gelmek   üzere   kanun   değiĢikliği   

yapılmıĢtır.   Çocukların   rehabilitasyonuna yönelik açılacak kuruluĢların tanımlandığı 

aĢağıdaki alt bentler eklenmiĢtir.  
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    “Koruma   Bakım   ve   Rehabilitasyon   Merkezi”;   Suça   yöneldikleri   tespit   edilen 

çocukların davranıĢ bozukluklarını gidermek amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya 

kadar geçici süre bakım ve korunmalarının sağlandığı bu süre içerisinde aile, yakın çevre ve 

toplum ile iliĢkilerinin düzenlenmesine yönelik çalıĢmaların yürütüldüğü, 7-18 yaĢ kız ve 

erkek çocuklara yönelik ayrı ayrı yapılandırılan yatılı sosyal hizmet     kuruluĢları  olarak      

tanımlanmıĢtır.      Kanunda       tanımlanan      bu   kuruluĢlar     ihtiyaç duyulan illerde 

açılmakta ve söz konusu çocukların yerleĢtirmesi sağlanmaktadır.  

     “Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi”; Duygusal, cinsel ve/veya fiziksel istismara   

uğramıĢ çocukların   olumsuz   yaĢam   deneyimlerinden   kaynaklanan   travma ve/veya 

davranıĢ bozukluklarını giderme amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici 

süre bakım ve korunmalarının sağlandığı bu süre içerisinde aile, yakın çevre ve toplum ile 

iliĢkilerinin düzenlenmesine yönelik çalıĢmaların yürütüldüğü kız ve erkek çocuklara yönelik 

ayrı ayrı yapılandırılacak yatılı sosyal hizmet kuruluĢları olarak tanımlanan bu kuruluĢlara 

sosyal rehabilitasyonu sağlanacak çocukların yerleĢtirme çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır.  

         Ayni Nakdi Yardım Hizmeti          Bir çocuğun     en iyi bakıldığı ortam aile ortamıdır. 

Sağlıklı bir ailede çocuğun Ģiddet ve her   türlü  istismardan    korunması   daha   kolaydır.Bu       

nedenle   çocuklarımızın     bir  aile  içinde bakımının sağlanması amacıyla alternatif 

hizmetler geliĢtirilmesine çalıĢılmaktadır. YetiĢtirme   yurtlarımızda   korunma   altında   

bulunan   çocuklardan        ise   2397’si   ayni   ve nakdi   yardımla   desteklenerek   aile   

yanında,   213’ü   koruyucu   aile   yanında   bakılmaktadır.    

Bu çocukların aile yanında desteklenmesi suretiyle topluma kazandırılması sağlanmakta,  

verilen hizmetle bu çocukların kurum bakımına alınmaksızın toplumdaki risk gurubu 

içerisinde yer almasını engellemektedir..  

 

         3413 Sayılı Kanun ve Çocukların ĠĢe YerleĢtirilmesi:  
         25.02.1988   tarih   ve   3413   sayılı   Kanunda   “Kamu   Kurum   ve   KuruluĢları   

reĢit   olana kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 

bakılan ve korunan çocuklar için her yılbaĢındaki, hangi statüde olursa olsun serbest kadro 

mevcutlarının binde    biri  nispetindeki    kısmını   ayırarak   bu   çocuklar   arasında    

yapılacak    sınavda   baĢarılı olanlar arasında atama yaparlar”         denilmektedir. Kamu 

Kurum ve   KuruluĢlarının bu yasaya çerçevesinde yaptıkları personel alımına göre 

Kurumdan ayrılan gençlerin iĢe yerleĢtirilmesi iĢ ve iĢlemleri takip edilmektedir.  

 

Yaşlı Bakım Hizmetleri  
       Kurumun       yaĢlılara  yönelik    hizmetleri    yatılı  bakım    ve  gündüzlü     bakım    

hizmetleri Ģeklinde sürdürülmektedir.  

       Huzurevleri   ruh  sağlığı  yerinde  olan  ve   bulaĢıcı  hastalığı  olmayan  60   yaĢ  

üzerindeki yaĢlı   kiĢileri   huzurlu  bir   ortamda   korumak,     bakmak    ve   bu   kiĢilerin   

sosyal   ve   psikolojik gereksinimlerini karĢılamak amacıyla kurulan kuruluĢlardır.  

       Yurt   çapında   yayılmıĢ   huzurevlerinde   sosyal   güvencesi   olan   ya   da   olmayan   

yaĢlılara korunma, bakım, sosyal ve psikolojik ihtiyaçların karĢılanması hizmetleri verilir.  

       Huzurevi YaĢlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde ise; ruh sağlığı yerinde olup, 

bulaĢıcı hastalığı olmayan,  yatağa bağımlı,  fiziksel veya zihinsel gerilemeleri nedeniyle özel  

ilgi,   destek   ve   koruma   gerektiren   yaĢlı  kiĢilerin   yaĢamlarını   sağlık,   huzur   ve   

güven   içinde sürdürmeleri      amacıyla    kendi    kendilerini   idare   edebilecek    bir  

Ģekilde    rehabilitasyonları, tedavisi mümkün olmayanların ise, sürekli olarak özel bakımları 

sağlanır.  

         YaĢlı   DayanıĢma   Merkezleri  ile   yatılı   kurum   bakımına   gereksinim   duymayan   

ve ekonomik-sosyal durumu ne olursa olsun ev ortamında yaĢayan yaĢlıların  

             · Sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karĢılamak,  
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             · BoĢ zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak,  

             · YaĢam koĢullarını iyileĢtirmek,  

             · Günlük yaĢamla ilgili etkinliklerine yardımcı olmak,  

             · Rehberlik ve mesleki danıĢmanlık yapmak,  

             · Kendi olanakları ile karĢılamakta güçlük çektikleri konularda destek hizmetleri            

vermek,  

             · Sosyal       iliĢkilerini  ve   aktivitelerini   arttırmaya    yönelik   çalıĢmalar    yapmak                   

amaçlanmıĢtır.  

          Her   geçen   gün    yaygınlaĢtırılan    bu  hizmet    modeli   ile  yaĢlılara  sosyal   

hayatlarını güçlendirebilecekleri çeĢitli alternatifler sunulur.  

         Ailesi   yanında     yaĢayan     Alzheimer   hastası     yaĢlılara   yönelik    olarak  da;   

Gündüz bakımlarını      sağlayarak     ailesine   destek    hizmetleri    verilir.  YaĢlıların    evde   

tek   baĢına kalmasından       kaynaklanan      riskleri   ortadan    kaldırarak    güvenliği     

sağlanır,   oluĢabilecek ajitasyon azaltılır ve yaĢlıları aktif hale getirecek çeĢitli etkinlikler 

düzenlenir.  

         Aileleri   ile   dayanıĢma    ve  paylaĢımı   geliĢtirerek,   ailelerdeki   çaresizlik   ve  

suçluluk duygularının   azalmasını   sağlamak   üzere;   “Alzheimer   Hastası   YaĢlılar   

Gündüzlü   Bakım Merkezi” aracılığıyla hizmet verilir. 

         YaĢlanma       Ulusal    Eylem     Planı   kapsamında       Ulusal    Eylem     Planında    

yer   alan eylemlerin     uygulamaya      dönüĢtürülebilmesi      için,  planda    yer  alan   

eylemlerden,     yaĢlıların sorunlarının     büyüklüğü     ve   önceliği   göz   önünde     

bulundurularak,     öncelikle    uygulanması gerekenlerin   stratejik   planlama   yaklaĢımı  

içinde   belirlenmesi   ve   eylemler   için   hazırlanacak “Uygulama Programı”nın esaslarını, 

çerçevesini, izleme, değerlendirme ve yönlendirilmesine yönelik mekanizmanın Genel 

Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde, DPT MüsteĢarlığı ve ilgili kuruluĢların     iĢbirliği   ile  

oluĢturulması     gerekli   görülmekte      olup   bu   yönde     çalıĢmalar yapılmaktadır.  

         Genel     Müdürlüğümüzün         koordinatörlüğünde       Ġl   Sosyal    Hizmetler     

Müdürlükleri tarafından   gönüllü,   resmi   kurum   ve   kuruluĢların   katkılarıyla   18-24   

Mart   tarihleri   arasında “YaĢlı Haftası” , 1 Ekim’de de“ Dünya YaĢlılar Günü” tüm yurtta 

çeĢitli sosyal ve kültürel etkinliklerle kutlanır.  

 

 

 

 Özürlü Bakım Hizmetleri  
   Ülkemizde sosyal hizmet konusunda ihtisas kurumu olma özelliğine sahip olan Genel  

Müdürlüğümüz,         özürlü   bireylere    yönelik   hizmetleri,    yatılı  ve   gündüzlü    olarak    

hizmet vermekte olan kuruluĢlarımız ve evde bakım hizmet modeli aracığı ile sunulmaktadır. 

       Bakım       ve    Rehabilitasyon        Merkezlerimizde;          özürlü     bireylerin     bakım     

ve rehabilitasyonuna yönelik hizmetler verilir.  

         KuruluĢlarımızda, özürlü bireylerin öncelikle insan onuruna yakıĢır  Ģekilde bakımına,  

beslenmesine,   korunmasına,   becerilerinin   geliĢtirilmesine   ve   sosyal   hayata   uyumuna   

iliĢkin bakım ve sosyal rehabilitasyon hizmetleri sunulur. 

         Bakım hizmetleri kapsamında;  özürlülerimizin   beslenmesi,   korunması,   temizliği 

gibi birincil yaĢam ihtiyaçları giderilir.  

       Sosyal       rehabilitasyon      hizmetleri      kapsamında       da;    özürlülerimizin       var     

olan yeteneklerinin ve becerilerinin korunması ve geliĢtirilmesi için  

     · Egzersiz çalıĢmaları;  

     · Atletizm, yüzme, basketbol, futbol gibi sportif çalıĢmalar; 

     · Resim, müzik, folklor, tiyatro gibi sanatsal ve kültürel etkinlikler;  



 

 40 

     · Seramik  iĢleri, el iĢi, galoĢ üretimi, ahĢap doğrama, tarımsal çalıĢmalar  gibi iĢ uğraĢı          

faaliyetleri  

     · Geziler, kutlamalar, eğlenceler gibi sosyal etkinlikler gerçekleĢtirilir.  

         Bu     çalıĢmalar     dâhilinde     özürlülerimiz,     ulusal    ve   uluslar   arası   

yarıĢmalara      ve etkinliklere katılarak birey ve grup olarak baĢarmanın, değerli olmanın ve 

üretebilir olmanın mutluluğunu yaĢaması sağlanır.  

         Bunların      yanında     bakımlarını      üstlendiğimiz      özürlü    bireylerin     

tedavisine,    tıbbi rehabilitasyonuna,        özel   eğitimine     ve   mesleki     eğitimine,    

mesleki     rehabilitasyonuna       ve istihdamına iliĢkin hizmetlerin, ilgili kurum ve 

kuruluĢlardan alınmasına veya bu hizmetlerin ilgili kurum ve kuruluĢların desteği ve 

yönlendirmesi ile  iĢbirliği içinde birlikte sunulmasına çalıĢılır.  

       Gündüzlü olarak hizmet veren merkezlerimizde ise,  Özürlü bireylere nitelikli bakım ve    

rehabilitasyon     hizmeti    sunulmakta, özürlü     bireylere    sahip   ailelerin   ve   annelerin 

kendilerine daha çok zaman ayırması ve üzerlerindeki bakım yükünün hafifletilmesi yönünde 

çalıĢmalarda bulunulur.  

       Bu    merkezlerimizde,       danıĢmanlık      ve  destek    hizmetlerimizle,     özürlülerin    

aileleri   ile birlikte    yaĢamalarına      ve   normal    bir   toplumsal     ortamda     iĢlevlerini   

yerine   getirmelerine yardımcı olunmaktadır.  

       Yatılı ve   gündüzlü   hizmet   verilen   merkezlerimizde özellikle  yetiĢkin özürlüler   için   

iĢ-uğraĢı   atölyeleri   oluĢturularak   mesleki   rehabilitasyona   yönelik   çalıĢmalar   yapılır.  

ĠĢ-uğraĢı atölyelerinde      ahĢap    iĢletmeciliği,    oyuncak      imalatı,   galoĢ    yapımı,    

santral   operatörlüğü, çiçekçilik vb. iĢ kollarında çalıĢmalar yapılmaktadır. Özellikle görme 

özürlüler rehabilitasyon merkezlerinde,   spastik   çocuklar   rehabilitasyon   merkezlerindeki   

iĢ-uğraĢı  atölyeleri   geliĢmiĢ durumdadır.  

       Evde  Bakım  Hizmeti  ile  de;            Kurumumuz,        özürlü   bireylerin    yaĢamlarını     

öncelikle bulundukları       ortamda    sağlık,    huzur   ve   güven     içinde   sürdürmesi     

yönünde      çalıĢmalarını sürdürürken,      ihtiyacı   olan   bakıma     muhtaç     özürlülere    

geçici   veya   sürekli   bakım     hizmeti sunulması      yönünde      çalıĢmalarına     devam     

etmektedir.    Özürlülerimize       hizmet    sunumunda, özürlünün   biyolojik,   fiziksel,   

psikolojik   ve   sosyal   ihtiyaçları  da   dikkate   alınarak,   öncelikle yaĢadığı   sosyal     ve  

fiziksel   çevreden     ayrılmaksızın,     aile  ortamında     hizmet    verilmesi    esas 

alınmaktadır. Belirtilen esaslar doğrultusunda 5378 Sayılı Yasa kapsamında bakıma muhtaç 

özürlünün   akrabası   tarafından   evde        bakım    hizmeti   sunumunda        bir  aylık  net   

asgari   ücret tutarında ödeme özürlüye bakan kiĢiye yapılmaktadır.  

       Bakıma   muhtaç  özürlünün akrabaları tarafından   bakımının   mümkün olmaması 

halinde ise   bakım     hizmeti    kurum     bakımı    (özel   ve   resmi   kurum     ve   

kuruluĢlara     ait  merkezler)aracılığıyla     da   verilebilmektedir.      Özel   kuruluĢlarda      

bakılan    özürlü    içinde   Kurumumuz tarafından     iki   aylık  net  asgari   ücret  tutarında   

ödeme     bakım   hizmeti   sunan      özel   kuruluĢa yapılmaktadır.  

 

    Aile Kadın ve Toplum Hizmetleri  
         Koruyucu-önleyici  sosyal  hizmetler;  kiĢilerin  korunmaya   ve  kurum bakımına   

ihtiyaç duymasına neden olabilecek sorunların önceden tespit edilerek ortadan kaldırılmasına 

yönelik uygulamalardır. Genel    Müdürlüğümüz  koruyucu ve   önleyici    hizmetlerinin    

önemli  bir bölümünü “Aile   DanıĢma     Merkezleri”, “Kadın Konukevleri”ve“Toplum      

Merkezleri” aracılığı ile yerine getirir.  

       Aile   DanıĢma      Merkezlerinde   genellikle       aile  ve  çocuk    iletiĢim  sorunları,   

ekonomik sorunlar, psikolojik sorunlar, aile içi Ģiddet, kadına yönelik  Ģiddet, evlilik öncesi 

danıĢmanlık, sığınma      evi  talebi   gibi   nedenlerle    yapılan    baĢvurular     kabul   edilir   

ve   bu   baĢvurular doğrultusunda      gerekli   mesleki    çalıĢmalar   yapılarak    Aile 
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bireylerini   gereksinim     duydukları hizmetlere     yönlendirilir.   Ayrıca    bu   hizmetlere    

ulaĢım   ve   hizmetlerin    içeriği  konularında rehberlik yapılır.  

