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A-GİRİŞ
I-AMAÇ
Edirne İl Özel İdaresi Stratejik Planının hazırlanma amacı, İl Özel İdaresi’nin kısa dönemli 

stratejik hedeflerinin belirlenerek, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve bu faaliyetlere kaynaklık eden 
bütçenin kullanılmasında, etkinlik ve verimlilik sağlanmasıdır.

II-YASAL DAYANAK
İl Özel İdaresi’nin Stratejik Planının yasal dayanağı, 2003 yılında kabul edilerek yürürlüğe 

girmiş olan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 2005 yılında yürürlüğe girmiş 
olan, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda yer almıştır.

5018 sayılı Kanunun 9. maddesinde şu hüküm yer almıştır:
“Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel  

ilkeler çerçevesinde, geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak,  stratejik amaçlar  
ve ölçülebilir  hedefler  saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş 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.”

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi ise şu şekilde düzenlenmiştir:

“Vali,  mahallî  idareler genel seçimlerinden itibaren altı  ay içinde;  kalkınma plân ve  
programları ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından 
önce de yıllık performans plânı hazırlayıp il genel meclisine sunar.

Stratejik  plân,  varsa  üniversiteler  ve  meslek  odaları  ile  konuyla  ilgili  sivil  toplum 
örgütlerinin  görüşleri  alınarak  hazırlanır  ve  il  genel  meclisinde  kabul  edildikten  sonra  
yürürlüğe girer.

Stratejik plân ve performans plânı, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve İl Genel  
Meclisinde, bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.”

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Geçici 3. maddesi de hazırlanacak ilk stratejik planlar 
için  “Bu Kanunun 31 inci maddesinde öngörülen stratejik plânların hazırlanmasına dair altı  
aylık süre Kanunun yürürlüğünü müteakip hazırlanması gereken ilk stratejik plânlar için bir yıl  
olarak uygulanır.” hükmüne yer vermiştir.

III-KAPSAM
İl Özel İdaresi Kanunu, hazırlanacak ilk stratejik planların, Kanunun yürürlüğünü müteakip 

1 yıl içinde İl Genel Meclisine sunulmasını, öngörmüştür. Bu durumda, Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarih olan 4 Mart 2005 tarihinin, bir yıl sonrası olan 3 Mart 2006 tarihine kadar, İl Genel Meclisine 
sunulması gerekmektedir. Bu durumda, planın başlangıç yılı olarak, bu tarihi takip eden, 2007 yılı 
esas  alınmıştır.  Diğer  yandan,  önümüzdeki  ilk  mahalli  idareler  genel  seçiminin,  mer’i  mevzuat 
gereğince 2009 yılında yapılması gerekmekte olup; bahse konu seçimler sonrası oluşacak İl Genel 
Meclisi, ancak 2010 yılını başlangıç alan bir stratejik plan yapabilecektir. Bu nedenle de planın bitiş 
yılı 2009 olarak alınmıştır.

Bu değerlendirmeler kapsamında Edirne İl Özel İdaresi Stratejik Planı, İl Özel İdaremizin 
2010-2014 dönemindeki faaliyetlerini kapsamaktadır.
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B-EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI

I-MİSYONUMUZ

Başta  5302  sayılı  Kanun  olmak  üzere,  çeşitli  mevzuatla  İl  Özel  İdarelerine  verilen 
görevlerin, Edirne İli’nde, katılımcılık, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde etkin ve 
verimli olarak yürütülerek, Edirne İli’nin sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde gelişmesi ve 
yaşam standartlarının yükseltilmesidir.

II-VİZYONUMUZ

Avrupa  Birliğine  komşu  olan  Edirne’de,  İl  Özel  İdaresi’nin,  yönetim  ve  hizmetler 
bakımından  çağın  gereklerine  uygun,  kırsal  ve  kentsel  bölgeler  arasında  hizmet  kalitesinin  ve 
erişilebilirliğinin  eşitlenmesini  gözeten,  İlde  yaşayanların  istek  ve  ihtiyaçlarına  duyarlı,  şeffaf, 
teknolojik imkanlardan amaca en uygun biçimde yararlanan, bütün bu nitelikleriyle ülke genelinde 
örnek oluşturan, bir yerel yönetim kuruluşu haline getirilmesidir.

II.1. Stratejik Plan Modeli

      E.İ.Ö.İ'nin  Stratejik  Planı  çalışmalarında  DPT  tarafından  hazırlanan  “Kamu  Kurum  ve 
Kuruluşları İçin Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu”nda yer alan model ve yaklaşım esas alınmıştır. 

II.2. Stratejik Planın Hazırlanması

            5018 sayılı  Kamu Mali  Yönetimi  ve  Kontrol  Kanunu,  5302 sayılı  İl  Özel  İdaresi 
Kanunu,5286  sayılı  Köy  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğü  nün  Kaldırılması  ve  Bazı  Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve diğer İl Özel İdareleri ile ilgili mevzuatlarda  belirtilen 
görev ve organizasyon yapısı temel alınarak, Stratejik Planlama Ekibi (SPE) tarafından, E.İ.Ö.İ'nin 
Stratejik Plan (SP) uygulama stratejisi  tespit edilmiştir.

           Yeni yasal çerçevede İl Özel İdarelerinin görev ve yetkileri ile kesişen  Edirne'deki paydaş İl  
Müdürlüklerinin de önümüzdeki beş yıllılık stratejik amaç, hedef ve faaliyetleri de belirlenmiştir.

III. ANALİZLER

III.1 Durum Analizi

           Durum analizi,  hem İl  Özel  İdaresi  hem de  Paydaş  İl  Müdürlükleri  için  ayrı  ayrı 
değerlendirilerek  yapılmıştır.Kurumların  envanter  bilgileri,  fiziki  ve  bütçe  imkanları  göz  önüne 
alınarak,  neredeyiz?,  nereye  ulaşmak  istiyoruz?   ve  gitmek  istediğimiz  yere  nasıl  ulaşabiliriz? 
sorularına cevap aramak suretiyle E.İ.Ö.İ’sinin Stratejik Planı hazırlanmıştır.

III.2. Paydaş Analizi

            Paydaşlar, kuruluşun kaynakları veya çıktıları üzerinde hak iddia eden ya da kuruluşun 
çıktılarından etkilenen kişi, grup veya kurumlardır. 

           Edirne İl Özel İdaresinin stratejik planının başarılı bir şekilde oluşturulması için durum 
analizine baz teşkil  etmek üzere ilgili  tüm tarafların  görüşlerinin plana dahil  edilmesi  amacıyla, 

- 2 -



paydaş analizi çalışması yapılmıştır. Paydaşlar, İç Paydaşlar ve Dış Paydaşlar olmak üzere iki grup 
olarak tespit edilmiştir. 

İç Paydaşlar

Kurum olarak stratejik amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için belirlediğimiz

faaliyet ve projelerin hayata geçirilmesinde (onaylanması, ödenek tahsisi, gerekli izinlerin

alınması, çalışmaların sürdürülebilir olması açısından) kurumumuzu direkt olarak etkileyen

tüm taraf, grup ve kurumlar/kuruluşlar iç paydaşlarımızdır.

Dış Paydaşlar

Dış paydaşlar, kurumun ürün ve hizmetlerinden nihai olarak yararlanan kurum ve 

kişileri temsil eder. Kurum olarak çalışmalarımıza olumlu yada olumsuz etkisi olan, 

yürüttüğümüz  hizmetlerden  direkt  olarak  etkilenen  ya  da  çalışmalarımıza  katkı  sağlayabilecek 
diğer  kurum/kuruluşlar,  grup  ve  taraflar  dış  paydaşlarımızdır  dış  paydaşlar,  kurumun  ürün  ve 
hizmetlerinden nihai olarak yararlanan kişileri temsil eder. (Kurum hizmetlerinden ve ürünlerinden 
kim yararlanıyor?) Kurum olarak çalışmalarımıza olumlu yada olumsuz etkisi olan, yürüttüğümüz 
hizmetlerden  direkt  olarak  etkilenen  ya  da  çalışmalarımıza  katkı  sağlayabilecek  diğer 
kurum/kuruluşlar,  grup  ve  taraflar  dış  paydaşlarınızdır.  Dış  paydaşlar,  kurumun  ürün  ve 
hizmetlerinden nihai olarak yararlanan kişileri temsil eder. (Kurum hizmetlerinden ve ürünlerinden 
kim yararlanıyor?) Kurum olarak çalışmalarımıza olumlu yada olumsuz etkisi olan, yürüttüğümüz 
hizmetlerden direkt olarak etkilenen ya da

çalışmalarımıza katkı sağlayabilecek diğer kurum/kuruluşlar, grup ve taraflar dış paydaşlarımızdır

Paydaş Gruplandırılması :

                   Tablo-2:E.İ.Ö.İ’nin Öncelikli Paydaşlar Listesi
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III.3.Stratejik Plan Çalışmalarında Güçlü Faktörler, Zayıf Faktörler,   

                      Fırsatlar ve Tehditler Analizi (GZFT)

Sıra 

No

Paydaş Adı Türü

1 Vali İç Paydaş

2 İl Genel Meclisi İç Paydaş

3 İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İç Paydaş

4 Milli Eğitim İl Müdürlüğü İç Paydaş

5 Tarım İl Müdürlüğü İç Paydaş

6 Sağlık İl Müdürlüğü İç Paydaş

7 Kültür Turizm İl Müdürlüğü İç Paydaş

8 Bayındırlık İskan İl Müdürlüğü İç Paydaş

9 Çevre ve Orman İl Müdürlüğü İç Paydaş

10 Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İç paydaş

11 Gençlik Spor İl Müdürlüğü İç paydaş

12 Kaymakamlıklar İç Paydaş

13 Kurum Çalışanları İç paydaş

14 Birlikler İç Paydaş

15 Sivil Savunma Müdürlüğü İç Paydaş

16 Belediyeler Dış Paydaş

17 Karayolları Dış Paydaş

18 Devlet Su İşleri Dış Paydaş

19 Sayıştay Dış Paydaş

20 Tarım Kooperatifleri Dış Paydaş

21 Çiftçiler Dış Paydaş

22 Trakya Üniversitesi Dış Paydaş

23 Sivil Toplum Örgütleri Dış Paydaş

24 Meslek Odaları Dış Paydaş

25 Hayırseverler Dış paydaş
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             Sağlıklı bir stratejik planlama çalışması yapabilmek için; stratejik planlamaya etki eden 
faktörlerin şiddeti önemlidir.Yapılan çalışmalar neticesinde  güçlü ve zayıf faktörler,buna karşılık 
elde bulunan  fırsatlar ve bunlara karşı oluşabilecek tehditler belirlenmiştir.Planlama yapılırken bu 
faktörler azami derecede dikkate alınmıştır. 

Güçlü Faktörler:

o İl yönetiminin (Vali) desteği
o Karar alma ve icra yetkisi
o Bütçesini kendisinin yapması ve kendi meclisinin onaylaması
o İl Özel İdaresinin idari yapısı
o Yeraltı zenginlikleri
o Deneyimli personel
o Sivil Toplum Örgütlerinin katılımcı oluşu
o Sağlık ocakları ve hastane bakımından alt yapısının tamam olması.
o Gelir kaynaklanın iyi olması
o Kültür ve turizm değerleri açısından zengin oluşu
o Yılın her mevsiminde turizme hizmet vermesi
o Ürün çeşitliliği
o Hayırsever yurttaşların katkıları
o Sulama projelerinin tamamlanma olasılığı
o Taşımalı eğitimin başarısı
o Toprak, su ve gıda analiz laboratuar varlığı
o Köylü devlet işbirliği
o Engellilere yönelik eğitim kurumlarının varlığı (görme, işitme, zihinsel, spastik)

Zayıf Faktörler :

o Yatırım tercihlerinin yerinde kullanılamaması
o Dağınık ve imarsız yerleşim
o Meslek İçi eğitim yetersizliği
o Kanalizasyon, evsel ve çevresel atıklar
o Alternatif enerji kaynaklarının kullanılamaması
o Yavaş işleyen bürokrasi
o Tarım arazileri envanteri yetersizliği
o Kaynak yetersizliği
o Çalışanların özlük haklarının yetersizliği
o Ücret dengesizliği, aynı işi yapan kişilerin farklı maaş alması
o Nitelikli personel eksikliği
o Plansız politik yatırımlar
o Olumsuzlukların çabuk unutulması (Deprem)
o İlçeler arası ve merkez arası hizmet düzeyi farkı
o Turizm çeşitlerinin yeterince tanıtılamaması
o Orman içi köylüsünün gelir düzeyinin düşük oluşu
o Çevre bilincinin yetersiz oluşu
o İlgili kamu kurumları arasında organizasyon eksikliği 
o İstatistiki bilgiler yetersizliği
o 1/25.000'lik çevre düzeni planının olmaması
o Sanayi ve ticaretin gelişmiş olması
o Hayırseverlerin az oluşu
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o Sanayi yatırımlarının az oluşundan dolayı işsizliğin fazla olması

Fırsatlar:

o Tarımsal amaçlı kooperatiflerin aktivitesinin yüksekliği
o Halkımızın Eğitime çok duyarlı olması
o Turizmin çeşitlendirilmesine uygun imkanlar: Yayla, kış, inanç, av, doğa, arkeoloji, sağlık
o Tarım arazilerinin verimli olması
o Halkın teknolojiye ve yeniliklere duyarlı olması
o Eğitime % 100 Destek Kampanyası vergi indirimi
o Gelişmeye uygun coğrafyasının olması (İklim, toprak, turizm)
o Sağlık hizmetinin tek çatı altında toplanmasıyla ilgili düzenlemeler 
o Doğalgaz projesinin kısa sürede bitmesi
o Güçlü bir yerel basının varlığı
o Turizm kenti oluşumuz
o Güçlü sivil toplum örgütlerinin varlığı
o Tarihi-turistik alanların varlığı.

Tehditler:

o Verimli tarım arazilerinin sanayi yatırımları İçin kullanılması
o Tarımsal ilaç ve gübre tüketiminin kontrol edilememesi (İlaçların reçeteye bağlanmaması)
o Orman yangınları
o Projelerin onaylanmasında merkez kaynaklı aksamalar
o Sürekli değişen kanun ve yönetmelikler
o Doğal afetler (Don, dolu, sel, yangın)
o Arazilerin parçalı ve küçük olması
o Görev- gelir dengesi sağlanması 
o Halkın sosyal güvencesinin eksikliği
o Fizibilitesiz yatırımlar
o Tarımsal sulama projelerinin yavaş ilerlemesi
o Aşırı bürokrasi 
o Gelir dağılımı eşitsizliği
o İhale süresinin uzun olması nedeniyle mal ve hizmet alımının gecikmesi
o Kaçak yapılaşma - Dağınık yerleşim alanları
o Çevre kirliliği (Su, hava, toprak)

III.4. Öneriler:
                  Yukarıda bahsedilen yasal yükümlülükler, paydaş analiz kriterleri, planlamaya etki eden 
faktörler  de  dikkate  alınarak,  SPE  üyeleri  aşağıda  bahsedilen  temel  kriterleri  de  göz  önünde 
bulundurmuşlardır.

o Köylünün (Kırsal kesimin) sosyal yaşam düzeyini arttırıcı tedbirlerin alınması.
o Eğitim, sağlık, spor ve sosyal altyapı çalışmalarına ağırlık verilmesi
o Tehdit boyutlarında olan su kirliliğinin çözümlenmesi.
o Öncelikli yatırımlar belirlenerek ve bütçe ile ilişkilendirilerek yatırım programı yapılması
o Tarımsal faaliyetlerde bulunan işletmelerde temel üretim girdileri (alet-makine, tohum, gübre ve 

zirai ilaç gibi) kapsamında yaşanan savurganlığın eğitim yoluyla giderilmesi.
o Tarım arazilerindeki organik madde yetersizliğinin giderilmesi amacıyla üretim deseninin baklagil 

ve yem bitkileri ile münavebe yoluyla değiştirilmesi.
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o İlimizde  alt  yapı  çalışmaları  bitmiş  olan Edirne Organize  Sanayi  Bölgesinin yatırımcılar 
tarafından  rağbet  görerek  faaliyete  geçirilmesi  için  yapılacak  çalışmalara  katkıda 
bulunulması öncelikli hedefler arasında yer alması.

o Edirne Organize Sanayi Bölgesinin tanıtım çalışmalarına artan bir şekilde devam edilmesi 
o
o İlimizin Çevre Düzeni Planının yapılması
o Yatırım öncesi ilgili kuruluşun teknik elemanları ile birlikte bilimsel bir fizibilite çalışması 

yapılmalı.
o Edirne İli arazi kullanımının mevcut yasal düzenlemeler el verdiğince yeniden planlanması.
o Yem bitkisi ekim alanlarının genişletilmesi.
o Süt sığırcılığının yanında koyunculuğun da geliştirilmesine yönelik doğrudan ve dolaylı projeler 

hazırlanması ve uygulanması.
o OSB’lerin belli sektörlere odaklanması, yeni OSB’ler yerine hizmet sektörünün gelişimine yönelik iş 

parklarının ve perakende ticaretin teşvik edilmesi
o Kaynak tasarrufu sağlamak için tarım arazi ve ürün envanteri çıkartılarak yöreye uygun yeni 

ürünlerin yetiştirilmesinin sağlanması
o Lojistik Bölgesi geliştirilmesi ve yatırım olanaklarının ülkelerarası tanıtılması. 
o Teknoloji ve insan kaynaklarını geliştirmeye yönelik yatırımların yapılması
o Projesi olmayan işlere ödenek verilmemesi, maliyeti çıkmış, projesi hazırlanmış işlere 

