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         Sevgili Hemşerilerim; 

Halka hizmet makamının en yücelerinden birisi olan      

Belediye Başkanlığını hakkıyla yapabilmek adına 

önümüzdeki 5 yılı bütün paydaşlarıyla birlikte 

planladık. Bu planlamayı yaparken şehrimizin 

gelişmeye müsait bütün alanlarını göz önünde 

bulundurarak, Ilgın’ı her alanda kalkındırmanın ve 

marka şehir yapmanın planlarını yaptık. 

Yaklaşık 2500 yıllık bir mazisi olan ilçemizin geçmişten gelen kronik 

problemlerinin tespitini de yaptığımız bu planlamada, yıllar içerisinde karşılaşmamız 

muhtemel olan risk ve tehdit öngörülerine de bu planımızda yer verdik. 

Şehrimizin her metrekaresindeki sorumluluğumuzun bilincinde, insanımızın 

ihtiyaçlarının farkında olarak Belediye imkânlarımızı da göz önünde bulundurarak en 

iyi hizmeti en hızlı şekilde sunmak için gayret edeceğiz. 

Umuyorum ki önümüzdeki 5 yılın sonunda stratejik planımız da öngördüğümüz 

hedeflerimize ulaşmış, bugünümüzden çok daha faklı ve bütün hemşerilerimizin 

içerisinde yaşamaktan mutlu olduğu her anlamda kalkınmış bir Ilgın inşa edeceğiz. 

Bizlere bir rehber niteliği taşıyan Stratejik Planımızın her aşamasında katkı sunan bütün 

paydaşlarımıza teşekkür ediyor, sonuçlarının ilçemize hayırlı olmasını temenni 

ediyorum. 

Saygılarımla. 

 

Yalçın ERTAŞ 

     Ilgın Belediye Başkanı 
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ILGIN BELEDİYESİ PROJELER 

1. OSMANLI KENT MEYDANI 

Lala Mustafa Paşa Külliyesi ile 

Pir Hüseyin (Çukur) Camii arasında 

kalan bölgeyi kamulaştırıp, gerekli 

çevre düzenlemelerini yaparak 

şehrimize değer katacak bir Kent 

Meydanı oluşturacağız. Selçuklu ve 

Osmanlı medeniyetlerine ait bu iki 

eserimizin arasında oluşturulacak 

bu meydan ile medeniyetler 

arasında bir köprü kurmuş olacağız.  

27430 m2 lik alanın ilçemizin köklü tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini 

tanıtacak bir meydan şeklinde düzenleyerek, bölgemizi ziyaret eden yerli ve yabancı 

turistlerin uğrak noktası haline getireceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat 

Kurum Bey’in destekleri ile Osmanlı Kent Meydanı Projemizi Toplu Konut İdaresi 

(TOKİ) kapsamında yapacağız. 

 

2. 5 YILDIZLI OTEL PROJEMİZ 

Dünyanın en kaliteli kaplıca 

suyuna sahip olan kentimizin turizm 

potansiyelini artırmak için; Beş 

Yıldızlı Otel Projemiz ile doğrudan 

250 dolaylı 500 gencimize iş imkânı 

sağlayacaktır. Ilgın’ımızı büyük bir 

turizm kentine dönüştüreceğiz. 
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3. APART VİLLA PROJEMİZ 

Hamam dağına yapılması için 

projelendirilen Apart Villa Daireler 

farklı tasarımda büyük yüzme havuzlu 

ve ortak kullanım alanları bulunan şık 

ve modern bir projedir. Apart 

Villalarda kalacak olan misafirlerimiz 

dünyanın en iyi üç kaplıca sularından 

biri olan Ilgın Kaplıcalarından 

fazlasıyla faydalanacaklardır.  

Ilgının kaplıca turizmini geliştirmek için hayata geçirilecek olan Apart Villa 

Projemiz ile Ilgınımız gelişecek ve turist çekecektir. 

 

4. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

Kaplıcası, Şeker Fabrikası, Kömür 

Ocakları, Ormanları ve verimli 

topraklarıyla zengin olan Ilgın’ımız 

şimdide yeni bir sanayi kapısını 

aralıyor. Kentimize kuracağımız 

organize sanayi bölgesi ile 

yatırımcıların yeni adresi Ilgın olacak. 

Sanayi potansiyelimizin organize ve 

entegre edilmesi ile gençlerimize iş 

imkanı sağlanacak.  

Ilgın Zaferiye Mahallesi Tuz Mevkiinde 157 Hektar alan üzerine kurulacak olan 

OSB yer temini kesinleşmiş olup Mütevelli heyeti kurulma aşamasındadır. 
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5. MİLLET BAHÇESİ PROJESİ 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile yurdun 

dört bir yanında millet bahçeleri 

oluşmaya başlarken ilçe belediyesi olarak 

bu yatırım kervanına bizde dâhil olmak 

istedik. Bu arzu ile Bulcuk Mahallesi, 

Bulcuk Göleti civarına Millet Bahçesi 

yaparak Ilgınımız için hem sosyal hem de 

doğal güzelliğiyle göz büyüleyen bir 

Millet Bahçesi kazandırmak istiyoruz.  

 

6. GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) PROJESİ 

Ilgın Belediye Başkanlığı 

öncülüğünde; Ziraat Odası ve Sulama 

Birliği Başkanlığı katkılarıyla yapılacak 

Güneş Enerji Santrali Projesiyle, 

çiftçimizin yüksek enerji maliyeti son 

bulacaktır. 

 

 

7. OTOPARK PROJESİ 

Şehrimizde günden güne büyüyen bir 

trafik sorunu var. Bu sorunu çözebilmek 

için kapalı sebze pazarının bulunduğu 

alanı modernize ederek Ilgınımıza yakışır 

bir otopark yapacağız.  

 

 

 

 



 

 
9 

 

 

8. ORGANİK PAZAR YERİ PROJESİ 

İlçemizde yetişmekte olan ürünlerimizi 

ve el yapımı ile yapılmakta olan yöresel 

ürünlerimizin tanıtımını yaparak, D-300 

karayolu üzerinde Organik Pazar alanı 

inşa edeceğiz. D-300 karayolunu 

kullanarak şehirlerarası yolculuk yapan 

vatandaşlarımızın ilgisini çekerek 

Ilgınımızın ekonomisine katkı sağlamayı 

amaçlıyoruz. 

 

9. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİNİN AÇILMASI 

Ilgın Kaplıcaları özellikleri 

bakımından şuan dünyanın en önemli 3 

kaplıcasından biri olmasından dolayı 

özellikle sağlık alanında daha iyi 

değerlendirilebilmesi için ilçemize 

kazandıracağımız Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Hastanesinin yanında; 

İlçemize Selçuk Üniversitesi’ne bağlı 

Sağlık Bilimleri Fakültesinin açılmasını sağlayacağız. 

 

10. FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ KURULMASI 

Ilgın Kaplıcaları özellikleri 

bakımından şuan dünyanın en önemli 3 

kaplıcasından biri konumundadır. Şifa 

kaynağı olan kaplıca suyumuzun daha 

verimli olarak kullanılması için bölgeye 

hitap edebilecek Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Hastanesini ilçemize 

kazandıracağız.   
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11. CAM SEYİR TERAS PROJESİ 

İlçemiz turizmi açısından çok büyük 

bir kazanım olacak olan Cam Seyir Teras 

projemiz ile ilçemiz turizm faaliyetlerinin 

çeşitlendirilmesine, kaplıca bölgemizin 

canlandırılması tanıtımının 

desteklenmesine katkı sağlamayı 

amaçlıyoruz.  

 

 

12. AMFİ TİYATRO PROJEMİZ 

İlçemizin sosyal ve kültürel hayatına katkı 

sağlayacak olan 1500 kişilik Amfi Tiyatroda 

Kaplıca Festivalleri, Açık Hava Tiyatrosu 

ve yaz konserleri yapılacak. 

 

 

 

13. SİNEMA SALONU PROJEMİZ 

Bir nostaljiye tekrar hayat vermek, 

çocukluğumuzda gitmekten büyük zevk 

aldığımız açık hava sinemalarının keyfini, 

çocuklarımızın da tatmasını istedik. Bu 

yüzden 1500 kişilik Amfi Tiyatro 

Projemize Açık Hava Sinema projemizi 

dâhil edeceğiz. Ayrıca Sosyal 

belediyeciliğin yansımalarından biri olan 

Sinema Salonu projemiz ile başta 

öğrencilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı sinema ile buluşturacağız. 
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14. PARK VE BAHÇELERE ÜCRETSİZ WİFİ PROJESİ 

Vatandaşlarımıza sunacağımız alt ve 

üst yapı hizmetlerimizin yanı sıra 

günümüzün vazgeçilmez unsurlarından 

olan interneti de park ve bahçelerimizde 

belirli noktalara kurarak ücretsiz Wi-Fi 

hizmeti vereceğiz.  