       ÇatıĢma      ve  sorunların    yaĢandığı     aile  bireylerine    yönelik   bilgi,   bilinç  

düzeyinin yükseltilmesine      ve   sorun   çözme    kapasitelerinin    artırılmasına    yönelik   

mesleki    çalıĢmalar (bireysel ve grup çalıĢmaları) gerçekleĢtirilir.  

       Evlilik öncesi evliliğe hazırlık,  cinsel sağlık,  eĢ seçimi ve  aile  içi iletiĢim konularında  

eğitim vererek, aile sistemini güçlendirmeye yönelik mesleki çalıĢmalar yapılır.  

       Çocuk      mahkemeleri      tarafından     çocuklar    için  verilmiĢ    olan    danıĢmanlık,     

tedbir kararlarının izlenmesi ve yerine getirilmesi sağlanır.  

       Aile   DanıĢma     Merkezlerinin   tanıtımı   ve    etkinliliğinin   artırılması   yönelik   

çalıĢmalar yapılır.  

       Ailenin önemine, iĢlevlerine dikkat çekme, kamuoyu oluĢturma, aile bireylerinin görev  

ve sorumluluklarını vurgulama amacıyla sosyal kültürel faaliyetler düzenlenir.  

       Kadına     ve   çocuğa   yönelik  Ģiddeti   önleme,    Kadının   Ġnsan   Hakları   konusunda   

bilinç düzeyini arttırmaya yönelik faaliyetler yapılır.  

       Kadının  Ġnsan Hakları, Baba Destek Programı,   Anne Çocuk Eğitimi Programı,   Benim  

Ailem   Eğitim   Programı   uygulanmakta   olup,   programların   içeriğinde  Ģiddet,   öfke   

kontrolü, iletiĢim,   olumlu   olumsuz   disiplin   yöntemleri   konuları   iĢlenmekte,   aile   

bireylerinin   iletiĢim becerileri, eğitici potansiyelleri ile sorun çözme becerilerinin 

geliĢtirilmesi çalıĢmaları yapılır.  

       Kadın     konukevlerinde;        “Sosyal   Hizmetler     ve  Çocuk    Esirgeme     

Kurumu’na      bağlı   Kadın Konukevleri   Yönetmeliği”        doğrultusunda;   eĢler   arası  

anlaĢmazlık   nedeniyle   evini   terk   eden   yada terk   edilmesi   sebebiyle   yardıma   

ihtiyaç   duyan,   fiziksel,   cinsel,   duygusal   ve   ekonomik   istismara uğrayan,   boĢanma   

veya   eĢin   ölüm   nedeni   ile   ekonomik   ve   sosyal   yoksunluk   yaĢayan,   istenmeyen 

evliliklere zorlanan, evlilik dıĢı hamile kalan yada çocuk sahibi olan ve bu nedenle ailesi 

tarafından kabul     edilmeyen,     önceden    alkol   veya    uyuĢturucu     madde     bağımlısı    

olup   tedavi   görmüĢ     ve alıĢkanlıklarını   terk   eden,   cezaevinden   yeni   çıkmıĢ   olup    

yardım   ve   desteğe   ihtiyacı   olan,   çevre koĢulları nedeniyle ekonomik ve sosyal 

yoksunluk içine düĢmüĢ kadınların kabulü yapılır.  

       Kadınların     ve  yanlarında    getirdikleri   çocuklarının    sağlık,  psiko-sosyal     ve  

hukuki    yardım, beslenme, giyim, eğitim, öğrenim, harçlık, ulaĢım vb. ihtiyaçları karĢılanır. 

       Kadınların     durumlarının,     aileleri  yada   eĢleri  ile  olan  anlaĢmazlıklarının     

incelenmesi     ve sorunlarının giderilmesine yönelik mesleki çalıĢmalar yapılır.  

       Yapılan   mesleki   çalıĢmalar    ıĢığında   Ģiddete   uğrayan   kadınlarda    Ģiddet   sonucu   

ortaya   çıkan umutsuzluk, değersizlik, suçluluk, utanç ve korku gibi duyguların aĢılması, 

özgüven ve özsaygının yeniden yapılanması, yeni   yaĢam     seçeneklerini    sağlıklı   biçimde     

belirleyebilmeleri     yönünde psikolojik destek, danıĢmanlık, hukuksal rehberlik sunulur.  

       Kendilerine      yeterli  olabilecekleri   bir  iĢ  ve   meslek    edindirmeleri    için  gerekli   

önlemlerin alınmasına çalıĢılır.  

    Aile veya eĢle bir araya gelmeyi tercih etmeleri durumunda ailenin Ģiddet içermeyen bir 

ortam haline   gelmesi   ve   çocukların  Ģiddetten   uzak,   sağlıklı   bir   ortamda   yetiĢmesi   

için   aile   iliĢkilerinin sağlıklı sürdürülmesinin sağlanması yönünde izleme faaliyetleri 

sürdürülür.  

       Yukarıda      belirtilen   çalıĢmaların     yanı   sıra  ortaya   çıkabilecek     değiĢik    

sorunlar    karĢısında dinamik   bir   yaklaĢımla  Ģiddet   kurbanlarına   gereken   tüm   

hizmetlerin   çok   disiplinli   ekip   çalıĢması anlayıĢıyla sunulmaktadır. 

 

       Toplum   merkezlerinde   ise;   bireylerin   bilgi,        bilinç   ve  beceri   düzeylerini   

arttırmaya yönelik eğitim programları yapılmaktadır. Bu programlar çerçevesinde;  
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     · Her yaĢ için eğitimi destekleme programları,  

     · ĠĢ ve meslek edindirmeye yönelik çalıĢmalar,  

     · Gelir getirici etkinlikler,  

     · Çevre geliĢtirme çalıĢmaları  

     · Sosyal-kültürel ve sportif etkinlikler gerçekleĢtirilir.  

 

Sosyal Yardım Hizmetleri  
         Yoksulluk   içinde   olup,   temel   ihtiyaçlarını   karĢılayamayan   ve   yaĢamlarını   en   

düĢük düzeyde   dahi   sürdürmekte   güçlük   çeken   korunmaya,   bakıma   ve   yardıma   

muhtaç   öncelikle çocuklar olmak üzere kiĢi ve ailelere kaynakların yeterliliği ölçüsünde 

yardımlar yapar. Genel Müdürlüğümüz          bu   yardımlara      iliĢkin   iĢ  ve   iĢlemlerini   Ġl   

ve  Ġlçe    Sosyal    Hizmetler Müdürlükleri aracılığıyla yürütmektedir.  

          Genel     Müdürlüğümüz        sosyal    yardım    ve   hizmetlerle    ilgi  esasları,   sosyal   

hizmet politikası    ve    hedeflerine    uygun     olarak    tespit   etmek,    çalıĢma    planı    ve   

programlarını hazırlamak,      uygulamak       ve   bu   konuda     ilgili  Bakanlık,    Kurum      

ve  KuruluĢlar     arasında koordinasyon ve iĢbirliği sağlamak görevini de yerine getirir.  

         Sosyal Yardım ve hizmetlerle ilgili alanlarda araĢtırma, yayın ve tanıtma faaliyetlerini  

gerçekleĢtirir.          Toplumun        örf,  adet   ve  inançlarına    göre    yardım    ve   bağıĢlara    

iliĢkin  programlar geliĢtirmek   ve   yürütülmesini   sağlamakta,   bu   amaçla   ilgili   kamu   

kurum   ve   kuruluĢları   ile gönüllü     kuruluĢlar    arasında   iĢbirliği  yaparak,    yardımda     

bulunmak      isteyen   kiĢi,  kurum    ve kuruluĢlara yol gösterir.  

         Ġllerdeki     sosyal   hizmet     kurullarının    çalıĢmalarını     takip   ederek     kararların    

ilgili birimlere duyurulmasını temin eder.  

         Genel     Müdürlük       Merkez     TeĢkilatı   ile  Genel     Müdürlüğün      Ġllerde    

temsilcisi    ve uygulatıcısı olan Ġl Sosyal Hizmetler  Müdürlüklerinin çalıĢmalarına ait  

esasları düzenler    ve uygulamaları takip ve koordine eder. Ġl ve Ġlçe Müdürlüklerinin, araç, 

gereç, ödenek, yatırım plan   ve   programlarına      iliĢkin   standartların   belirlenmesi   ve   

dağılımlarında     ilgili   birimlerle iĢbirliği yapar. 

Stratejik Amaç:  Yoksulluk   içinde   olup,   temel   ihtiyaçlarını ve çocuklarının eğitim sağlık 

ve diğer giderlerini karĢılamayan   ve   yaĢamlarını   en   düĢük düzeyde   dahi   sürdürmekte   

güçlük   çeken   korunmaya,   bakıma   ve   yardıma   muhtaç   öncelikle çocuklar olmak üzere 

kiĢi ve ailelere kaynakların yeterliliği ölçüsünde yardımlar yapmak       

Stratejik Hedef:Ağrı Merkez ve ilçelerinde korunmaya ve bakıma muhtaç 1000 aileye yardım 

yapmak 

Çıktı Hedefleri 

1. 2013 yılında 1000 aileye nakdi yardım yaparak çocuklarının eğitimlerine devam etmesini 

sağlamak 

2.2013 yılı sonuna kadar zengin işadamları ve firmalarla görüşerek yapılan aynı yardımları 

korunmaya ve bakıma muhtaç kişilere dağıtmak 

 

         Sokakta ÇalıĢtırılan Çocuklar  

Stratejik      Amaç:Ağrı      genelinde      çocukların      sokak,     meydan,      pazar     veya 

caddelerde cami önlerinde   çalıĢtırılarak      kullanılmalarını        önlemek.       Bu    amaçla 

çocuklara yönelik koruma, eğitim ve sosyal destek hizmetleri sunmak.  

Stratejik  Hedefleri. Sokakta çalıĢtırılan çocukların tahmini yıllık ortalama 600 olan sayısını 

2013 yılı sonuna kadar %40 oranında azaltmak ve bu çocukların her yıl %50’ine koruma, 

eğitim ve sosyal destek hizmeti vermek  

 Sokakta çalıĢan çocukları tespit eden mobil ekiplerin çoğaltılması. 

 Sokakta çalıĢan çocukları tespit eden mobil ekiplerin personelinin niteliği ve miktarının 

artırılması, gerekli teknik donanımın sağlanması.. 



 

 43 

  Çıktı Hedefleri  

1. 2013  yılı sonuna kadar sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocuklara                                       

yönelik sosyal destek hizmeti veren Toplum Merkezi sayısını ikiye çıkarmak 2009 yatırım 

programına alınan Toplum Merkez binasının kısa sürede tamamlanmasını sağlamak. 

2.   2009-2013 yılları arasında sokakta çalıştırılan çocuklardan alışveriş yapılmamamsı ve 

çocuklara iş yaptırılmaması    yılı  sonuna     kadar   çocuklardan     alışveriş  yapılmaması  

halkın bu konuda daha duyarlı hale getirilmesi için yerel ve ulusal basında gerekli olan 

duyuruların  basın yayım yoluyla yapmak 

3.   2013 yılı sonuna kadar il sosyal hizmetler müdürlüğünde görevli Sosyal Çalışmacı 

,psikolog Sosyolog gibi görevlendirilerek ailelerine gerekli eğitimi vermek bu amaçla il Özel 

İdaresi tarafından bir araç görevlendirmek 

4  Sokakta çalışan çocukları tespit eden mobil ekiplerin personelinin niteliği ve miktarının 

artırılması, gerekli teknik donanımın sağlanmak. 

 İlk Adım İstasyonu  
Stratejik Amaç.  Sokakta yaĢayan çocuk ve gençleri her yıl yeniden tespit ederek bu   kiĢilere   

ilk   adım   istasyonları   aracılığıyla   bakım,   korunma,   eğitim   ve   sağlık hizmetleri 

vermek.  

Stratejik  Hedefi.  Ġlk adım istasyonları aracılığıyla sokakta yaĢayan çocuk ve    gençlere     

verilen    hizmetlerin      yeterliliğini    2013     yılı  sonuna     kadar    %50  düzeyine 

çıkarmak.  

Çıktı Hedefleri  
 1. 2013 yılı sonuna kadar bir ilk adım istasyonu açmak 

 

 Çocuk Yuvaları  
 Stratejik   Amaç.         Ağrı Merkez ve ilçelerinde 0-12   yaĢ grubundaki   korunmaya ve 

bakıma    muhtaç  çocukların tamamına bakım, korunma, eğitim ve sağlık hizmetleri vermek.  

 Stratejik  Hedefleri. Ağrı genelinde 2013 yılına gelindiğinde indiğinde 100-200            

olacağı  tahmin   edilen   korunma   altına   alınması  gereken   çocuklar   için   en   az   10 

çocuk evi açmak ve koruma bakım altına alınan çocukların %50 sini çocuk evlerine almak bu 

çocuklara ev ortamında eğitim,sağlık ve bakım hizmeti vermek  

 Çıktı Hedefleri                            
1.   2013     yılı  sonuna 10 çocuk evi açmak  Toki tarafından yapılan Eylül 2009 tarihinde 

kurumuza teslim edilecek olan iki  katlı dubleks evleri model olarak kullanıp Şuan 4 olan 

çocuk evlerinin sayısını 10 „a çıkarmak  

 3.   2013   yılı  sonuna   kadar   toplumda   çocuk  evlerine ağırlık vermek 10 çocuk evinin 

açılmak                 

 

Yetiştirme Yurtları 
Stratejik   Amaç.  Ağrı Merkez ve Ġlçelerinde 13-18 yaĢ grubundaki korunmaya muhtaç  

gençlerin tamamına bakım, korunma, eğitim ve sağlık hizmetleri vermek.  

Stratejik Hedef.  Ağrı Merkez ve Ġlçelerinde 2013 yılına gelindiğinde 200–300 olacağı 

tahmin edilen ve yetiĢtirme yurtlarında veya grup evlerinde korunma altına alınması   gereken        

gençlerin      %50’ına      bakım,      korunma,       eğitim     ve   sağlık hizmetleri vermek.  

Çıktı Hedefleri  
1.   2013   yılı   sonuna   kadar  Ağrı‟da   200-300   civarında   olacağı   tahmin  edilen 

korunma altına alınması gereken gençler için 10  grup evi açmak.  

2.   2013 yılı sonuna kadar Ağrı Erkek Yetiştirme Yurdu olarak kullanılan binanın ev 

ortamına dönüştürülmesi ile ilgili yapılan çalışmaların tamamlanması 

3.    2013     yılı sonuna kadar gençlerin hayata farklı yönlere kaymalarını engellemek yeni  

bir hayata hazırlamak yeni şartlara uyum göstermelerini  temin etmek amacıyla  ilk etapta 
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daha önce tekel binası olarak kullanılan şimdi atıl durumda olan eski tekel binası   gençlik 

merkezi olarak düzenlemek daha sonra şehir merkezinde Gençlik Merkezlerinin sayısını 2013 

yılına kadar 2 ye  çıkarmak  

 

Acil Müdahale Ekipleri  
Stratejik Amaç.  Ağrı  genelinde Acil Müdahale Ekipleri oluĢturmak suretiyle acil   sosyal   

hizmet   gereksinimi   duyan   çocuk,   kadın,   engelli   ve   yaĢlılara   seri   bir Ģekilde hizmet 

ulaĢtırmak.  