ödenek ayrılması
o Sağlık ve eğitimde kalitenin arttırılması
o Kaçak yapılaşmaya göz yumulmaması
o Yeni yasa ile belirlenen görevleri çerçevesinde ilk olarak kilit personel hizmet İçi eğitime 

alınmalıdır
o E.İ.Ö.İ, bünyesinde bulunan kurumlarla koordinasyonu sağlamalı, devamlı diyaloglarda 

bulunarak kurumların ihtiyaç ve sorunlarını doğru tespit etmesi
o İlçe yerel meclislerinin kurulması
o Yerel Yönetimlerle mutlaka işbirliğine gidilmesi.
o Kurumun öncelik kriterlerini ve hizmetlerini yeni yasaya göre gözden geçirip, analiz ederek 

misyonu, vizyonu, amaç ve hedeflerini faaliyetlerini doğru saptaması
o Yerel İstatistiki verileri toplayan yerel bilgi bankası kurulması, tüm birimler ağ ile birbirine 

bağlantılı hale gelmesi
o Bölgesel Kalkınmayı sağlayacak olan kurumların kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi.
o Mesleki eğitim, yabancı dil, eko turizm, seracılık, meyve ve sebze soğuk hava depolanması, iç ve dış 

mekan süs bitkileri yetiştiriciliği alanlarına öncelik verilmesi
o Kamu sağlık hizmetlerinde etkinlik açısından sağlık birimleri modern tıbbi cihaz ve 

donanımla takviye edilmesi
o Kurumlarca projeler arası mevzuata aykırı aktarma teklifinde bulunulmaması
o Tarım yatırımlarına İ.Ö.İ bütçesinden ayrılan kaynağın artırılması.
o Sulama İçin su kaynakları bulunması ve sulama göletlerinin yapılması
o Sulama projelerinin tamamlanabilmesi İçin gerekli kaynağın sağlanması 
o Mera ıslah çalışmaları yapılması
o Kütüphanelerin çağdaş teknolojiye kavuşturularak kitap arşivi güncellenmesi
o Arıcılığın desteklenmesi.
o Kurumu ve hizmetlerini kamuoyuna medyadan da yararlanarak daha etkin tanıtması 

hizmetlerini yürütürken, STÖ, Üniversite, Sendika, Sanayi Odası, Ticaret Odası gibi 
kurumlarla işbirliği ve koordine içinde çalışılması, görüşlerinin dikkate alınması

o İ.Ö.İ’nin hizmet birimleri araç gereç yönünden güçlendirilerek verimli çalışmayı teşvik edici 
ortamların oluşturulması

o Kontrol mekanizmasının daha sağlıklı çalışması için teknik personel sayısı, araç ve 
donanımın artırılması.

o Köy yerleşik alanının dışına çıkılmasının önlenmesi İ.Ö.İ’nin hizmetlerinin yerleşik 

- 7 -



merkezlere yapılmasının sağlanması.
o Genel Meclis üyelerine stratejik planlamanın önemi, bağlayıcılığı, hizmetlerin bu plandaki 

yol haritasına göre yürütüleceği Valinin de hazır bulunduğu toplantılarda anlatılması, 
kaymakamların görüş ve önerileriyle kendi hizmet alanlarında yürütülen diğer kamu ve özel 
sektör yatırımlarının da dikkate alınması

o Ülkemizde hayvancılık büyük bir ivme kaybetmiş olup, bu faaliyete yeni bir hız 
kazandırmak için  çalışmaların yapılması,

o Her yatırımın projeleri yöreye, iklime göre yerel teşkilatlarda hazırlanması ve 
uygulanmasının  sağlanması,

o Eğitimde ve sağlıkta özel sektör yatırımlarının önünün açılması,
o Proje yönetimi ve stratejik yaklaşım ile performansa dayalı bütçenin yapılması,
o İnsan kaynakları yönetiminde liyakate dayalı bir kariyer sisteminin uygulanması
o İlçe,belde ve köylere semt sahası yapılması.
o Yeni Saray kazısına ait arkeolojik çalışmaların ağırlıklı olarak desteklenmesi
o Köy yerleşik alanının dışındaki yerleşim yerlerine,hizmet götürme zorluğu 

nedeniyle,yapılaşma izni verilmemesi,
o E.İ.Ö.İ yapacağı her yatırımda,gerçekleştireceği faaliyet alanındaki STÖ'lerinin görüşünü ve 

desteğinin sağlanabilmesi,
o E.İÖ.İ ve İl Genel Meclisinin her yönden daha güçlü hale getirilmesi, 
o Özel İdarenin iş ve işlemleri ile ilgili plan ve programlara uyulması.
o Arıcılığın geliştirilmesi.
o Mevcut su kaynaklarından istifade edilecek şekilde sulama tesislerinin yapılması.
o İşgücüne katılım düzeyinin yükseltilmesi, iş olanaklarının yaratılması.
o E.İ.Ö.İ'nin gelirlerinin arttırıcı tedbirlerin alınması,
o E.İ.Ö.İ'ce politik değil teknik personel görüşü alınarak bütçe imkanlarında önceliği olan 

yatırımların yapılması,
o Sulu tarıma yönelik yatırımlara öncelik verilmesi.
o Bölgemizde yeraltı ve yerüstü su kaynakları kıt olması sebebiyle gerek sulama suyu ve hayvan içme 

suyu temini gerekse içme suyu temini amaçlı depolama tesisleri (gölet, baraj) yapımına öncelik ve 
ağırlık verilmesi.

o Genel İdarece İ.Ö.İ yatırım programında ve bütçesinde yer almayan Genel İdareye ait 
yatırımlara İ.Ö.İ'den harcama yaptırılmaması,

o Tarımda kullanılan ve çevreye olumsuz etkileri bulunan ilaç ve gübre tüketiminin kontrol 
altına alınabilmesi için ; kimyevi gübrenin  toprak analiz raporlarına göre satışının 
yapılması,

o E.İ.Ö.İ Personeline performansa dayalı, rekabeti sağlayan ücret sisteminin getirilmesi, 

Edirne İl Özel İdaresi Stratejik Konularına İlişkin Oluşturulan Çalışma grupları

NO: TEMEL STRATEJİK
KONULAR ALT BAŞLIKLAR SORUMLU KURUMLAR

I

TARIM VE 
KIRSAL

KALKINMA

1. Tarımsal Sulama Hizmetleri İl Özel İdaresi

2. Tarım Hizmetleri  Tarım İl Müdürlüğü

3. Tarımsal Araştırma Hizmetleri Trakya Tarımsal Araş.Ens. Müd.

II İMAR VE KIRSAL 
ALTYAPI

1. İmar Hizmetleri İl Özel İdaresi

2. Su ve Kanal Hizmetleri İl Özel İdaresi

3. Yol Ulaşım Hizmetleri İl Özel İdaresi
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III EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR

1. Eğitim Hizmetleri Milli Eğitim Müdürlüğü

2. Gençlik ve Spor Hizmetleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

3.

4. Sosyal Hizmetler İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

5. Güvenlik Hizmetleri İl Emniyet Müdürlüğü

IV
TARİHİ VE 
KÜLTÜREL 
DEĞERLER

1. Kültür ve Turizm Hizmetleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2. İmar Hizmetleri İl Özel İdaresi 

V ÇEVRE ORMAN VE 
AĞAÇLANDIRMA

1. Çevre orman Hizmetleri İl Çevre Orman Müdürlüğü

2. İmar ve Kentsel İyileştirme Hizmetleri İl Özel İdaresi

VI
DOĞAL VE 

TEKNOLOJİK 
AFETLER

1. Afet Hizmetleri İl Özel İdaresi
İl Sivil savunma Müdürlüğü

2. Afet Hizmetleri Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü

VII SAĞLIK VE SOSYAL 
YARDIM HİZMETLERİ

1.Sağlık Hizmetleri İl Sağlık Müdürlüğü

2.Sosyal Hizmetler İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

VIII YÖNETİM VE 
ORGANİZASYON

1.İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri
2.Bilgi İşlem Hizmetleri
3.Destek Hizmetleri
4.Ruhsat ve Denetim Hizmetleri
5.Mali Hizmetler
6.Plan-Program-Bütçe Raporlama Hizm.

İl Özel İdaresi

IX SANAYİ TİCARET VE 
TURİZM

1.Sanayi ve Ticaret Hizmetleri İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü
2. Turizm Hizmetleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

III-STRATEJİK AMAÇ HEDEF VE FAALİYETLER

1-TARIM VE KIRSAL KALKINMA1-TARIM VE KIRSAL KALKINMA

STRATEJİK AMAÇ 1: Avrupa Birliği OTP, Tarım Strateji Belgesi ve Ulusal Tarım 
Politikaları  ile  sürdürülebilir  tarım  ilkeleri  çerçevesinde 
bitkisel  üretimde  verimlilik  artışı  sağlanarak  çiftçilerin 
tarımsal gelirlerini yükseltmektir.

HEDEF: Kırsal kesime yönelik eğitim ve yayım hizmetlerinin yaygınlaştırılması.

Faaliyet:  İlgili  kurum  ve  kuruluşların  yanı  sıra,  temelde  çiftçilerin  mahallinde 
bilinçlendirilmesi  amacını  taşıyan  ve  masrafları  Tarımsal  Kalkınma  Kooperatiflerince 
karşılanacak Ziraat Mühendisi veya Veteriner Hekim ile sözleşmeli olarak tarım il ve ilçe 
müdürlüklerinde görev yapan Ziraat Mühendisi veya Veteriner Hekimlerle birlikte tarımsal 
eğitimin daha geniş bir kitlelere hitap etmesi sağlanacaktır. 

Faaliyet: Yeni tarım teknikleri çiftçilere kısa süreli eğitim ve kurslarla tanıtılacaktır. 
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Faaliyet: Yapılacak eğitim ve toplantılarla kamu kurumlarının kırsal kesimle bütünleşmeleri 
sağlanacaktır.

HEDEF: Sulanabilir alanlarda katma değeri yüksek ürünler, özellikle yem bitkileri  
ekilişinin artırılması.

Faaliyet:  DSİ ve İl Özel İdare Müdürlüğünün Köye Yönelik Hizmetler Birimi tarafından 
sulamaya açılacak alanlarda 2. ürün ekimi teşvik edilecektir.

Faaliyet: Sulanabilir alanlarda yem bitkileri ekilişleri artırılacaktır. Gerektiği taktirde uygun 
görülen  yem  bitkileri  tohumluklarının  dağıtımı  İl  ev  İlçe  Tarım  Müdürlükleri’nce 
yapılacaktır. 

Faaliyet:  Sulanabilir  alanlardaki  üretim  deseninde yağlı  tohumlu  bitkilerin  üretimlerinin 
yaygınlaştırılması  sağlanacaktır.

HEDEF: Erozyon tehlikesi altındaki arazilerde erozyonu önleyici, toprak koruma ve 
su  dengesini  sağlayıcı  tedbirler  alınarak,  toprak  muhafaza  çalışmalarında 
bulunulacaktır.

Faaliyet: 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanma Kanunu titizlikle uygulanacaktır.

Faaliyet: Mutlak tarım arazilerinin tarım dışına çıkarılması engellenecektir.

Faaliyet:  Toprak muhafazasına yönelik çalışmalarda çiftçilere gerekli destekler verilmeye 
çalışılacaktır.

HEDEF:  Bitkisel  üretimde,  hastalık  ve  zararlılarla  zamanında  ve  daha  etkili  
mücadele edebilmek amacıyla gerekli alt yapının oluşturulması sağlanacaktır.

Faaliyet:  Bitkisel  üretimde hastalık  ve  zararlılarla  mücadelede  entegre  ve  biyolojik 
mücadele yöntemlerinin kullanımına öncelik verilecektir.

HEDEF:  Tarımsal  verimliliği  ve  ürün  çeşitliliğini  artırabilmek  için,  sulama  suyu 
bulunan  ve  sulamaya  uygun  bölgelerde  bulunan  sulanabilir  arazilerin  sulamaya  
açılması sağlanacaktır

Faaliyet: Köye yönelik Hizmetler biriminin görev alanında, yer altı ve yer üstü sulaması çalışmaları yapılacak 
ve azami oranda arazi sulamaya açılacaktır. Bu kapsamda 42 YAS ve 31 adet gölet yapılacaktır.

Faaliyet: Köylerde eksikliği duyulan 92 adet HİS göleti, İl Özel İdaresi kaynaklarıyla yapılacaktır.

HEDEF:  Tarımsal verimliliğin arttırılması için drenaj, arazi toplulaştırma ve tarla  
içi geliştirme hizmetlerine ağırlık verilecektir.

Faaliyet:  İlimizde 15.070 ha. alanda uygulanmış olan Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri 
çalışmaları genişletilerek, uygulanması sürdürülecektir. Bu kapsamda 26 köyde toplulaştırma yapılacaktır.

Faaliyet: Topraklarında  drenaj  problemi  yaşanan  ilçe  ve  köylerde  kaynaklar  ölçüsünde drenaj  çalışmaları 
yapılacak, bakım onarım ihtiyacı nedeniyle düşük kapasite ile çalışan sulama tesislerinin bakım-onarımı Köye 
yönelik Hizmetler biriminin yapacağı bir program dahilinde yapılacaktır.

Faaliyet: Basınçlı  sulama imkânı  bulunan  sahalarda  (Yer  altı  sulama ve  göletten  sulama)  yağmurlama ve 
damlama sulama sistemini kabul eden köylere yatırımda öncelik verilecektir.
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STRATEJİK AMAÇ 2: Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz 
etkilerini  en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını 
sağlayıcı  tedbirler  alarak  yaygınlaştırmak  ve 
çeşitlendirmektir.

HEDEF: Tarım işletmelerinde optimum büyüklükte  işletmeler  oluşturulması  teşvik 
edilecek  ve  ilçelerin  özellikle  arazi  yapısı  ve  iklim  durumu oluşturulan  yeni  havza 
sistemine göre ayrıntılı ürün planlaması çalışmalarında bulunulacaktır.

Faaliyet:  Genelde  iki  havza  özelde  de  tüm  ilçeler  için  ayrı  ayrı  veri  tabanı  oluşturma 
çalışmaları başlatılacaktır.

Faaliyet: Bu  amaçla  tarımsal  desteklemeler  açısından  ilimizin  Tarım  Bakanlığı’nca  iki 
havzaya, Türkiye’nin de 30 havzaya ayırmış olması bir fırsattır. Bu havzalarda yetiştirilen 
ürünler  verilen  destekler  göz  önünde bulundurularak  şekillendirilecektir.  Dolayısıyla  ilde 
üretim planlamasının da temeli atılmış olacaktır.

HEDEF: Ana ürün dışındaki ürünlerden daha fazla ürün alabilmek için İlde özellikle  
meyvecilik, sebzecilik ve seracılık geliştirilecektir.

Faaliyet: Alternatif geçim kaynakları oluşturabilmek için sulama sistemleriyle birlikte bodur 
ve yarı bodur meyve bahçelerinin (özellikle armut, kiraz ve elma türleri) tesis edilmesi teşvik 
edilecektir. Ayrıca ceviz ve badem tesislerinin de artırılmasına özel önem verilecektir.

Faaliyet: İlimizde kısmen İl Özel İdaresi destekli yetiştirilen yaş sebze ve meyvenin daha iyi 
şartlarda  muhafaza  edilebilmesi,  değerlendirilebilmesi  ve  ekonomiye  katkısının 
arttırılabilmesi için, İlde ihtiyaca cevap verebilecek soğuk hava depolarının kamu veya özel 
sektör kaynaklı yaptırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır. 

Faaliyet: İlde seracılığın geliştirilmesi ve sera alanlarının artırılmasına yönelik uygulamalara 
ve desteklere devam edilecektir.

Faaliyet:  Sofralık  ve  şaraplık  üzüm çeşitlerinden  oluşan  bağ  alanlarının  artırılması  için 
çalışmalara ağırlık verilecektir. 

Faaliyet:  İlimiz  çiftçilerinin  özellikle  meyvecilik  konusunda bilinçlenmeleri  ve  ürün 
çeşitliliğinin artması için eğitim ve yayım çalışmalarına ağırlık verilecektir. 

HEDEF: Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için damla  
sulama  sistemine  dayalı  sebze  yetiştiriciliğinin  geliştirilmesi  ve  yaygınlaştırılması  
sağlanacaktır.

Faaliyet: Tarımdan  daha  yüksek  gelir  sağlamak  için  damlama  sulamaya  dayalı  sebze 
üretiminin teşvik edilmesi ve özendirilmesine çalışılacaktır.

HEDEF:  Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı  üzerindeki  
olumsuz etkilerini denetim hizmetleri ile azaltmak, bu kapsamda alınacak önlemlere  
ilave olarak gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu  
teknoloji  kullanımının yaygınlaştırılması  sağlanacak ve bitkisel  üretimde sertifikalı  
tohumluk ve fidan kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

Faaliyet:  Bitkisel  ve  hayvansal  üretime  girdi  sağlamaya  yönelik  faaliyette  bulunan 
işletmelerin  (Kimyasal  Gübre-Tarımsal  İlaç-Yem Bayi  ve Fabrikaları,  Sertifikalı  Tohum- 
Fide-Fidan Üreticiler vb.) her yıl düzenli olarak denetimleri yapılacaktır.  
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Faaliyet:  Sertifikalı hububat tohumluğu ekilişinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanacak 
projelerde Edirne Tarım İl  Müdürlüğü, Trakya  Tarımsal  Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 
Edirne Ziraat Odası ve Edirne Ticaret Borsası ile koordineli olarak çalışılacaktır. 

Faaliyet: Hazırlanan alternatif projeler doğrultusunda yeni ürün deseni oluşturmak için 2010 
yılından itibaren  belirlenecek olan türler için muhtelif miktarda meyve ve aşılı bağ fidanı 
dağıtılacaktır. 

Faaliyet: Kontrollü ve sertifikalı üretim şekli olan iyi tarım uygulamaları çalışmalarına 2010 
yılında başlanacaktır. 

Faaliyet:  Bitkisel üretimde hastalık ve zararlılarla entegre mücadele uygulamalarında elma 
iç kurdu ve kara leke;  bağda salkım güvesi ve mildiyö;  tarla bitkileri  alanında periyodik 
olarak  ilaçlamanın  yapılması  sağlanacaktır.   Bu  amaçla  eğitim  ve  yayım  faaliyetlerinde 
bulunulacaktır. 

Faaliyet:  Hububat  tarımının yoğun olarak yapıldığı  İlimizde ekim alanlarının tamamında 
süne ile etkili mücadele yapılması için sürvey çalışması yapılacaktır.  

HEDEF: Bitkisel üretimde yöresel potansiyeli bulunan ürünlerin yetiştirilmesi teşvik 
edilecek,  şekerpancarı  üretim  alanlarının  daraltılması  kapsamında  bu  ürünlere  
alternatif ürünlerin geliştirilmesi sağlanacaktır

Faaliyet: Aspir, kanola, keten, danelik ve silajlık mısır, sofralık ve salçalık domates, susam 
ve  bodur  elma  gibi,   şekerpancarına  alternatif  olabilecek  ürünlerin  ekim  alanlarının 
yaygınlaştırılması teşvik edilecektir.  

HEDEF: Üretimi  yöresel  önem  arz  eden  bitkisel  ürünlerin  tescilinin  yapılması  
sağlanarak gen kaynakları korunacaktır.