 

 

15. ÇOCUK PARKLARINA KAMERA SİSTEMİ KURULMASI 

Geleceğimizin teminatı                                                                          

çocuklarımızın güvenliği bizlerin 

birinci önceliğidir. Projemiz 

kapsamında ilçemizde bulunan 

parklarımıza kamera sistemlerimizi 

yerleştirecek ve 7/24 kayıt altına 

alacağız. Ayrıca projemiz kapsamında 

velilerimiz anlık olarak mobil uygulama 

aracılığı ile canlı olarak parklarımızı 

izleyebilecekler.  

Çocuklarımız parklarda güven içinde oynarken vatandaşlarımız da kendilerine 

ayırdığımız alanlarda huzurlu bir şekilde dinlenebilecekler.  

 

16. AKILLI IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ PROJESİ 

Akıllı Işıklandırma Projemiz 

sayesinde enerji tasarrufuyla çevreyi de 

koruyarak kaynakların daha verimli 

kullanılmasının önünü açacağız. Gün 

ışığı bazlı açma, kapama, kısma, hareket 

algılayıcısı gibi işlevler akıllı 

ışıklandırma sisteminin fonksiyonları 

arasında yer alacak. Ayrıca şehrimize 

estetik bir görünüm kazandıracağız. 
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17. KAPALI MODERN ÇOCUK PARKLARI PROJESİ 

Çocuklarımızın hoşça vakit 

geçireceği müzik sahnesi, oyuncak 

kütüphanesi, sokak oyunları ve şenliği, 

çocuk kütüphanesi, iş-teknik atölyeleri, 

fizik deneyleri, zekâ atölyesi ve masal 

odaları gibi çocukların zihinsel ve 

bedensel gelişimi için yararlı olacak 

kapalı bir çocuk park alanı yapacağız.  

Oluşturacağımız sıcacık ortamda, her yaşa uygun oyun setleriyle hem çok 

eğlenecekler, hem de çok şey öğrenecekler. 

 

18. DAĞCI PARKURLARI PROJESİ 

Bulcuk Göleti etrafına yapılacak 

olan Millet Bahçesi Projesi içerisine 

dâhil edeceğimiz ve Hamam Dağına da 

yapılması planlanan Dağcı Parkurları 

Projemiz;  

Dağ bisikleti organizasyonları, 

yürüyüş, kampçılık gibi birçok macera 

sporlarına ev sahipliği yapacaktır.  

 

19. ILGIN TARİH MÜZESİ KURULMASI 

Ilgın’ımız, birçok kültüre ve 

medeniyete ev sahipliği yaparak; 

geçmişten günümüze kadar birçok 

tarihi ve kültürel mirası bünyesinde 

barındırmıştır. Tarihi bakımından 

ilçemizi bölgenin en önemli 

ilçelerinden biri yapmak, yerli ve 

yabancı turistlerin uğrak noktası haline 

getirmek için Ilgın Tarih Müzesini 

kuracağız.  
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20. KIRSAL MAHALLELERDE MEYDAN DÜZENLEMESİ 

Merkeze uzak olan mahallerimizde 

yapacağımız alt ve üst yapı 

yatırımlarımızın yanı sıra; 

mahallerimizin çehresini değiştirecek 

yeşil alan ve meydan düzenlemeleri 

yaparak hemşerilerimiz için büyük 

alanlar oluşturacağız.  

 

 

21. BOTANİK PARK PROJESİ 

Daha yeşil Ilgın hedefiyle 

yürüteceğimiz çalışmalar ile 

ilçemize botanik park 

kazandıracağız. Bu kapsamda her 

mevsim renk değiştiren bahçeler, 

doku ve estetiğin bütünleştiği 

ortamlar oluşturmak amacı ile 

planlanan botanik parkı gül bahçesi, 

kaya bahçesi, kokulu bitkiler bahçesi, şekilli bitkiler bahçesi gibi adlarla değişik bahçe 

alanları oluşturacak, bahçe sanatının en güzel örneklerini halkımıza sunacağız.   

 

22. ILGIN KIYI ŞERİDİ DÜZENLEMESİ 

D-300 Karayolu üzerinde; 

Ilgınımızın girişinden çıkış noktasına 

kadar kıyı şeridi düzenlemesi, peyzaj 

çalışmaları, ağaçlandırma ve 

ışıklandırma işlemleri yapılarak 

şehrimize yakışır bir estetik görünüm 

kazandıracağız. 
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23.  TARIMSAL PROJELERİMİZ 

Tarımsal projelerimizi; üretimi ve 

istihdamı artırmak üzere kurduk. 

Organize seracılıktan, meyvecilik 

faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına; 

arıcılığa, çiğ süt üretimine, hayvancılık 

ihtisas organize besicilik bölgesi 

oluşturulmasına, yöresel ürünlerimizin 

kalitesini dünyaya duyurmaya, meyve 

ve sebzeyi başka şehirlerden satın alan 

değil artık başka şehirlere de satabilen bir Ilgın 

olmaya; kısaca bereket diyarı memleketimiz için ne yapılması gerekiyorsa tek tek 

hayata geçirmeye gayret edeceğiz.  

 

24. SIFIR ATIK PROJEMİZ 

İsrafın önlenmesini, kaynakların 

daha verimli kullanılmasını, atık oluşum 

sebeplerinin gözden geçirilerek atık 

oluşumunun engellenmesi veya 

minimize edilmesi, atığın oluşması 

durumunda ise kaynağında ayrı 

toplanması ve geri kazanımının 

sağlanmasını kapsayan atık yönetimi 

olarak ilçemizde Sıfır Atık Projesini 

hayata geçireceğiz.  
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25. SPOR TESİSLERİNİN MODERNİZASYONU 

Gençlerimizin aydınlık yarınları 

için, kötü alışkanlıklardan uzak 

tutulması için sporun ne kadar önemli 

olduğunu biliyoruz. Bu yüzden 

ilçemizde bulunan gençlerimizi spora 

yönlendirmek için Kapalı Spor 

Salonumuzu modernize edip, Ilgın 

Stadyumunu yenileyeceğiz. 

 

26. AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE YARDIM 

Gençlerimizin aydınlık yarınları 

için, kötü alışkanlıklardan uzak 

tutulması için sporun ne kadar önemli 

olduğunu biliyoruz. Her zaman 

sporun ve sporcunun yanında olarak, 

spor yapan, spora gönül veren, spor 

yoluyla kentimize katma değer 

sağlayan herkesi destekçisi olacağız. 
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İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci 

Stratejik plan hazırlanırken Stratejik Planlama Ekibi oluşturuldu. Bu ekip hazırlık 

programı yapıp aşağıda tabloda verilen faaliyetleri gerçekleştirerek planı hazırladı. 
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Güçlü Alanlarımız 

 Paydaş görüşlerinden derlenen ilçemizin ve belediyemizin güçlü alanları; 

 Merkezi idare ile yerel idarenin uyum içerisinde çalışıyor olması 

 Alt yapı ve üst yapının büyük oranda tamamlanmış olması 

 Kaplıca suyunun çıkarma ve kullanım haklarının belediyeye ait olması 

 Kilitli parke taşı üretim tesislerinin olması 

 Kapalı sebze ve hayvan pazarının bölgeye hitap ediyor olması 

 Kapalı yüzme havuzunun ve termal tesislerinin bulunması 

 Zengin kömür rezervlerinin olması 

 Ilgın şeker fabrikasının olması 

 D-300 karayolu, demiryolu üzerinde olması ve Konya hava alanına yakınlığı 

 Her türlü turizm potansiyelinin (termal, tarih, kültür, inanç, sağlık, doğa vb.) 

mevcut olması 

 Verimli tarım arazilerinin varlığı 

 Hayvancılık sektörünün gelişmiş olması 

 Sosyal yardımlaşma faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi 

 İlçemizde doğalgaz kullanılması 

 İlçemizde bulunan Türk-İslam sanat eserlerinin tamamına yakınının restore 

edilmiş olması 

 

İyileştirmeye Açık Alanlarımız 

Paydaş görüşlerinden derlenen ilçemizin ve belediyemizin iyileştirmeye açık 

alanları; 

 Vasıflı personelin yeterli olmaması 

 Mesire alanlarının ve parkların yetersiz olması 

 Kaplıca tesislerinin yetersiz olması 

 İmar planın yetersiz olması 

 Dijital arşiv sisteminin olmaması 
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 Sosyal ve kültürel aktivitelerin yeterli olmaması 

 Meslek yüksek okulunun bölümlerinin arttırılıp fakülte bölümlerinin ilçemize 

kazandırılması 

 

Tehditler 

 Paydaş görüşlerinden derlenen ilçemizi ve belediyemizi ilgilendiren tehditler; 

 İlçemizin 1. derece deprem bölgesinde olması 

 Çavuşcu gölünün kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalması 

 Kaçak yapılaşmanın kontrol edilememesi 

 Vahşi sulamanın yapılması 

 Turizm, sağlık ve tarımı olumsuz etkileyecek sanayi faaliyetlerinin yapılması 

ihtimali 

 İlçeden göç verilmesi 

 Tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenememesi 

 İşsizlik oranın artması 

 Kaplıca suyunun çekilme ihtimali 

 Arazi toplulaştırılmasının yapılamamış olması 
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Fırsatlar 

Paydaş görüşlerinden derlenen ilçemizi ve belediyemizi ilgilendiren fırsatlar;  

 Kaplıca suyunun kaliteli olması 

 Şeker fabrikasının varlığı 

 Organize sanayi bölgesinin yapılacak olması 

 Doğalgazın sanayi faaliyetlerinde kullanılabilecek olması 

 Her türlü turizm faaliyetinin yapılabilecek olması 

 

 Osmanlı kent meydanı projesinin yapılacak olması 

 İl merkezine yakın konumda bulunmamız 

 Çok kültürlü bir yapıya sahip olmamız. 