            Ağrı Merkez ve ilçelerinde ALO 183 Aile Kadın Çocuk Özürlü ve Sosyal Hizmet 

DanıĢma Hattı  yapılan   ihbar   ve  Ģikâyetleri   kabul   edecek olan Acil Müdahale 

aracılığıyla sosyal hizmete ihtiyaç duyan çocuk, kadın, engelli ve yaĢlılara seri bir Ģekilde 

hizmet götürmek.  

Stratejik   Hedefi.       Ağrı Merkez ve Ġlçelerinde acil müdahale ekiplerini oluĢturmak       

 Çıktı Hedefi  
1. Ağrı Merkezde Emniyet Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ortaklaşa iki acil müdahale 

ekibi oluşturmak  

2. İlçelerde Emniyet müdürlükleri tarafından Acil Müdahale Ekipleri oluşturmak 

      3. Halkın gerekli duyarlılığın göstermesi için Ağrının yerel televizyonu Atr04 ve yerel 

radyolarda Alo 183 Aile Kadın Çocuk Özürlü ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı  ile ilgili 

gerekli duyuru ve ilanları yapmak 

 

Geçici Evler  

Stratejik Amaç. ÇeĢitli nedenlerle evlerine gitmeyen tedaviyi kabul etmeyen gündüz sokakta 

kalan tıbbi müdahaleyi ve sosyal rehabilitasyonu reddeden ve kalıcı merkezlerde barınmak 

istemeyen gençler için geçici barınma imkanı sağlamak  

Stratejik   Hedefi.  ÇeĢitli nedenlerle evlerine gitmeyen tedaviyi kabul etmeyen gündüz 

sokakta kalan gençleri tespit edip geçici kalmaları için barınaklar açmak     

Çıktı Hedefleri  
1. 2013 Çeşitli nedenlerle evlerine gitmeyen tedaviyi kabul etmeyen gündüz sokakta   yaşayan   

gençlerin   olumsuz   hava koşullarından   etkilenmemeleri   ve   geceyi   dışarıda   

geçirmemeleri   için Ağrı merkezde gece evi açmak 

  

Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri  
Stratejik  Amaç. Duygusal, cinsel ve/veya fiziksel istismara   uğramıĢ çocukların   olumsuz   

yaĢam   deneyimlerinden   kaynaklanan   travma ve/veya davranıĢ bozukluklarını giderme 

amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre bakım ve korunmalarının 

sağlandığı bu süre içerisinde aile, yakın çevre ve toplum ile iliĢkilerinin düzenlenmesine y  

Sokakta        yaĢamak       zorunda     kalan    çocuk     ve   gençlere     yönelik bakım, 

korunma, eğitim ve sağlık hizmetleri vermek. Bu çocukları Rehabilitasyon Merkezleri  

aracılığıyla topluma yararlı bireyler olarak kazandırmak.  

Stratejik Hedefi.  Sosyal Rehabilitasyon Merkezini 2013 yılına kadar açmak,  sokak   

çocuklarına   hizmet   vermek.    

Çıktı Hedefleri 

 1. 2013 yılı sonuna kadar Sosyal Rehabilitasyon Merkezi  30 yatılı birim oluşturmak.  

  2.   2013   yılı  sonuna   kadar   yapılan  sosyal rehabilitasyon    sonucu   topluma                              

kazandırılan     gençlerin    kurum     bakımı    sonrası   kendi   yaşamlarını                              

kurabilmeleri için Sosyal Rehabilitasyon Merkezi sayısını 2 ye çıkarmak.  
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Küçük Yaşlarda Evlendirilen Çocuklar  
Stratejik   Amaç.         Küçük yaĢlarda evlendirilen kız   çocuklarını korumak . Bu çocukların 

bakımını, rehabilitasyonunu eğitimlerini sağlamak için gerekli tedbirleri almak. 

Stratejik     Hedefi.         2013   yılı  sonuna   kadar  küçük yaĢlarda evlendirilen çocuk 

yaĢlarda anne olan kızların sayısını azaltmak.  

Çıktı Hedefleri  
1.  2013   yılı  sonuna  kadar küçük yaşlarda evlendirilen çocukları korunmalarını sağlamak 

için gerekli olan 14 kişi kapasiteli 7 kişilik 2 grup evi açmak. 

 

Uyuşturucu Madde Kullanan Çocuklara Yönelik Merkezler  
Stratejik   Amaç.  Giderek   yaygınlaĢan   uyuĢturucu   madde   kullanımının   olumsuz  

etkilerinden çocuk ve gençlerimizi korumak için gerekli tedbirleri almak ve bunun  

için uygun merkezler açmak. Madde bağımlılığı ve zararları konusunda Ġl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ile eĢgüdüm içinde liselerde bilinç düzeyinin arttırılması. 

Stratejik  Hedefi.  Madde bağımlılığı ve zararları konusunda Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 

eĢgüdüm içinde tüm liselerde seminer ve sempozyumlar düzenlenmesi. 

 Ġl  Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Ġl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte  uyuĢturucu madde  ile 

mücadele birimleri kurularak 2013 yılı sonuna kadar gerekli rehabilitasyon ve tedavileri 

yapmak 

Çıktı Hedefleri 

1. 2011 yılı sonuna kadar uyuşturucu madde ile mücadele için Emniyet,                              

Sağlık, Eğitim ve Sosyal Hizmetler temsilcilerinin yer aldığı ve sosyal                              

hizmet   uzmanı,   psikolog,   doktor,   eğitimci   ve   rehberlik   ve   psikolojik                               

danışmanları görev aldığı“Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi” oluşturmak. Bu merkez 

tarafından yılda 400 aileye eğitim vermek. 

2.Ağrı Merkezde bulunan bütün liselerde ve ilköğretimin son sınıflarında bulunan öğrencilere 

uyuşturucu  madde kullanımı ile ilgili seminer ve sempozyumlar düzenlenecek 

  

Kimsesizler Evi  
Stratejik   Amaç.  ÇeĢitli   nedenlerle   sokakta   yaĢamayı   tercih   eden   veya   kalacak  

yeri     olmayan       18-60     yaĢ  grubundaki          kiĢilere    geçici     yatılı   barınma      

imkânı sağlamak.  

Stratejik      Hedefi.   Ağrı Merkez ve Ġlçe Merkezlerinde bulunan kiĢilerin kalmaları için 

geçici barınaklar yapmak gittikçe artacak olan bu sayı için gerekli tedbirler almak   

Çıktı Hedefleri  

1. 2013 yılı sonuna kadar Ağrı Merkezde bir Barınma evi açmak   

 

Kadın Konukevleri . 

Stratejik       Amaç.       Ekonomik         yoksunluk,       aile   içi  Ģiddet ,Töre Namus 

cinayetlerinden  ve   diğer    sosyal     ve psikolojik   sorunlar   nedeni   ile   aile   bütünlüğü   

bozulan,   dıĢlanan   himayeye   veya yönlendirmeye    muhtaç      hale   gelen     kadın    ve   

ailelere    gerekli    sosyal    hizmetleri vermek. 

Stratejik Hedefi.Halen Ağrı Huzurevine geçici kalması için savcılıklar ve emniyet müdürlüğü 

tarafından gönderilen kadınlar için iki bölümden oluĢan  kadın konuk evi açmak 

Çıktı Hedefleri  
1. 2013 yılı sonuna kadar Ağrı Merkezde Sosyal hizmet uzmanlarının denetiminde 1 kadın 

sığınma evinin yada bir kadın konuk evi açmak . 

2.2013  yılı sonuna kadar açılacak kadın konuk evine  çocuklu olan ailelerin kalabileceği bir 

bölüm açmak  
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 Toplum Merkezleri 

Stratejik    Amaç.       Hızlı    toplumsal      değiĢme,       kentleĢme       ve   göçün      yarattığı 

sorunlarda        bireylerin,      grupların      ve    ailelerin     yaĢadıkları       güçlüklerle      baĢ 

edebilmeleri       için   koruyucu-önleyici,         eğitici-geliĢtirici    ve   rehabilite    edici    

iĢlev gören toplum merkezi hizmetlerini yaygınlaĢtırmak.  

Stratejik    Hedefi.   2013  yılı   sonuna   kadar   halen   1  olan   toplum   merkezi Sayısını 

artırmak büyük ilçeler olan Patnos ve Doğubeyazıt’ta birer toplum merkezi açmak toplum 

merkezi hizmetlerinden yararlanan kiĢi sayısını 2013 yılı sonuna kadar %25 arttırmak   

Çıktı   Hedefleri  

1. 2013 yılı sonuna kadar 1 olan toplum merkezi sayısını Merkezde iki Patnos ve 

Doğubeyazıt’ta birer olmak üzere 4 e çıkarmak  

 

 

Aile Danışma Merkezleri  

Stratejik Amaç.  Hızla geliĢen ve değiĢen aile yapısının bütünlüğünün korunması ve    

sorunlarının      yerinde     müdahale      ile   çözülmesi      amacıyla       aile danıĢma 

merkezleri açmak.  

Stratejik Sonuç Hedefi. Ġl sınırları içerisinde  1 aile danıĢma merkezi  

oluĢturmak. 

Çıktı Hedefleri  
1. Ağrı Merkezde bir aile danışma merkezi oluşturulmak. 

  

Huzurevleri  
Stratejik Amaç.Sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde bulunan yaĢlıları merkez  ilçe ve 

köylerde tespit etmek. YaĢlıların bakımı ve korunmaları ile ilgili gerekli hizmetleri vermek 

halen hizmet veren Ağrı Huzurevi Müdürlüğünün fiziki Ģartlarını iyileĢtirmek  ihtiyaçları göz 

önünde bulundurarak huzurevlerinin sayısını artırmak.  

Stratejik   Sonuç   Hedefi.  2013   yılı   sonuna   kadar   huzurevlerinde   hizmet   verilen kiĢi 

sayısını %50 oranında artırmak.  

Çıktı Hedefleri  
 1.   2013   yılı   sonuna   kadar   her   biri  50   yatak   kapasiteli   1   ve   2   kiĢilik                             

odalardan   oluĢan,   toplam   100   yatak   kapasiteli   yeni   bir   adet   bahçeli                              

huzurevi yapmak.  

 

Özürlü ve yaşlı Bakım Merkezi 

Stratejik   Amaç.        Tedavisi   mümkün   olmayan ve aynı zamanda bakacak kimsesi 

olmayan  yaĢlıları ve özürlüleri   tespit   ederek  bu   kiĢilerin sürekli bir biçimde bakımlarını 

sağlamak  

Stratejik Sonuç Hedefi. 2013 yılı sonuna kadar özel durumları nedeniyle bakıma muhtaç       

olan   yaĢlı ve özürlüleri bakım merkezine yerleĢtirmek 

Çıktı Hedefleri  
2.   2013  yılı   sonuna   kadar   özel   durumları   nedeniyle   bakıma   muhtaç                              

yaĢlı ve özürlülerin ilimizde bulunan özel bakım merkezlerine yerleĢtirmek                                             

 

 

 

 

YaĢlı DayanıĢma Merkezleri  
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Stratejik Amaç. Hayatını evde yalnız veya ailesi ile birlikte geçiren yaĢlıların boĢ zamanlarını 

değerlendirmelerine yardımcı olmak, yaĢam koĢullarını iyileĢtirmek, sosyal iliĢkilerini ve 

aktivitelerini artırmak amacı ile yaĢlı dayanıĢma merkezleri açmak.  

Stratejik Sonuç Hedefi. Desteğe ihtiyaç duyan yaĢlılara yönelik olarak her ilçede YaĢlı     

DayanıĢma        Merkezleri       oluĢturmak.       Bu    merkezlerden        yararlanan       yaĢlı 

sayısını 2013 yılı sonuna kadar yılda 1000 binin üzerine çıkarmak. 

Çıktı Hedefleri  
1. 2011 yılı sonuna kadar desteğe ihtiyaç duyan yaşlılara yönelik olarak  her ilçede Yaşlı 

Dayanışma Merkezleri oluşturmak. 

 

 

  

Koruyucu Aile Hizmetleri  
Stratejik Amaç. ÇeĢitli nedenlerle öz ailesinde bakımları sağlanamayan çocukları anne-baba   

özelliği   taĢıyan   uygun   aile   veya   kiĢilerin   yanına   vererek   söz   konusu çocuklara bu 

ailelerin yanında devlet denetiminde bakmak.  

Stratejik Hedefi. Koruyucu aile yanında bakımı sağlanabilecek nitelikteki çocukların   verilen   

“koruyucu   aile   hizmetlerini”   2013   yılı  sonuna kadar   bu   çocukların   arttırmak   

Çıktı Hedefleri  
1. Kurum bakımından bazı sakıncaları da içermesi nedeniyle Koruyucu aile sayısını 

artırmak  

    

Engellilere Yönelik Mimarı,  Hizmetler . 

Stratejik Amaç. Engelli rampa ve kaldırımlarının çağdaĢ standartlara uygun hale getirilmesi. 

Stratejik Hedefi Mimari tasarım ölçütleri ve yapılaĢma koĢulları belirlenirken engellilerin 

ihtiyaçlarının dikkate alındığı düzenlemelerin yapılması. 