Faaliyet:  Edirne İlinde üretilen yöreye adapte olmuş Edirne Kirazı, Çekirdeksiz Kabak ve 
Süpürge Otunun tescil edilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

 Faaliyet:  Bitkisel  üretimde gen kaynaklarının  korunması  ve tescili  ile  ilgili  yönetmelik 
kapsamında Araştırma Enstitüleri ve diğer ilgili kurumlarla koordineli olarak çalışılacaktır. 
Bu çalışma alanı kapsamında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İlimiz mera 
alanlarında bulunan 84 adet baklagil ve 80 adet de buğdaygil  tohumu toplamıştır.  Ayrıca 
mera  alanlarında  bulunan  bitkilerin  teşhis  ve  tanımlamaları  yapılarak  herbaryumu 
oluşturulmuştur.  İlde  daha  önce  tespiti  yapılmamış  15  yeni  bitki  türü  tespit  edilerek 
tanımlaması yapılmış ve literatüre kazandırılmıştır. Benzer şekilde ilimizde gen kaynakları 
konumunda bulunan mera alanlarında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve 
Trakya  Üniversitesi  Fen  Edebiyat  Fakültesi  Biyoloji  Bölümü  ile  yürütülen  çalışmalara 
devam edilecektir. 
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A-Hayvansal ÜretimA-Hayvansal Üretim

STRATEJİK  AMAÇ  3:  Hayvancılığı  geliştirmek  için  hayvan  hastalık  ve 
zararlılarıyla  gerekli  mücadele  yapılarak  ve  hayvansal 
ürünlerin  üretimi  artırılarak  yetiştiricilerin  gelir  seviyesi 
yükseltilecektir.

HEDEF: Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak hastalık ve  
zararlılarıyla mücadele edilecek ve  sağlıklı üretimin yapılması sağlanacaktır.

Faaliyet: Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlarda şap, 
brucella,  antrax,  tüberküloz,  kuduz,  küçükbaş  hayvanlarda;  şap,  brucella,  mavidil,  antrax 
,koyun  keçi  vebası  (ppr),  kuduz,  tek  tırnaklılarda;  ruam  kedi, köpekler  gibi  evcil 
hayvanlarda;kuduz, vb. aşıların yapılması ile kanatlılarda hastalık taraması her yıl  düzenli 
olarak yapılacaktır. 

Faaliyet: Hayvan sağlığı hizmetleri özel veteriner hekimlere devredilerek kamunun sadece 
denetleyici olması sağlanacaktır.

HEDEF: Kaliteli kaba yem açığının giderilebilmesi için, yem bitkileri ekim alanları  
desteklemelerle artırılacaktır. Mera Kanunu titizlikle uygulanacaktır.

Faaliyet: % 88,85 olan kaliteli kaba yem açığının mümkün olduğunca giderilmesi için, kaba 
yem üretiminin planlanan dönemi sonuna kadar (2014 yılı sonuna kadar) en yüksek düzeye 
ulaştırılmaya çalışılacaktır.

Faaliyet: Müracaatta bulunan ve programa alınan mera projelerinin uygulanmasına titizlikle 
devam edilecektir.ve ıslah projeleri uygulanacaktır. 4342 Sayılı Mera Kanunu kapsamında 
mera  ıslah  projelerinin  ve  hayvancılığın  yoğun  olarak  yapıldığı  köylerde  İl  Özel  İdare 
Müdürlüğü’nün de katkılarıyla çalışmalar hızlandırılacaktır. 

Faaliyet: Mera ıslah çalışmaları finansman ve uygulama açısından titizlikle takip edilecektir.

HEDEF: Kontrollü  üretim  yapan,  hastalıktan  ari  ve  optimum  büyüklükteki  
hayvancılık işletmelerinin oluşturulması teşvik edilecektir.

Faaliyet:  Organize hayvancılık  bölgelerinin  oluşturulabilmesi  için  gerekli  teknik alt  yapı 
çalışmaları yapılacaktır.

Faaliyet:  Eğitim faaliyetleri  kapsamında  eski  tip  ahırların  tamir  ve  tadilatına  gidilmesi 
sağlanacak ve yeni tip modern, sağlıklı ve standart ahırların yapılması teşvik edilecektir. 

Faaliyet: Hayvancılıkta besleme tekniği konusunda eğitim faaliyetlerinde bulunulacaktır.

Faaliyet: Sütlerdeki PH değerinin ve bakteri sayısının kontrol altına alınabilmesi için, süt 
toplama ve soğutma tesis kapasiteleri artırılacak, sağım teknikleri hakkında gerekli eğitimler 
verilerek AB normlarında süt üretimi gerçekleştirilecektir.

Faaliyet:  Sütte  antibiyotik  kalıntı  sorununun  çözülmesi  için  gerekli  eğitim  ve  yayım 
çalışmaları yapılacaktır. 

Faaliyet: Standart sağım ünitelerinin oluşturulmasına önem verilecektir.
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HEDEF: Su kaynakları korunarak, su ürünleri üretimi artırılacaktır.

Faaliyet: Doğal ortam korunarak yöreye  has ve ekonomik değeri  yüksek balık türlerinin 
yetiştirilmesi sağlanacaktır. 

Faaliyet:  Göletlerimizin  projeli  olarak  kiralanması  sağlanarak  su  ürünleri  üretimi  artışı 
sağlanacaktır.

HEDEF: Sağlıklı arı ve arı ürünleri üretilmesi için arıcılık yapan üreticilerin üretimle  
ilgili faaliyetleri desteklenerek arıcılığın geliştirilmesi sağlanacaktır.

Faaliyet: İl genelindeki mevcut arı kolonisinin artırılması sağlanacaktır. Arıcılık için gerekli 
malzeme  öncelikle  Arı  Yetiştiricileri  Birliğince  temin  edilerek  arı  üreticilerinin  ihtiyacı 
karşılanacaktır.

Faaliyet: Arıcılıkta verimi artırma için arı otu ekimi ve özellikle mera alanlarına akasya 
dikimi özendirilecektir.

Faaliyet:  İlimize gelen gezginci arıcıların kontrollü bir şekilde ve belirli bir düzen içinde 
faaliyette bulunmaları sağlanacaktır.

Faaliyet:  Arıcılar  Birliği  ve  İl  Özel  İdare  Müdürlüğü’nün destekleri  ile ilde önemli  bir 
ihtiyaç olarak görülen  bal  paketleme tesisi kurulacaktır.

Faaliyet:  Modern  anlamda  arıcılık  yapmak  için  arıcılık  konusunda  eğitim  ve  yayım 
faaliyetlerinde bulunulacaktır.

Faaliyet:  Ayçiçek  balı  yanında  karaçalı  balının  da  üretimi  yaygınlaştırılmaya  ve  bal 
piyasasında yer etmesine çalışılacaktır. 

B-Sürdürülebilir Tarım  ve ÇevreB-Sürdürülebilir Tarım  ve Çevre

STRATEJİK AMAÇ 4: Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye dayalı üretim 
artışı  sağlanması.  Tarımsal  üretimde  etkin  girdi  kullanımı 
konusunda çiftçiler eğitilerek çevre bilincinin oluşturulması.

HEDEF:  Bitkisel  ve  hayvansal  üretimde  izlenebilir  ve  iyi  tarım  uygulamaların  
yaygınlaştırılması  sağlanacaktır.  Tarımsal  üretimde kıt  kaynaklardan biri  olan  su 
faktörünün etkin bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.

Faaliyet:  İyi Tarım Uygulamaları kapsamında eğitim çalışmalarına yer verilecektir. Eğitim 
ve yayım çalışmaları  kapsamında İyi  Tarım Uygulamaları  konusunda Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı’nca verilen desteklemeler çiftçilere anlatılacaktır.

Faaliyet:  Tarım istatistiklerinin  güncelleştirilmesi  için  TÜİK Bölge  Müdürlüğü ile  ortak 
projelere öncelik verilecektir.

Faaliyet:  Ergene ve Meriç nehirlerindeki kirliliğin önlenmesi için komşu ülkeler ve illerle 
ortak çalışmalara yönelinecektir. 

Faaliyet:  Kırsal alanda kadın ve gençlerin ekonomik yaşamdaki etkinliklerinin artırılması 
için gerekli eğitim ve yayım çalışmaları yapılacak, kırsal kalkınma destekleri uygulanırken 
bu gruplara öncelik tanınması sağlanacaktır.
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Faaliyet:  İlde her türlü tarımsal faaliyette yüzey sulama yöntemleri (salma ve karık usulü 
sulama gibi) yerine basınçlı sulama yöntemlerinin (yağmurlama, sızdırma ve özellikle de 
damla  sulamanın)  kullanımının  yaygınlaştırılabilmesi  için  gerekli  yayım  faaliyetlerinde 
bulunulacaktır.  Çalışmalarda  gerek  devlet  gerekse  özel  bankacılık  sektörü  tarafından 
basınçlı  sulama  (damla  sulama  gibi)  konusunda  verilen  teşvikler  çiftçilerimize 
açıklanacaktır. 

HEDEF:  Tarımsal  üretimde  pestisit  ve  kimyasal  gübre  kullanımı  konusunda 
çiftçilerin bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.

       Faaliyet: Yapılacak yayım çalışmaları ile öncelikle tarımsal üretimde ürün desenlerine göre 
tarımsal  ilaç  kullanım  zamanı  ve  miktarları  konusunda  çiftçilerin  bilinçlendirilmesi 
sağlanacaktır.  

       Faaliyet: Yapılacak yayım çalışmaları ile üretim desenine göre kimyasal ve diğer tarımsal 
gübrelerin kullanım zamanları ve miktarları konusunda çiftçiler bilinçlendirilecektir. Böylelikle 
yer altı suyunda kimyasal bileşiklerin birikmeleri önlenmeye çalışılacaktır.  

       Faaliyet:  Toprak  analizi  ve  analize  dayalı  gübre  kullanımının  yaygınlaştırılması 
sağlanacaktır.  Böylelikle toprağın kirlenmesi önlenerek sürdürülebilir ve çevreye daha duyarlı 
bir üretimin yapılması sağlanmış olacaktır.

C-Gıda GüvenliğiC-Gıda Güvenliği

STRATEJİK  AMAÇ  5:  Tarladan/ahırdan  sofraya  kadar  gecen  zincirin  tüm 
halkalarında gıda güvenliğini sağlamak için gerekli çalışmalar 
yapılacaktır.

HEDEF: Halkın tüketimine yönelik olarak faaliyette bulunan gıda üretim ve tüketim 
yerlerinde gıda güvenliği ve güvenilirliğinin temini için gerekli tedbirlerin alınması  
sağlanacaktır.

Faaliyet: Gıdaların üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yerlerinde gerekli olan denetim 
hizmetlerine ağırlık verilecektir.  

Faaliyet: Gıda kontrolörleri teknolojik olarak desteklenecektir.

Faaliyet:  Numunelerin  soğuk zincirle  naklinin  sağlanabilmesi  için  2  adet  frigo-frik  araç 
alınacaktır.  
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HEDEF:  İl  Kontrol  laboratuarında  gerekli  yatırımlarla  gıda  güvenliği  ve  gıda  
güvenilirliği, içme, kullanma ve sulama suları konularında referans laboratuar haline  
getirilmeleri sağlanacaktır.

        Faaliyet:  Gıda güvenliği ve güvenilir gıda için İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nce 
ihtiyaç duyulan alet ve ekipmanların alınması sağlanacaktır.

D-Tarımda ÖrgütlenmeD-Tarımda Örgütlenme

STRATEJİK AMAÇ 6: Çiftçilerin daha uygun şartlarda girdi temin etmesi, üretim 
ve  pazarlama  faaliyetlerinde  bulunabilmeleri  amacıyla 
çiftçilerin  üretici  birlikleri  ve  kooperatiflere  üye  olmaları 
sağlanacaktır. Böylece bilinçli, emeğinin karşılığını alabilen ve 
örgütlü bir meslek grubu oluşturulmuş olacaktır.

HEDEF:  Çiftçilerin  tarımsal  üretici  birlikleri  ve  kooperatiflere  üye  olmaları  
konusunda eğitim ve yayım faaliyetlerinde bulunulacaktır.

        Faaliyet: Ziraat Odaları, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, Tarımsal 
Sulama  Kooperatifleri,  Damızlık  Sığır  Yetiştiricileri  Birliği,  Arı  Yetiştiricileri  Birliği,  Köy-
Koop. ve Süt  Üreticileri  Birliği  gibi   bitkisel  ve hayvansal  üretime dayalı  tarımsal  birlik  ve 
kooperatiflere çiftçilerin üye olmaları için gerek İl Tarım Müdürlüğü ve gerekse diğer kurum ve 
kuruluşlar  tarafından  yayım  faaliyetlerinde  bulunulacaktır.  Örgütlü  olmanın  girdi  temininden 
ürün pazarlamasına kadar getirmiş olduğu faydalar konusunda çiftçiler aydınlatılmış olacaktır. 
Böylece örgütlenmiş tarım sektörü konusunda çiftçiler daha bilinçli hale gelmiş olacaklardır. 

        Faaliyet: Tarımsal girdi temini, ürünlerin işlenmesi, depolanması, muhafazası, pazarlanmasına 
yönelik örgütlerin oluşturulması konusunda çiftçilere eğitim faaliyetleriyle yardımcı olunacaktır.

2-İMAR VE KIRSAL ALTYAPI2-İMAR VE KIRSAL ALTYAPI

STRATEJİK AMAÇ 1: Sağlıklı,arzulanan ve yaşanabilir bir çevrenin oluşumunu ve 
düzenli  yapılaşmayı  sağlamak  amacıyla  yürürlükteki 
1/100.000 Ölçekli Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı temel 
ilke  ve  stratejisine  aykırı  olmamak  koşuluyla  uygulamaya 
geçmek;  1/25.000  ölçekli  İl  Çevre  Düzeni  Planını 
yapmak/yaptırmak, İl Çevre Düzeni Planına  göre  1/5000 ve 
1/1000  ölçekli  planları  yapmak/yaptırmak;  ilimiz  köylerin 
imar planlarını yapmak/yaptırmak; Kırsal alanların altyapısının 
tamamlanmasını  sağlamak,  kırsal  yerleşim  yerlerini,  çağın 
gereklerine  göre geliştirmek  ve insanca  yaşanabilir  düzeye 
getirmek;  TRAKAB’ın  işlevselliğini  artırmak  üzere  gerekli 
desteği sağlamak;  

HEDEF: Çevre Düzeni Planının Uygulamaya Konulması;

Faaliyet: Yürürlükte bulunan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı temel ilke ve stratejileri 
doğrultusunda, İlimizin tarım, ticaret ve turizm kimliğine kavuşturulması için uygulamaları 
yapmak.
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HEDEF: Nazım İmar ve Uygulama İmar Planlarının Yapılması

              Faaliyet: İmar Planları için gerekli tüm halihazır haritaların temini sağlanacaktır.

              Faaliyet: 1/100.000 ölçekli  plana  uygun  1/25.000 ölçekli  İl  Çevre  Düzeni  Planı 
yapılacaktır.

Faaliyet: 1/25.000 Ölçekli Plan sonrası alt ölçekli plan olan 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar 
Planlarının yapılması sağlanacaktır.

Faaliyet:. 1/5.000 Ölçekli  Planların kesinleşmesi sonrası 1/1.000 Ölçekli  Uygulama İmar 
Planlarının yapılması sağlanacaktır.

Faaliyet:.  1/1.000  Ölçekli  Planların  kesinleşmesi  sonrası  plana  uygun  imar  uygulaması 
yapılacaktır.

HEDEF: Köylerin İmar planlarının Yapılması

Faaliyet: 1/25.000 ölçekli  İl  Çevre  Düzeni  Planı  doğrultusunda İlimizdeki  tüm köylerin 
1/5.000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planlarının yapılması etaplar halinde sağlanacaktır.

HEDEF: Köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut  
yapılarının fen ve sağlık koşullarına uygun olmasını sağlamak

Faaliyet: Köy yerleşik alanı içinde köy nüfusuna kayıtlı  ve sürekli oturanlarca yapılacak 
konutlarla ilgili, Edirne ilinin mimari unsurlarını taşıyan tip proje çalışmalarını geliştirmek 
ve tip proje sayısını artırmak için çalışmalar yapılacaktır.

HEDEF: Kıyı Kenar Çizgilerini Tamamlamak

Faaliyet: Kıyı  Kenar  Çizgisi  tespitlerinin  tamamlanması  için  gerekli  halihazır  haritalar 
temin edilecek ve Kıyı Kenar Çizgisi tespitleri yapılmaya devam edilecektir. 

HEDEF: Yerleşim Amaçlı Jeolojik Etüdlerin Yapılması

Faaliyet: İlimizin farklı deprem kuşaklarında yer alması nedeniyle,  il  bazında jeolojik ve 
jeoteknik etüdlerin yapılması sağlanacak, yerleşime uygun olan, yerleşime uygun olmayan 
ve önlemli alanların tespitleri yapılacaktır.

HEDEF: Koruma Amaçlı İmar Planları Yapmak

Faaliyet: Kültür  ve Turizm Bakanlığınca  İlimiz Saroz sahil  kesiminin Kültür  ve Turizm 
Koruma ve Geliştirme Bölgesi ilan edilmesi nedeniyle,  sit sınırları dahilinde yapılaşmaya 
açılmasına karar verilen alanların 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının 
yapılması sağlanacaktır.

HEDEF: Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamını yeterli ve sağlıklı  
içme  ve  kullanma  suyuna kavuşturmak,  kırsal  kesimin  kanalizasyon  şebekeleri  ve  
yolların  asfaltlanma  çalışmalarını  bitirmek,  kanalizasyon  olan  köylerin  arıtma 
tesislerini yapmak

Faaliyet:  Plan  döneminde  tüm  köyler  yeterli  ve  sağlıklı  içme  ve  kullanma  suyuna 
kavuşturulacak  ve  kanalizasyon  şebekeleri  tamamlanacaktır.  Plan  sonucunda  köylerin 
tamamında içme suyu,  kanalizasyon ve arıtma tesisi probleminin kalmaması sağlanacaktır.
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Faaliyet:  İş  proğramlarında  olmayan  fakat  sonradan  aciliyet  arz  edecek  yenileme, 
geliştirme, yeniden suya kavuşturma,  su araştırması, arıtma  tesisi gibi işleri bütçe imkanları 
ölçüsünde çözülecektir.

Faaliyet: 928 km. olan asfalt kaplamalı köy yollarımızın 80 km’sinin standardı yükseltilerek 
1. kat asfalt kaplaması gerçekleştirilecektir. Her yıl bütçe imkanları doğrultusunda en az 50 
km  2.  kat  kaplaması  yapılacak,  868  km  stablize  yolların  her  yıl  100  km’sinin  stablize 
kaplaması, 1. derece öncelikli asfalt kaplamalı yollarda trafik işaretlemeleri tamamlanarak, 
vatandaşların  can  ve  mal  kaybına  sebep  olan  trafik  kazaları  en  az  düzeye  indirilmeye 
çalışılacaktır.