 D-300 karayolu ve demiryolu geçiş güzergahı üzerinde olması 

 Buğday pazarının varlığı 

 Yeni ve modern bir devlet hastanesinin varlığı 

 Sağlıklı yaşam merkezinin yapılacak olması 

 Kültür merkezi ve gençlik merkezinin yapılıyor olması 

 Spor tesislerinin yenilenmesi 
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GELECEĞE BAKIŞIMIZ 

Misyonumuz 

 Genişleyen hizmet ağı ile birlikte her vatandaşımıza ve her mahallemize eşit ve 

hızlı bir belediye hizmeti sunmak. 

 

Vizyonumuz 

Bütün turizm değerleri ile birlikte sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerle hayatı 

kolaylaştıran, şehircilik adına kendini geliştiren marka bir şehir oluşturmak.  

 

Temel Değerlerimiz 

 Paydaş görüşleri dikkate alınarak belediye hizmetleri sunulurken dikkat edilmesi 

ve önem verilmesi gereken değerlerimiz. 

 Adaletli olmak 

 İlkeli Olmak 

 Dürüst Olmak 

 Güler yüzlü hizmet vermek 

 Hızlı Olmak 

 Kaynakları Etkin Kullanmak 

 Vizyon Sahibi Olmak 
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STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 

 Stratejik planlama döneminde belirlenen stratejik amaç ve hedeflerimiz 

1. Mali ve idari yönden güçlü bir belediye 

2. Turizm alanında kendini geliştirmiş Ilgın 

3. Sanayi ve ticaret alanında kendini geliştirmiş bir Ilgın 

4. Tarım ve hayvancılık alanında kendini geliştirmiş bir Ilgın 

5. Sosyal, kültürel, sportif ve eğitim alanında gelişmiş bir Ilgın 

6. Düzenli şehirleşmenin olduğu yaşanabilir bir Ilgın 

 

1. Stratejik Amaç: Mali ve İdari Yönden Güçlü Bir Belediye 

1.1. Maddi İmkânları İyi Değerlendiren Bir Belediye 

1.1.1. Harcamaların Kontrolü: Belediye tarafından yapılan alımların tek elden 

yapılarak, takibi sağlanacak. Gereksiz yapılan harcamaların önüne 

geçilerek tasarruf sağlanacak.  

 

1.1.2. Ambar Sistemi Kurulması: Belediyenin yıllık ihtiyaçları belirlenip, ihale 

edilerek hem maddi hem de zamandan tasarruf sağlanacak. Sistemsel 

olarak ambar sistemi kurulacak. 

 

1.1.3. Emlak Beyanlarının Güncellenmesi: Emlak bilgilerini güncellemek ve 

Belediyeye verilen beyanlarla mevcut durumların karşılaştırması yapılarak 

beyanname bedellerin yeniden tespiti sağlanacaktır.  

 

1.1.4. İlan-Reklamların Güncellenmesi: İlan ve reklam beyanlarının yeniden 

değer tespitlerinin yapılması sağlanacak, kayıtlı olan ilanlar güncellenecek, 

kayıtlı olmayanların ise sisteme işlenmesi sağlanacak. İlçede bulunan 

reklam ajanslarınca yapılan ilan ve reklamların beyannamesinin verilmesi 

ve tahakkuku sağlanacaktır. 
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1.1.5. Alacakların Takip Ve Tahsilatı: Belediyeye ödenmesi gereken fakat 

vadesi geçmiş olan alacakların kanuni yollardan tahsilatı için gerekli 

çalışmalar yapılacaktır. 

 

1.1.6. Atıl Durumdaki Gayrimenkullerin Satış Veya Kiralanması: Mülkiyeti 

Belediyemize ait olan gayr-ı menkullerin en verimli şekilde kullanılması 

için satış ya da kiralama işlemlerinin yapılarak Belediyemize gelir 

getirmesi sağlanacaktır. 

 

1.1.7. Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Araç, Gereç Ve Ekipmanı Revize 

Etmek: Belediyemiz tarafından kullanılan fakat ekonomik ömrünü 

tamamladığı tespit edilen araç, gereç ve ekipmanların tasfiyesi sağlanarak, 

aynı amaç doğrultusunda yeni araç, gereç ve ekipman temini sağlanacaktır. 

Taşınır listesine kayıtlı bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış 

demirbaşların düşümü yapılacaktır. Hurda haline gelmiş olanlar ihale 

edilerek mali kaynak sağlanacaktır. 

 

1.1.8. Personelin Etkin Ve Verimli Kullanılması: Belediyemiz bünyesinde 

istihdam edilmiş her statüdeki personelin çalıştığı birimle ve işle alakalı 

olan gerekli ve güncel eğitim almaları sağlanarak, daha fazla verim 

alınacaktır.    

 

1.1.9. Hibe Programlarından Etkin Bir Şekilde Yararlanılması: Avrupa 

Birliği, Kalkınma Ajansları vb. destek ve hibe sağlayıcı kurum ve 

kuruluşlara projeler sunarak gerekli mali desteğin alınması sağlanacaktır. 

 

1.1.10. Tasarruf Tedbirleri Almak: Her nevi kullanım malzemesinin ekip ve 

ekipmanların tasarruf tedbirlerine riayet edilerek en verimli şekilde 

kullanılması sağlanacaktır.   

 

 

1.2. Kurumsal Kimlik Kazanmış Bir Belediye 

1.2.1. Çalışma Yönetmeliği Hazırlamak: Belediyedeki her bir birim için 

çalışma yönetmeliği hazırlanarak, birimlerin işleyiş olarak kimlik 

kazanması sağlanacaktır. 
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1.2.2. Kurumsal Kimlik Çalışması Yapmak: Belediyemizin renkleri, logosu, 

sloganı vb. belirlenerek gerekli olan kurumsal kimlik çalışmaları 

yapılacaktır. 

 

1.2.3. Çözüm Masası Oluşturulması: Belediyeye bireysel başvuruda bulunan 

vatandaşların işlerinin en kısa sürede çözüme kavuşturulabilmesi için 

konusunda uzman personeller tarafından gerekli hizmet ve 

bilgilendirmelerin verilmesi sağlanacaktır. 

 

1.2.4. İmza Yetkileri Yönergesi Hazırlamak: Belediye Başkanının uygun 

gördüğü yasal yetkilerinin birim amirlerine devredilmesi için gerekli 

çalışmalar yapılacaktır. 

 

1.2.5. Kamu Hizmetleri Standardı Hazırlamak: Belediye tarafından sunulan 

hizmetlerde yasal sürelerin belirtilmiş olduğu standart sağlanarak, 

vatandaşlara daha kaliteli ve eşit hizmet sunulacaktır.  

 

1.2.6. Kalite Belgelerinin Alınması (TSE, İSO): Kurumsal kimlik çalışması, 

çalışma yönetmeliği ve imza yetkileri yönergesi yürürlüğe girdikten sonra 

gerekli standartlar sağlanıp uygun çalışmalar yapılacaktır. 

 

1.2.7. İç Denetim Mekanizmasının Kurulması: Ilgın Belediyesinde yapılan 

tüm faaliyetlerin önce iç bünyemizde denetlenmesi sağlanacak, yapılacak 

denetimlere hazır hale getirilecektir.  

 

1.2.8. Acil Afet Durumu Ve Kriz Masası Oluşturulması Ve Gerekli 

Yönergelerin Ve Kurulların Hazırlanması: Belediye Başkanı ve ya 

yetkilendirdiği bir kişi tarafından kriz masası oluşturulur, gerekli 

yönetmelikler çıkarılarak görevlendirmeler yapılacaktır. 