Çıktı Hedefleri  

1.Yapılan kamu binalarının  ve yolların kaldırımların ve toplu taşıma araçlarının  engellilerin 

faydalanabileceği şekilde düzenlenmesi. 
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ĠL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI STRATEJĠK PLAN 

 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

1. Bitki hastalık ve 

zararlıları ile mücadele 

Çiftçi kimyasal mücadeleyi 

bilmiyor 

2009 yılında 30.000 dekar 

alanda süne sürveyi 

yapılacak 

-1 adet 4x4  taĢıt alınması 

-Alet ekipman ihtiyacı 

-Ġlaç alınması 

-Ağaç alımı ve dikilmesi 

-ĠĢletme tarafından ilaç 

alınarak bedeli karĢılığında 

çiftçilere verilecek 

-Eğitim ve yayım 

çalıĢmaları 

 

120.000 

90.000 

Ġl Özel Ġdaresi 

Çiftçi katkısı 

Yonca hortumlu böceğine 

karĢı 5.000 dekar alanda 

mücadele yapılacak 

25.000 

80.500 

Ġl Özel Ġdaresi 

Çiftçi katkısı 

Yabancı ota karĢı 35.000 

dekar alanda zirai macadele 

Kültürel mücadele 

yöntemleri bilinmiyor 

2.000 dekar ağaç dikimi 

Zirai ilaç bayileri yetersiz Döner Sermaye ĠĢletmesinde 

ilaç satılması 
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Çiftçi Eğitim ve yayım 

çalıĢmaları yetersiz 

Basılı ve görsel yayın 

araçları kullanılacak 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

3- Sığır cinsi ve Tek 

Tırnaklı hayvanların 

tanımlanması ve 

izlenilmesi çalıĢmaları 

6 aylık büyükbaĢ 

hayvanların küpelenmesi 

gerekmektedir 

50.000 büyükbaĢ hayvanın 

küpelenmesi 

  

50.000 

-Ġl Özel Ġdaresi 

-Döner Sermaye ĠĢletmesi 

 

 Tek tırnaklı hayvanların 

kimliklendirilmesi 

2.000 adet tek tırnaklı 

hayvanın kimliklendirilmesi 

 15.000 

 

25.000 

-Döner Sermaye ĠĢletmesi 

-Çiftçi katkısı 

4- El sanatları faaliyetleri Kadın çiftçiler aile 

ekonomisine katkı 

sunamamaktadırlar 

2009 yılında 3 adet halı 

kursu açılması, konserve ve 

diğer kıĢlık yiyeceklerin 

hijyenik bir Ģekilde 

saklanmasının eğitim ile 

öğretilmesi 

-Tezgah alınması 

-Halı ipliği alınması 

-Eğitici öğretmen 

-Kurs merkezi 

-TaĢıt kiralanması 

-Eğitim ve yayım 

90.000 Ġl Özel Ġdaresi 

5- Tarımsal kooperatifler Çiftçilerimizin kooperatif 

konusunda bilgilerinin 

yetersizliği  bu sebeple 

organize olamamaları 

Potansiyeli olan 

köylerimizde en az birer 

adet tarımsal kooperatif 

kurdurmak 

 

6- Kimyevi gübre 

denetimleri 

Çiftçilerimizin gübre 

kullanımında bilinçsiz oluĢu 

Bayii ve çiftçilerin gübre 

kullanımı konusunda 

eğitimlerinin sağlanması ve 

ilimiz topraklarının besin 

madde haritasının 

çıkarılması 

 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

7-Hayvancılığı geliĢtirme Mevcut hayvan ırkı yerli ırk 

olup ekonomik veriminin 

Senkranizasyon çalıĢmaları 

ve durak yöntemi ile 2009 

-TaĢıt kiralanması 

-Suni tohum  

215.000 

400.000 

-Ġl Özel Ġdaresi 

-Çiftçi katkısı 
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düĢük olması yılı içerisinde boğa altı 

hayvan varlığının % 15 

kültür ırkı tohumlarla 

melezleĢtirmek 

-Tıbbi malzeme 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

8- Kaba yem açığı Yem bitkisi ekiliĢlerinin 

yetersiz oluĢu 

Ġlimizde 2009 yılında 

100.000 dekar alanda yem 

bitkisi ekiliĢi 

gerçekleĢtirmek 

25.000 -Ġl Özel Ġdaresi 

Çayır ve meralarda 

periyodik otlatma 

yapılmaması 

2009-2012 yılları arası 5 yıl 

içerisinde 30.000 çiftçimize 

eğitim verilerek çayır ve 

meraların usulüne uygun 

kullanılması sağlanacaktır 

 22.500 -Ġl Özel Ġdaresi 

9- Arıcılık Arıcılık konusunda ilerleme 

eksik bal verimi düĢük ve 

arıcılıkta ırk sorunu mevcut 

Bölgemize en uygun arı 

ırkını (Kafkas) getirip 

çoğalmasını sağlamak 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

-Damızlık arı alımı 

40.000 -Ġl Özel Ġdaresi 

Çiftçilerimizin arıcılığa 

ilgisizliği 

2009 yılından itibaren her 

yıl ilimize 50 adet arıcı 

kazandırmak 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

10- Gıda denetim 

hizmetleri 

Cezai iĢlem yapmakta 

sorunlar yaĢanıyor 

Gıda konusunda üretim 

yapan iĢletmelerin gıda sicili 

ve üretim izni belgelerini 

almalarının sağlanması 

-TaĢıt kiralanması 

-Denetimlerin artırılması 

-Belediyeler ile ortak 

çalıĢılması 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

60.000 -Ġl Özel Ġdaresi 

 

Denetim hizmetleri için 

konu uzmanı personel 

yetersizliği 

Uzman denetim personeli 

teminine gidilmesi 

11- Su kirliliğine yönelik 

hizmetler 

Ġlimizde mevcut iĢletme ve 

belediyelerin atıklarını 

akarsulara bırakması 

Belediyeler ile koordineli bir 

Ģekilde ilimizde mevcut 

akarsuların kirliliğinin 

ortadan kaldırılması 

12- Mezbaha ve kesim 

yerlerine iliĢkin hizmetler 

Ġlimizde  hiçbir mezbaha 

faal değil ve hayvan 

kesimleri hijyenik olmayan 

açık alanlarda yapılmaktadır 

Mezbahaların faal hale 

getirilmesi için gerekli 

acilen önlemlerin alınması 

gerekmektedir 

13- Mera ıslahı ve Çiftçilerin meralara Ġlimizde mevcut meraların -Mera kullanımı eğitimi 380.000 -Ġl Özel Ġdaresi 
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amenajman çalıĢmaları tecavüzleri aplikasyon iĢlerinin 

yapılması ve köy tüzel 

kiĢiliğine tesliminin 

yapılması 

verilmesi 

-Islah ve amenajman 

çalıĢması yapılması 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

 

 

Meraların bilinçsiz 

otlatılması 

Periyodik otlatmanın 

sağlanması 

Meraların erozyona açık 

olması 

Yılda en az iki köye ait 

meranın ıslan ve bakımının 

yapılması 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

2. Hayvan Hastalıkları ile 

mücadele çalıĢmaları 

yapılacak 

AĢı ücretleri pahalı Ġlin sınır 

ili olması nedeniyle komsu 

ülkelerden hastalık bulaĢma 

riskinin yüksek olması 

200.000 büyükbaĢ hayvana 

Ģap aĢılaması yapılacak 

-AĢı alımı 

-Akaryakıt giderleri 

-Tıbbı malzeme alımı 

-Küpe alımı 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

-Kimyasal madde alımı 

350.000 

200.000 

 

300.000 

Ġl Özel Ġdaresi 

Döner Sermaye ĠĢletmesi 

Çiftçi katkısı 

50.000 genç sığır Brucellasis 

aĢısı yapılacak 

70.000 ergin sığır 

Brucellasis aĢısı yapılacak 

125.000 genç koyun – keçi 

sığır Brucellasis aĢısı 

yapılacak 

200.000 ergin koyun – keçi 

sığır Brucellasis aĢısı 

yapılacak 

25.000 BüyükbaĢ Ģarbon 

aĢılaması yapılacak 

5.000 küçükbaĢ Ģarbon 

aĢılaması yapılacak 
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100.000 Koyun keçi çiçek 

aĢılaması yapılacak 

  1.000 Kedi ve köpeğe kuduz 

aĢısı yapılacak 

  -Ġl Özel Ġdaresi 

-Döner Sermaye ĠĢletmesi 

 820.000 muhtelif hayvanın 

sağlık taraması 

Hayvan hastalık çıkıĢlarının 

önceden belirlenmesi 

-Ġl Özel Ġdaresi 

 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

14- Meyve bahçeleri 

kurulması 

Çiftçilerimizin meyve ağacı 

konusundaki bilinçsizliği 

Çiftçilerimizin çiftçi eğitim 

yolu ile konuya dikkatlerinin 

çekilmesi ve meyve 

bahçeleri kurulmasının 

teĢvik edilmesi 

-Meyve fidanı alınması 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

20.000 

25.000 

-Ġl Özel Ġdaresi 

-Çiftçi katkısı 

 

 

Not: Ġl Müdürlüğümüzce hazırlanan 2009 yılı stratejik planında belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olacak bütçe kaynakları ve miktarları aĢağıya çıkarılmıĢtır. 

 

Özel Ġdare Kaynakları 1.305.000,00 

Çiftçi Katkısı 895.500,00 

Döner Sermaye  + 265.000,00 

TOPLAM 2.200.500,00 
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ĠL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI STRATEJĠK PLAN 

 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

1. Bitki hastalık ve 

zararlıları ile mücadele 

Çiftçi kimyasal mücadeleyi 

bilmiyor 

2010 yılında 30.000 dekar 

alanda süne sürveyi 

yapılacak 

-1 adet 4x4  taĢıt alınması 

-Alet ekipman ihtiyacı 

-Ġlaç alınması 

-Ağaç alımı ve dikilmesi 

-ĠĢletme tarafından ilaç 

alınarak bedeli karĢılığında 

çiftçilere verilecek 

-Eğitim ve yayım 

çalıĢmaları 

 

120.000 

90.000 

Ġl Özel Ġdaresi 

Çiftçi katkısı 

Yonca hortumlu böceğine 

karĢı 7.000 dekar alanda 

mücadele yapılacak 

32.000 

80.500 

Ġl Özel Ġdaresi 

Çiftçi katkısı 

Yabancı ota karĢı 40.000 

dekar alanda zirai macadele 

Kültürel mücadele 

yöntemleri bilinmiyor 

2.100 dekar ağaç dikimi 

Zirai ilaç bayileri yetersiz Döner Sermaye ĠĢletmesinde 

ilaç satılması 

Çiftçi Eğitim ve yayım 

çalıĢmaları yetersiz 

Basılı ve görsel yayın 

araçları kullanılacak 
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Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

3- Sığır cinsi ve Tek 

Tırnaklı hayvanların 

tanımlanması ve 

izlenilmesi çalıĢmaları 

6 aylık büyükbaĢ 

hayvanların küpelenmesi 

gerekmektedir 

50.000 büyükbaĢ hayvanın 

küpelenmesi 

  

55.000 

-Ġl Özel Ġdaresi 

-Döner Sermaye ĠĢletmesi 

 

 Tek tırnaklı hayvanların 

kimliklendirilmesi 

2.000 adet tek tırnaklı 

hayvanın kimliklendirilmesi 

 15.000 

 

25.000 

-Döner Sermaye ĠĢletmesi 

-Çiftçi katkısı 

4- El sanatları faaliyetleri Kadın çiftçiler aile 

ekonomisine katkı 

sunamamaktadırlar 

2009 yılında 4 adet halı 

kursu açılması, konserve ve 

diğer kıĢlık yiyeceklerin 

hijyenik bir Ģekilde 

saklanmasının eğitim ile 

öğretilmesi 

-Tezgah alınması 

-Halı ipliği alınması 

-Eğitici öğretmen 

-Kurs merkezi 

-TaĢıt kiralanması 

-Eğitim ve yayım 

100.000 Ġl Özel Ġdaresi 

5- Tarımsal kooperatifler Çiftçilerimizin kooperatif 

konusunda bilgilerinin 

yetersizliği  bu sebeple 

organize olamamaları 

Potansiyeli olan 

köylerimizde en az birer 

adet tarımsal kooperatif 

kurdurmak 

- 1 adet  4x4 taĢıt alınması 

6- Kimyevi gübre 

denetimleri 

Çiftçilerimizin gübre 

kullanımında bilinçsiz oluĢu 

Bayii ve çiftçilerin gübre 

kullanımı konusunda 

eğitimlerinin sağlanması ve 

ilimiz topraklarının besin 

madde haritasının 

çıkarılması 

 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

7-Hayvancılığı geliĢtirme Mevcut hayvan ırkı yerli ırk Senkranizasyon çalıĢmaları -1 adet TaĢıt alınması 265.000 -Ġl Özel Ġdaresi 
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olup ekonomik veriminin 

düĢük olması 

ve durak yöntemi ile 2010 

yılı içerisinde boğa altı 

hayvan varlığının % 15 

kültür ırkı tohumlarla 

melezleĢtirmek 

-Suni tohum  

-Tıbbi malzeme 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

- 10 adet Sıvat yapımı 

400.000 -Çiftçi katkısı 

8- Kaba yem açığı Yem bitkisi ekiliĢlerinin 

yetersiz oluĢu 

Ġlimizde 2010 yılında 

110.000 dekar alanda yem 

bitkisi ekiliĢi 

gerçekleĢtirmek 

40.000 -Ġl Özel Ġdaresi 

Çayır ve meralarda 

periyodik otlatma 

yapılmaması 

2009-2013 yılları arası 5 yıl 

içerisinde 30.000 çiftçimize 

eğitim verilerek çayır ve 

meraların usulüne uygun 

kullanılması sağlanacaktır 

 24.500 -Ġl Özel Ġdaresi 

9- Arıcılık Arıcılık konusunda ilerleme 

eksik bal verimi düĢük ve 

arıcılıkta ırk sorunu mevcut 

Bölgemize en uygun arı 

ırkını (Kafkas) getirip 

çoğalmasını sağlamak 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

-Damızlık arı alımı 

50.000 -Ġl Özel Ġdaresi 

Çiftçilerimizin arıcılığa 

ilgisizliği 

2009 yılından itibaren her 

yıl ilimize 50 adet arıcı 

kazandırmak 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

10- Gıda denetim 

hizmetleri 

Cezai iĢlem yapmakta 

sorunlar yaĢanıyor 

Gıda konusunda üretim 

yapan iĢletmelerin gıda sicili 

ve üretim izni belgelerini 

almalarının sağlanması 

-Akaryakıt alınması 

-Denetimlerin artırılması 

-Belediyeler ile ortak 

çalıĢılması 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

110.000 -Ġl Özel Ġdaresi 

 

Denetim hizmetleri için 

konu uzmanı personel 

yetersizliği 

Uzman denetim personeli 

teminine gidilmesi 

11- Su kirliliğine yönelik 

hizmetler 

Ġlimizde mevcut iĢletme ve 

belediyelerin atıklarını 

akarsulara bırakması 

Belediyeler ile koordineli bir 

Ģekilde ilimizde mevcut 

akarsuların kirliliğinin 

ortadan kaldırılması 

12- Mezbaha ve kesim 

yerlerine iliĢkin hizmetler 

Ġlimizde  hiçbir mezbaha 

faal değil ve hayvan 

kesimleri hijyenik olmayan 

açık alanlarda yapılmaktadır 

Mezbahaların faal hale 

getirilmesi için gerekli 

acilen önlemlerin alınması 

gerekmektedir 
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13- Mera ıslahı ve 

amenajman çalıĢmaları 

Çiftçilerin meralara 

tecavüzleri 

Ġlimizde mevcut meraların 

aplikasyon iĢlerinin 

yapılması ve köy tüzel 

kiĢiliğine tesliminin 

yapılması 

-Mera kullanımı eğitimi 

verilmesi 

-Islah ve amenajman 

çalıĢması yapılması 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

 

380.000 -Ġl Özel Ġdaresi 

 

Meraların bilinçsiz 

otlatılması 

Periyodik otlatmanın 

sağlanması 

Meraların erozyona açık 

olması 

Yılda en az iki köye ait 

meranın ıslan ve bakımının 

yapılması 

 

 

 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

14- Meyve bahçeleri 

kurulması 

Çiftçilerimizin meyve ağacı 

konusundaki bilinçsizliği 

Çiftçilerimizin çiftçi eğitim 

yolu ile konuya dikkatlerinin 

çekilmesi ve meyve 

bahçeleri kurulmasının 

teĢvik edilmesi 

-Meyve fidanı alınması 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

30.000 

22.000 

-Ġl Özel Ġdaresi 

-Çiftçi katkısı 

 

 

Not: Ġl Müdürlüğümüzce hazırlanan 2010 yılı stratejik planında belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olacak bütçe kaynakları ve miktarları aĢağıya çıkarılmıĢtır. 