3-EĞİTİM VE GENÇLİK SPOR3-EĞİTİM VE GENÇLİK SPOR

Stratejik Amaç 1: İlimizde okul öncesinde okullaşma oranını 
arttırarak, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak.

Hedef 1.1: İlimizde 2008-2009 öğretim yılında % 41 olan, 5-6 yaş arası okul öncesi  
çağ nüfusunun okullaşma oranını,  2014 yılına kadar  %65’a çıkarmak.

Performans Göstergeleri/Hedef:

SAM 1 Performans 
Göstergeleri

Veri 
Türü

Mevcut 
Durum 2010 2011 2012 2013 2014 SP Dönemi 

HedefiSH 1.1.
PG 1 Okullaşma Oranı Oran %41 %45 %50 %55 %60 %65 %65

PG 2 Okula Giden Öğrenci 
Sayısı Sayı 3364 3532 3709 3895 4090 4295 4295

PG 3 Bünyesinde Ana Sınıfı 
Bulunan Okul Sayısı Sayı 134 137 140 143 146 148 148

PG 4 Bünyesinde Ana Sınıfı 
Derslik Sayısı Sayı 187 190 193 196 199 201 201

PG 5 Bağımsız Anaokulu 
Sayısı Sayı 8 9 10 11 12 12 12

PG 6 Bağımsız Anaokulu 
Derslik Sayısı Sayı 34 38 42 46 50 50 50

Faaliyet / Projeler ve Maliyet Tablosu: 
SA
M 1

Faaliyet veya Projeler Sorumlu 
Birim/Şube 2010 2011 2012 201

3 
201
4 

SP Sonu 
TOPLAM

 (x 1000 
TL.)SH 1.1. 

F 1.1.1
Plan dönemi içinde 4 anaokulu 
yapmak. (Merkez – Havsa – 
Lalapaşa – Süloğlu ilçeleri)

Bütçe-
Yatırım ve 
Tesisler 

958 1001 1045 1070 - 4074

F 1.1.2
187 adet olan okulöncesi derslik 
sayısının 201'e çıkarılması

Bütçe-
Yatırım ve 
Tesisler

90 95 100 105 75 465

F 1.1.3

Çağ nüfuslarındaki çocukların 
tespiti için gerekli istatistik 
çalışmalarının okul kayıt 
bölgelerine göre yapılması 

Araştırma 
Planlama ve 
İstatistik 

- - - - - -

F 1.1.4

Okul kayıt bölgelerine göre tespit 
edilen çağ nüfusu için gerekli 
norm kadro, okul, sınıf, donanım 
vb. istatistik çalışmaların 
yapılması.

Eğitim-
Öğretim - - - - - -
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F 1.1.5
Çağ nüfusu velilerine yönelik 
bilgilendirme çalışmalarının 
yapılması.

Araştırma 
Planlama ve 
İstatistik

5 8 10 12 15 50

F 1.1.6

Plan dönemi içerisinde her yıllık il 
genelindeki okulöncesi kurum ve 
sınıfların bakım, onarım ve 
donatımlarının gerçekleştirilmesi 
(sınıf x1000 TL).

Araştırma 
Planlama ve 
İstatistik 

190 193 196 199 201 979

F 1.1.7

Yeni okul öncesi eğitim 
kurumlarının açılması amacıyla 
hayırsever desteği aranacak, 
ilköğretim okullarında mümkün 
olduğunca fazla anasınıfı 
açılmasına yönelik araştırma 
çalışmaları yaparak, Diğer 
kurumlarla (İl Özel İdaresi, 
Belediyeler, STK’lar v.b.) 
işbirliğiyle okul öncesi okullaşma 
oranını arttırıcı projeler 
geliştirmek.

Bütçe-
Yatırım ve 
Tesisler 

2 2 2 2 2 10

F 1.1.8
Okul yapımı için Arsa üretilmesi 
bakımından Belediyeler ve 
Muhtarlıklarla iş birliğine girmek.

Okul Öncesi 
Eğitim - - - - - -

F 1.1.9

Taşıma merkezi olan ilköğretim 
okulları için, 60-72 ay arası 
çocukların da taşıma kapsamına 
alınması.

Okul Öncesi 
Eğitim - - - - - -

TOPLAM: 1245 1299 1353 1388 293 5578Faaliyet / Projeler ve Maliyet GENEL TOPLAM:

Politika Ve Stratejiler:

Okul  öncesi  eğitimin  yaygınlaştırılması  kapsamında,  toplumsal  farkındalık  düzeyini 

yükseltmek  için  geniş  kapsamlı  tanıtım  faaliyetleri  yürütülecektir,  okullaşmanın  düşük  olduğu 

bölgelere öncelik verilerek, Çağ Nüfusu Velilerine yönelik bilgilendirmeler yapılacaktır.

Okul  öncesi  eğitimi  yaygınlaştırmak  ve  niteliğini  yükseltmek  üzere;  ilimizin  sosyo-

ekonomik düzeyi  düşük olan yerleşim yerleri  öncelikli  olmak üzere,  tüm ilçelerimize,  bağımsız 

anaokulu  yapımı  ve  donatımı  ile  her  türlü  eğitim  kurumunun  bünyesinde  açılacak  olan  ana 

sınıflarının donatımı yapılacaktır.

İlimizde Okul öncesi eğitim personeli ihtiyacının Bakanlığımız tarafından karşılanamaması 

halinde sözleşmeli, ücretli öğretmenler ve kadrosuz usa öğreticilerin sisteme dâhil edilmesi yoluna 

gidilecektir.

İl Özel İdaresi, Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları vb. kurumlar ile işbirliğine gidilerek 

okul öncesi okullaşma oranını arttırıcı projeler geliştirilecektir.

Stratejik Amaç 2:Ortaöğretimin niteliğini ve okullaşma
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oranını arttırarak, amaçlarına ve türlerine 

göre liselerden mezun olan öğrencilerimizi 

yüksek öğretime daha etkili bir şekilde 

hazırlamak.

Hedef 2.1: 2008 ÖSS de ham puan türünde elde ettiğimiz Türkiye 29.luğunu stratejik  

plan  uygulama döneminde,  ilk  10  arasına  ve  lisans  programlarına  yerleştirmede  

Türkiye 4.lüğümüzü Türkiye birinciliğine taşımak.
Performans Göstergeleri/Hedef:

SAM 2 Performans 
Göstergeleri

Veri 
Türü

Mevcut 
Durum 2010 2011 2012 2013 2014 SP Dönemi 

HedefiSH 2.1

PG 1 ÖSS Ham Puan 
Ortalaması il sırası Sıralama 29 25 20 16 13 İlk 10 İlk 10

PG 2 Lisans Programlarına 
yerleştirme il sırası Sıralama 4 3 2 2 1 1 1

Faaliyet / Projeler ve Maliyet Tablosu: 
SA
M 2

Faaliyet veya Projeler Sorumlu 
Birim/Şube

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

SP Sonu 
TOPLAM

 (x 1000 
TL)SH 2.1 

F 2.1.1

Edirne’deki  ortaöğretim  kurumlarının 
ÖSS ham puan ortalamalarının alınması, 
okul  ortalamalarının  Edirne  genelinde 
ilan  edilerek  kamuoyunun 
bilgilendirilmesi 

Eğitim-
Öğretim - - - - - -

F 2.1.2

Ham Puan Ortalamalarının Kamuoyu, 
Ortaöğretim kurumları ve Özel 
Dershaneler ile paylaşılmasından sonra 
Ortaöğretim kurumlarına yönelik 
beklentilerin dile getirilmesi ve 
farkındalık oluşturulması.

Eğitim-
Öğretim - - - - - -

F 2.1.3
Ortaöğretim Kurumlarına göre Ham 
Puanların arttırılmasına yönelik 
yapılacak çalışma programlarının ön 
bilgisinin alınması. 

Eğitim-
Öğretim - - - - - -

F 2.1.4
Ortaöğretim Kurumlarına göre Ham 
Puanların arttırılmasına yönelik 
yapılacak çalışmaların planlarını istemek 

Eğitim-
Öğretim - - - - - -

F 2.1.5
Ortaöğretim Kurumlarına göre Ham 
Puanların arttırılmasına yönelik yapılan 
çalışma planlarının uygulanma sürecini 
kontrol ve takip etmek.

Eğitim-
Öğretim - - - - - -

F 2.1.6
Takip ve Kontrol aşaması sonucunda 
yapılanları ÖSS sınavına girecek olan, 
öğrenci, öğrenci velisi ve kamuoyu ile 
paylaşarak beklentilerin ifade edilmesi.

Eğitim-
Öğretim - - - - - -

F 2.1.7 ÖSS sınavından bir hafta önce sınava 
girecek öğrencilere güvenildiğinin ve bu 
konuda onlara destek sağlayan Velilere 

Eğitim-
Öğretim

2 2 2 2 2 10
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teşekkür içeren mesajların yerel basın, 
televizyon ve kamuoyu ile paylaşılması 
ve bunun ilin genel duyuru afişlerinde 
ifade edilerek motivasyonun 
yükseltilmesi.

F 2.1.8
Başarıları ile ön plana çıkmış öğrenci, 
öğretmen ve okulların planlı ve 
sistematik olarak ödüllendirilmesi

Eğitim-
Öğretim  3 3 3 3 3 15

F 2.1.9
ÖSS sistemi ve yüksek öğrenim ile ilgili 
öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesine 
yönelik üniversite ile iş birliği yapılarak 
faaliyetler düzenlemek.

Eğitim-
Öğretim 3 3 3 3 3 15

F 2.1.10
Başarılı fakat maddi durumu iyi olmayan 
öğrencilere dershane desteği sağlamak

Eğitim-
Öğretim - - - - - -

F 2.1.11
ÖSS’ye hazırlamaya yönelik okullarda 
ve eğitim bölgelerinde karşılaştırmalı 
ortak sınavlar planlamak.

Eğitim-
Öğretim  20 20  20 20 20  100

F 2.1.12
Öğrencilerimize sınav kaygısı ve stresini 
azaltmaya yönelik uzman kişilerce 
seminerler düzenlemek.

Özel eğitim 
ve 
Rehberlik

5 5 5 5 5 25

TOPLAM:  33 33 33 33 33 165 Faaliyet / Projeler ve Maliyet GENEL TOPLAM:

Hedef 2.2: 

İlimizde 2008’de %77 olan Ortaöğretim okullaşma oranını, 2014 yılına kadar %90’a  

yükseltmek.
Performans Göstergeleri/Hedef:
SAM 2 Performans 

Göstergeleri
Veri 
Türü

Mevcut 
Durum 2010 2011 2012 2013 2014 SP Dönemi 

HedefiSH 2.2

 PG 1 Ortaöğretim okullaşma 
oranı Oran %77 %79 %81 %84 %87 %90 %90

Faaliyet / Projeler ve Maliyet Tablosu: 
SA
M 2

Faaliyet veya Projeler Sorumlu 
Birim/Şube

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

SP Sonu 
TOPLAM

 (x 1000 
TL)SH 2.2 

F 2.2.1
Çağ nüfusu velilerine yönelik 
bilgilendirme çalışmalarının 
yapılması.

Eğitim-
Öğretim 5 5 5 5 5 25

F 2.2.2 Öğrencilere verilen eğitsel 
rehberlik hizmetlerinin artırılması

Özel Eğitim 
Ve Rehberlik - - - - - -

F 2.2.3

Yüksek öğrenim ve meslekler ile 
ilgili öğrencilerin 
bilgilendirilmesine yönelik 
faaliyetler düzenlemek.

Özel Eğitim 
Ve Rehberlik - - - - - -

F 2.2.4
Başarılı  fakat  maddi  durumu  iyi 
olmayan  öğrencilere  burs 
sağlanması

Burslar Ve 
Yurtlar 10 11 12 13 14 60

F 2.2.5
Kırsal kesimdeki öğrencilerin 
barınma sıkıntılarını çözmeye 
yönelik projeler geliştirmek

Burslar Ve 
Yurtlar 5 5 5 5 5 25

F 2.2.6 İlköğretim son sınıf öğrencilerine 
meslek liselerini ve meslekleri 
tanıtıcı CD hazırlamak

Çıraklık Ve 
Mesleki 
Teknik 

 2 2 2 2 2 10
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Eğitim 
TOPLAM: 22 23 24 25 26 120Faaliyet / Projeler ve Maliyet GENEL TOPLAM:

Politika Ve Stratejiler:

Üniversiteye  giriş  sistemi  ve  programlar  hakkında  öğrenciler  maksimum  düzeyde 

bilgilendirilecek,  etkin bir rehberlik ve yönlendirme sistemiyle  ilgi ve yetenekleri  doğrultusunda 

yüksek öğrenime yönlendirileceklerdir. 

Öğrencilerimize  sınav  kaygısı  ve  stresini  azaltmaya  yönelik  uzman  kişilerce  seminerler 

düzenlenecektir.

Kırsal  kesimdeki  öğrencilerin  barınma  sıkıntılarını  çözmeye  yönelik  projeler 

geliştirilecektir.  Başarılı  fakat  maddi  durumu  iyi  olmayan  öğrencilere  dershane  desteği 

sağlanacaktır.

Öğrenci  velilerinin  yüksek  öğretime  geçiş  sistemi  konusunda  bilinçlendirilmesi  için 

ortaöğretim okullarında bilgilendirme toplantısı, panel, konferans vb. faaliyetler yapılarak velilerle 

etkili ve verimli bir iletişim sağlanacaktır.

Belediyeler,  Sivil  Toplum Kuruluşları  vb.  kurumlar  ile  işbirliğine  gidilerek  ortaöğretim 

okullaşma oranını arttırıcı projeler geliştirilecektir.

Stratejik Amaç 3: İlimizdeki tüm mesleki ve teknik eğitim veren 

okullarımızı modüler eğitim sistemine uygun araç gereçler ile donatarak mesleki  

eğitimin niteliğini arttırmak ve mesleki eğitim okullaşma oranını AB Standartlarına 

ulaştırmak.

Hedef  3.1: 2014  yılına  kadar  tüm  mesleki  ve  teknik  eğitim  veren  okullarımızı  

modüler eğitim ihtiyaçları doğrultusunda araç gereç ve ekipmanlar ile donatmak ve  

yüksek hızlı internet erişimine ulaştırmak.

Performans Göstergeleri/Hedef:
SAM 3 Performans 

Göstergeleri
Veri 
Türü

Mevcut 
Durum 2010 2011 2012 2013 2014 SP Dönemi 

HedefiSH 3.1

 PG 1
Modüler eğitime uygun 
şekilde  donatımı 
yapılan okul sayısı

Sayı 0 19 0 0 0 0 19

 PG 2
Bütün bölümlerine 
İnternet erişimi 
sağlanan okul sayısı

Sayı 0 19 0 0 0 0 19

- 22 -



 PG 3 Yapılacak Teknoloji 
sınıfı sayısı Sayı 19 38 19 19 19 19 114

Faaliyet / Projeler ve Maliyet Tablosu: 
SA
M 3

Faaliyet veya Projeler Sorumlu 
Birim/Şube

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

SP Sonu 
TOPLAM

 (x 1000 
TL)SH 3.1

F 3.1.1

Okullarımızın  araç  gereç  ve 
donanım  ihtiyacının  modüler 
eğitime uygun şekilde belirlenerek 
alınması.

Bütçe yatırım 
ve tesisler 1900 190 190 190 190 2660

F 3.1.2
Okullarımızda alanlar bazında 
ihtiyaç olan teknoloji sınıflarının 
yapılması

Bütçe yatırım 
ve tesisler 1100 550 600 650 700 3600

F 3.1.3
Mevcut  teknoloji  sınıflarının 
bilgisayar,  projeksiyon  vb. 
donanım ile desteklenmesi.

Bütçe yatırım 
ve tesisler 171 57 60 65 70 423

F 3.1.4

İnternet ihtiyacı olan okulların 
tespit edilmesi veya mevcut 
bağlantılarda iyileştirmeler 
yapılması.

Bütçe yatırım 
ve tesisler 10 1 1 1 1 14

F 3.1.5

İlimizdeki işletmeler ile işbirliğine 
gidilerek katkı aranması.

Çıraklık Ve 
Mesleki 
Teknik 
Eğitim

- - - - - -

F 3.1.6

Teknik öğretmenlerin meslekleri 
ile ilgili açılan merkezi 
seminerlere katılımlarını 
sağlamak.

Hizmet içi 
Eğitim - - - - - -

TOPLAM: 3181 798 851 906 961 6.697Faaliyet / Projeler ve Maliyet GENEL TOPLAM:
Hedef 3.2: 

2008-2009 öğretim yılında % 52 olan mesleki eğitim okullaşma oranını 2014 yılında 

% 65’e çıkarmak.

Performans Göstergeleri/Hedef:
SAM 3 Performans 

Göstergeleri
Veri 
Türü

Mevcut 
Durum 2010 2011 2012 2013 2014 SP Dönemi 

HedefiSH 3.2

 PG 1 Mesleki eğitim 
okullaşma oranı Oran % 52 % 54 % 56 %59 % 62 % 65 % 65

 PG 2 Mesleki eğitime devam 
eden öğrenci sayısı Sayı 9039 9386 9734 10255 10777 11299 11299

Faaliyet / Projeler ve Maliyet Tablosu: 
SA
M 3

Faaliyet veya Projeler Sorumlu 
Birim/Şube

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

SP Sonu 
TOPLAM

 (x 1000 
TL)SH 3.2

F 3.2.1

Okullarda  öğrencilerin  kişisel 
özelliklerinin  belirlenmesi  için 
test,  anket  vb.  dokümanların 
hazırlanması ve uygulanması

Çıraklık Ve 
Mesleki 
Teknik 
Eğitim

1 1 1 1 2 6

F 3.2.2

Veliler  için  meslek  alanlarını 
tanıtıcı  bilgilendirme  toplantıları 
ve seminerler düzenlemek

Çıraklık Ve 
Mesleki 
Teknik 
Eğitim

- - - - - -
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F 3.2.3

Velileri evlerinde ziyaret etmek Çıraklık Ve 
Mesleki 
Teknik 
Eğitim

19 19 19 19 19 95

F 3.2.4
Okul  WEB  sitelerini  mesleki 
rehberlik  ve  tanıtım faaliyetlerine 
uygun hale getirmek

Okullar - - - - - -

F 3.2.5

İlköğretim okulları ile ortaöğretim 
okulları  arasında  koordinasyonu 
sağlamak  ve  toplantılar 
düzenlemek

Çıraklık Ve 
Mesleki 
Teknik 
Eğitim

- - - - - -

F 3.2.6

Görsel ve işitsel tanıtıcı yayınlar 
hazırlamak ve ilköğretim 
okullarına dağıtmak

Çıraklık Ve 
Mesleki 
Teknik 
Eğitim

19 19 19 19 19 95

F 3.2.7 Kurumlar arası gezi ve gözlemler 
yapmak. Kültür 19 19 19 19 19 95

F 3.2.8

İş gücü piyasası ve yerel medya ile 
mesleki eğitim kurumları arasında 
işbirliği sağlanarak mesleki eğitimi 
tanıtıcı projeler geliştirmek. 