 

 

1.3. Kalifiye Ve Eğitimli Bir Personele Sahip Bir Belediye  

1.3.1. Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek: Bütün belediye personeline öncelikle 

kendi alanlarıyla ilgili daha sonra halkla ilişkiler konularında eğitim 

faaliyetleri düzenlenecek ya da kurum dışı düzenlenecek eğitim  
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faaliyetlerine katılım sağlanacaktır. Yeni bir alanda görevlendirilen personel 

için görevinin gerektirdiği mevzularda eğitim alması sağlanacaktır. 

  

1.3.2. Ödül-Ceza Sisteminin Hayata Geçirilmesi: Devlet memurları, kadrolu 

işçiler ve diğer personelle ilgili kendi mevzuatlarında belirtilen ödül ve ceza 

yönetmelikleri etkin bir şekilde uygulanacaktır. 

 

1.3.3. Personelin Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerinin Düzenlenmesi: 

Öncelikle birimlerin kendi içerisinde birlik ve beraberliklerini sağlayacak 

etkinlikler yapılacak daha sonra da birimler arası etkinlikler düzenlenecektir. 

 

1.3.4. Personel Alımlarında Ve Yükselmesinde Liyakatlı Davranmak: 

Personel alımlarında ve atamalarında liyakatli davranılması sağlanacaktır.   

 

1.3.5. Personelin Özlük Ve Diğer Kanuni Haklarının Düzenli Takip Edilmesi: 

Yasal olarak personele verilen hakların dikkatli ve mevzuata uygun bir 

şekilde takip edilmesi sağlanacaktır. 

 

1.4. Teknolojik Altyapısı Kuvvetli Bir Belediye 

1.4.1. Güncel Donanım Ve Yazılımların Kullanılması: Belediyemizde 

kullanılmakta olan otomasyon sistemlerinin ve yazılımlarının günümüz 

teknolojisine uygun bir şekilde güncel olarak kullanılması sağlanacaktır. 

 

1.4.2. Bütün Araçlara Araç Takip Sisteminin Takılması: Belediyemiz 

bünyesinde hizmet veren araçların yol, yakıt, start stop vb. işlevlerinin takip 

edilebilmesi için araç takip sistemlerinin araçlara entegre işlemi 

sağlanacaktır. 

 

1.4.3. Kamera Takip Sisteminin Kurulması Ve Tek Takip Noktasında 

Toplanması: Belediye hizmet alanımız içinde bulunan (kapalı sebze pazarı, 

kapalı hayvan pazarı, kaplıca bölgesi, parklar vb.) kamera sistemlerinin tek 

bir noktada toplanıp kayıtları ve yedekleme işlemi sağlanacaktır. 

 

 

1.4.4. Web Sitelerimizin Güncel Olması: Belediyemiz kurumsal web sitesinin 

(www.ilgin.bel.tr) Belediyemiz online ödeme, duyurular, ihale ilanları,  

http://www.ilgin.bel.tr/
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meclis ve encümen kararları gibi faaliyetlerinin web sitesinde güncel olarak 

yayınlanması sağlanacaktır. 

 

1.4.5. Kullanılan Otomasyon Sistemlerinin Güncel Olması Ve Takibinin Tek 

Noktada Yönetilmesi: MIS, E-Belediye, online ödeme, EBYS, çözüm 

masası, server, NAS vb. otomasyonlarının tek bir server üzerinden kontrol  

 

edilerek Belediye personeline ve vatandaşa online üzerinden gerekli hizmet 

sağlanıp, otomasyonların güncel olarak çalışması sağlanacaktır.  

 

1.4.6. E-Devlet Sistemine Entegrasyonun Yapılması: Belediyemiz MIS sistemi 

üzerinde olan SQL veri tabanının e-devlet entegrasyonu yapılarak 

vatandaşlarımıza e-devlet üzerinden daha kolay erişim sağlanacaktır.  

 

1.4.7. Geçmiş Ve Bugünkü Verilerin Dijital Arşiv Ortamına Aktarılması: 

Server üzerinde kurulacak yeni bir alana OCR (Kelime Tanıma) tarama 

sistemi ile evrakların dijital veriye dönüştürülmesi sağlanacaktır. 

 

1.4.8. Yedekleme Ünitelerinin Harici Ve Dâhili Serverlarda Saklanması: 

Belediye yönetim sisteminde kullanılmakta olan serverların düzenli olarak 

SQL BACKUP ve IMAGE BACKUP ları alınarak NAS yedekleme 

sunucularında ve herhangi bir doğal afete karşı farklı bir ortamda bulunan 

servera yedekleme yapılması sağlanacaktır. 

 

1.4.9. Parklara ve Meydanlara Ücretsiz Wifi Hizmeti Vermek ve Kameralar 

Kurmak: Belediyemiz hizmet alanında bulunan parklarda ve meydanlarda 

vatandaşların kullanabileceği alanlarda ücretsiz Wifi hizmeti verilmesi 

sağlanacaktır. Parklara güvenlik amacıyla kameralar kurulması 

sağlanacaktır. 

 

1.5. Hizmet Üretmede Yeterli Ekipmana Sahip Olan Belediye 

1.5.1. İş Makinalarının Ve Ekipmanlarının Yeterli Hale Getirilmesi: 

Ekonomik ömrü dolan iş makinaları ve hizmet araçları zaman içerisinde  
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yenilecek ve ihtiyaç duyulan alanlarda yeni ekipmanlar envantere dâhil 

edilecektir. 

 

1.5.2. Hizmet Binasının Günün Şartlarına Göre Yenilenmesi: Belediyemizin 

ilerleyen dönemde oluşabilecek ihtiyaçlarına göre yeni hizmet binası ya da 

mevcut hizmet binasına ek binalar yapılacaktır.  

 

 

1.5.3. Asfalt Şantiyesi Ve Konkasör Tesislerinin Yenilenmesi: Konkasör 

tesislerinin ve kilitli taş imalat tesislerinin kapasitesi arttırılacak asfalt 

şantiyesi aktif hale getirilmesi sağlanacaktır. 

 

1.6. Dış Paydaşlarla İyi İlişkiler Kuran Bir Belediye 

1.6.1. Ilgın Adına Lobi Faaliyetleri Yürütmek: Konya ve Ankara gibi ilçemizi 

idari, siyasi, ekonomik yönden kalkındıracak her türlü kamu kurum ve 

kuruluşuna ya da özel sektörde lobi faaliyetleri yürütmek üzere adı geçen 

yerlere doğrudan ya da dolaylı diyaloglar kurularak lobi faaliyetleri 

yürütülecektir. 

 

1.6.2. Ilgınlı Bürokratların Memleketleriyle Bağlantılarını Kuvvetlendirmek: 

Ilgın dışında bulunan ve bir şekilde Ilgınla bağlantısı bulunan bürokrat, 

siyasetçi, iş adamı gibi önemli kişilerle bulundukları yerlerde ya da 

ilçemizde ortak programlar düzenleyerek aidiyet duygularını pekiştirecek 

faaliyetler yapılacaktır. 

 

1.6.3. İlçede Yer Alan Kurum, Kuruluş Ve Sivil Toplum Kuruluşları İle 

Belirli Periyotlarla Toplantılar Ve Organizasyonlar Düzenlemek: 

İlçemize hizmet veren Belediyemiz dışındaki diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarla ilçemize daha iyi ve daha hızlı hizmet sunabilmeleri için ortak 

organizasyonlar yapılacaktır. 

 

1.6.4. İlçeye Hizmet Eden Kurum, Kuruluş Ve Sivil Toplum Kuruluşları İle 

Belediye İmkânları Ölçüsünde İş Birliği Yapmak: Ortak amacı Ilgın’a 

hizmet olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişlerini ve hizmetlerini 

hızlandırmak için Belediyemiz adı geçen kurum ve kuruluşlara imkânları 

doğrultusunda ayni ya da nakdi yardım yapılacaktır.  
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2. Stratejik Amaç: Turizm Alanında Kendini Geliştirmiş Ilgın 

2.1. Termal Turizm 

2.1.1. Termal Su Kuyuları İle Su Hatlarının Modernizasyonunun Yapılması: 

Mevcut kuyularımızın derinlik, debi, rezerv ve mekanik durumları kontrol 

edilecek birbirine uygun hale getirilecek, bütün sıcak su ve atık su hatları 

projelendirilerek arıza anında hızlı müdahale edilmesi sağlanacaktır. 

 

2.1.2. Termal Turizmde Markalaşma Sağlamak: Mevcut tesislerimize 

eklemeler ve iyileştirmeler yaparak kaliteli olan suyumuzun tanınırlığı 

arttırılacaktır. 

 
 

2.1.3. Turizm Master Planını Yapmak Ve Uygulamak: Kaplıca bölgesinin hem 

fiziki hem de işletme yönüyle kapsamlı bir master planı yapılacaktır. 