 

Özel Ġdare Kaynakları 1.471.500,00 

Çiftçi Katkısı 895.500,00 

Döner Sermaye  + 270.000,00 

TOPLAM 2.367.000,00 
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ĠL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI STRATEJĠK PLAN 

 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

1. Bitki hastalık ve 

zararlıları ile mücadele 

Çiftçi kimyasal mücadeleyi 

bilmiyor 

2011 yılında 30.000 dekar 

alanda süne sürveyi 

yapılacak 

-Akaryakıt alınması 

-Alet ekipman ihtiyacı 

-Ġlaç alınması 

-Ağaç alımı ve dikilmesi 

-ĠĢletme tarafından ilaç 

alınarak bedeli karĢılığında 

çiftçilere verilecek 

-Eğitim ve yayım 

çalıĢmaları 

 

130.000 

90.000 

Ġl Özel Ġdaresi 

Çiftçi katkısı 

Yonca hortumlu böceğine 

karĢı 5.000 dekar alanda 

mücadele yapılacak 

20.000 

80.500 

Ġl Özel Ġdaresi 

Çiftçi katkısı 

Yabancı ota karĢı 40.000 

dekar alanda zirai macadele 

Kültürel mücadele 

yöntemleri bilinmiyor 

1.500 dekar ağaç dikimi 

Zirai ilaç bayileri yetersiz Döner Sermaye ĠĢletmesinde 

ilaç satılması 
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Çiftçi Eğitim ve yayım 

çalıĢmaları yetersiz 

Basılı ve görsel yayın 

araçları kullanılacak 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

2. Hayvan Hastalıkları ile 

mücadele çalıĢmaları 

yapılacak 

AĢı ücretleri pahalı Ġlin sınır 

ili olması nedeniyle komsu 

ülkelerden hastalık bulaĢma 

riskinin yüksek olması 

190.000 büyükbaĢ hayvana 

Ģap aĢılaması yapılacak 

-AĢı alımı 

-Akaryakıt giderleri 

-Tıbbı malzeme alımı 

-Küpe alımı 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

-Kimyasal madde alımı 

360.000 

215.000 

 

400.000 

Ġl Özel Ġdaresi 

Döner Sermaye ĠĢletmesi 

Çiftçi katkısı 

50.000 genç sığır Brucellasis 

aĢısı yapılacak 

70.000 ergin sığır 

Brucellasis aĢısı yapılacak 

120.000 genç koyun – keçi 

sığır Brucellasis aĢısı 

yapılacak 

200.000 ergin koyun – keçi 

sığır Brucellasis aĢısı 

yapılacak 

25.000 BüyükbaĢ Ģarbon 

aĢılaması yapılacak 

5.000 küçükbaĢ Ģarbon 

aĢılaması yapılacak 

100.000 Koyun keçi çiçek 

aĢılaması yapılacak 

  1.000 Kedi ve köpeğe kuduz 

aĢısı yapılacak 

  -Ġl Özel Ġdaresi 

-Döner Sermaye ĠĢletmesi 
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 850.000 muhtelif hayvanın 

sağlık taraması 

Hayvan hastalık çıkıĢlarının 

önceden belirlenmesi 

-Ġl Özel Ġdaresi 

 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

3- Sığır cinsi ve Tek 

Tırnaklı hayvanların 

tanımlanması ve 

izlenilmesi çalıĢmaları 

6 aylık büyükbaĢ 

hayvanların küpelenmesi 

gerekmektedir 

50.000 büyükbaĢ hayvanın 

küpelenmesi 

  

53.000 

-Ġl Özel Ġdaresi 

-Döner Sermaye ĠĢletmesi 

 

 Tek tırnaklı hayvanların 

kimliklendirilmesi 

2.000 adet tek tırnaklı 

hayvanın kimliklendirilmesi 

 20.000 

 

25.000 

-Döner Sermaye ĠĢletmesi 

-Çiftçi katkısı 

4- El sanatları faaliyetleri Kadın çiftçiler aile 

ekonomisine katkı 

sunamamaktadırlar 

2011yılında 3 adet halı 

kursu açılması, konserve ve 

diğer kıĢlık yiyeceklerin 

hijyenik bir Ģekilde 

saklanmasının eğitim ile 

öğretilmesi 

-Tezgah alınması 

-Halı ipliği alınması 

-Eğitici öğretmen 

-Kurs merkezi 

-Akaryakıt alımı 

-Eğitim ve yayım 

80.000 Ġl Özel Ġdaresi 

5- Tarımsal kooperatifler Çiftçilerimizin kooperatif 

konusunda bilgilerinin 

yetersizliği  bu sebeple 

organize olamamaları 

Potansiyeli olan 

köylerimizde en az birer 

adet tarımsal kooperatif 

kurdurmak 

 

6- Kimyevi gübre 

denetimleri 

Çiftçilerimizin gübre 

kullanımında bilinçsiz oluĢu 

Bayii ve çiftçilerin gübre 

kullanımı konusunda 

eğitimlerinin sağlanması ve 

ilimiz topraklarının besin 

madde haritasının 

çıkarılması 

 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

7-Hayvancılığı geliĢtirme Mevcut hayvan ırkı yerli ırk 

olup ekonomik veriminin 

düĢük olması 

Senkranizasyon çalıĢmaları 

ve durak yöntemi ile 2011 

yılı içerisinde boğa altı 

hayvan varlığının % 15 

-Akaryakıt alınması 

-Suni tohum  

-Tıbbi malzeme 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

175.000 

380.000 

-Ġl Özel Ġdaresi 

-Çiftçi katkısı 
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kültür ırkı tohumlarla 

melezleĢtirmek 

- 10 adet Sıvat yapımı 

8- Kaba yem açığı Yem bitkisi ekiliĢlerinin 

yetersiz oluĢu 

Ġlimizde 2011 yılında 80.000 

dekar alanda yem bitkisi 

ekiliĢi gerçekleĢtirmek 

25.000 -Ġl Özel Ġdaresi 

Çayır ve meralarda 

periyodik otlatma 

yapılmaması 

2009-2012 yılları arası 5 yıl 

içerisinde 30.000 çiftçimize 

eğitim verilerek çayır ve 

meraların usulüne uygun 

kullanılması sağlanacaktır 

 22.500 -Ġl Özel Ġdaresi 

9- Arıcılık Arıcılık konusunda ilerleme 

eksik bal verimi düĢük ve 

arıcılıkta ırk sorunu mevcut 

Bölgemize en uygun arı 

ırkını (Kafkas) getirip 

çoğalmasını sağlamak 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

-Damızlık arı alımı 

45.000 -Ġl Özel Ġdaresi 

Çiftçilerimizin arıcılığa 

ilgisizliği 

2009 yılından itibaren her 

yıl ilimize 50 adet arıcı 

kazandırmak 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

10- Gıda denetim 

hizmetleri 

Cezai iĢlem yapmakta 

sorunlar yaĢanıyor 

Gıda konusunda üretim 

yapan iĢletmelerin gıda sicili 

ve üretim izni belgelerini 

almalarının sağlanması 

-Akaryakıt alımı 

-Denetimlerin artırılması 

-Belediyeler ile ortak 

çalıĢılması 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

60.000 -Ġl Özel Ġdaresi 

 

Denetim hizmetleri için 

konu uzmanı personel 

yetersizliği 

Uzman denetim personeli 

teminine gidilmesi 

11- Su kirliliğine yönelik 

hizmetler 

Ġlimizde mevcut iĢletme ve 

belediyelerin atıklarını 

akarsulara bırakması 

Belediyeler ile koordineli bir 

Ģekilde ilimizde mevcut 

akarsuların kirliliğinin 

ortadan kaldırılması 

12- Mezbaha ve kesim 

yerlerine iliĢkin hizmetler 

Ġlimizde  hiçbir mezbaha 

faal değil ve hayvan 

kesimleri hijyenik olmayan 

açık alanlarda yapılmaktadır 

Mezbahaların faal hale 

getirilmesi için gerekli 

acilen önlemlerin alınması 

gerekmektedir 

13- Mera ıslahı ve 

amenajman çalıĢmaları 

Çiftçilerin meralara 

tecavüzleri 

Ġlimizde mevcut meraların 

aplikasyon iĢlerinin 

yapılması ve köy tüzel 

kiĢiliğine tesliminin 

-Mera kullanımı eğitimi 

verilmesi 

-Islah ve amenajman 

çalıĢması yapılması 

340.000 -Ġl Özel Ġdaresi 
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yapılması -Eğitim ve yayım hizmetleri 

 Meraların bilinçsiz 

otlatılması 

Periyodik otlatmanın 

sağlanması 

Meraların erozyona açık 

olması 

Yılda en az iki köye ait 

meranın ıslan ve bakımının 

yapılması 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

14- Meyve bahçeleri 

kurulması 

Çiftçilerimizin meyve ağacı 

konusundaki bilinçsizliği 

Çiftçilerimizin çiftçi eğitim 

yolu ile konuya dikkatlerinin 

çekilmesi ve meyve 

bahçeleri kurulmasının 

teĢvik edilmesi 

-Meyve fidanı alınması 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

35.000 

25.000 

-Ġl Özel Ġdaresi 

-Çiftçi katkısı 

 

 

Not: Ġl Müdürlüğümüzce hazırlanan 2011 yılı stratejik planında belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olacak bütçe kaynakları ve miktarları aĢağıya çıkarılmıĢtır. 

 

Özel Ġdare Kaynakları 1.257.500,00 

Çiftçi Katkısı 975.000,00 

Döner Sermaye  + 288.000,00 

TOPLAM 2.232.500,00 

 

 

 

 

 

ĠL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI STRATEJĠK PLAN 

 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 
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1. Bitki hastalık ve 

zararlıları ile mücadele 

Çiftçi kimyasal mücadeleyi 

bilmiyor 

2012 yılında 30.000 dekar 

alanda süne sürveyi 

yapılacak 

-Akaryakıt alınması 

-Alet ekipman ihtiyacı 

-Ġlaç alınması 

-Ağaç alımı ve dikilmesi 

-ĠĢletme tarafından ilaç 

alınarak bedeli karĢılığında 

çiftçilere verilecek 

-Eğitim ve yayım 

çalıĢmaları 

 

130.000 

90.000 

Ġl Özel Ġdaresi 

Çiftçi katkısı 

Yonca hortumlu böceğine 

karĢı 10.000 dekar alanda 

mücadele yapılacak 

30.000 

90.500 

Ġl Özel Ġdaresi 

Çiftçi katkısı 

Yabancı ota karĢı 50.000 

dekar alanda zirai macadele 

Kültürel mücadele 

yöntemleri bilinmiyor 

1.500 dekar ağaç dikimi 

Zirai ilaç bayileri yetersiz Döner Sermaye ĠĢletmesinde 

ilaç satılması 

Çiftçi Eğitim ve yayım 

çalıĢmaları yetersiz 

Basılı ve görsel yayın 

araçları kullanılacak 
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Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

2. Hayvan Hastalıkları ile 

mücadele çalıĢmaları 

yapılacak 

AĢı ücretleri pahalı Ġlin sınır 

ili olması nedeniyle komsu 

ülkelerden hastalık bulaĢma 

riskinin yüksek olması 

190.000 büyükbaĢ hayvana 

Ģap aĢılaması yapılacak 

-AĢı alımı 

-Akaryakıt giderleri 

-Tıbbı malzeme alımı 

-Küpe alımı 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

-Kimyasal madde alımı 

340.000 

200.000 

 

320.000 

Ġl Özel Ġdaresi 

Döner Sermaye ĠĢletmesi 

Çiftçi katkısı 

60.000 genç sığır Brucellasis 

aĢısı yapılacak 

71.000 ergin sığır 

Brucellasis aĢısı yapılacak 

135.000 genç koyun – keçi 

sığır Brucellasis aĢısı 

yapılacak 

210.000 ergin koyun – keçi 

sığır Brucellasis aĢısı 

yapılacak 

25.000 BüyükbaĢ Ģarbon 

aĢılaması yapılacak 

4.000 küçükbaĢ Ģarbon 

aĢılaması yapılacak 

100.000 Koyun keçi çiçek 

aĢılaması yapılacak 

  1.000 Kedi ve köpeğe kuduz 

aĢısı yapılacak 

  -Ġl Özel Ġdaresi 

-Döner Sermaye ĠĢletmesi 

 880.000 muhtelif hayvanın 

sağlık taraması 

Hayvan hastalık çıkıĢlarının 

önceden belirlenmesi 

-Ġl Özel Ġdaresi 

 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 
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sorunlar veya hedefler  (TL.) 

3- Sığır cinsi ve Tek 

Tırnaklı hayvanların 

tanımlanması ve 

izlenilmesi çalıĢmaları 

6 aylık büyükbaĢ 

hayvanların küpelenmesi 

gerekmektedir 

60.000 büyükbaĢ hayvanın 

küpelenmesi 

 215.000 

75.000 

-Ġl Özel Ġdaresi 

-Döner Sermaye ĠĢletmesi 

 

 Tek tırnaklı hayvanların 

kimliklendirilmesi 

1.500 adet tek tırnaklı 

hayvanın kimliklendirilmesi 

 15.000 

 

25.000 

-Döner Sermaye ĠĢletmesi 

-Çiftçi katkısı 

4- El sanatları faaliyetleri Kadın çiftçiler aile 

ekonomisine katkı 

sunamamaktadırlar 

2012 yılında 4 adet halı 

kursu açılması, konserve ve 

diğer kıĢlık yiyeceklerin 

hijyenik bir Ģekilde 

saklanmasının eğitim ile 

öğretilmesi 

-Tezgah alınması 

-Halı ipliği alınması 

-Eğitici öğretmen 

-Kurs merkezi 

-TaĢıt kiralanması 

-Eğitim ve yayım 

90.000 Ġl Özel Ġdaresi 

5- Tarımsal kooperatifler Çiftçilerimizin kooperatif 

konusunda bilgilerinin 

yetersizliği  bu sebeple 

organize olamamaları 

Potansiyeli olan 

köylerimizde en az birer 

adet tarımsal kooperatif 

kurdurmak 

 

6- Kimyevi gübre 

denetimleri 

Çiftçilerimizin gübre 

kullanımında bilinçsiz oluĢu 

Bayii ve çiftçilerin gübre 

kullanımı konusunda 

eğitimlerinin sağlanması ve 

ilimiz topraklarının besin 

madde haritasının 

çıkarılması 

 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

7-Hayvancılığı geliĢtirme Mevcut hayvan ırkı yerli ırk 

olup ekonomik veriminin 

düĢük olması 

Senkranizasyon çalıĢmaları 

ve durak yöntemi ile 2012 

yılı içerisinde boğa altı 

hayvan varlığının % 15 

kültür ırkı tohumlarla 

melezleĢtirmek 

-Akaryatık alımı 

-Suni tohum  

-Tıbbi malzeme 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

- 15 adet Sıvat yapımı 

215.000 

380.000 

-Ġl Özel Ġdaresi 

-Çiftçi katkısı 

8- Kaba yem açığı Yem bitkisi ekiliĢlerinin 

yetersiz oluĢu 

Ġlimizde 2012yılında 

100.000 dekar alanda yem 

25.000 -Ġl Özel Ġdaresi 
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bitkisi ekiliĢi 

gerçekleĢtirmek 

Çayır ve meralarda 

periyodik otlatma 

yapılmaması 

2009-2013 yılları arası 5 yıl 

içerisinde 30.000 çiftçimize 

eğitim verilerek çayır ve 

meraların usulüne uygun 

kullanılması sağlanacaktır 

 22.500 -Ġl Özel Ġdaresi 

9- Arıcılık Arıcılık konusunda ilerleme 

eksik bal verimi düĢük ve 

arıcılıkta ırk sorunu mevcut 

Bölgemize en uygun arı 

ırkını (Kafkas) getirip 

çoğalmasını sağlamak 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

-Damızlık arı alımı 

35.000 -Ġl Özel Ġdaresi 

Çiftçilerimizin arıcılığa 

ilgisizliği 

2009 yılından itibaren her 

yıl ilimize 50 adet arıcı 

kazandırmak 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

10- Gıda denetim 

hizmetleri 

Cezai iĢlem yapmakta 

sorunlar yaĢanıyor 

Gıda konusunda üretim 

yapan iĢletmelerin gıda sicili 

ve üretim izni belgelerini 

almalarının sağlanması 

-Akaryakıt alımı 

-Denetimlerin artırılması 

-Belediyeler ile ortak 

çalıĢılması 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

90.000 -Ġl Özel Ġdaresi 

 