Çıraklık Ve 
Mesleki 
Teknik 
Eğitim

38 38 38 38 38 190

F 3.2.9

Sektör  beklentileri  göz  önüne 
alınarak  alan  ve  dal  açılmasını 
sağlamak.

Çıraklık Ve 
Mesleki 
Teknik 
Eğitim

190 190 190 190 190 950

TOPLAM: 286 286 286 286 287 1.431Faaliyet / Projeler ve Maliyet GENEL TOPLAM:

Politika Ve Stratejiler:

Mesleki eğitime ilgiyi arttırmak için kurumlarımız ve sektördeki mevcut fırsatların ve güçlü 

yönlerin tanıtımı yapılarak, okullarımızdaki program çeşitliliği sektördeki gelişmelere paralel olarak 

birlikte değerlendirilecektir. 

Odalar, meslek kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşlarının mesleki teknik eğitimde daha 

fazla  öncelik  almaları  sağlanarak  özel  sektör  tarafından  verilen  uygulamalı  eğitimlere  devam 

edilecektir.

Okullarımızın araç gereç ve donanım ihtiyacını modüler eğitime uygun şekilde belirlenerek 

temin edilecektir.

Teknik  öğretmenlerin  meslekleri  ile  ilgili  açılan  merkezi  seminerlere  katılımları 

sağlanacaktır.

Okullarımızda Sektör beklentileri göz önüne alınarak alan ve dal açılması sağlanacaktır.

İş gücü piyasası ve yerel medya ile mesleki eğitim kurumları arasında işbirliği sağlanarak 

mesleki eğitimi tanıtıcı projeler geliştirilecektir.

Stratejik  Amaç  4:  İlimizde  özel  eğitim  ve  rehberlik 

çalışmalarının  niteliğini,  eğitim  çağındaki  çocuk  ve 
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gençlerimizin şiddet içerikli olaylar, zararlı alışkanlıklar, okul 

güvenliği vb. konularda kamuoyunun duyarlılığını arttırarak her 

öğrencinin eğitim sürecinden en yüksek düzeyde verim elde 

etmesini ve kendini gerçekleştirmesini sağlamak.

 

Hedef  4.1: Plan  dönemi  süresince  ilimizde  özel  eğitim  ihtiyacı  olan  öğrenciler  

sağlıklı  bir  şekilde  tespit  edilerek,  ihtiyaçlar  doğrultusunda  yeterli  özel  eğitim 

kurumunun hizmete açılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri/Hedef:
SAM 4 Performans 

Göstergeleri
Veri 
Türü

Mevcut 
Durum 2010 2011 2012 2013 2014 SP Dönemi 

HedefiSH 4.1

PG 1 Özel eğitim kurum 
sayısı Sayı 7 1 1 1 1 1 12

 PG 2 Zihinsel engelli öğrenci 
sayısı Sayı 336

 PG 3
Zihinsel engelli 
öğrenciler için 
okullaşma oranı

Oran

 PG 4 Özel eğitim öğretmeni 
sayısı Sayı 81

Faaliyet / Projeler ve Maliyet Tablosu: 
SA
M 4

Faaliyet veya Projeler Sorumlu 
Birim/Şube

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

SP Sonu 
TOPLAM

 (x 1000 
TL)SH 4.1 

F 4.1.1

İl ve ilçeler düzeyinde özel eğitim 
ihtiyacı olan öğrencilerin 
sayılarının ve özel eğitim 
ihtiyaçlarının belirlenmesi

Özel Eğitim 
ve Rehberlik 2 - - - - 2

F 4.1.2
İl ve ilçeler düzeyinde yapılması 
gerekli özel eğitim kurumlarının 
sayı ve türlerinin belirlenmesi

Özel Eğitim 
ve Rehberlik - - - - - -

F 4.1.3
Gerekli özel eğitim kurumlarının 
yapılmasının il ve bakanlık bütçe 
yatırım planına eklenmesi

Bütçe 
Yatırım - - - - - -

F 4.1.4 Özel eğitim öğretmeni ihtiyacının 
sayı ve branş olarak belirlenmesi

Özel Eğitim 
ve Rehberlik - - - - - -

F 4.1.5
Gerekli öğretmenlerin temini için 
bakanlık birimleri ile mutabakatın 
sağlanması

Atama - - - - - -

TOPLAM: 2 - - - - 2Faaliyet / Projeler ve Maliyet GENEL TOPLAM:
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Hedef 4.2: İlimizdeki  2007  –  2008  eğitim  öğretim  yılında  tüm  ilköğretim  ve  

ortaöğretim öğrencilerine, velilere ve öğretmenlere verilen Güvenli Okul – Güvenli  

Eğitim konulu bilgilendirme seminerlerini plan dönemi süresince sistematik olarak  

devam ettirmek. 

Performans Göstergeleri/Hedef:
SAM 4 Performans 

Göstergeleri
Veri 
Türü

Mevcut 
Durum 2010 2011 2012 2013 2014 SP Dönemi 

HedefiSH 4.2
PG 1 Seminer sayısı Sayı 44
 PG 2 Katılımcı sayısı Sayı 1766

Faaliyet / Projeler ve Maliyet Tablosu: 

SA
M 4

Faaliyet veya Projeler Sorumlu 
Birim/Şube

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

SP Sonu 
TOPLAM

 (x 1000 
TL)SH 4.2 

F 4.2.1
Şiddet ve şiddet içerikli olaylara 
yönelik koruyucu ve önleyici 
güvenlik önlemleri semineri

Özel Eğitim 
ve Rehberlik - - - - - -

F 4.2.2 Zararlı elektronik oyunlara yönelik 
bilgilendirme semineri

Özel Eğitim 
ve Rehberlik - - - - - -

F 4.2.3

Yasadışı örgütlerin ideolojik 
faaliyetlerinin olumsuz 
etkilerinden uzak tutulmaya 
yönelik bilgilendirme semineri

Özel Eğitim 
ve Rehberlik - - - - - -

F 4.2.4
Trafikte çocukların güvenliğinin 
sağlanmasına yönelik 
bilgilendirme semineri

Özel Eğitim 
ve Rehberlik - - - - - -

F 4.2.5
Çocuk suçluluğu ve zararlı 
alışkanlıkların önlenmesine 
yönelik bilgilendirme semineri

Özel Eğitim 
ve Rehberlik - - - - - -

F 4.2.6
Güvenlik ve asayişe yönelik 
mevcut önlemler konusunda 
bilgilendirme semineri

Özel Eğitim 
ve Rehberlik - - - - - -

TOPLAM: - - - - - -Faaliyet / Projeler ve Maliyet GENEL TOPLAM:

Politika Ve Stratejiler:

Özel eğitim, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilirken temel olarak bireyin 

topluma uyumunu ve etkin katılımını sağlayarak yaşam kalitesini arttırmak hedeflenmektedir.

 Eğitimde  psikolojik  danışmanlık  ve  rehberlik  hizmetleri;  öğrencilerin  yetenek  ve 

yeterlilikleri  doğrultusunda  eğitim  sürecinden  en  üst  düzeyde  yararlanmalarına,  kendilerini 

gerçekleştirmelerine  ve  geliştirmelerine  yöneliktir.  Öğrenciye  yönelik  gerçekleştirilen  psikolojik 

danışmanlık ve rehberlik hizmetleri bu esaslar doğrultusunda yapılacaktır.
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Öğrencilerin  sosyal  ve  kültürel  faaliyetlere  katılımı  desteklenecek,  bu  konunun  sağlıklı 

gelişimi ve başarıyı destekleyici niteliği veliler nezdinde vurgulanacaktır.

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin sosyal ortamlarda, akranlarıyla birlikte eğitim almaları 

için, eğitim kurumlarındaki ihtiyaçlar düzenli olarak tespit edilecektir.

Özel  eğitime  ihtiyaç  duyan  bireylerin  sosyal  uyum  ve  rehabilitasyon  süreçlerinin 

desteklenmesi  açısından  önem  arz  eden  sanatsal,  kültürel  ve  sportif  yarışma  ve  faaliyetlere 

katılmaları teşvik edilecektir.

İl  Emniyet  Müdürlüğümüz  ile  işbirliği  yapılarak  geçmişte  yapılan  faaliyetlere  devam 

edilecektir.

Rehberlik  araştırma  merkezi  koordinesiyle  tüm  rehber  öğretmenlerinde  görev  alacağı 

rehberlik faaliyetlerinin düzenlenecektir.

TEMA 2: YATIRIM, DONATIM, BÜTCE 

HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 5: İlimizde eğitim öğretimin kalitesinin arttırılması 

için  modern  eğitim  kurumları  kazandırmak,  derslik  ihtiyacını 

karşılamak, mevcut binaların bakım ve onarımlarını  periyodik  olarak 

yaparak, okulların fiziki altyapısını güçlendirmek.

Hedef 5.1: İlimizde 2014 yılına kadar derslik ihtiyacını sıfırlamak, onarıma ihtiyacı  

olan  kurumlarımızın  fiziki  yapılarının  bakım-onarımını  gerçekleştirerek, eğitim 

sürecinde  kullanılacak  araç-gereç  ve  laboratuarları  ihtiyaçlar  doğrultusunda 

tamamlayıp, eğitimin verimliğini arttırmak.
Performans Göstergeleri/Hedef:
SAM 5 Performans 

Göstergeleri
Veri 
Türü

Mevcut 
Durum 2010 2011 2012 2013 2014 SP Dönemi 

HedefiSH 5.1

 PG 1 Donatımı yapılan okul 
sayısı Sayı

 PG 2 Laboratuar sayısı Sayı 172

 PG 3 Onarım gören 
okul/kurum sayısı Sayı 107

Faaliyet / Projeler ve Maliyet Tablosu: 
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SA
M 5

Faaliyet veya Projeler Sorumlu 
Birim/Şube

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

SP Sonu 
TOPLAM

 (x 1000 
TL)SH 5.1 

F 5.1.1
2008 yılı temel alınarak eğitim 
araç-gereç ihtiyaç analizlerinin 
yapılması, 

Eğitim 
Araçları Ve 
Donatım

- - - - - -

F 5.1.2

İhtiyaç temininde yerel 
imkânların iyi değerlendirerek 
oda, işletme ve sivil toplumu 
harekete geçirici çalışmalar 
planlamak

Eğitim 
Araçları Ve 
Donatım

- - - - - -

F 5.1.3
Eğitime %100 katkı projesi ve 
hayırsever desteği çalışmaları

Eğitim 
Araçları Ve 
Donatım

- - - - - -

F 5.1.4

Mevcut eğitim araçları ve 
donatım malzemelerinin 
Sistematik olarak sürekli 
bakımının yapılması ve bakım 
kartlarına işlenmesini sağlamak.

Bütçe 
Yatırım Ve 
Tesisler

200 200 200 200 200 1.000

F 5.1.5

Okul sıralarının ve malzemelerini 
atıl durumda olanları ilçelere 
göre gruplandırmak suretiyle 
meslek liselerinin ilgili 
bölümlerin atölyelerinde tamir 
ettirerek eğitime kazandırmak. 

Bütçe 
Yatırım Ve 
Tesisler

200 200 200 200 200 1.000

F 5.1.6

İhtiyaç olan eğitim araç-gereç ve 
donatımların planlayarak döner 
sermaye kapsamında meslek 
liselerinin ilgili bölümlerin 
atölyelerinde üretimini sağlamak.

Bütçe 
Yatırım Ve 
Tesisler

- - - - - -

F 5.1.7
Bölgeler ve okullar arası donatım 
açısından fırsat eşitsizliğini 
önlemeyici planlamalar yapmak. 

Bütçe 
Yatırım Ve 
Tesisler

- - - - - -

F 5.1.8
Okullarda taşınır mal 
işlemlerinin sağlıklı şekilde 
yapılması.

Bütçe 
Yatırım Ve 
Tesisler

- - - - - -

F 5.1.9
Onarımların zamanında 
tamamlanmasının sağlamak

Bütçe 
Yatırım Ve 
Tesisler

- - - - - -

F 5.1.10
Her okula modern bir fen 
laboratuarı kazandırmak

Bütçe 
Yatırım Ve 
Tesisler

1200 1200 1200 1200 1200 6.000

TOPLAM: 1600 1600 1600 1600 1600 8.000 Faaliyet / Projeler ve Maliyet GENEL TOPLAM:

Hedef 5.2: İlimize  2014 yılına kadar ihtiyaç duyulan farklı  türlerdeki  okulları  ve 

tesisleri kazandırmak. 

Performans Göstergeleri/Hedef:
SAM 5 Performans 

Göstergeleri
Veri 
Türü

Mevcut 
Durum 2010 2011 2012 2013 2014 SP Dönemi 

HedefiSH 5.2
 PG 1 Sosyal Bilimler Lisesi Sayı Yok - - - - - 1
 PG 2 Bilim Sanat Merkezi Sayı Yok - - - - - 1

 PG 3 Anadolu Öğretmen 
Lisesi Sayı 1 1 1 - - - 3
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 PG 4 Spor Salonu  Sayı 3 1 1 1 1 1 8
 PG 5 Pansiyonlu okul sayısı Sayı 8 1 1 1 1 1 13
 PG 6 İletişim Meslek Lisesi Sayı 1 1 - - - - 2

 PG 7 Otistik Çocuklar 
Eğitim Merkezi Sayı Yok 1 - - - - 1

 PG 8 İşitme Engelliler Lisesi Sayı Yok 1 - - - - 1

Faaliyet / Projeler ve Maliyet Tablosu: 
SA
M 5

Faaliyet veya Projeler Sorumlu 
Birim/Şube 2010 201

1 
201
2 

201
3 

201
4 

SP Sonu 
TOPLAM

 (x 1000 
TL)SH 5.2 

F 5.2.1 İl Merkezine 16 Derslikli Sosyal 
Bilimler Lisesi açılması

Bütçe 
Yatırım Ve 
Tesisler

4340 4.340

F 5.2.2 İl Merkezine Bilim Sanat 
Merkezi açılması

Bütçe 
Yatırım Ve 
Tesisler

4000 4.000

F 5.2.3 Keşan Endüstri Meslek Lisesi Ek 
Bina Yapılması(8 Ek Derslik)

Bütçe 
Yatırım Ve 
Tesisler

248 248

F 5.2.4
Keşan ve Uzunköprü ilçelerine 
Anadolu Öğretmen Lisesi 
açılması(16 Derslikli)

Bütçe 
Yatırım Ve 
Tesisler

3822 4172 7.994

F 5.2.5
Süloğlu, Lalapaşa ilçeleri ve 
Süleyman Demirel Fen Lisesine 
Spor Salonu yapılması 

Bütçe 
Yatırım Ve 
Tesisler

750 750 750 2.250

F 5.2.6

Anadolu Otelcilik Turizm 
Meslek Lisesi ve Uygulama 
Oteli için arsa tahsisi ve yeni 
okul binasının yapılması(12 
Derslik+Uygulama Oteli)

Bütçe 
Yatırım Ve 
Tesisler

4000 4.000

F 5.2.7
Havsa Anadolu Lisesi arsa 
tahsisi ve yeni okul binasının 
yapılması(16 Derslikli)

Bütçe 
Yatırım Ve 
Tesisler

4450 4.450

F 5.2.8
İpsala Anadolu Lisesi arsa 
tahsisi ve yeni okul binasının 
yapılması(16 Derslikli)

Bütçe 
Yatırım Ve 
Tesisler

3850 3.850

F 5.2.9 Lalapaşa Lisesi yeni binası 
yapılması(8 Derslikli)

Bütçe 
Yatırım Ve 
Tesisler

1900 1.900

F 5.2.10

Merkeze Halk Eğitim Merkezi 
yapılması(14 Derslikli) Bütçe 

Yatırım Ve 
Tesisler

3500 3.500

F 5.2.11 Merkeze Genel Lise 
yapılması(44 Derslikli)

Bütçe 
Yatırım Ve 
Tesisler

5700 5.700

F 5.2.12
Uzunköprü M. Arif DİLMEN 
Ticaret Meslek Lisesi ek binası 
yapılması(8 Ek Derslik)

Bütçe 
Yatırım Ve 
Tesisler

248 248

F 5.2.13
Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu 
Lisesi Pansiyonunun hizmete 
açılması

Bütçe 
Yatırım Ve 
Tesisler

1200 1.200

F 5.2.14 İpsala ilçemize pansiyon-yurt 
yapılması

Bütçe 
Yatırım Ve 
Tesisler

1200 1.200

F 5.2.15 Uzunköprü ilçemize yurt (kız-
Erkek) yapılması

Bütçe 
Yatırım Ve 
Tesisler

1200 1.200
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F 5.2.16
İşitme Engelliler Lisesi arsa 
tahsisi ve yeni okul binasının 
yapılması. (12 Derslikli)

Bütçe 
Yatırım Ve 
Tesisler

4000 4.000

F 5.2.17 Enez İlçesine Öğretmen Evi 
Yapılması

Bütçe 
Yatırım Ve 
Tesisler

2000 2.000

F 5.2.18 Eğitime %100 katkı projesi ve 
hayırsever desteği çalışmaları

Bütçe 
Yatırım Ve 
Tesisler

- - - - - -

TOPLAM: 27618 9372 8750 6340  52.080 Faaliyet / Projeler ve Maliyet GENEL TOPLAM:

Politika Ve Stratejiler:

İlimizde eğitim öğretimin kalitesinin arttırılması için yeni eğitim kurumları yapılması ve bu 

kurumların  eğitim  araçları  ve  donatım  malzemeleri  sağlanacaktır. Mevcut  binaların  bakım  ve 

onarımlarını periyodik olarak yapılarak, okulların fiziki altyapıları güçlendirilecektir.

Mevcut  eğitim  araçları  ve  donatım  malzemelerinin Sistematik  olarak  sürekli  bakımının 

yapılması sağlanacaktır.