 

2.1.4. Turizm Master Planına Göre Tesisleşme Sağlamak: Kaplıca bölgesi 

hazırlanacak master planına göre bütün donatıları ile yeniden dizayn 

edilecektir. 

 

2.1.5. Belediyemize Ait Olan Tesislerde Kurumsallaşmayı Sağlayıp, Eğitimli 

Personel İle Hizmet Verilmesi: Tesislerimizde çalışan personele hizmet 

alanları ile alakalı gerekli eğitimler verilerek gerekmedikçe eğitim alan 

personelin yerinin değiştirilmemesi sağlanacaktır. Belediyemize ait olan 

tesislerimizin de kurumsal kimlik kazanması için çalışmalar yapılacaktır.  

 

2.1.6. Termal Suyumuzun Ulusal Ve Uluslararası Alanda Bilinirliğini 

Arttıracak Faaliyetler Ve Çalışmalar Yapmak: Yazılı ve görsel basında, 

sosyal medyada tanıtıcı faaliyetlerde bulunulacak, ulusal ve uluslararası 

fuar, kongre, tanıtım günleri gibi etkinliklere katılım sağlanarak termal 

suyumuzun birebir tanıtımı yapılacaktır. 

 

2.1.7. Özel Sektör Yatırımlarında Gerekli Olan Alt Yapı Ve Üst Yapı 

Hizmetlerinde Kolaylıklar Sağlamak: Belediyemiz uhdesinde bulunan 

termal su, imar uygulamaları, alt yapı ve üst yapı çalışmaları konusunda 

ilçemize yatırım amacı ile gelecek girişimcilere yukarıda sayılan konularla 
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 ilgili kamu yararı gözetilerek kanuni çerçevede gerekli kolaylıklar 

sağlanacaktır. 

 

2.2. Tarih ve Kültür Turizmi 

2.2.1.  İlçemizde Restorasyonu Tamamlanmayan Kültür Varlıklarının 

Restore Ettirilmesi: İlçemizde şuana kadar restorasyonu tamamlanamamış 

olan Pir Hüseyin Bey Camisinin restorasyonu ivedilikle tamamlanabilmesi 

için gerekli çalışmalar yapılacaktır. İlçemizde şuana kadar restorasyonuna 

başlanmamış Dediği Sultan Türbesi, Sungur Bey Türbesi, Saadettin İsa 

Türbesi, Handevi-Kandevi Türbesi, Yalburt Su Anıtı, Yeraltı Şehri gibi 

tarihi alanlarda restorasyonlarının başlaması için girişimler yapılacaktır.    

  

2.2.2. İlçemizde Bulunan Ve Klasik Döneme Ait (Hitit, Frig, Lidya, Roma Ve 

Bizans) Kültür Mirasının Da Gün Yüzüne Çıkartılarak Turizme 

Kazandırılması: Yalburt Su Anıtı, Yeraltı Şehri ve Ilgın Kalesi gibi klasik 

döneme ait alanlarda restorasyon ve kazı çalışmalarının başlaması için 

girişimler yapılacaktır. 

 

2.2.3. Tatil Turları İçerisinde Ilgın’ın Programlara Dâhil Edilmesi İçin 

Gerekli Çalışmaların Yapılması: Tesislerimizde gerekli iyileştirmeler ve 

kapasite artırımı yapıldıktan sonra, ulusal ve uluslararası tur şirketleri ile 

gerekli bağlantılar kurularak yurt içinde yapılacak olan tatil turları içerisinde 

yer alması için çalışmalar yapılacaktır. 

 

2.2.4. Milli Mücadelenin Başlangıcında Yapılan Ilgın Manevralarının Ilgın’ın 

Tanıtımında Kullanılması: Cumhurbaşkanlığı ve Kültür Bakanlığı 

nezdinde girişimlerde bulunularak Milli Mücadelenin başlangıcı olan Ilgın 

Manevraları ile ilgili ulusal düzeyde etkinlik düzenlenmesi sağlanacaktır. 

 

2.2.5. Hz Mevlana’nın, Evliya Çelebinin, Atatürk’ün Ilgın Kaplıcalarında 

Kalmaları İle Alakalı Dokümanların Tanıtımda Kullanılması: Ilgın 

Kaplıcalarının tanıtılması için tarihi şahsiyetler ve ünlü seyyahların Ilgınla 

alakalı olarak eserlerinde yer alan kısımlar tanıtım broşürlerinde, kitaplarda 

vs. kullanılacaktır.  
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2.2.6. Ilgınla Bağlantısı Olan Önemli Şahsiyetlere İlçe Tanıtımında Yer 

Verilmesi: Ilgın’da doğmuş ya da Ilgınla bağlantısı olan Cumhuriyet 

döneminde yaşamış önemli şahsiyetlerle ilgili özel gün ve programlar 

düzenlenecektir. 

 

2.2.7. Çok Kültürlü Bir Yapıya Sahip Olan İlçemizin Bütün Değerlerinin 

Temsil Edileceği Bir Kültür Merkezi Yapılması: Ilgın Evleri restore 

edilerek buralar hemşeri derneklerine tahsis edilip bir kültür sokağı 

oluşturulacak ve ilçemize gelen misafirler bu alanda Ilgın’ın çok kültürlü 

yapısını tanımış olacaktır. 

 

 

2.3. Diğer Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi 

2.3.1. Çavuşçu Gölünün Doğal Yapısını Muhafaza Edilmesini Sağlayarak, 

Doğa Turizmine Kazandırılmasını Sağlamak: Gölün mevcut durumunun 

bilimsel olarak tespitinin yaptırılıp alınması gereken tedbirler en üst düzeyde 

girişimler yapılarak gölün doğal yapısının ve ekosisteminin korunması için 

girişimlerde bulunulacaktır. Gölün su seviyesinin belirli bir seviyede 

kalması için KOP Projesi kapsamında diğer su kaynaklarından su transferi 

ile alakalı lobi faaliyetleri yapılacaktır. 

 

2.3.2. İlçemizin Mevlana Turizminden Daha Fazla Pay Almasını Sağlayacak 

Çalışmalar Yapmak: Konya’da yapılacak bir turizm master planında 

Konya turizminin ana bileşenlerinden birinin Ilgın Kaplıcaları olduğu bu 

plana işlenmesi sağlanacaktır. 

 

2.3.3. Ilgın’ın Güneyinde Kalan Doğal Alanların Doğa Turizmi Yönünden 

Değerlendirilmesi İle İlgili Çalışmalar Yapmak: Bulcuk, Gökçeyurt, 

Çiğil, Yukarı Çiğil, Dığrak, Gökbudak, Belekler gibi Sultan Dağları 

üzerinde bulunan doğal alanlarda uygun olan yerler tespit edilip doğa 

turizmi ile ilgili yatırımlar yapılacaktır.  

 

2.3.4. Kum Döken Suyunun Bilinirliğini Arttırmak: Halk arasında böbrek 

taşlarını düşürdüğüne inanılan ve gözlemlenen Kumdöken suyunun daha 

geniş anlamda pazarlanması sağlanacaktır. 
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3. Stratejik Amaç: Sanayi Ve Ticaret Alanında Kendini 

Geliştirmiş Bir Ilgın 

 
3.1. Sanayi Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Ve Desteklenmesi 

3.1.1. Organize Sanayi Bölgesinin Faaliyete Geçirilmesi: Faaliyete geçmesi için 

uğraş verilen organize sanayi bölgesinin ivedilikle Ilgın’a kazandırılması 

için gereken çalışmalar yapılacaktır. 

 

3.1.2. Hibe Ve Destek Programlarından Yeteri Kadar Yararlanılmasının 

Sağlanması: Oluşturulan proje ekibine gerekli eğitimler verdirilerek bilgi 

ve beceri düzeyleri arttırılacak, ulusal ve uluslararası hibe ve destek 

programlarından en verimli şekilde faydalanılacaktır. 

 

3.1.3. İlçeyi Sanayi Yatırımcısına Cazip Hale Getirilmesi İçin Çalışma 

Yapmak: Organize sanayinin dışında ilçemize yatırım yapacak sanayicilere 

arsa temini, alt yapı ve üst yapı hizmetleri gibi konularda gereken destek 

sağlanacaktır. 

 

3.1.4. Farklı Alanlarda Kooperatifçilik Faaliyetlerinin Desteklenmesi: 

İlçemizde hali hazırda kurulu bulunan tarımsal kalkınma kooperatifleri aktif 

hale getirilecek, yöresinde üretilen ürünlerle ilgili üreticinin üretme ve 

pazarlama esnasında örgütlü davranması sağlanacaktır. 

 

3.1.5. Küçük Sanayi Sitesinin Taşınması Ve Daha Kapsamlı Hale Getirilmesi: 

Belediyemiz tarafından imar planına uygun bir alanda ulaşımı ve alt yapısı 

uygun bir mevkide günümüz şartlarındaki ihtiyaçları karşılayacak düzeyde 

modern bir küçük sanayi sitesi yapılacaktır.   