Denetim hizmetleri için 

konu uzmanı personel 

yetersizliği 

Uzman denetim personeli 

teminine gidilmesi 

11- Su kirliliğine yönelik 

hizmetler 

Ġlimizde mevcut iĢletme ve 

belediyelerin atıklarını 

akarsulara bırakması 

Belediyeler ile koordineli bir 

Ģekilde ilimizde mevcut 

akarsuların kirliliğinin 

ortadan kaldırılması 

12- Mezbaha ve kesim 

yerlerine iliĢkin hizmetler 

Ġlimizde  hiçbir mezbaha 

faal değil ve hayvan 

kesimleri hijyenik olmayan 

açık alanlarda yapılmaktadır 

Mezbahaların faal hale 

getirilmesi için gerekli 

acilen önlemlerin alınması 

gerekmektedir 

13- Mera ıslahı ve 

amenajman çalıĢmaları 

Çiftçilerin meralara 

tecavüzleri 

Ġlimizde mevcut meraların 

aplikasyon iĢlerinin 

yapılması ve köy tüzel 

kiĢiliğine tesliminin 

yapılması 

-Mera kullanımı eğitimi 

verilmesi 

-Islah ve amenajman 

çalıĢması yapılması 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

 

360.000 -Ġl Özel Ġdaresi 

 

Meraların bilinçsiz 

otlatılması 

Periyodik otlatmanın 

sağlanması 
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Meraların erozyona açık 

olması 

Yılda en az iki köye ait 

meranın ıslan ve bakımının 

yapılması 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

14- Meyve bahçeleri 

kurulması 

Çiftçilerimizin meyve ağacı 

konusundaki bilinçsizliği 

Çiftçilerimizin çiftçi eğitim 

yolu ile konuya dikkatlerinin 

çekilmesi ve meyve 

bahçeleri kurulmasının 

teĢvik edilmesi 

-Meyve fidanı alınması 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

43.000 

31.000 

-Ġl Özel Ġdaresi 

-Çiftçi katkısı 

 

 

Not: Ġl Müdürlüğümüzce hazırlanan 2012 yılı stratejik planında belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olacak bütçe kaynakları ve miktarları aĢağıya çıkarılmıĢtır. 

 

Özel Ġdare Kaynakları 1.552.500,00 

Çiftçi Katkısı 905.500,00 

Döner Sermaye  + 290.000,00 

TOPLAM 2.458.000,00 

 

 

ĠL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI STRATEJĠK PLAN 

 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

1. Bitki hastalık ve 

zararlıları ile mücadele 

Çiftçi kimyasal mücadeleyi 

bilmiyor 

2013 yılında 30.000 dekar 

alanda süne sürveyi 

yapılacak 

-Akaryakıt alınması 

-Alet ekipman ihtiyacı 

-Ġlaç alınması 

-Ağaç alımı ve dikilmesi 

-ĠĢletme tarafından ilaç 

130.000 

100.000 

Ġl Özel Ġdaresi 

Çiftçi katkısı 
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Yonca hortumlu böceğine 

karĢı 7.500 dekar alanda 

mücadele yapılacak 

alınarak bedeli karĢılığında 

çiftçilere verilecek 

-Eğitim ve yayım 

çalıĢmaları 

 

35.000 

90.500 

Ġl Özel Ġdaresi 

Çiftçi katkısı 

Yabancı ota karĢı 65.000 

dekar alanda zirai macadele 

Kültürel mücadele 

yöntemleri bilinmiyor 

2.000 dekar ağaç dikimi 

Zirai ilaç bayileri yetersiz Döner Sermaye ĠĢletmesinde 

ilaç satılması 

Çiftçi Eğitim ve yayım 

çalıĢmaları yetersiz 

Basılı ve görsel yayın 

araçları kullanılacak 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

2. Hayvan Hastalıkları ile 

mücadele çalıĢmaları 

yapılacak 

AĢı ücretleri pahalı Ġlin sınır 

ili olması nedeniyle komsu 

ülkelerden hastalık bulaĢma 

200.000 büyükbaĢ hayvana 

Ģap aĢılaması yapılacak 

-AĢı alımı 

-Akaryakıt giderleri 

-Tıbbı malzeme alımı 

370.000 

190.000 

 

Ġl Özel Ġdaresi 

Döner Sermaye ĠĢletmesi 

Çiftçi katkısı 
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riskinin yüksek olması 50.000 genç sığır Brucellasis 

aĢısı yapılacak 

-Küpe alımı 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

-Kimyasal madde alımı 

310.000 

70.000 ergin sığır 

Brucellasis aĢısı yapılacak 

125.000 genç koyun – keçi 

sığır Brucellasis aĢısı 

yapılacak 

200.000 ergin koyun – keçi 

sığır Brucellasis aĢısı 

yapılacak 

25.000 BüyükbaĢ Ģarbon 

aĢılaması yapılacak 

5.000 küçükbaĢ Ģarbon 

aĢılaması yapılacak 

100.000 Koyun keçi çiçek 

aĢılaması yapılacak 

  1.000 Kedi ve köpeğe kuduz 

aĢısı yapılacak 

  -Ġl Özel Ġdaresi 

-Döner Sermaye ĠĢletmesi 

 820.000 muhtelif hayvanın 

sağlık taraması 

Hayvan hastalık çıkıĢlarının 

önceden belirlenmesi 

-Ġl Özel Ġdaresi 

 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

3- Sığır cinsi ve Tek 

Tırnaklı hayvanların 

tanımlanması ve 

izlenilmesi çalıĢmaları 

6 aylık büyükbaĢ 

hayvanların küpelenmesi 

gerekmektedir 

50.000 büyükbaĢ hayvanın 

küpelenmesi 

  

50.000 

-Ġl Özel Ġdaresi 

-Döner Sermaye ĠĢletmesi 
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 Tek tırnaklı hayvanların 

kimliklendirilmesi 

2.000 adet tek tırnaklı 

hayvanın kimliklendirilmesi 

 17.000 

 

35.000 

-Döner Sermaye ĠĢletmesi 

-Çiftçi katkısı 

4- El sanatları faaliyetleri Kadın çiftçiler aile 

ekonomisine katkı 

sunamamaktadırlar 

2013 yılında 4 adet halı 

kursu açılması, konserve ve 

diğer kıĢlık yiyeceklerin 

hijyenik bir Ģekilde 

saklanmasının eğitim ile 

öğretilmesi 

-Tezgah alınması 

-Halı ipliği alınması 

-Eğitici öğretmen 

-Kurs merkezi 

-TaĢıt kiralanması 

-Eğitim ve yayım 

100.000 Ġl Özel Ġdaresi 

5- Tarımsal kooperatifler Çiftçilerimizin kooperatif 

konusunda bilgilerinin 

yetersizliği  bu sebeple 

organize olamamaları 

Potansiyeli olan 

köylerimizde en az birer 

adet tarımsal kooperatif 

kurdurmak 

 

6- Kimyevi gübre 

denetimleri 

Çiftçilerimizin gübre 

kullanımında bilinçsiz oluĢu 

Bayii ve çiftçilerin gübre 

kullanımı konusunda 

eğitimlerinin sağlanması ve 

ilimiz topraklarının besin 

madde haritasının 

çıkarılması 

 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

7-Hayvancılığı geliĢtirme Mevcut hayvan ırkı yerli ırk 

olup ekonomik veriminin 

düĢük olması 

Senkranizasyon çalıĢmaları 

ve durak yöntemi ile 2013 

yılı içerisinde boğa altı 

hayvan varlığının % 15 

kültür ırkı tohumlarla 

melezleĢtirmek 

-Akaryakıt alınması 

-Suni tohum  

-Tıbbi malzeme 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

- 8 adet Sıvat yapımı 

190.000 

350.000 

-Ġl Özel Ġdaresi 

-Çiftçi katkısı 

8- Kaba yem açığı Yem bitkisi ekiliĢlerinin 

yetersiz oluĢu 

Ġlimizde 2013 yılında 90.000 

dekar alanda yem bitkisi 

ekiliĢi gerçekleĢtirmek 

30.000 -Ġl Özel Ġdaresi 

Çayır ve meralarda 

periyodik otlatma 

yapılmaması 

2009-2012 yılları arası 5 yıl 

içerisinde 30.000 çiftçimize 

eğitim verilerek çayır ve 

meraların usulüne uygun 

kullanılması sağlanacaktır 

 30.500 -Ġl Özel Ġdaresi 

9- Arıcılık Arıcılık konusunda ilerleme 

eksik bal verimi düĢük ve 

Bölgemize en uygun arı 

ırkını (Kafkas) getirip 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

-Damızlık arı alımı 

40.000 -Ġl Özel Ġdaresi 
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arıcılıkta ırk sorunu mevcut çoğalmasını sağlamak 

Çiftçilerimizin arıcılığa 

ilgisizliği 

2009 yılından itibaren her 

yıl ilimize 50 adet arıcı 

kazandırmak 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

10- Gıda denetim 

hizmetleri 

Cezai iĢlem yapmakta 

sorunlar yaĢanıyor 

Gıda konusunda üretim 

yapan iĢletmelerin gıda sicili 

ve üretim izni belgelerini 

almalarının sağlanması 

-Akaryakıt alımı 

-Denetimlerin artırılması 

-Belediyeler ile ortak 

çalıĢılması 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

70.000 -Ġl Özel Ġdaresi 

 

Denetim hizmetleri için 

konu uzmanı personel 

yetersizliği 

Uzman denetim personeli 

teminine gidilmesi 

11- Su kirliliğine yönelik 

hizmetler 

Ġlimizde mevcut iĢletme ve 

belediyelerin atıklarını 

akarsulara bırakması 

Belediyeler ile koordineli bir 

Ģekilde ilimizde mevcut 

akarsuların kirliliğinin 

ortadan kaldırılması 

12- Mezbaha ve kesim 

yerlerine iliĢkin hizmetler 

Ġlimizde  hiçbir mezbaha 

faal değil ve hayvan 

kesimleri hijyenik olmayan 

açık alanlarda yapılmaktadır 

Mezbahaların faal hale 

getirilmesi için gerekli 

acilen önlemlerin alınması 

gerekmektedir 

13- Mera ıslahı ve 

amenajman çalıĢmaları 

Çiftçilerin meralara 

tecavüzleri 

Ġlimizde mevcut meraların 

aplikasyon iĢlerinin 

yapılması ve köy tüzel 

kiĢiliğine tesliminin 

yapılması 

-Mera kullanımı eğitimi 

verilmesi 

-Islah ve amenajman 

çalıĢması yapılması 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

 

390.000 -Ġl Özel Ġdaresi 

 

Meraların bilinçsiz 

otlatılması 

Periyodik otlatmanın 

sağlanması 

Meraların erozyona açık 

olması 

Yılda en az iki köye ait 

meranın ıslan ve bakımının 

yapılması 

Ġlde tespit edilen stratejik 

önem teĢkil eden ihtiyaçlar 

sorunlar veya hedefler  

Sorunların nedenleri UlaĢılmak istenilen genel 

hedef ve amaçlar 

Sorunların çözümüne 

yönelik yapılacak faaliyetler 

Faaliyetlerin yürütülmesi 

için gerekli olacak bütçe 

(TL.) 

Bütçenin sağlanacağı 

kaynak 

14- Meyve bahçeleri 

kurulması 

Çiftçilerimizin meyve ağacı 

konusundaki bilinçsizliği 

Çiftçilerimizin çiftçi eğitim 

yolu ile konuya dikkatlerinin 

çekilmesi ve meyve 

-Meyve fidanı alınması 

-Eğitim ve yayım hizmetleri 

55.000 

25.000 

-Ġl Özel Ġdaresi 

-Çiftçi katkısı 
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bahçeleri kurulmasının 

teĢvik edilmesi 

 

 

Not: Ġl Müdürlüğümüzce hazırlanan 2013 yılı stratejik planında belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olacak bütçe kaynakları ve miktarları aĢağıya çıkarılmıĢtır. 

 

Özel Ġdare Kaynakları 1.385.500,00 

Çiftçi Katkısı 885.500,00 

Döner Sermaye  + 257.000,00 

TOPLAM 2.271.000,00 
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ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ  2010-2014 YILLARI STRATEJĠK PLAN 

 

            AĞRI ĠLĠNĠN EĞĠTĠMLE ĠLGĠLĠ MEVCUT DURUMU VE ACĠL ĠHTĠYAÇLARI 

 

1-OKUL ÖNCESĠ : Ġl dahilinde 13 Bağımsız Anaokulu ile 141 Ġlköğretim okulu bünyesinde bulunan toplam 194 derslikte 3669 öğrenci öğrenim 

görmektedir.Ġl genelinde 04-06 yaĢ grubu öğrencilerin %14.03’ü okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim görmektedir.Bu oranın Ülke 

standartlarına çıkarılabilmesi için 100 Anasınıfı dersliğine daha ihtiyaç vardır. 

 

2-ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI: Ġl genelinde 681 ilköğretim okulunda 2971 derslikte 125.518 öğrenci öğrenim görmektedir.Ġl genelinde öğrenci 

sayılarının normal standartlara ulaĢması için 1.212 dersliğe daha ihtiyaç vardır.2009 yılı yatırım programıyla yaptırılan derslikler ile Eğitime 

%100 destek kampanyası ve diğer kamu kurum ve kuruluĢlarının yardımlarıyla yaptırılmakta olan yaklaĢık 400 dersliğinde hizmete alınmasıyla 

derslik ihtiyacımız 812 olacaktır. 

 

3-ORTAÖĞRETĠM OKLLARI: Ġl genelinde 38 adet Ortaöğretim kurumunda (Lise ve dengi okul) 580 derslikte 15125 öğrenci öğrenim 

görmektedir. 

 

ĠHTĠYAÇLAR 

 

Okul öncesinde ve Ġlköğretimde sınıf mevcutlarının standartlara indirilebilmesi için Okul öncesinde 100 derslik,ilköğretimde 812 dersliğe acilen 

ihtiyaç vardır.Ayrıca Köy ilköğretim okullarından 29 köy okulunda WC olmadığından WC yapılması, 198 köy okulunun da 

WC ve lojmanlarının acilen onarılmasına ihtiyaç vardır. 

 

Bu ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Ġl Özel Ġdaresinin 5 yıllık Stratejik planının hazırlanmasına yardımcı olmak üzere 2010-2014 yıllarını 

kapsayacak Ģekilde hazırlanan yatırım planı aĢağıya çıkarılmıĢtır. 
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2010 YILI 

2010 yılında 26 derslikli 3 adet okul,WC’si olmayan 29 köy ilköğretim okuluna 2 ve 4’er gözlü WC ve 98 köy ilköğretim okulununda WC ve 

lojmanlarının onarımlarının yapılması bunların proje bedelleri ise 4.888.000,00TL.dir. 