İhtiyaç  temininde  yerel  imkânlar  iyi  değerlendirilerek  odalar,  işletmeler,  sivil  toplum 

örgütleri ve hayırseverleri harekete geçirici çalışmalar planlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇLARA GÖRE TAHMİNİ MALİYET TABLOSU

SAM 
NO STRATEJİK AMAÇ AÇIKLAMASI MALİYET(TL)

1 İlimizde okul öncesinde okullaşma oranını arttırarak, okul öncesi 
eğitimi yaygınlaştırmak 5.578.000

2
Ortaöğretimin niteliğini  ve okullaşma oranını  arttırarak, amaçlarına 
ve  türlerine  göre  liselerden  mezun  olan  öğrencilerimizi  yüksek 
öğretime daha etkili bir şekilde hazırlamak.

285.000

3

İlimizdeki tüm mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızı modüler 
eğitim sistemine uygun araç gereçler ile donatarak mesleki eğitimin 
niteliğini  arttırmak  ve  mesleki  eğitim  okullaşma  oranını  AB 
Standartlarına ulaştırmak.

8.128.000

4
İlimizde özel eğitim ve rehberlik çalışmalarının niteliğini arttırarak 
her  öğrencinin  eğitim  sürecinden  en  yüksek  düzeyde  verim  elde 
etmesini ve kendini gerçekleştirmesini sağlamak

406.000

5

İlimizde eğitim öğretimin kalitesinin arttırılması için modern eğitim 
kurumları  kazandırmak,  derslik  ihtiyacını  karşılamak,  mevcut 
binaların bakım ve onarımlarını periyodik olarak yaparak, okulların 
fiziki altyapısını güçlendirmek.

58.080.000

TOPLAM TAHMİNİ MALİYET 72.477.000
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STRATEJİK AMAÇ:   Toplumun her kesimini sağlıklı yaşam için spora kanalize 
ederek sporu tabana yaymak, sporda hedefler belirlemek, bu 
hedefler doğrultusunda üst seviyede sporcular yetiştirmek ve 
sporu  bir yaşam biçimi haline getirilmesi.

HEDEF:  İlimizdeki her yaş ve kesiminden  vatandaşlarımız ile kulüp sporcularımızın 
spor  hizmetlerine,  gençlerimizin  de  gençliğe  yönelik  hizmetlere  daha  kolay 
ulaşabilmesi için alt yapı ve tesis çalışmalarını  yapmak.

Faaliyet:  Eksik olan ilçelere öncelik verilmek üzere,  ilçelerimizin açık ve kapalı spor tesisi eksikliklerinin 
giderilmesine yönelik tesisler yapılacaktır.

Faaliyet: Amatör spor kulüpleri ile okul spor kulüpleri spor malzemesi bakımından desteklenecektir.

Faaliyet:  Üniversite  ve  Milli  Eğitim  ile  de  işbirliği  sağlanarak,  gençlerin  serbest  zamanlarını  sportif 
faaliyetlerin haricindeki sosyal, kültürel faaliyetlerle değerlendirmesine yönelik çalışmalar desteklenecektir.

Faaliyet: Mevcut spor tesislerimizin çağın gereklerine uygun hale getirilmesi için gerekli onarımları yapılarak, 
donanım eksiklikleri giderilecektir.

Faaliyet:  Gençlerin boş zamanlarını değerlendirmeye yönelik faaliyetlerin tek çatı altında yapılabilmesi için 
gençlik merkezleri oluşturulacaktır.

Faaliyet:  Gençlik değişim programları  düzenlenerek faaliyetler  aracılığıyla  kültür alışverişinde bulunmaları 
sağlanacaktır.

4-TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLER4-TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLER

STRATEJİK  AMAÇ 1 :  İldeki  kültür  ve  sanat  faaliyetlerine  her  türlü 
destek sağlanarak ilin sosyal, kültürel ve sanat yaşamını çeşitlendirmek ve 
zenginleştirmek

HEDEF  : Kültürel  değerlerimizin  yaşatılması  ve  geliştirilmesi  için  halkımızın 
bilinçlendirilmesine  yönelik her türlü sanatsal faaliyetlerin  düzenlenmesi

Faaliyet  :  Geleneksel  El  sanatlarının  tespitine  ve  bunların  envanterinin  çıkarılmasına   yönelik 
çalışma yapılacaktır.
Faaliyet : İlimizde kaybolmaya yüz tutmuş yöresel  el sanatları   kurslarının geliştirilmesi sağlanacaktır.

Faalliyet  : İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve STK'lar ile işbirliği yapılarak hazırlanacak program kapsamında 
okullarda  ilin  kültür  varlıklarının  tanıtımına  yönelik  afiş,broşür  ve  CD  dağıtılarak  tanıtım  gezileri 
gerçekleştirilecektir.

Faaliyet :Komşu ülkelerle işbirliği yapılarak karşılıklı sergi ve folklorik faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Faaliyet : İlimizin ve bölgemizin tanıtımına yönelik Ulusal ve Uluslar arası alanda daha etkin ve tanıtıcı 
festivallerin düzenlenmesi sağlanacaktır. 

Faaliyet :İl   Halk Kütüphanelerinde Internet Erişim Merkezi oluşturularak halkın bilgiye teknoloji yoluyla 
ulaşması  sağlayarak,  Her  yıl  onsekiz  köy olmak  üzere  gezici  kütüphane hizmetiyle  köy halkına okuma 
alışkanlığının kazandırılmasını sağlamak.

Faaliyet  :İlimizdeki  Basma  Eserlerin  bilim  dünyasına  sunulması  için  dijital  ortama   aktarılması 
sağlanacaktır.

~
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STRATEJİK AMAÇ 2: İlimizdeki yüksek turizm potansiyelini harekete 
geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirmek, ilin 
turistik  değerlerinin  ulusal  ve  uluslar  arası  
düzeyde  tanıtımını  yaparak   sürdürebilir  turizm 
planlaması  ile  her  mevsimde  turizme  hizmet 
verilmesini  sağlayarak  yerli  ve  yabancı  turist 
sayısının  2008  yılı  rakamlarına  göre  2012  yılına 
kadar %50 oranında artırılmasını sağlamaktır.

HEDEF : İlimizin turizm değerlerini  (tarihi  ve doğal) ulusal ve uluslar arası  alanda 
tanıtmak amacıyla, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, turizm sektörünün ve ilgili  
diğer  kurumların  katılımı  ile  ulusal  ve  uluslar  arası  düzeyde  etkin  bir  tanıtım  ve  
pazarlama faaliyeti yürütülmesi.

Faaliyet : Ulusal ve uluslar arası alanda açılan turizm fuarlarına, özel turizm firmaları ile birlikte 
katılım sağlanarak,  stand  açılacak  ve  ilin  turizm ve  kültür  değerlerinin  tanıtımı  ve  pazarlaması 
yapılacaktır.

Faaliyet  : Çeşitli  dillerde İlimizin tarihi ve doğal zenginliklerini tanıtan afiş. broşür, kitapçık ve 
tanıtım CD' leri  dağıtılarak ve bu faaliyetlerin sürekliliği sağlanacaktır.

Faaliyet : İlin turizm potansiyelinin daha etkin tanıtılması için uluslar arası standartlarda " Edirne-
Web sayfası" 2009 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.

Faaliyet : Milli park ilan edilen Gala Gölünün kamu kurum ve kuruluşlarınca işbirliği yapılarak 
turizme kazandırılması için temizlik ve düzenleme çalışmaları  tamamlanacaktır.

Faaliyet  : Enez  ve  Saroz  Körfezi  sahillerinin  iç  ve  dış  turizme   kazandırılması  için    altyapı 
çalışmaları tamamlanarak turistlerin uzun süre 

konaklayacakları  tesislerin  yapılması  için  özel  sektörle  işbirliği  yapılarak   yılına  kadar 
tamamlanması.

Faaliyet  : Lalapaşa Dormen ve merilerin tanıtım broşürleri yapılarak bu bölgenin tarihi ve doğal 
yapısının turizm tur kapsamına alınması sağlanacaktır.

HEDEF :İlimizde turizm amaçlı  hizmet veren tesislerin hizmet standardını artırarak 
turizmin daha etkin gelişmesini ve sürdürebilir olmasını sağlamak. 

Faaliyet : Sektörde çalışan personelin  eğitimi  amacıyla  2009  yılında her yıl  %20'  sine mesleki 
eğitim verilerek, hizmetin kalitesi yükseltilecektir.

Faaliyet :Turizm amaçlı çalışan tüm tesislerin denetim komisyonlarınca daha etkin bir şekilde 
denetlenecektir.

Faaliyet  :Turizm Koordinasyon Kurulu'nun daha etkin ve verimli  çalışması  için  oluşturulan alt 
koordinasyon  kurulunun  düzenli  olarak toplanması  ve  alternatif  önerler  içeren  uygulanabilir 
kararlar almaları sağlanacaktır.

Faaliyet : Hıdrellez Festivalinin uluslararası boyuta taşınarak bölgesel turizmin gelişmesine katkı 
sağlamak.

Faaliyet  : Kırkpınar  Yağlı  Güreşlerinin  Uluslar  arası  boyuta  taşınarak,  Milli  Kültürümüzün 
gelişmesine  katkı sağlayacaktır.
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STRATEJİK AMAÇ 3:  Kültürel Değerlerimizi korumak, geliştirmek ve 
gelecek  kuşaklara  sağlıklı  bir  şekilde 
ulaştırılmasını sağlamak.

HEDEF : Sivil mimarlık örneği olan  ve koruma altına alınan tescilli yapıların röleve,  
restorasyon ve restitüsyon projeleri hazırlanarak tarihi binaların bakım ve onarımları  
yapılarak    gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacaktır.

Faaliyet :  İlimizde bulunan Karanfiloğlu Sok ve Maarif Caddesinin Kültür ve Turizmin Bakanlığı 
yönetmelik  çerçevesinde sokak iyileştirilmesi projeleri hazırlanarak   mevcut alanların onarım ve 
restorasyonlarının  2012  yılına  kadar  iyileştirilmesinin   yapılarak  halkın  hizmetine  sunulmasını 
sağlamak.

Faaliyet : İlimizde bulunan tescilli sivil mimarlık örneği olan eserlerin envanterleri  çıkarılacaktır. 
Faaliyet : Edirne sarayı kazı çalışmalarında mutfak, hamamlar ve Cihannüma Kasrı’nın sürdürülen 
kazı  çalışmaları tamamlanarak röleve ve restorasyon projeleri yapılacaktır.

Faaliyet  : Saat  Kulesi,   Adalet  Kasrı,   Enez  kalesi  ve  Tarihi  Köprülerin   röleve,  restorasyon, 
restitüsyon projeleri tamamlanarak onarımları yapılacaktır.

Faaliyet  :Edirne  Saray  Sempozyumu  ile  ilgili  Trakya  Üniversitesi,   Marmara  ve  İstanbul 
Üniversitesi ile  işbirliği yapmak.  
Faaliyet  : Edirne  Türk İslam Eserleri  Müzesinin teşhir  tanzim ve onarımın  yaptırılarak  kapalı 
devre güvenlik sistemine geçilmesi sağlanacaktır.

Faaliyet : Edirne Koruma Amaçlı İmar Planı içinde ve dışında tespit, tescili yapılmış olan  Kültür 
Varlıklarının Koruma amaçlı master planının yapılması.

Faaliyet : İlimizdeki I. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alınan tescilli 
yerlerden  öncelikli  olanların  kamulaştırılması  yapılarak  hazineye  ait  olan  taşınmazlar  ile  takas 
edilmeleri sağlanacaktır.

Faaliyet  :  ETUR  A.Ş.’nin  yapmiş  olduğu  kültürel  faaliyetler  kapsamında  yürütülen  rölöve, 
restorasyon bürosundan tarihi eserlerin onarımına yönelik projelendirme çalışması yapmak.   
Faaliyet :  Trakya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile  işbirliği  yapılarak tarihi 
eserlerin onarımı ve korunmasına yönelik teknik çalışma yapmak.

5-ÇEVRE, ORMAN, AĞAÇLANDIRMA5-ÇEVRE, ORMAN, AĞAÇLANDIRMA

STRATEJİK AMAÇ: Hava-Su-Gürültü Kirliliğinin önlenmesi

HEDEF:  Fabrikalara ve çevre kirliliğine sebebiyet veren kirletici kaynaklara yapılan  
denetimlerin arttırılması.

Faaliyet:  Yerel Yönetimlerce  belirlenen Düzenli Entegre Katı Atık Depolama Alanları ve Arıtma Tesisleri 
planlarında taahhüt edilen sürelere uyulması ve hızlandırılmasının sağlanması
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Faaliyet: Belediyelerin mücavir alanları içindeki  çevre konulu şikayetleri ve denetimleri için Çevre Timinin 
kurulması ve gerekli lojistik destek sağlanması

HEDEF:  İlimiz hudutlarındaki nehirlerin, yeraltı su kaynaklarının ve Gala Gölünün  
su kalitesinin arttırılması

Faaliyet: Nehir suyu ve Gala gölündeki su kalitesi analizlerinin daha sık yapılması

Faaliyet: Yerleşim yerlerindeki kanalizasyon alt yapısının bitirilmesi

Faaliyet: Tarım alanlarında kullanılan gübre ve zirai ilaçların denetiminin sıklaştırılması

STRATEJİK AMAÇ: Hızlı gelişen türler ile ağaçlandırma yapılması ve meyve veren 
orman ağaçlarının dikilmesi

HEDEF:  Hızlı  gelişen türler kullanılarak birim alandan yüksek verim alınmasının 
sağlanması

Faaliyet:  Keşan ve Enez yörelerinde yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında Kızılçam türünün kullanılması 
sağlanacaktır.  

Faaliyet: Kavak ağaçlandırma çalışmalarına yeniden ilgi gösterilmesinin sağlanacaktır.

Faaliyet:  Pavlonya gibi,  yabancı  tür  hızlı  gelişen  ağaç  türlerinin  denemelerinin  sonuçlarına  göre  ilimizde 
ağaçlandırmalarda kullanılması sağlanacaktır.

HEDEF: Meyve veren orman ağaçlarının dikilmesi

Faaliyet:  Meyve  veren  orman  ağaçlarının  (Fıstıkçamı,  Badem  ve  Ceviz  gibi)  her  köye  tesis  edilmesi 
sağlanacaktır.

Faaliyet: Meyve veren orman ağaçlarının dikiminden önce toprak analizlerinin yapılması sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ: Orman köylüsünün ekonomisinin iyileştirilmesi sağlanacaktır.

HEDEF: Orman köylüsünün ekonomisini iyileştirici tedbirlerin alınması

Faaliyet: Orman köylüsünün işlendirilebilmesi için eğitim kursları açılacaktır.

Faaliyet: Kamu kurumlarının aynı anda  tespit edilecek köylerde birlikte çalışması sağlanacaktır. 

STRATEJİK AMAÇ: Erozyonun önlenmesi için çalışmalar yapılacaktır.

HEDEF: İlimizde mevcut rüzgar erozyonunu önleyici çalışmalar yapılacaktır. 

Faaliyet: Edirne ilinin düz bir topografya yapısına sahip olması nedeniyle sadece rüzgar erozyonu mevcuttur. 
Erozyonu önleme çalışmaları yapılacaktır.

Faaliyet: Tarla kenarlarına ve köy meralarının etrafına fidan dikilmesi sağlanacaktır.

Faaliyet: Anızların yakılmaması için vatandaşlar uyarılacaktır.

Faaliyet: Meraların amaç dışı ve yoğun kullanılması engellenecektir.

STRATEJİK AMAÇ:  Tür çeşitliliğinin korunması

HEDEF: Mevcut türlerin korunması ve endemik türlerin yoğunluğunun arttırılması

Faaliyet: İklim geçiş bölgesinde bulunan ilimiz tür çeşitliliği bakımından zengindir. Bu türlerin yok olmasının 
engellenmesi ve alanlarının arttırılmasına çalışılacaktır.
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Faaliyet: Orman zararlıları ile etkin mücadele yöntemleri uygulanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ: Sulak Alanların Korunması

HEDEF: Ulusal ve Uluslar Arası öneme sahip sulak alanların korunmasını sağlamak

Faaliyet: Sulak Alanlar Envanteri yapılacaktır.

Faaliyet: Sulak Alanlar Yönetmeliği gereği alanların korunması sağlanacaktır.

6-DOĞAL VE TEKNOLOJİK AFETLER6-DOĞAL VE TEKNOLOJİK AFETLER

STRATEJİK AMAÇ 1:  İlimizde meydana gelebilecek afetler (Doğal ve 

Teknolojik)  sonucu  ortaya  çıkacak  risklerin,  afet  öncesi, 
sırası ve sonrası, organize bir şekilde çalışarak, en az zararla 
en kısa sürede atlatılmasını sağlamak için, afet bilincini ve 
eğitimini, gönüllülüğün teşvik edilmesini, teknik donanımı ve 
afet yönetiminin alt yapısını en iyi şekilde hazırlamak.

HEDEF:  Afet öncesinde, sırasında ve sonrasındaki çalışmaları ve uygulamaları planlayan,  
uygulanabilir  afet  yönetim  sistemi  oluşturularak,  ilgili  kurum  ve  kuruluşlar  arasında 
işbirliğini sağlayacak, İl Kriz Merkezi veya İl Afet Yönetim Merkezi'nin kurulması.

Faaliyet: Afet zararlarının en az zararla atlatılması için kurulacak olan, İl Kriz Merkezi veya İL Afet 
Yönetim  Merkezinin  yeri  ve  donanımı  ile  ilgili  olarak,  gerekli  alt  yapının  oluşturulması 
sağlanacaktır.
Uygulama: Valilik  Binası  2.  katında  Sivil  Savunma  Müdürlüğü'nün  bulunduğu  bölümde, 
istenilen standartlarda olmasa bile, bir Kriz Merkezi oluşturuldu. 

Faaliyet: Oluşturulacak merkezde, eğitilmiş, uzman personelin görev alması sağlanacaktır.
Uygulama: İl  Kriz  Merkezinde görev alan birimlerin  yetkili  temsilcileri  tespit  edilmiş  olup, 
ihtiyaç duyulduğunda her an göreve hazır bulunmaktadırlar,

HEDEF: Arama ve Kurtarma Ekip Personeli sayısının arttırılması ve ekip personelinin  
kullanacağı modern araç ve gereçlerin sağlanması.