 

 

3.2. Ticari Faaliyetlerin Geliştirilmesi Ve Desteklenmesi 

3.2.1. D-300 Karayolu Üzerine Yöresel Ürün Pazarı Kurmak: D-300 karayolu 

üzerinde Belediyenin mülkiyetinde olan bir alanda vatandaşlarımızın kendi 

imkânları ile ürettikleri ürünleri satabilmesi için satış noktaları yapılacaktır. 
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3.2.2. Mevcut Kullanımda Olan Kapalı Pazar Alanının Haftanın Farklı 

Günlerinde Farklı Satış Alanı Olarak (Araba Pazarı, Kadın El İşleri 

Pazarı, Köylü Ürünleri Pazarı vb.) Hizmet Vermek: Halkımızın 

ihtiyaçları doğrultusunda edecekleri talep ve pazar esnafının uygun göreceği 

bir takvimde farklı sektörlerde pazar talebi karşılanacaktır. 

 

3.2.3. Kapalı Pazar Yerinin Kapasitesi Ve İşlevselliğinin Arttırılması İçin 

Çalışmalar Yapmak: Mevcut kullanımda bulunan kapalı pazar yerinin en 

işlevsel halde kullanılabilmesi için satış noktalarının ve otoparklarının 

düzenlenmesi için çalışmalar yapıp, kapasite artırımı sağlanacaktır. 
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4. Stratejik Amaç: Tarım Ve Hayvancılık Alanında Kendini 

Geliştirmiş Bir Ilgın 

 

4.1. Tarımsal Faaliyetlere Destek Vermek Ve Geliştirmek:  

4.1.1. Tarımsal Ürün Çeşitliliğinin Çoğaltılması İçin İlgili Kuruluşlarla İş 

Birliği Yapılarak İklim Ve Toprağa Uygun Bitki Yetiştirmek: Yaklaşık 

2.000 km2 alana kurulmuş olan ilçemizde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 

Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOP İdaresi gibi kuruluşlarla iş birliği 

yapılarak mahallelerin toprak ve iklim yapısı araştırılacak ve ekonomik 

getirisi yüksek ürünlerin ekimi yaptırılacak.  

 

4.1.2. İlçe Tarım Müdürlüğü İle Organize Çalışarak Hibe Ve Desteklerden 

Faydalanılması: İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak, 

KOP, MEVKA, KOSGEB, IPARD ve diğer hibe desteği veren kurum ve 

kuruluşlardan çiftçilerimizin en iyi şekilde faydalanabilmesi için 

bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılacak. 

 

4.1.3. Vahşi Sulamanın Önüne Geçilmeli: İlgili Bakanlıklar, Büyükşehir 

Belediyesi ve KOP İdaresi ile iş birliği yapılarak başta Çavuşçu Gölü 

olmak üzere ilçemizde bulunan bütün su kaynaklarından yapılan vahşi 

sulamanın önüne geçilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak.  

 

4.1.4. Tarımsal Sulamada Sulama Maliyetlerini Düşürmek İçin Yatırım 

Yapmak: İlçemizde bulunan Sulama Birliği ve Kooperatiflerle iş birliği 

içerisinde gerekli yatırımlar yapılarak, çiftçilerimizin sulama maliyetleri, 

azaltılacak ya da tamamen giderilecek. 

 

4.1.5. Soğuk Hava Deposunu Faaliyete Geçirmek: Belediyemize ait Soğuk 

hava deposu yeniden faaliyete geçirilecek, ilk elden belediyemiz tarafından 

işletilecek ya da kiralanacaktır. 

 

4.1.6. Çiftçi Eğitimleri Düzenlemek: İlgili kuruluşlar ile iş birliği içerisinde 

gelişen teknoloji ve yeni ürünlerle ilgili çiftçilerimize teorik ve uygulamalı 

eğitim yaptırılacak. 
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4.1.7. Arazi Toplulaştırması İçin Gerekli Çalışmanın Yaptırılması: Tarım ve 

Orman Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak ilçemizdeki tarım 

arazilerinde toplulaştırma için gerekli çalışmalar yapılacak. 

 

 

4.2. Hayvancılık Faaliyetlerine Destek Vermek Ve Geliştirmek:  

4.2.1. Organize Hayvancılık Bölgesinin Oluşturulması: Belediyemiz 

tarafından uygun bir arazide organize hayvancılık projesi yapılacak veya 

yaptırılacak. 
 

4.2.2. Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi İçin Yatırım Yapmak Veya 

Yaptırmak: İlçemizde yoğun şekilde yapılan hayvancılık faaliyetlerinden 

elde edilecek ürünlerin ilçemizde işlenebilmesi için, kooperatif ve özel 

sektörle iş birliği yapılarak tesisler yapılacak ya da yapımı için gerekli 

destek sağlanacaktır. 
 

4.2.3. Coğrafi Ve İklimsel Şartlara Göre Hayvancılık Faaliyetlerinin 

Çeşitlendirilmesine (Küçükbaş, Büyükbaş, Arıcılık, Kanatlı Hayvan, 

Balıkçılık Vb.) Öncülük Etmek: Alanında uzman ekiplerle ve ilgili 

kurumlarla yapılacak iş birliği sonucunda alışılagelmişin dışında, iklim 

şartlarına uygun alternatifler değerlendirilerek hayvancılığın 

çeşitlendirilmesi sağlanacaktır. 
 

4.2.4. Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Aktif Hale Geçmesini 

Sağlamak: İlçemizde daha önce kurulmuş olan fakat faal olmayan tarımsal 

faaliyet gösterecek kooperatiflerin aktif hale geçebilmesi için gerekli 

destek sağlanacaktır. 
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5. Stratejik Amaç: Sosyal, Kültürel, Sportif Ve Eğitim Alanında 

Gelişmiş Bir Ilgın 
 

5.1. Sosyal Belediyecilik Faaliyetlerini Geliştirmek: 
 

5.1.1. Aşevinin Kapasitesinin Arttırılması Ve Alanının Geliştirilmesi: 

Kullanılmakta olan aşevi binasının gerekli tadilat ve onarımları yapılacak, 

kullanım alanının geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak, vatandaşların 

daha nezih bir ortamda hizmet alması sağlanacak ve aşevinden hizmet 

alanların  

 

sayısı arttırılacak. Aşevi ekiplerine araç ve personel takviyesi yapılarak ilçe 

merkezi dışındaki mahallelere de hizmet götürülmesi sağlanacaktır. 

 

5.1.2. Sosyal Market Faaliyetlerinin Diğer Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum 

Kuruluşları ile İş Birliği İçerisinde Geliştirilmesi: İlçemizde bulunan 

kamu kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile yapılacak ortak 

projelerle Belediyemiz bünyesindeki sosyal marketin hizmet ağı 

genişletilecektir. 

 

5.1.3. Engelli Ve Yaşlıların Refah Seviyelerinin Yükseltilmesi İçin 

Faaliyetlerde Bulunmak: Belediyenin hizmet verdiği alanlarda engelli ve 

yaşlıların günlük yaşantılarını kolaylaştırmak amaçlı değerlendirmeler 

yapılıp hizmetlerin bu doğrultuda verilmesi için çalışmalar yürütülecektir. 

 

5.1.4. Engelli Bireylerin Sosyal Hayata Daha Fazla Katılımlarını 

Sağlayabilmek İçin Sosyal, Kültürel Ve Sportif Aktiviteler 

Düzenlemek: İlçemizdeki engellilerin sosyal yaşama katılımlarını 

artırmak ve refah seviyelerini yükseltmek amacı ile organizasyonlar 

düzenlenecek, engellilere yönelik sportif faaliyetler düzenlenecektir. 

 

5.1.5. Mahallelerdeki Sosyal Yardımlaşma Faaliyetlerine Öncülük Etmek: 

Bireysel olarak yapılmak istenen yardımlarda yardım eden ve edilen 

arasında köprü vazifesi kurmak, aynı mahallede yaşayan kişiler arasında ki 

yardımlaşma faaliyetlerinde gerekli destek sağlanacaktır. 
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5.1.6. Belediye Yönetimine Halkın Aktif Olarak Katılacağı Programlar 

Yapmak: Mahalle toplantıları yapılarak Belediyenin alacağı kararlarda 

vatandaşın etkin rol alması sağlanacaktır. 

 

5.1.7. Gençler Ve Çocukları Kötü Alışkanlık Ve Kötü Çevrelerden 

Alıkoyacak Etkinlikler Düzenlemek: Gençler ve çocuklara yönelik 

sportif, sosyal ve eğitsel faaliyetler yapılarak; çevre, medya, arkadaş vb. 

başta olmak üzere çocuklara ve gençlere kötü örnek teşkil edecek 

alışkanlıklardan gençlerimizin ve çocuklarımızın uzak durması 

sağlanacaktır. 