 

 

 
 
 İLÇESİ 

MAHALLE VEYA 
KÖY 

İSTENEN DERSLİK VE 
LOJ. YILI 

PROJE 
BEDELİ AÇIKLAMALAR(GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNÜ) 

1 
AĞRI 
MERKEZ FIRAT MAHALLESĠ 16 DERSLĠK YENĠ OKUL 2010 2.000.000,00 

Ağrı Merkez fırat mahallesi,mahalle olarak çok geniĢ bir 
alana  

            yayılmıĢ ve okul olmadığından acilen yeni bir okula 

            ihtiyaç duyulmaktadır. 

2 
AĞRI 
MERKEZ BALIKSU KÖYÜ 8 DERSLĠKLĠ OKUL 2010 750.000,00 

Balıksu Köyünde 2 derslik mevcut olup, 1. kademede  150 
öğrenci  

            
öğrenim görmektedir.6-7 ve 8. sınıflar dikkate alındığında 
240 öğ.  

            olmaktadır.Mevcut dersliklerde kullanılmaz durumdadır. 

3       2010 464.000,00 
Ġl genelinde Ekli Listede isimleri yazılı 29 köyede bulunan 
okulların WC'leri  

  
AĞRI 
MERKEZ 

Ekli Listedeki 29 köye 
WC  2 ve 4 gözlü WC yapımı     olmadığından acilen WC yapılmasına ihtiyaç duyulmuĢtur. 

   VE 7 ĠLÇE                  yapımı          

4 
AĞRI 
MERKEZ 

Ekli listede belirtilen  
98 köye   2010 1.549.000,00 

Ġl genelinde Ekli Listede belirtilen 98  köye ait Ġlköğretim  
okullunun WC ve  

   VE 7 ĠLÇE  
Okulun WC'si ve 
Lojman  WC ve Lojman Onarımı     Lojmanlarının onarımına ihtiyaç duyulmaktadır. 

    Onarımı         

5 ELEġKĠRT HAYRANGÖL KÖYÜ 2 DERSLĠK 2010 125.000,00 
Köye ait mevcut derslik harap olması nedeniyle yeni iki 
derslikli 

            okul yapılması gerekmektedir. 

   
26 derslik,29 köye WC 
yapımı,  

4.888.000,00 
TL  

   
98 köye WC ve Lojman 
Onarımı    
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2011 YILI 

20 Derslikli 4 okul 1 lojman ve 91 köy ilköğretim okulunun WC ve lojmanlarının onarım- larının yapılması bunların toplam proje bedelleri ise 

3.018.000,00TL.dir. 

S.NO İLÇESİ 
MAHALLE VEYA 
KÖY 

İSTENEN DERSLİK VE 
LOJ. YILI 

PROJE 
BEDELİ AÇIKLAMALAR(GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNÜ) 

1 TAġLIÇAY DÜZGÜREN KÖYÜ 8 DERSLĠK 2011 750.000,00 
Düzgüren köyünde 3 derslikli okulda 163 öğrenci öğrenim 
görmesi,6.7 ve   

            
8 sınıflar göz önünde bulundurulduğunda 260 öğrenci 
olacaktır. 

            okul yapımı zorunluluk arz etmektedir. 

            
Merkez oğlaklı köyünde 1 derslik olup104 öğrencisi 
mevcuttur.Acılen ek  

2 
AĞRI 
MERKEZ OĞLAKLI KÖYÜ 4 DERLĠKLĠ  2011 250.000,00 dersliğe ihtiyaç vardır. 

3 DĠYADĠN BATIBEYLĠ KÖYÜ 4 DERSLĠK 2011 300.000,00 
Batıbeyli Köyünde 112 öğrenci 1 derslik te öğrenim 
gördüğünden acilen  

            4 dersliğe ihtiyaç duyulmaktadır. 

4 
MERKEZ 
VE  

Ekli Lisede belirtilen 
91 köy WC ve Lojman Onarımı 2011 1.468.000,00 

Ġl genelindeki köy okullarından ekli listede belirtilen 91 köy 
okulunun WC leri 

  7 ĠLÇE          ile Lojmanlarının acilen onarımına ihtiyaç duyulmuĢtur. 

            
Köye ait okulun heyelan ve sel baskını sonucu 
kullanılamaz duruma  

5 
AĞRI 
MERKEZ GÜVENDĠK KÖYÜ 2 DERSLĠK 1 LOJMAN 2011 250.000,00 

geldiğinden eski sağlık evinde eğitim öğretim 
yapılmaktadır. Bu nedenle 

            acilen okul yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

   20 derslik 1 lojman  
3.018.000,00 
TL  

   
91 köyün WC ve Loj. 
Onarımı    
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2012 YILI 

2012 yılında acil okul ihtiyacı olan yerleĢim alanlarına 40 derslikli 4 adet okul ve 1 adet lojman yapılmasına ihtiyaç vardır.Bunların proje bedelleri 4.300.000,00TL.dir. 

S.N
O İLÇESİ 

MAHALLE VEYA 
KÖY 

İSTENEN DERSLİK VE 
LOJ. YILI 

PROJE 
BEDELİ AÇIKLAMALAR(GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNÜ) 

1 TUTAK 
KARġIYAKA 
MAHALLESĠ 

12 DERSLĠKLĠ YENĠ 
OKUL 2012 1.200.000,00 mahallede okul olmadığından yeni okul gerekli. 

2 PATNOS YEġĠL ÇĠMEN MAH 
16 DERSLĠKLĠ YENĠ 
OKUL 2012 2.000.000,00 Mahalenin geniĢ bir alana yayılmıĢ olması münasebetiyle  

            
mevcut okullar ihtiyaca cevap vermediğinden yeni okul 
yapılmasına  

            ihtiyaç vardır. 

3 PATNOS Aġ.GÖÇMEZ KÖYÜ 4 DERSLĠK 1 LOJMAN 2012 350.000,00 
Köyde Okul Olmadığından açılen yeni bir okula ihtiyaç 
vardır. 

5 
DOĞUBAYAZI
T 

K.KARABEKĠR ĠÖOK 
EK DER 8 EK DERSLĠK 2012 750.000,00 

Mevcut okulun  8 dersliği vardır Ġhtiyaca cevap 
veremediğinden  

            ek derslik yapılmasına acilen ihtiyaç vardır. 

   40 derslik 1. Lojman   4.300.000,00  

 

 

 

2013 YILI  

2013 yılında acil okul ve ek derslik ihtiyacı olan yerleĢim alanları ile okullara 6 okul 53 derslik yapılmasına ihtiyaç vardır.Bunların toplam proje bedelleri 4.250.000,00TL.dir. 

S.NO İLÇESİ 
MAHALLE VEYA 
KÖY 

İSTENEN DERSLİK VE 
LOJ. YILI 

PROJE 
BEDELİ AÇIKLAMALAR(GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNÜ) 

1 PATNOS 
YALÇINKAYA 
KÖYÜ 12 DERSLĠK 2013 1.200.000,00 

Köyde 3 derlik olup, Birinci kademede 217 öğrenci 
öğrenim görmekte  

            acilen 12 derslikli okul gerekli. 

2 PATNOS 
ĠNÖNÜ 
MAHALLESĠ 16 DERSLĠK 2013 2.000.000,00 

Mahallede yeterli okul olmadığından  yeni okul yapılması 
gerekir. 

4 AĞRI MERKEZ 
DEDEMAKSUT 
KÖYÜ 2 DERSLĠK 2013 150.000,00 

Mevcut Okul harap olduğundan 2 derslik yapılmasına 
ihtiyaç var. 

5 DOĞUBAYAZIT ÜZENGĠLĠ KÖYÜ  2 EK DERSLĠK 2013 150.000,00 
Köyde 90 öğrenci  1 derslikte öğrenim görmektedir. 
Dolayısıyla  

            2 ek derslik gereklidir.  

6 ELEġKĠRT ESENTEPE ĠÖOK 5 EK DERSLĠK 2013 750.000,00 
Mevcut Okul ihtiyaca cevap vermediği için ek derslik 
gerekli. 

   53 Derslik  4.250.000,00  
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2014 YILI 

2014 yılında acil okul ve derslik ihtiyacı olan 9 yerleĢim alanı ve okula 45 derslik ve 9 lojman yapılmasına ihtiyaç duyulmuĢtur.Bunların toplam proje bedelleri ise yaklaĢık 

5.750.000,00TL.dir.  

    

S.NO İLÇESİ MAHALLE VEYA KÖY 
İSTENEN DERSLİK VE 
LOJ. YILI 

PROJE 
BEDELİ AÇIKLAMALAR(GÖÇLÜ VE ZAYIF YÖNÜ) 

1 HAMUR DEMĠRKAPI KÖYÜ 2 DERSLĠK 1. LOJMAN 2014 250.000,00 Köyde okul olmadığından 2 derslikli 1 lojmanlı okul gerekli. 

2 PATNOS 
CUMHURĠYET ĠÖOK 
EK BĠNA 12 DERSLĠK 2014 1.500.000,00 

Mevcut okul Ġhtiyaca cevap vermediğinden ek derslik 
gerekli. 

3 TUTAK 
BĠNTOSUN SOFĠ 
KEÇEL MEZ. 2 DERSLĠK 1. LOJMAN 2014 250.000,00 

Mezrada  okul olmadığından 2 derslikli 1 lojmanlı okul 
gerekli. 

4 TUTAK 
GÜNEġGÖREN CAMĠĠ 
MEZ 1 DERLĠK 1. LOJMAN 2014 150.000,00 

Mezrada  okul olmadığından 2 derslikli 1 lojmanlı okul 
gerekli. 

5 TAġLIÇAY ALAKOÇLU KÖYÜ 4 EK DERSLĠK 2014 400.000,00 
Mevcut 30 dersliği ihtiyaca cevap vermediğinden 4 ek 
dersliğe iht. 

6 ELEġKĠRT YEġĠLOVA KÖYÜ 5 EK DERSLĠK 2014 450.000,00 
Köyde mevcut okul ihtiyaca cevap vermediğinden ek 
dersliğe iht. 

7 PATNOS TOZBĠLEN MEZRASI 5 DERSLĠK 1 LOJMAN 2014 500.000,00 
Mezrada  okul olmadığından 5 derslikli 1 lojmanlı okul 
gerekli.(110) öğ 

8 PATNOS 
UZUNGUN HALĠFE 
MEZ 2 DERSLĠK 1. LOJMAN 2014 250.000,00 

Mezrada  okul olmadığından 2 derslikli 1 lojmanlı okul 
gerekli. 

9 PATNOS DEĞĠRMEN DÜZÜ 12 DERSLĠK 4 LOJMAN  2014 2.000.000,00 Mevcut 5 derslikte 426 öğrenci öğrenim görmektedir. 

            
Büyük ve öğrenci sayısı fazla olan bir köy olduğu için 12 
derslik gerekli  

     5.750.000,00  
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ĠL GENEL MECLĠS ÜYELERĠNCE STRATEJĠ PLANINA EKLENEN ĠġLER 

 

 1.Ağrı Merkez Eskiharman Köyü Asfaltının yeniden yapılması. 

 2. Eskiharman Köyü Sağlık Ocağının ve Sağlık lojmanı onarımının yapılması. 

 3.Uzunveli köy yolu ile Boztoprak arası stabilize ve menfez yapılması. 

 4. AĢağı Ağadeve ve Yk.Ağadeve köy arası yolunun yapılması. 

5. Merkez Doğutepe köyü sağlık ocağı onarımının yapılması. 

6. Eskiharman köyü okul lojmanı yapılması. 

7. Murat Nahiyesi ile Çakıroba arası yolun yapılması. 

8. Uzunveli ile Esen arası yolun yapılması. 

9. Merkez Yakınca Köyü 12 Derslik okuly yapılması. 

10.Yakınca köyü cazibeli içme suyu yapılması. 

11. Yakınca köyü köy içi köprü yapılması. 

13. Yakınca-Tükenmez-Seyithanbey köyü  yolu ve 1 km. su yatağı yapılması. 

14.Hamur Süleymankümbet köyü Hanık Mezrasının yol yapılması ve kumlanması. 

15.Hamur Nallıkonak köyü su Ģebekesi yapılması. 

16.Hamur Yk.Deredibi köyüne 8 yıllık okulun yapılması. 

17.Hamur Abdiçıkmaz köyü mezralarının yol yapımı ve kumlanması. 

18.Tutak Dikbıyık köyü köprü yapılması. 

19.Tutak Geçimli köyüne 8 yıllık Ġlköğretim okulu yapılması için 12 derslikli okul. 

20.Tutak Çırpılı köyü öğretmen lojmanı yapılması. 

21.Tutak Adakent Köyü Köprü yapılması. 

22.Tutak Erdal köyü kanalizasyon yapılması. 

23. TaĢlıçay AĢ.Dumanlı köyü asfalt onarımının yapılması. 

24. TaĢlıçay AĢ.Dumanlı köyü ek derslik yapılması. 

25. TaĢlıçay Sağlık ocağının faaliyete geçirilmesi. 

26.TaĢlıçay AĢ.Dumanlı köyü köprü yapılması. 

27.TaĢlıçay AĢ.Düzmeydan köyü ve Yk.Düzmeydan köyü gerekli yerlere menfez 

yapılması. 

28.TaĢlıçay Yk.Dumanlı Köy konağı yapılması.  

29.AĢ.Düzmeydan köyü köy konağı yapılması. 

30.TaĢlıçay Bayıraltı köyü köy konağı yapılması. 

31.Doğubayazıt Ömerbey Mezrası KaraĢeyh köyü okul yapılması. 

32.D.Bayazıt Topçatan köyü içme suyu yapılması. 

33.Doğubayazıt YağmurdüĢen köyü içme suyu yapılması. 

34.Doğubayazıt seslitaĢ köyü içme suyu yapılması. 

35.Patnos Lisesine kapalı spor salonu yapılması. 

36.Patnos Kızkapan ve ÇavuĢ grubu 8 km. asfalt yapılması. 

37.Patnos Yk.Damla Köyü 2 Adet menfez. 

38.Patnos Yk.Kulecik Yol yapımı. 

39. Patnos Oyacık köyüne 8 derslik yapılması. 

40.Patnos Kızkapan köyüne 8 Derslikli Ġlköğretim okulu 

41.Patnos Yüncüler köyü köy içi içme suyu Ģebekesi yapılması. 

42. Patnos Meydandağı köyü 8 derslik okul yapılması. 

43.Patnos Çamurlu köyü 8 derslikli ilköğretim okulu yapılması. 

44.Patnos AĢ.Göçmez Köyü 8 derslikli okul yapılması. 

45.Patnos Doğansu köyü için 16 derslikli okul yapılması. 

46.Patnos Doğansu kanalizasyon yapılması. 
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47.Patnos Özdemir köyü içme suyu yapılması. 

48.EleĢkirt Mollasüleymen-Toprakkale-Goncalı-Haydaroğlu grup köy yolu asfaltının 

yapılması. 

49.EleĢkirt Değuirmengeçidi-Yayladüzü grubu asfalt yapılması. 

50.EleĢkirt Süzgeçli-Palakçayır grup köy yollarının yapılan asfalt onarımı. 