Faaliyet: Afetlerde, arama ve kurtarma çalışmaları hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için, 
ekip personelinin eğitilmesi ve tatbiki çalışmaları yapması sağlanacaktır.
Uygulama: Edirne Valiliği Çekirdek Sivil Savunma Arama ve Kurtarma ekibi 12 personelden 
oluşturulmuştur.  Bu  ekipte  görev  alan  personelin  eğitimi  ve  tatbiki  çalışmaları,  yıl  içerisinde 
uygulamalı olarak bir program dâhilinde yapılmaktadır.
Faaliyet: Arama ve Kurtarma Ekiplerinin teknolojik araç ve gereç ile özel şahsi teçhizatlarının 
temini sağlanacaktır.
Uygulama: Sivil  Savunma  Arama  ve  Kurtarma  Ekibi'nin  kullanacağı  özel  şahsi  teçhizat  ve 
kurtarma  malzemeleri.  Edime  İl  özel  İdare  bütçesinden  alınmakta  olup,  en  son,  05.06.2009 
tarihinde, suda kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere, 11 kalem  malzeme satın  alınarak 
ekibin hizmetine verilmiştir.

HEDEF: İlimiz genelinde afet riski taşıyan yerlerin ve afet türlerinin tespiti yapılarak,  
Doğal Afet Risk Haritasının oluşturulması.
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Faaliyet: İlimiz genelinde, afet riski taşıyan yerlerin ve afet türlerinin tespiti , konu ile  ilgili birim 
temsilcilerinden  (Üniversite,  Jeoloji  Mühendisler  Odası  vb.)  oluşturulacak   heyet  tarafından 
yapılacaktır.
Uygulama: İlimiz genelinde, afet riski taşıyan yerlerin ve afet türleri bilinmekte   olup, konu ile ilgili 
birim temsilcilerinden oluşturulacak heyet tarafından  bir çalışma yapılmadı.

Faaliyet: İlimizde riskli bölgelere ait, 1/5.000 veya 1/1.000 ölçekli haritalar hazırlanmış olacaktır.
Uygulama: Haritaların hazırlanması ile ilgili  bir  çalışma  yapılmadı.

HEDEF: Çadırkent ve Prefabrik evlerin kurulacağı alanların alt yapılarının hazırlanması.

Faaliyet: İlimizde olası bir afet sonrası, afetzedelerin barınma problemini çözmek için,  Afet İl Acil 
Yardım Planında belirlenen yerlerin,  afet  öncesi  yapılacak çalışmalar  ile  çadırkent  ve prefabrik 
evlerin kurulacağı alanların alt yapıları hazır olacaktır.

   Uygulama: Olası bir afet durumunda, afetzedelerin barınmaları için, Afet  İl Acil Yardım Planında    
     Çadırkent  ve  Prefabrik  evlerin  kurulacağı  alanlar  tespit  edilmiş  olup,  altyapıları  henüz 
hazırlanmamıştır.

Faaliyet: Olası  afetlere,  deprem,  su  taşkını,  Yangın,  KBRN  tehlikelerine  (kimyasal,  biyolojik, 
radyolojik ve nükleer ) karşı hazırlıklı olmak için, hedef kitlelere (öğrenci, halk, kamu ve özel sektör 
çalışanları, asker) afet öncesi, sırası ve sonrası yapılacak işlerle ilgili olarak  eğitim (anlatım, film, video, 
bilgisayar  ortamında  CD  gösterimi  vb.)  verilmesi  ve  tatbiki  çalışmaların  yapılması,  bu  konuda 
gönüllüğün  teşvik  edilmesi  ile  birlikte   "Afetlere  Hazırlıklı  Olma  Bilincinin  Geliştirilmesi" 
sağlanacaktır.
Uygulama: İlimizdeki  hedef  kitlelere  (öğrenci,  halk,  kamu  ve  özel  sektör  çalışanları,  asker  ve 
gönüllülere),  afetlere hazırlıklı olmak için, nelerin yapılması gerektiği konularında, her yıl düzenlenen 
kurslar ile eğitim verilmekte, eğitimin sonunda tatbiki çalışmalar yapılmaktadır.

HEDEF: Arama  ve  Kurtarma  Hizmeti  Veren  Kamu  Kuruluşları  İle  Sivil  Toplum  
Örgütleri İle Ortak Eğitim ve Tatbikatlar Yapılması.

Faaliyet: İlimizde faaliyet  gösteren kamu kuruluşları (İl Sivil Savunma Müdürlüğü, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü, DSİ XI. Bölge Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü (UMKE)) ile Sivil Toplum 
Kuruluşu  Edirne  Arama  ve  Kurtarma  Derneği  (EDAK)  bünyesinde  oluşturulan  arama  ve 
kurtarma  ekip  personeli  ile  birlikte,  hazırlanacak  yıllık  Eğitim  ve  Tatbikat  Proğramı 
çerçevesinde, ortak eğitim ve tatbikat yapılması sağlanacaktır.

         Uygulama: İlimiz Merkezinde, yukarıda belirtilen kuruluşlar bünyesinde oluşturulan, arama 
ve  kurtarma  ekip  personelinin  katılımı  ile  yıl  içerisinde  eğitim  ve  tatbikatlar  yapılmakta  olup, 
afetlerde ortak acil  müdahale  yöntemleri,  personel,  araç ve gereçlerin kullanımı  tatbiki   olarak 
yapılmaktadır.
HEDEF: Afetlere hazırlık kapsamında, İlimiz Merkezinde ve İlçelerimizde, halkımızın  
bilinçlendirilmesi amacıyla ,internet ortamında ve  yazılı ve görsel basında eğitici haber 
ve proğramların  yapılması.

         Faaliyet: Afetlere hazırlık bilincinin geliştirilmesi ve  afetten en az zararla atlatılması için, 
internet ortamında, yerel gazete, TV ve radyolarda eğitici proğramların yapılması sağlanacaktır.
         Uygulama: İnternet ortamında, halkımızın yararlanması için, afet konulu bilgileri içeren web 
sitesi  (www.edirnessm.gov.tr)  oluşturulmuştur.  Yerel  TV’  lerde  gösterilmek  üzere  afet  konulu 
eğitici  CD’ ler  hazırlanmış  olup,  bahse konu CD’ ler  okullara  da gönderilmiştir.  Ayrıca  eğitici 
nitelikli broşür ve afişlerin dağıtımı yapılmaktadır.
HEDEF: Seferberlik  ve  Savaş  hazırlıkları  yönünden,  kamu  kurum  ve  kuruluşları  
tarafından hazırlanması gereken planların güncel bulundurulması.

          Faaliyet: Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları kapsamında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca 
hazırlanması gereken (Alarm Tedbirleri İlanında Yapılacak İşlerle İlgili Faaliyet Formu, Personel 
Erteleme  Planlaması,  Seferberlik  İlanının  Duyurulmasına  İlişkin  Hazırlık  ve  İşlemler,  Araç 
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Seferberliği ve Ertelemesi Planlaması, Mal ve Hizmet Seferberliği,  İl Detay Planı, Savaş Hasarı 
Onarım Planlaması,  24 Saat Süreli Çalışma Düzeni Planlaması,  İllerde Trafikte Kaydı Olmayan 
Özel  Sektör  İş  Makineleri  İle  İlgili  Tespit  Çalışmaları,  Sivil  Savunma  Planlaması,  Tahliye 
Planlaması,   Koruyucu  Güvenlik  Planlaması)  planların  hazırlanması  ve  güncel  tutulmaları 
sağlanacaktır.
         Uygulama: Kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanması gereken yukarıda belirtilen planlar 
yaptırılmış  olup,  güncel  tutulmalarının  sağlanması  için,  kuruluşlara  yıl  içerisinde  yazı 
gönderilmektedir.

HEDEF: Afet İl Acil Yardım Planı, İlgili Kuruluşlar ile koordinasyon sağlanarak güncel 
bulundurulması.
     Faaliyet: İlimize ve İlçelerimize ait, 11 Hizmet Grubundan oluşan “Afet İl Acil Yardım Planı” 
nın güncel tutulması, sağlanacaktır.
     Uygulama: Bahse  konu  planının  güncel  tutulması,  Bayındırlık  ve  İskan  Müdürlüğünce 
sağlanmakta olup, yıl içerisinde, güncelleme çalışmaları için, ilgili birimlere yazı gönderilmektedir. 

HEDEF: Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Ekip personelinin ihtiyacı olan araç, gereç  
ve şahsi malzemelerin alınması.

     Faaliyet: 2010-2014 yılları arasında, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Ekip personelinin 
ihtiyaç duyduğu  araç, gereç ve şahsi malzemelerin alınması sağlanacaktır.
     Uygulama: Sivil Savunma Arama  ve Kurtarma Ekip personelinin kullanımı için alınacak olan, 
araç,  gereç  ve  özel  şahsi  teçhizat  alımı,  Edirne  İl  Özel  İdaresi  bütçesinden  sağlanmaktadır. 
Önümüzdeki yıllar  içerisinde ihtiyaç duyulan ve alınması gereken malzemeler için tespit edilen, 
kaynak ihtiyacı yıllar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

2010 Yılı Kaynak ihtiyacı        :  40.000,00 TL
2010 Yılı Kaynak ihtiyacı        :  50.000,00 TL
2010 Yılı Kaynak ihtiyacı        :  60.000,00 TL
2010 Yılı Kaynak ihtiyacı        :  70.000,00 TL
2010 Yılı Kaynak ihtiyacı        : 80.000,00 TL

HEDEF: Türkiye -Bulgaristan Sınır ötesi İşbirliği programı çerçevesinde, doğal afetlerde  iş  
birliği tedbirine yönelik olarak "Edirne - Kırklareli illerinde Kriz Merkezlerinin Kurulması"  
projesinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

Faaliyet: Türkiye - Bulgaristan sınır bölgesinde meydana gelebilecek, doğal afet, orman yangınları ve 
NBC kirlenmelerinin, en az zararla atlatılabilmesinin sağlanması için, sınır ötesi işbirliği çerçevesinde. 
Önceden Tanımlı Proje Fonundan, Edirne - Kırklareli illerinde kriz merkezlerinin kurulması için 
prosedür doğrultusunda proje fişinin hazırlanarak ilgili birimlere gönderilmesi sağlanacaktır.

Uygulama: Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin, Avrupa Komisyonundan alman, Türkiye-Bulgaristan 
Sınır ötesi İşbirliği Programı kapsamında, 2006 yılı programlamasına önerilen, "Edirne - Kırklareli 
İllerinde Kriz Merkezleri Kurulması Projesi" tün, 2007 programlamasına önerilmek üzere, 2006 Yılı 
programından çıkarıldığı  uygun görülmüştür. Proje, 2007 – 2013 yıllarını kapsayacak şekilde 
düzenlenmiş  olan  Katılım  Öncesi  Bileşeni  (IPA)  Programının  Operasyonel  Anlaşmasının 
imzalanmasına ve ilgili teklif çağrılarının yapılmasına müteakip sunulacağı, Edirne Avrupa Birliği 
Eşgüdüm Merkezince bildirilmiştir,

Konu ile  ilgili  olarak,  İçişleri  Bakanlığı  Sivil  Savunma  Genel  Müdürlüğünce,  06.5  Gayrimenkul 
Sermaye Üretim Giderleri harcama kaleminden 500.000. TL . ödenek ilimize gönderilmiş olup,  proje 
çalışmasının  uzun  sürebileceği   söz  konusu  olduğundan,  bahse  konu  ödenek,   Bakanlığımızın 
17.12.2007 tarihli oluru ile,  2007  Yılı  Merkezi  Yönetim Bütçe Kanununun 9 uncu maddesinin 4 üncü 
fıkrası gereğince, Edirne İl  Özel İdaresine aktarılmıştır.
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7-SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER7-SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

STRATEJİK AMAÇ 1: Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan 
veya   kontrolleri  dışında  oluşan  maddi  manevi  ve  sosyal 
yoksulluğun  azaltılması,   muhtaç  durumda  bulunan  kişi  ve 
gruplara  etkin  sosyal  koruma  sağlanması  amacı  ile  ilgili 
uluslararası  kuruluşların  proje,  finansman  yardımı  gibi 
olanaklardan  da yararlanarak, sosyal yardım ve hizmetlerin 
ihtiyaç   sahiplerine,  yaygın  etkili  ve  sürekli  bir  şekilde 
ulaştırılmasını sağlamak, değişen toplum yapısı ile oluşabilecek 
sosyal sorunlara karşı  yeni hizmet modelleri geliştirmek.

1-ANA HEDEF: Örgütlenme biçimini   "koruyucu ve önleyici çalışmaları artıracak 
şekilde" yenilemek

      1–1-ALT HEDEF: Koruyucu önleyici çalışmalarla ilgili standartları iyileştirmek
.
           Faaliyet: Sosyal alan taraması ile ortaya çıkan veriler de dahil tüm koruyucu önleyici 
hizmetlerle ilgili verileri birey bazında kayıt altına alacak yazılımı oluşturmak, tüm Sosyal Hizmet 
Merkezi yapısında kullanımını sağlamak.

2-ANA HEDEF: Koruyucu önleyici çalışmalar kapsamında halen sosyal hizmet desteği 
verilen bireye/aileye ek olarak, her yıl en az 1.000 birey ve aileye hizmet vermek.
          2–1-ALT HEDEF: Ailenin korunmasına yönelik her yıl +500 aileye/bireye takip,  
rehberlik ve eğitim hizmetleri götürmek.
         Faaliyet: Ailenin korunmasına yönelik çalışan tüm meslek elemanlarının aile ve bireyle 
yapacakları çalışmaların etkinlik ve verimliliğini yükseltmek için eğitimlerini sağlamak.
         Faaliyet: Her yıl yeni ayni ve nakdi yardım alan aileye ulaşarak aile bağlarını güçlendirici 
rehberlik eğitim
İşlerini gerçekleştirmek.
        Faaliyet: Her yıl il düzeyinde yerinde "alan taraması ve rehberlik hizmeti" ile
  + 500 aileye ulaşmak.
        Faaliyet:  Aile bireylerine yönelik bilgi ve beceri geliştirmeyi, ebeveynlerin çocuk yetiştirme 
bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefleyen paket programları her yıl asgari +200 kişiyi kapsayacak 
şekilde yaygınlaştırmak.
        Faaliyet: Sokakta çalıştırılma riski nedeniyle eğitimi yarıda bırakma riski olan çocukların 
okula  (yatılı-gündüzlü) yönlendirilmesini sağlamak
        Faaliyet: Aile Kadın ve Toplum hizmetlerinde rutin faaliyetleri yerine getirmek
        Faaliyet: Özürlü evde bakım hizmetinden yararlanarak ücret ödenen ve kurs programına 
katılamayacak olan özürlü yakınına özürlü bakım ve değerlendirme heyeti üyeleri tarafından %100' 
üne yerinde eğitim vermek
          2–2-ALT HEDEF: Sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik hizmetleri yaygınlaştırmak.
          Faaliyet: Hizmet modelinin yaygınlaştırılması için yerel düzeyde işbirliğine gitmek.

          2–3-ALT HEDEF: Özürlü evde bakım hizmeti götürülen 600 birey sayısını 2014’e  
dek +500 artırmak.
          Faaliyet: Müracaatların tamamında inceleme yapmak ve 2014 sonuna dek toplam 1.100 
özürlü bireye evde bakım hizmeti götürme
          Faaliyet: S onuçları müracaattan en geç bir ay sonra duyuracak şekilde
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İncelemeleri yapmak
          Faaliyet: İncelemeyi hizmet alan özürlü bireyi ve ailesi/yakınlarını kapsayacak
Şekilde yapmak, inceleme için uzman kişileri görevlendirmek

 3-ANA HEDEF: Kurum bakımındaki çocukların her yıl ortalama %30'unu kendi ailesi/
koruyucu aile/evlat edindirme hizmeti ile aile yanında desteklemek.
              
             3–1-ALT HEDEF: 2010-2011'de her yıl +40 çocuğu, 2012-
2014'de her yıl +30 çocuğu ailesine döndürmek.
                      Faaliyet: Her yıl çocuğunu alabilecek/ almayı düşünen ve/veya çocuğu ile aynı ilde 
yaşayan en az 50 aile belirlemek ve onlarla iletişime geçmek.
                      Faaliyet: Kuruma çocuğunu bırakmak üzere başvuran ailelere veya çocuğu kurum 
bakımı altında olan ailelere veya koruyucu önleyici çalışmaları desteklemek üzere  "ailesiz büyüyen 
çocukların yaşadıkları sorunlar" hakkında aileleri bilgilendirmek.
                    Faaliyet: Çocukların ailelerine geri kazandırılmaları konusunda kuruluş içinde iki 
yetkili belirlemek, çocuğunu ziyarete gelen her aile ile en az yarım saatlik bire-bir görüşme yapmak.
                    Faaliyet:   Mevcut Aile Merkezli Yerinde hizmetler kapsamında sosyal yardım 
hizmetlerine devam etmek
              
               3–2-ALT HEDEF: Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını her yıl %15 artırmak.
                
                    Faaliyet:    Tüm gönüllü ailelere koruyucu aile sistemi ve uygulamaları hakkında bilgi 
vermek.
                    Faaliyet:  Mevcut koruyucu aile uygulamalarına devam etmek
               
                 3–3-ALT HEDEF: Kurum bakımındaki çocukların ebeveynlerinin/ailelerinin 
tamamına her yıl en az bir kez eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.
                    Faaliyet:  Tüm bağlı kuruluşlarda, çocukların ailelerine eğitim ve rehberlik 
hizmetlerini sürdürmek üzere mevcut personelden iki kişi belirlemek ve ilgili eğitimleri vermek.
                   Faaliyet: Kurumdaki bireylerin ailelerine yılda en az bir defa yerinde rehberlik hizmeti 
vermek
                 
           3–4-ALT HEDEF: Evde desteklenen çocukların ailelerine rehberlik hizmeti sunmak.
                   Faaliyet: Özürlü ailelerine psikolojik rehberlik ve danışmanlık yapmak.
    

 4-ANA HEDEF:      Bakım altında bulunan çocuk ve gençleri iş  hayatına,ev hayatına,  
aile  ortamına  hazırlayıcı  sorumlulukları  kazandırmak,  sosyal  yaşama  uyumlarını  
sağlamak, kişisel gelişimlerini ve özgüvenlerini artırmak.
         
         4–1-ALT HEDEF: Kuruluşlarda kalan çocukların en az %50'sinin gönüllü ailesinin  
olmasını sağlamak ve takibini yapmak.
                     Faaliyet: Her ay çocuğun gönüllü ailesi ile en az yarım saatlik görüşme yapmak.
                    Faaliyet: Aile haftasında tüm gönüllü aile ve koruyucu aileleri biraraya getiren 
etkinliği yerel düzeyde yapmak.
                    Faaliyet: Her yıl gönüllü ailelere teşekkür belgesi vermek.
         