 

5.1.8. Cenaze Hizmetlerinin Kapasitesini Arttırmak Ve Hizmet 

Devamlılığını Sağlamak: İlçemize hizmet vermekte olan cenaze biriminin 

ekipman ve personeli güçlendirilerek daha iyi hizmet verilmeye 

çalışılacaktır. 

 

5.1.9. Maddi Durumu İyi Olmayan Ailelere Ve Çocuklara Toplu Nikâh, 

Toplu Sünnet vb. Hizmetler Vermek: Sosyal Belediyeciliğin gereği 

olarak yardıma ihtiyacı olan gençlerimize destek olmak amacı ile toplu 

nikâh, yardıma ihtiyacı olan çocukların da sünnet olabilmeleri amacı ile 

toplu sünnet organizasyonları düzenlenecektir.  

 

 

5.2. Eğitim Ve Kültür Faaliyetlerini Geliştirmek 

5.2.1. İlçemizi Tanıtıcı Festival, Yarışma, Konser vb. Etkinlikler 

Düzenlemek: İlçemizde geleneksel hale gelmiş olan Ilgın Kaplıca 

Festivalinin ilçe tanıtımına destek sağlaması amacı ile her yıl mali 

kaynaklar göz önüne alınarak yapılmasına çalışılacaktır. Aynı zamanda 

ilçenin sosyal dokusunu geliştirmek amacıyla yarışma, konser gibi 

faaliyetler düzenlenecektir. 
 

5.2.2. Sempozyum, Çalıştay, Konferans vb. Bilimsel Etkinlikler 

Düzenlemek: İlçemizde daha önceki yıllarda düzenlenen ve ilçe tanıtımına 

katkı sağladığı düşünülen sempozyum, konferans, çalıştay vb. bilimsel 

etkinliklerin devam etmesi sağlanacaktır. 
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5.2.3. Eğitim Faaliyetlerine Gerekli Desteği Sağlamak: Geçmişte olduğu gibi 

eğitime her alanda destek verilecek, okul bahçelerini düzenlemek ve 

gerekli maddi kaynak sağlama çalışmalarına devam edilecektir. 
 

5.2.4. İlçemize Dört Yıllık Yüksekokul Ya Da Fakülte Kazandırmak: 

İlçemizde bulunan Meslek Yüksek Okulunun bölümleri artırılarak, aynı 

zamanda dört yıllık yüksekokul ve fakülte kazandırma çalışmaları 

yapılacaktır. 
 

5.2.5. İlçemizdeki Eğitim Kurumlarının Yenilenmesi Ve Yenilerinin 

Yapılmasında Öncülük Etmek: Kurum ve kuruluşlar ve yardımsever iş 

adamları ile işbirliği içerisinde ilçemizde bulunan okulların yenilenme 

çalışmalarına önderlik edilecektir. Yenilerinin yapılması için gerekli 

destek sağlanacaktır. 

 
5.2.6. Gençlik Atölyeleri Ve Gençlik Kulüpleri Açmak: Belediyemiz 

bünyesinde gençlik atölyeleri ve kulüpleri kurulması sağlanarak 

gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalabilmeleri için çalışmalar 

yapılacaktır. 
 

5.2.7. Belediye Bünyesinde Mehter Takımı, Halk Oyunları Ekibi vb. 

Ekiplerin Kurulmasını Sağlamak: Belediye bünyesinde gönüllü 

katılımcılar ile mehter takımı ve halk oyunları ekipleri oluşturularak 

Belediyemize kazandırılacaktır.  
 

5.2.8. Yakında Açılacak Olan Kültür Merkezi Ve Gençlik Merkezinde 

Tiyatro, Sinema, Konser Gibi Kültürel Etkinlikler Yapmak: İlçemizin 

sosyalliğini artırmak amaçlı kültürel etkinliklerin sayısı çoğaltılacaktır.  
 

5.2.9. Kurumlarla İş Birliği Yaparak Kütüphane Açılmasını Sağlamak: 

İlçemize yeni bir kütüphane kazandırmak amacı ile çalışmalar yapılacaktır. 
 

5.2.10. Ilgın’ın Kültürel Değerlerinin Yansıtıldığı Ilgın Evi Veya Müze 

Çalışması Yapmak Ya Da Yaptırmak: Ilgın’da yaşayan ve farklı 

kültürlerin yansıtıldığı Ilgın Evleri restore edilerek ve iç dizaynı Ilgın’da ki 

farklı kültürlere uygun olarak tasarlanacak ve ilçemize gelen turistlerin  
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ziyaretine açılacaktır. İlçemiz değerlerinin sergilendiği bir müzenin 

kurulması için çalışmalar yapılacaktır. 

 

5.3. Spor Faaliyetlerini Geliştirmek 

 

5.3.1. Sporun Her Branşında Kurslar Açmak: İlçemizde yaşayan gençlerin ve 

çocukların kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları amacıyla her türlü sportif 

faaliyetler düzenlenecek ve kurslar açılacaktır. 
 

5.3.2. Yeni Spor Tesisleri Yapmak Ve Yaptırmak: Mevcut durumu yetersiz 

gelen kapalı spor salonunun yenilenmesi sağlanacak, ilçemize yeni ve 

modern spor tesisleri kazandırmak için gerekli çalışmalar yürütülecektir.  
 

5.3.3. Spor Kulüplerine Ayni Ve Nakdi Yardım Sağlamak: Bugüne kadar 

olduğu gibi bundan sonrada Belediye olarak spor ve sporcuya her türlü 

nakdi ve ayni yardım yapılacaktır. 
 

5.3.4. Gençlerimize Sporu Sevdirmek Ve Teşvik Etmek İçin Geleneksel 

Olarak Turnuvalar Yapmak: Geleneksel hale gelen spor turnuvalarının 

devamı sağlanacaktır. 
 

5.3.5. Halk Oyunları Yarışması, Bisiklet Yarışı, At Yarışı, Yemek Yarışması 

Gibi İlçemizin Değerlerini Ön Plana Çıkaracak Ve Tanıtımını 

Sağlayacak Organizasyonlar Yapmak: İlçemizin kültürel değerlerinin 

tanıtıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlemeye devam edilmesi 

sağlanacaktır. 
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6. Stratejik Amaç: Düzenli Şehirleşmenin Olduğu Yaşanabilir 

Bir Ilgın 
 

6.1. İmar Planları Yapmak Ve Uygulamak 

6.1.1. Merkezi Ve Tarihi Alanlarda Tek Cephe Uygulaması Yapılması: Şehir 

estetiğinin sağlanması bakımından Belediye Meclisinin uygun göreceği 

yerlerde uygun renk veya tek cephe uygulaması yapılacak veya 

yaptırılacaktır. 
 

6.1.2. Islah İmar Planı Yapmak veya Yaptırmak: İmar Planı ve İmar 

mevzuatına uyulmadan düzensiz ve sağlıksız biçimde oluşmuş yapı 

topluluklarının veya yerleşme alanlarının kentsel dönüşüm projeleri 

çerçevesinde mevcut durumu ve kent ana ulaşım sistemi dikkate alınarak 

dengeli, düzenli, sağlıklı ve müstakil tapulu hale getirilmesi amacıyla 

yapılan İmar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak bazı 

işlemler hakkında yasa ile yasanın uygulama yönetmeliği kapsamında özel 

koşullarını da belirleyen geçici ıslah İmar Planını yapılacaktır. 
 

6.1.3. İmar Planı Yapmak: Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 1/5000 

nazım imar planına uygun olarak mevzi imar planı, uygulama imar planı, 

revizyon imar planı, koruma amaçlı imar planı, kentsel yenileme projeleri 

yapılacaktır. 
 

 

6.2. Park Bahçe Hizmetleri 

6.2.1. Çocuk Oyun Parklarının Sayısının Ve İşlevselliğinin Arttırılması: 

İlçemize bağlı bütün mahallelerde bulunan çocuk oyun parkları yeterli 

sayıya ulaştırılacak ve mevcut olanların standartları yükseltilecektir. 

 

6.2.2. Engellilere Yönelik Park Bahçelerde Düzenlemeler Yapmak: Engelli 

nüfusunun yoğunlukta olduğu noktalara bir ya da birden fazla engellilere 

yönelik park yapılacaktır. 

 

6.2.3. Mahallelerde Bulunan Fitness Aletlerinin Sayısını Çoğaltmak: Sağlıklı 

yaşam için spor yapmanın gerekliliğine inanan bir belediye olarak,  
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mahallelerde ki spor aletlerinin bulunduğu alanları arttırılacak var olanları 

da modernize edilecektir. 