51.EleĢkirt Goncalı-Toprakkale –DolutaĢ-Mollasüleyman köylerine kanalizasyon 

yapılması. 

52.EleĢkirte bağlı köy okullarının tamir ve onarımlarının yapılması. 

53.EleĢkirt Merkezde kız öğrenci yurdunun yapılması. 

54.Merkez Badıllı köyü gölet yapımı. 

55.Merkez Karasu köyü gölet yapımı. 

56.Merkez Yurtpınar köyü kanalizasyon yapımı. 

57.Patnos AĢ.Göçmez 2 derslik okul yapımı. 

58.EleĢkirt Yanıkdere köyü ek derslik yapımı. 

59.Merkez AĢkale Kanalizasyon yapımı. 

60. Diyadin Günbuldu grup köyyolu asfaltlanması. 

61.Diyadin Mollakara grup köy yolu asfaltlanması. 

62.Diyadin yeniçadır köy yolu asfaltlanması. 

63.Diyadin Günbuldu köyü 8 yıllık okul yapılması. 

64.Diyadin Günbuldu köyü mezarlık ihate duvarı yapılması. 

65.Diyadin Sürmelikoç köyü ek derslik yapılması. 

66.Diyadin Delihasan köyü mezarlık ihate divarı yapılması. 

67.Diyadin Akçevre köyü mezarlık ihate duvarı. 

68.Diyadin Günbuldu köyü kanalizasyon yapılması. 

69.DiyadinAltınkilit köyü kanalizasyon yapılması. 

70.Diyadin Akçevre köyü kanalizasyon yapılması. 

71.Diyadin Sürmelikoç köyü kanalizasyon yapılması. 

72.Diyadin Akçevre köyü kanalizasyon yapılması. 

73.Diyadin Delihasan köyü kanalizasyon yapılması. 

74.Diyadin Yeniçadır köyü kanalizasyon yapılması. 

75.Diyadin köy okulları tamir ve onarımlarının yapılması 

76.Diyadin Ulukent köyü kanalizasyon yapılması. 

77.Diyadin Oğloba köyü kanalizasyon yapılması. 

78.Diyadin Yk.Dalören köyüne ek derslik (4) yapılması. 

79.Diyadin Atatürk Mahallesinde (Sirim Deresi Mevkii) (6 Derslik) yeni okul yapılması. 

80.Diyadin Murat Mahallesinde 14 Nisan Okuluna (6) ek Derslik ve anaokulu 

yapılması. 

81.Diyadin Günbuldu Tarım Mezrasına köprü yapılması. 

82.Diyadin – Ağrı (Ġlçe giriĢine) kız yurdu yapılması. 

83.Diyadin Yk.Dalören köyüne kanalizasyon yapılması. 

84.Diyadin Dedebulak köyüne kanalizasyon yapılması. 

85.Diyadin dedebulak köyüne 8 yıllık ilköğretim okulu yapılması. 

86.Diyadin Kocaçoban köyüne kanalizasyon yapılması. 

87.Diyadin Batıbeyli köyü kanalizasyon yapılması. 

88.Diyadin Toklucak köyü kanalizasyon yapılması. 

89.Diyadin Diyadin Budak köyü kanalizasyon yapılması. 

90.Diyadin Büvetli köyü kanalizasyon yapılması. 

91.Diyadin YeĢildurak köyü kanalizasyon yapılması.  

92.Diyadin TaĢbasamak köyü kanalizasyon yapılması. 

93.Diyadin Tazekent köyü kanalizasyon yapılması. 
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94.Diyadin ġahinĢah köyü kanalizasyon yapılması. 

95.Diyadin Mollakara köyü kanalizasyon yapılması. 

96.Diyadin Sürenkök köyü kanalizasyon yapılması. 

97. Diyadin Diyadin Davut köyü kanalizasyon yapılması. 

98.Diyadin Satıcılara bağlı (Yk.Satıcılar-AĢ.Satıcılar) kanalizasyon yapılması. 

99.Diyadin Hacıhalit köyü kanalizasyon yapılması. 

100. Diyadin Delihasan köyü gölet yapılması. 

101.Diyadin Delihasan köyü arazi yolları yapımı. 

102.Diyadin Akçevre köyü arazi yolları yapımı. 

103.Diyadin-Davut-KuĢburnu grup köyyolu asfalt yapılması. 

104.Diyadin-Karapazar-Toklucak grup köy yolu asfalt yapılması. 

105. Merkez TaĢtekne Köyü Menfez yapımı. 

106.Merkez Çukurçayır Köyü Kanalizasyon yapımı. 

107.Merkez TaĢtekne köyü kanalizasyon yapımı. 

108.Merkez Çayır köyü kanalizasyon yapımı. 

109.Merkez Yayla köyü kanalizasyon yapımı. 

110.Merkez AğılbaĢı Köyü kanalizasyon yapımı. 

111.Eğribelen köyü kanalizasyon yapımı. 

112.Merkez Suçatağı köyü kanalizasyon yapımı. 

113.Merkez Badıllı köyü kanalizasyon yapımı. 

114.Merkez karasu köyü kanalizasyon yapımı. 

115.Merkez konuktepe köyü kanalizasyon yapımı.  

116.Merkez Anakaya köyü kanalizasyon yapımı. 

117.Merkez Aslangazi köyü kanalizasyon yapımı. 

118.Merkez Baloluk köyü kanalizasyon yapımı. 

119.Merkez Tezeren köyü kanalizasyon yapımı. 

120.Merkez AĢkale köyü kanalizasyon yapımı. 

121.Patnos Yk.Damla Köyü Ģebekeli içme suyu 

122.Patnos Armutlu köyü hayvan içmesuyu göleti 

123.Patnos Demirören-Yk.KamıĢlı-AĢ.KamıĢlı-Hacılar köylerinin yararlanabileceği      

       orta bir yerde 22 derslikli okul yapılması. 

124. Merkez Güneysu köyü kanalizasyon yapılması. 

125.Merkez Çukuralan-GümüĢyazı ve BaĢçavuĢ grup onarımı ve güzergah değiĢikliği. 

126. Merkez Tezeren-Ahmetbey-Haydaroğlu grup köy yolu stabilize kaplama. 

127.Merkez Ziyaret Köyü köy içi kumlama. 

128.Merkez Dedemaksut köy içi kumlama. 

129.Merkez Mollaosman köyü yol onarımı. 

130.Merkez GümüĢyazı köyü Ģebekeli içmesuyu. 

131.Merkez GümüĢyazı köyü (Güven Mez) içme suyu. 

132. Merkez Eskiharman köyü içme suyu. 

133.Merkez GümüĢyazı köyü güven mezrası köprü yapımı. 

134.Merkez Dedemaksut köyü köy içi menfez. 

135. Merkez Güvendik köyü köy içi dere yatağı ıslahı. 

136.Hamur Yuvacık Köyü (ġikeft Mezrasına)köprü yapılması 
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137.Merkez Yk.Küpkıran köyü yolu asfalt yapımı. 

138.merkez Dönerdere köyü (Komin Mezrasına)içme suyu yapılması. 

139.Merkez Yoncalı Köyü ile Merkez kazlı köyü arası stabilize yol yapımı. 

140.Diyadin Yeniçadır Köyü köy odası yapılması. 

141.Diyadin Atayolu Köyü altyapı ve Köy odası yapılması. 

142Diyadin Yörükatlı köyü köy odası yapılması. 

143.Diyadin Ulukent köyü su kanalı yapımı. 

144.Diyadin Boyalan köyü su kanalı yapılması. 

145.Diyadin hastanesinden Çermiklere kadar yolun asfaltlanması. 

146.Doğubayazıt Kalecik köyü Ģebekeli içme suyu yapılması. 

147.Doğubayazıt Yaygınyurt köyü (Demirkapı Mezrasına)okul yapımı. 

148.Doğubayazıt Atabakan köyü Ģebekeli içme suyu yapımı 

149. Doğubayazıt Atabakan köyü yol yapımı. 

150.Doğubayazıt-Gürbulak-Telçeker-Suluçem-Çetenli ve Karabulak köyleri 

kanalizasyon yapımı. 

151.Doğubayazıt Bozkurt köyü menfez yapımı. 

152.Doğubayazıt Üzengili köyü okul onarımı. 

153.Doğubayazıt bardaklı köyü içme suyu yapımı. 

154.Doğubayazıt Buyuretti köyü okul onarımı ve ek derslik ve WC yapımı. 

155.Doğubayazıt Yaygınyurt köyü yol yapımı. 

156.Doğubayazıt BulakbaĢı köyü(Demirkılıç mezrası) yol yapımı. 
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157.Doğubayazıt Ġpekteki köye içme suyu yapılması. 

158.Doğubayazıt Çalı köyü(Tepeli ve TaĢlı mezralarına)yol yapımı. 

159.Doğubayazıt Çalı köyü menfezi ve TaĢlı mezrasına menfez yapımı. 

160.Doğubayazıt Çalı köyü okul onarımı. 

161.Doğubayazıt’ta kız ve erkek öğrenci yurtları yapılması. 

162.Doğubayazıt’ta engelli bakım ve rehabilitasyon merkezi yapımı. 

163.Ağrı Merkez ve Doğubayazıtta kadın sığınma evleri yapımı. 

164. Ağrı Merkez ve Doğubayazıtta kadın danıĢma ve dayanıĢma merkezi yapımı. 

165.Ağrı Merkez de yaĢlı bakım merkezi. 

166.Doğubayazıt ilçesine toplum merkezi(çok amaçlı) 

167.Ağrı ve Doğubayazıtta  Aile danıĢma merkezleri. 

168.doğubayazıt KaraĢeyh köyü(Ömerbey mezrasına) köprü yapımı.  

169.Doğubayazıt Yılanlı köyü yol yapımı. 

170.Doğubayazıt Tutak köyüne yol yapımı. 

171.Doğubayazıt Atabakan köyü yol yapımı. 

172.Doğubayazıt Yılanlı Köyü ek derslikli okul yapımı. 

173.Doğubayazıt Gültepe köyüne ek derslik yapılması. 

174.Doğubayazıt Çalı köyüne yeni bir okul yapıması. 

175.Doğubayazıt atabakan köy okulu WC ve çevre duvarının yapılması. 

176.Doğubayazıt Esnemez köy okulunun çevre duvarının yapılması. 

177.Doğubayazıt Örtülü köyü çevre duvarının yapılması. 
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178.Doğubayazıt Örtülü Köyü (Burun mezrasının) okulunun onarılması. 

179.Doğubayazıt Bozkurt köy okulunun elektrik tesisatı ve çevre duvarının yapılması. 

180.Doğubayazıt Mescit köyü okulunun çevre duvarı WC çatı ve iç onarımının 

yapılması.  

 

B-Uygulama Stratejisi Bütçe ĠliĢkisi 

 

Her bir hedefin faaliyetlerinde ifade edilmesi sonrasında faaliyetlerin bütçe ile iliĢkisinin 

kurulması gerekmektedir. Buradaki temel amaç, bütçe hazırlanması sürecinde kaynak ve 

maliyet yapılarının ortaya konulması suretiyle her bir politikanın maliyetinin ölçülebilmesini 

yanında harcamaların önceliklendirilmesi sürecinde de yardımcı olmaktır.  

 

Bu bölümde, kuruluĢ elde ettiği ve gelecek dönemde elde etmeyi öngördüğü tüm gelirleri 

KuruluĢ Maliyet Tablosu çerçevesinde, kuruluĢ faaliyet bazında kaynak dağıtma 

alıĢtırmalarını yapmaya baĢlayacaktır. Böylece, stratejik amaçlara ilgili politika 

değiĢikliklerinin maliyeti ve içsel etkileri değerlendirilebilecek ve bütçe görüĢmelerinin ilk 

bazı burada oluĢturulacaktır.  
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V.ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME  

 

 Stratejik amaçlar ve hedeflere ulaĢma yolundaki ilerleme beklentilere uygunsa; 

 

Plan teyit edilmiĢ olur ve uygulamaya devam eder. Stratejik plan dahilindeki faaliyetlerin 

izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması Ģarttır.  

 

A-Ġzleme 

 

Amaç ve hedeflerin gerçekleĢtirilmesine iliĢkin geliĢmelerin belirli bir sıklıkla raporlanması 

ve ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dıĢı mercilerin değerlendirilmesine sunulması, izleme 

faaliyetlerini oluĢturur.  

 

 Stratejik amaçlar 

 

 Hedefler 

 

 Faaliyet ve projeler (söz konusu planların uygulanmasından sorumlu daire, bölüm, 

birim ve sorumluların konumu gibi bilgileri içermelidir.) 

 

 GerçekleĢmeler konusunda açıklamalar ve yorumlar  

 

 Mevcut durum hakkında bilgiler 
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Performansın izlenmesi, izleme faaliyetlerinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri 

ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmalı ve değerlendirilmelidir.  

 

B-Değerlendirme 

 

Değerlendirme, genel anlamda uygulama sonuçları ile önceden belirlenen stratejik amaç ve 

hedeflerin karĢılaĢtırmalı analizidir. Bu süreçte, esas olarak performans ölçümü ve 

değerlendirmesi gerçekleĢtirilir.  

 

Performans Ölçümü Ve Değerlendirmesi  

 

Performans ölçümü, performans göstergeleri kullanılarak uygulama sonuçlarının 

ölçülmesidir.  

 

Performans ölçümü ve değerlendirilmesi, gerçekleĢen sonuçların önceden belirlenen stratejik 

amaç ve hedeflere ne ölçüde örtüĢtüğünün ortaya konulmasıdır.  

 

Performans ölçümünde ki; 

 

 Yönetimin etkinliğini sağlar 

 

 Hizmetlerin kalitesini artırır 
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 Bütçenin geliĢmesine ve gözden geçirilmesine yardımcı olur 

 

 Kamu kaynaklarının neden söz konusu faaliyetlere harcandığı sorunun 

cevaplandırılmasına yardımcı olur 

 

 Hesap verme sorumluluğuna ve performans denetimine temel oluĢturur. 

 

Performans ölçümü, performans göstergelerinin oluĢturulması ve verilerin toplanması ile 

mümkündür.  

 

Performans Göstergeleri 

 

Performans göstergeleri, stratejik planın baĢarısının ve özellikle uygulama sonuçlarının 

ölçülmesini sağlayan araçlardır. Performans göstergeleri, kuruluĢların stratejik amaç ve 

hedeflerinin yerine getirilmesinde ulaĢılan sonuçları ölçmek ve değerlendirmek için 

kullanırlar ve performans denetimine baz oluĢtururlar.  

 

 

Performans Göstergelerinin Sınıflandırılması 

 

Performans göstergelerinin oluĢturulması ve değerlendirilebilmesi, ancak uygun veri ve 

istatistiklerinin temin edilmesi ile mümkündür. Amaca uygun, doğru ve tutarlı verilerin 

varlığı, performans göstergelerinin oluĢturulması performansın ölçülmesi ve 
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değerlendirilmesi için olmazsa bir ön koĢuldur. Ne tür verilere ihtiyaç duyulduğu, bunların ne 

Ģekilde temin edileceği, ihtiyaç duyulan veriler halihazırda toplanmıyorsa nasıl ve ne sıklıkla 

kim tarafından temin edileceği, bu kapsamdaki kısıtların neler olacağı gibi hususların mutlaka 

incelenmesi ve cevaplanması gerekir.   

 

 