          4–2-ALT HEDEF: Çocuk ve gençlerin sosyal yaşama uyumlarını sağlamak, kişisel  
gelişimleri ve özgüvenlerini artırmak.
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                   Faaliyet: Kişisel gelişim programı hazırlamak ve tüm kuruluşlarda uygulamaya almak, 
bu kapsamda "0-6 yaş Benim Ailem", "7-19 aile eğitimi" programarı, çocuklara yönelik "yaşam 
becerileri programları" nı sürekli uygulamak.
                 Faaliyet: Yaz döneminde ailesi/yakınının yanına gidemeyen çocuklar için en az 15 
günlük "yaz kampı" kapsamında etkinliklere katılmasını sağlamak.
                 Faaliyet: Ailesi aynı ilde olmayan çocukların ailelerinin çocuklarını ziyaret etmelerini 
teşvik etmek üzere yol masraflarını belli bir  oranda karşılamak.
                 Faaliyet: Tüm çocuk ve gençlerin her ay en az bir  kez sosyal bir etkinliğe katılmasını 
sağlamak, bu konuda paydaş kurumlarla işbirliği yapmak.
                 Faaliyet: Çocukların çevre duyarlılığını artırmak.
                 Faaliyet: Çocukların ev hayatına ilişkin temel yaşam becerilerini (yemek pişirme, tertip 
düzen,misafir ağırlama, tasarruf, alışveriş vb)  geliştirmek.
        
             4–3-ALT HEDEF: Zararlı alışkanlıkları önleyici / vazgeçirici özel uygulamalar 
yapmak, sonuçlarını takip etmek.
                 Faaliyet:  Mevcut durumda kötü ve zararlı alışkanlıkları olan çocuklara özel uygulama 
programlarını geliştirmek ve tüm ilgili kuruluşlarda uygulamaya almak.
                 Faaliyet:  Çocukların aktif olarak spor branşlarına katılımını sağlamak ; kuruluşlardaki 
tüm çocukları en az bir spor veya sanat dalında eğitmek, spor/sanat yapma alışkanlığı  kazandırmak 
üzere GSİM ile işbirliği yapmak.
                
                
          4–4-ALT HEDEF:   Çocuk ve gençlerin eğitim başarılarını arttırarak, sınavla 
yerleştirilen okullara girenlerin sayısını bir önceki yıla göre %10 artırmak.
                 Faaliyet:   Geçici ve ek dersle yapılan görevlendirmelerde branş öğretmenlerine öncelik 
vermek.
                 Faaliyet: Tüm 0-6 yaş çocukların erken çocukluk eğitimi almasını sağlamak.
                 Faaliyet: Çocukların öğretmenleri ile diyaloğu geliştirmek, tüm veli toplantılarına 
katılmak.
               Faaliyet: Tüm çocuklara bilgisayar eğitimleri vermek.
               Faaliyet:Çocukların ve gençlerin eğitim başarısını arttırmak için gönüllü eğitmenler ile 
işbirliği içinde temel derslerden etüt programları oluşturmak.
               Faaliyet: İl düzeyinde yuva ve yurtlarımızda çocuk ve gençlerin ders çalışma 
mekanlarının %50 sinde fiziksel düzenlemeler yapmak.

     5-ANA HEDEF:  Kuruluşların fiziki alt yapısını iyileştirmek, ev tipi yaşam ortamları  
oluşturmak. 
 
          5–1-ALT HEDEF:   Koğuş tipinde olan (toplu bakım modeli) mevcut tüm kuruluşları  
ev tipine dönüştürmek.
            Faaliyet: Koğuş tipinde olan (toplu bakım modeli) mevcut tüm kuruluşların ev tipine 
dönüşümüne uygunluk incelemelerini yapmak/yaptırmak.
            Faaliyet: Koğuş tipinde olan (toplu bakım modeli) mevcut tüm kuruluşların ev tipine 
dönüşümüne uygunluk incelemelerini yapmak/yaptırmak
       
           5–2 HEDEF:  Bağlı kuruluşlarda alt yapı eksikliklerini gidermek.    İhtiyaç duyulan 
yeni hizmet binalarının inşa edilmesi
             Faaliyet: Tüm kuruluşlara her yıl küçük/büyük bakım onarım yaptırmak.
             Faaliyet:   Suça sürüklenen/istismara uğramış/refakatsiz sığınmacı çocuklara  yönelik 
kuruluş hizmetleri oluşturmak.
             Faaliyet: 100 yatak kapasiteli belirlenmiş standartlara uygun donanımda 1 huzurevi binası 
inşa etmek.
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STRATEJİK AMAÇ:  Sağlık Hizmetlerinin sunulmasında kır-kent arasında denge 
kurulması, İlimizin en ücra yerindeki vatandaşımıza dahi hem 
koruyucu  hem  tedavi  edici  sağlık  hizmetlerinin  çağın 
gereklerine  uygun  etkinlikte  sunulması,  hizmetin  vatandaşın 
ayağına götürülmesi için  Taşımalı Sağlık Hizmetlerinin etkin 
olarak  yürütülmesine  destek  olunması;  Koruyucu  sağlık 
hizmetlerinde  etkinliğin,  ulaşılabilirliğin  arttırılması;  Tedavi 
edici sağlık hizmetlerinde hizmet kalitesinin ve kapasitesinin 
arttırılmasına destek olunması.

HEDEF: İçme suyu güvenliğini temin için  her köyün içme kullanma  sularının sağlık  
mevzuatının  kriterleri  doğrultusunda analizlerinin  yaptırılması,  sonuçlarının  takip 
edilmesi,  bütün kırsal  yerleşim yerlerinin  su  güvenliği  envanterlerinin  çıkarılması,  
içme  kullanma  suyu  yeterli  olmayan  kırsal  yerleşim  yerleri  için  ıslah  projeleri  
üretilmesi.

Faaliyet: Bütün kırsal yerleşim yerlerinin ortak su depolarının , kapasiteleri,  korunma havzaları, sağlıklılık 
düzeyleri,  sorumluları…vb.  envanterleri  oluşturulacak,  depoların  rutin  aralıklarla  temizletilmeleri  temin 
edilecek ve çözüm projeleri üretilecektir.

Faaliyet: Bütün kırsal yerleşim yerlerinde, temiz içme suyu kullanılmasını sağlamak için otomatik klorlama 
cihazı  temin  edilecek,  gerekli  bilinçlendirme  çalışmaları  yapılacak,  kesintisiz  su  tüketimi  sağlanacak, 
gelişmeler yakından takip edilecektir.

Faaliyet: Su depolarının, koruma havzalarının çevresi, tel örgü ile kaplatılacaktır. İçine hayvan v.b. girmesinin 
engellenmesi sağlanarak kirlenme önlenecektir.

HEDEF:  Köylerde  yerleşim  yerleri  içinde  gübrelik  biriktirme uygulamalarına son  
verilmesi,  gübreliklerin  köye  uzak  arazilerde  toplanması;  Koruyucu  sağlık 
hizmetlerinde etkinliğin artırılması.

Faaliyet:  Kanalizasyonu  olan  ve  olmayan  yerler  envanteri  çıkarılacak,  kanalizasyon  şebekeleri  olmayan 
yerleşim yerlerinin sorunlarının çözümü için takvim oluşturulacaktır.

Faaliyet: Köy içinde pis suların üstü açık şekilde yol boyunca akmasının önüne geçilecektir.

Faaliyet: Mobil  sağlık  hizmetlerinin  kapasitesi  artırılacak,  aylık  ziyaret  sayıları  artırılacak,  periyodik  su 
numuneleri alınıp sonuçlar takip edilecek, gerekli ıslah çalışmaları yapılacaktır.

Faaliyet: Maddi-manevi  yöresel gönüllü katılım teşvik edilecektir.

Faaliyet: Akdeniz anemisini kontrol altına almak amacıyla Talasemi (Akdeniz Anemisi) Araştırma Merkezi 
kurulması tamamlanacaktır.

Faaliyet: Ağız  ve  Diş  Sağlığı  Merkezi  faaliyete  geçirilmiş  olup  yeni  bina  yapımı  ve  taşınma  işlemleri 
tamamlanacaktır.

Faaliyet: 112  Acil  Sağlık  Hizmetlerinde  İlin  her  tarafında  Çağrı  Yanıt  Sistemi  faal  duruma  getirilecek, 
istisnasız İlin her tarafındaki bütün  acil yardım çağrılarına anında müdahele edebilecek personel  ve teknik 
donanım sağlanacaktır.  Çağrılara tüm ilde her noktadan cevap vermek için Telsiz Röle Sistemi çalışmalarına 
başlanmıştır.    112 TOKİ’de  bulunan  Sağlık  Tesisi  Binasına  taşınmış,  Merkezde  3.  istasyon  çalışmalarına 
başlanmıştır

Faaliyet: Olası afet durumlarına anında müdahele edecek teknik donanım ve organizasyon sağlanacak, her an 
göreve hazırlıklı olmaları için eğitim, tatbikat vb çalışmalar takvime bağlanacaktır.

Faaliyet:  İl  Sağlık Müdürlüğü ile Müdürlüğe bağlı  1.  basamak sağlık  kurumları  arasında kurulmakta olan 
otomasyon çalışmaları tamamlanacaktır.
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Faaliyet:  Belediyelerin  mücavir alanları  dışında  açılmak  istenen  sıhhi  ve  gayri  sıhhi  müesseselerin 
ruhsatlandırılmaları, insan ve çevre sağlığına etkileri yönünden denetimlerinin yapılması ve gerekli tedbirlerin 
aldırılması ile ilgili yetki ve görevlerin ifa edilebilmesi için ‘Ruhsat Bürosu’ kurulacaktır.             

HEDEF: Aile Hekimliği uygulaması faaliyetlerinin pilot il olarak hayata geçirilmesi.

Faaliyet: Merkez İlçe ve ilçelerde toplum sağlığı merkezleri kurulacaktır. 

Faaliyet:  Merkez İlçe Binevler Mevkiinde Sağlık Müdürlüğü arsası üzerine 2 Nolu Toplum Sağlığı Merkezi, 
10 adet aile hekimi istihdamını mümkün kılacak kapasitede Aile Sağlığı Merkezi, tetkik amacıyla hastanelere 
sevke  gerek  kalmaması  için  geniş  kapsamlı  tahlil  laboratuarı  ve röntgen  birimi  kurulacaktır.  Bu bölge,  1. 
basamak sağlık hizmetlerinde merkezi konumuna getirilecektir.

 Faaliyet: Meriç İlçesinde yeni Toplum Sağlığı Merkezi Binası için ihale çalışmalarına başlanmıştır. İlçeye 
yeni bir sağlık tesisi kazandırılacaktır.

HEDEF:   Tedavi  edici  sağlık  hizmetlerinde  kalitenin  ve  hizmet  kapasitesinin 
artırılması.

Faaliyet:  Hastanelerde  ‘Koğuş  Sisteminden’  ‘Oda  Sistemine’  geçiş  (Her  hasta  odası  bir  veya  iki  yatak 
kapasiteli,  WC, banyo içinde olacak şekilde) çalışmalarına devam edilecektir. (Nitel iyileştirme)

Faaliyet: Doğacak yatak kapasitesi düşüşü ilave katlar ya da  ek binalar yapılması yolu ile giderilecek; ayrıca 
mevcut yatak kapasitelerini artırıcı hizmet yatırımları hayata geçirilecektir. (Nicel iyileştirme)

Faaliyet: Sağlık birimlerinde ve özellikle hastanelerde, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunduğu fırsatlar 
değerlendirilecek; Hastalık etkenlerini en aza indirip teşhis ve tedavi imkan ve sürelerini iyileştirerek  insan 
sağlığını,  tedavi  ve yaşam kalitesini  mükemmelleştirmeye  yönelik  hizmet  yatırımlarına  ağırlık  verilecektir. 
( Öncelikle ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, analiz laboratuarları, röntgen üniteleri)  

Faaliyet: ‘Hekim Seçme Hakkının’ uygulanabilmesi, hekimlerden optimum düzeyde istifade edilebilmesi ve 
hasta  yığılmalarının  önlenebilmesi  amacıyla  hastanelerde  her  doktora  bir  poliklinik  odası  düşecek  şekilde 
yapılandırma sağlanacaktır.        

8-YÖNETİM VE ORGANİZASYON8-YÖNETİM VE ORGANİZASYON

STRATEJİK  AMAÇ:  5302  sayılı  İl  Özel  İdaresi  Kanunu  ile  öngörülen 
faaliyetler  ve  genişleyen  kurumsal  yapı  dikkate  alınarak 
Edirne  İl  Özel  İdaresini  çağdaş  ve  rasyonel  bir  yönetim 
yapısına kavuşturmak.

HEDEF:  Edirne  İl  Özel  İdaresinin  etkin  ve  verimli  işleyen  bir  kurum  haline 
getirilmesine yönelik yapılanmasının  tamamlanması.

Faaliyet: Edirne İl Özel İdaresinin yeni kurumsal yapılanmalar çerçevesinde, teşkilat yapısı 
oluşturularak, personel planlaması da buna göre yapılacaktır.

Faaliyet: Norm kadro, görev tanımları ve yükselme kriterleri tanımlanarak, her görev için en 
uygun personelin çalıştırılması sağlanacaktır.
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Faaliyet:  Yeni yapılanma çerçevesinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütecek bir 
birim  oluşturularak;  İl  Özel  İdaresinin  İldeki  hizmetler  bakımından  yerel  görevli  kamu 
kuruluşu olmasına uygun biçimde, İl ve Kurumla ilgili her türlü veriyi derleyerek, araştırma, 
geliştirme faaliyetlerini etkin biçimde yürütmesi sağlanacaktır.

Faaliyet: Sivil  toplum  örgütleri  ile  de  işbirliği  sağlanarak,  İl  Özel  İdaresi  ve  Belediye 
Hizmetlerine  Gönüllü  Katılım  Yönetmeliği  çerçevesinde,  kamu  hizmetlerinin 
yürütülmesinde gönüllü katılımlardan azami ölçüde yararlanılacaktır.

HEDEF: Edirne İl Özel İdaresinin ilgili tüm kesimlerin istek ve ihtiyaçlarına duyarlı,  
şeffaf yönetimin gereklerine uygun bir yapıya kavuşturulmasının  sağlanması.

Faaliyet:  Kuruluş çalışmalarının,  çalışanların ve karar organı üyelerinin paylaşımına açık 
şekilde mümkün olduğunca bilgi işlem ortamında yürütülmesi yönünde gerekli çalışmalar 
yapılacaktır.

Faaliyet: Edirne  İl  Özel  İdaresinin  hizmetlerinin  kamuoyuna  duyurulması,  tanıtımın 
sağlanması  ve  hizmet  götürülen  kesimlerin  katılımının  sağlanması  amacıyla  web  sitesi 
oluşturulacaktır.

Faaliyet: Gerek  duyulan  konularda  kamuoyu  anketi  gibi  çalışmalarla  ilgili  kesimlerin 
görüşünün alınması sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ: Personelin  çalışma  ve  yaşam standartları 
iyileştirilerek  performansın  ve  iş  verimliliğinin 
arttırılmasını sağlamak. 

HEDEF:  Personelin eğitim ve bilgi  düzeyi bakımından görevin gerektirdiği  bilgiye  
sahip olması ve bunun sürekliliğinin  sağlanması.

Faaliyet:  Her yıl  öncesi,  ihtiyaç  analizi  yapılarak,  personele  gerekli  hizmet  içi  eğitimler 
verilecektir.

Faaliyet:  Personelin  ve  İl  Özel  İdaresinin  seçimle  gelen  karar  organı  üyelerinin  güncel 
mevzuat  ve  çalışma  alanındaki  yenilikleri  izlemesine  imkan  verecek  basılı  ve  görüntülü 
yayınlar satın alınarak ilgililerin istifadesine sunulacaktır.

HEDEF:  Kurumsallaşma  güçlendirilerek  ve  personel  memnuniyeti  yükseltilerek,  
kurum hedeflerine ulaşmakta personel katkısını  arttırmak.

Faaliyet: Kurum kültürünün ve görüş alışverişinin güçlenmesi için mutad zamanlarda, karar 
organlarının üyeleri ve çalışanların katılacağı toplantılar düzenlenecektir.

Faaliyet: Çalışanların  ve  karar  organı  üyelerinin  katılacağı  çeşitli  sosyal  etkinlikler 
düzenlenecektir.

Faaliyet: İl  Özel İdaresi  personelinin diğer kamu personeline göre düşük kalan maaş  ve 
geçici işçi ücretlerinin iyileştirilmesine yönelik yasal imkanlar kullanılacaktır.

Faaliyet: Performansın  değerlendirilmesi  ve  ödüllendirme  yönünde  gerekli  çalışmalar 
yapılacaktır.
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9- SANAYİ TİCARET VE TURİZM9- SANAYİ TİCARET VE TURİZM

Stratejik  Amaç: İlimizde  özellikle  yerel  tarımsal  üretime 
dayalı  sektörlerde  çevresel  bakımdan tehdit 
oluşturmayan  Sanayi  kuruluşları  ve  diğer 
istihdam potansiyellerinin değerlendirilmesi.

Hedef: İlimiz sınırları içerisinde kurulu bulunan ve alt yapı çalışmaları  
devam eden Edirne Organize Sanayi Bölgesinin işler hale getirilmesi

Faaliyet: Ülkemiz ve İlimizdeki yatırımcılara bölge hakkında bilgi verilerek olumlu bir imaj yaratılacaktır.

Faaliyet: Edirne Organize Sanayi Bölgesinin tanıtım çalışmalarına ağırlık verilecektir.

Faaliyet: İlimize  getirilecek  olan  doğal  gaz  hattından,  Organize  Sanayi  Bölgesine  de  götürülmesi  için 
girişimlerde bulunulacaktır.

Faaliyet: Organize Sanayi Bölgemize demiryolu ulaşımının sağlanabilmesi için imkanlar değerlendirilecek, bu 
yönde gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Hedef: İlimizde ki istihdama yönelik potansiyellerin değerlendirilmesi

Faaliyet: Edirne  –  İstanbul  hızlı  tren  hattının  yapılabilirliğinin  araştırılarak,  gerçekleştirilmesi  yönünde 
çalışmalar yapılacaktır.

Faaliyet: Alternatif  enerji  kaynaklarının  değerlendirilmesine  yönelik  projelerin  hayata  geçirilmesi 
desteklenecektir.

Faaliyet: İlimizde  restore  edilen  kültürel  varlıkların  ekonomiye  kazandırılması   için  gerekli  çalışmalar 
yapılacaktır.
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	Stratejik Amaç 1: İlimizde okul öncesinde okullaşma oranını arttırarak, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak.
	Hedef 1.1: İlimizde 2008-2009 öğretim yılında % 41 olan, 5-6 yaş arası okul öncesi çağ nüfusunun okullaşma oranını,  2014 yılına kadar  %65’a çıkarmak.