 

6.2.4. İlçe Merkezine Yakın Mesire Alanları Yapmak: Nüfusumuza yeterli 

olacak şekilde, ilçe merkezinde veya merkeze yakın noktalarda bütün 

ihtiyaçları karşılayacak standartlarda mesire alanları yapılacaktır. 

 

6.2.5. Çocuk Oyun Sokağı Yapmak: Çocukların geleneksel oyunları 

oynayabilecekleri mahallelerde belirlenecek sokaklarda ya da okul 

bahçelerinde düzenlemeler yapılarak, kontrollü oyun alanları 

oluşturulacaktır. 

 

6.2.6. Millet Bahçesi Yapmak: Cumhurbaşkanlığımızın talimatlarıyla tüm 

Türkiye’de uygulanacak olan Millet Bahçesi Projesi uygun bir alanda 

hayata geçirilecektir. 

 

6.2.7. Botanik Park Yapmak: İçerisinde değişik bitki türlerinin olduğu doku ve 

estetiğin bütünleştiği bir ortam yaparak botanik park yapılacaktır. 

 

6.2.8. İlçenin Tüm Girişlerinde Refüj Çalışması Yapmak: Çevreyolundan ve 

diğer ilçe bağlantı yollarından ilçemize girişlerde bulunan refüjlerde 

rekreasyon çalışmaları yapılarak güzelleştirme yapılacak ve ilçemizin 

değerlerini sembolize eden figürler konacaktır. 

 

 

6.3. Temizlik Hizmetleri 

6.3.1. Yer Çöplerinin Kaldırılması: İlçemizde kötü görünüme sebep olan ve 

aynı zamanda sağlıksız olan yer çöplerinin kaldırılarak çöplerin çöp 

bidonlarından başka bir yere atılması önlenecektir. 

 

6.3.2. Araç Ve Ekipmanların Çoğaltılması: Temizlik hizmetlerinde 

kullanılmakta olan araçların ekipmanların sayıları artırılacak ve mevcutları 

modernize edilerek daha iyi ve hızlı hizmet sunulması sağlanacaktır. 

 

6.3.3. Çift Vardiya Sistemine Geçilmesi: Temizlikte devamlılığın 

sağlanabilmesi amacıyla çift vardiya sistemine geçilecektir. 
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6.3.4. Yerinde Geri Dönüşüm (Sıfır Atık) Projesinin İlçe Geneline 

Yayılması: Çöplerin, oluştuğu yerlerde (evlerde ve iş yerlerinde) 

ayırımları yapılması sağlanarak, daha sonra geri dönüşüm için ekstra 

maliyetlerin oluşması önlenerek, belediyemize gelir sağlanacaktır. 

 

6.3.5. Temizlik Alışkanlıklarıyla İlgili Eğitim Çalışmalarının Yapılması: En 

iyi temizlik kirletmemektir, sloganı çerçevesinde tüm topluma yönelik 

temizlik alışkanlığı kazandırmak için gerekli eğitim ve tanıtım faaliyetleri 

yapılacaktır. 

 

6.3.6. Ana Arterlerin Düzenli Bir Şekilde Yıkanması: Halkımızın yoğun 

olarak kullandığı caddeler düzenli olarak yıkanacaktır. 

 

6.4. Denetim Hizmetlerinin Düzenli Yapılması 
 

6.4.1. Kaçak Yapıların Düzenli Denetlenmesi: İmar Müdürlüğü, Fen İşleri 

Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçemizdeki bütün 

yapıların denetimi yapılarak kaçak yapılaşmanın önüne geçilecektir. 

 

6.4.2. İş Yeri Açma Çalıştırma Ruhsatlarının Düzenli Denetlenmesi: 

Ruhsatsız çalışmanın önüne geçilmesi amacı ile tüm işyerlerinde ruhsat 

denetimi yapılacak.  

 

6.4.3. İnşaat Şantiye Alanlarının Tüm Yönleriyle Denetlenmesi: Bütün İnşaat 

sahalarında, iş yeri güvenliği, çevre sağlığı ve güvenliği alanlarında 

denetlemeler yapılarak insan ve çevre sağlığı konusunda gerekli önemlerin 

alınması sağlanacaktır. 

 

6.4.4. Kamusal Alanların İşgallerinin Engellenmesi: Kamu malı niteliğindeki 

tüm alanların kalıcı ve geçici işgalinin önlenmesi için gerekli çalışmalar 

yapılacaktır. 
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6.5. Alt Yapı Ve Üst Yapı Hizmetlerinin Tamamlanması 

6.5.1. Metruk Binaların Yıkımını Yapmak: Şehir estetiği, sosyal doku tehdidi 

ve İnsan yaşamı için tehlike arz eden metruk binaların yıkımı yapılacaktır. 

 

6.5.2. İlçemize Bağlı 56 Mahallenin Tamamında Yol Çalışmaları Yapmak: 

Konya Büyükşehir Belediyesi ile irtibat halinde ilçemizde bulunan 

mahallelerin tamamında bağlantı yolları ve mahalle içi yolların yapımı ve 

düzenleme çalışmaları yapılacak. 

 

6.5.3. Su, Kanalizasyon, Elektrik, Telefon Ve Doğalgaz Çalışmalarını İlgili 

Kurumlarla Eşgüdüm İçerisinde Yönetmek: İlçemizde yapılan ve 

tamamı belediyemizin dışında kurumların yatırım ve hizmet alanına giren 

konularda ilgili kurumların iş birliği ve koordinasyonu sağlanarak bu 

hizmetlerin kısa sürede bitirilmesi sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
42 

 

MALİYET TABLOSU 

  2020 2021 2022 2023 2024 

AMAÇ 1 Hedef 1 500 500 500 500 500 

Hedef 2 1000 1000 1000 1000 1000 

Hedef 3 1000 1000 1000 1000 1000 

Hedef 4 3000 4000 4000 4000 5000 

Hedef 5 3000 3000 3000 3000 3000 

Hedef 6 500 500 500 500 500 

AMAÇ 2 Hedef 1 5000 6000 7000 8000 9500 

Hedef 2 1000 1000 1000 1000 1000 

Hedef 3 1000 1000 1000 1000 1000 

AMAÇ 3 Hedef 1 2000 2000 3000 3000 3000 

Hedef 2 2000 2000 2000 2000 2500 

AMAÇ 4 Hedef 1 1000 1000 1000 1000 1000 

Hedef 2 1000 1000 1000 1000 1000 

AMAÇ 5 Hedef 1 1000 1000 1000 1000 1000 

Hedef 2 1000 1000 1000 1000 1000 

Hedef 3 1000 1000 1000 1000 1000 

 

AMAÇ 6 

Hedef 1 7000 7000 7000 8000 9000 

Hedef 2 2000 2000 2000 2000 2000 

Hedef 3 4000 4000 4000 4000 4000 

Hedef 4 500 500 1000 1000 1000 

Hedef 5 6500 6500 7000 7000 7000 

AMAÇ 

DİĞER 

(PERSONEL 

GİDERLERİ) 

Hedef 

Diğer 

20000 21000 22000 23000 24000 

GENEL TOPLAM 65.000 68.000 72.000 75.000 80.000 

        Not: Değerler 1.000 TL ile çarpılacaktır. 
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Paydaş Tespiti ve Görüş Alma Yöntemi 

Stratejik planlama ekibi tarafından belirlenen öncelikli paydaşlar: 

 Meclis Üyeleri 

 Kaymakamlık Birimleri 

 Daire Amirleri 

 Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri 

 Muhtarlar 

 Belediye Çalışanları 

Stratejik planlama ekibi tarafından belirlenen görüş alma yöntemleri: 

 Resmi evrakla görüş alma (RY) 

 Anket (A) 

 SWOT/GZFT Analizi (S) 

 Çalıştay (Ç) 

 İnternet Ortamı (İO) 

 İç Paydaş (İ) 

 Dış Paydaş (D) 

 Yararlanıcı (Y) 
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İzleme ve Değerlendirme 

Belediyemizin stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda izlenmekte olan süreç; 

her beş yılda bir stratejik planın ve her yıl performans programının hazırlanması 

dönemlerinde gözden geçirilecek ve geliştirilecektir. 

Özellikle. “İzleme ve Değerlendirme” aşamalarında, hedeflerle karşılaştırmalı iş 

sonuçlarının geniş yayılımla değerlendirilmesi konusundaki farkındalık çalışmaları her 

performans programı döneminde teknolojik imkânlarla desteklenerek sürdürülecektir. 

Tüm birimlerimizin geniş katılımı ile iş sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflerle 

karşılaştırmalı olarak izlemenin kurumsal bir iş alışkanlığı haline getirilmesine yönelik 

toplantılar düzenlenecektir. 

İç kontrol sistemiyle risk yöntemi kurulacaktır. Risk yöntemiyle hedefler 

ölçülecektir. 


