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I – G E N E L    B Đ L G Đ L E R  
 
 
 KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ OLARAK; 
 
A-MĐSYON VE VĐZYON 
 

 
MĐSYONUMUZ : 
 

Kırklareli Đlinde yaşayanların refah ve mutluluğunu hedef alarak yasal 
düzenlemeler ve etik ilkeler çerçevesinde kaynakların rasyonel ve etkin 
kullanılmasını sağlamak. 

 

 

 
VĐZYONUMUZ: 
 

Yerinden yönetimin gereği olarak; ilimizde yaşayanların güven ve huzur 
içerisinde çağdaş yaşamın ve insan olmanın gerektirdiği şekilde, kalite yönetim 
sistemini yerleştirmiş, iletişim ve hizmeti en üst düzeyde sağlayarak, kültürü, 
doğası, ekonomisi ile, ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtacak bir kurum 
olmaktır. 

 

 
 

B- YETKĐ GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ 
 

04.03.2005 tarih ve 25745 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 
Sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu ile Đl Özel Đdaresinin kuruluşu, organları,yönetimi, görev ve 
sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir.  

Kamu Yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları sonucu çıkarılan kanunla, il özel 
idareleri;mahalli müşterek olmak şartıyla ; 

 
a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, Đlin çevre düzeni planı, bayındırlık 

ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve 
yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve 
ortaöğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım, onarımı ile diğer ihtiyaçlarının 
karşılanmasına ilişkin hizmetleri Đl sınırları içinde,  

b) Đmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman 
köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye 
sınırları dışında, 

 Yapmakla görevli ve yetkili kılınmıştır.  
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         TEMEL DEĞERLER VE ĐLKELERĐMĐZ: 
 
1- Karar alma ve uygulamada yurttaş katılımını ön planda tutan ve sorumluluk 

veren katılımcılık; 
-Stratejik yatırım planında öngörülen yatırım ve hizmetlerin belirlenmesinde, 

planlanmasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde katılımcılık ilkesine bağlı kalınacaktır.  
-Kamusal yatırımlarda mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uyulacaktır. Yatırım ve 

hizmetlerin ihale sürecinden teslim alınma sürecine kadar olan her kademesinde mevzuata 
uygunluk aranacak, kamunun ve halkın menfaatleri göz ününde tutulacaktır.  

-Đlçelerin, beldelerin ve köylerin her türlü yatırım ve hizmet ihtiyacı giderilmek 
suretiyle bu alanlarda işsizlik ve göçün önüne geçecek yatırım ve hizmetlere öncelik 
verilecektir. 

2 -Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunan 
şeffaflık; 

-Kamusal bilgilendirme yapılarak yatırım ve hizmetlerde şeffaflık sağlanacaktır. 
Stratejik yatırım planı ile ilgili tüm süreçler ve sonuçlar kamu ile paylaşılacaktır.  

3- Faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyan hesap verebilirlik; 
-Fiziksel altyapılar çağın gerektirdiği standartlarda ve amaca hizmet edecek şekilde 

projelendirilecek ve uygulanacaktır.  
-Đl Özel Đdaresi kaynakları ile yalnızca fiziki nitelikli yatırımlar değil, hizmet 

sunumunun kalitesini artıracak yatırımlar da desteklenecektir.  
4-Yurttaşların hizmetlere ulaşabilirliliğini etkin olarak sağlayan ulaşılabilirlik; 
-Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kamusal yatırımlara daha fazla ağırlık verilecektir. 

Hizmet ve yatırım yapılacak alanlardaki nüfus yoğunluğu, üretim gücü ve potansiyeller 
önemli seçilme kriteri olacaktır.  

5- Eşitlik anlayışı içinde kaliteli hizmet sunmak; 
-Kamusal kaynakların kullanılmasında, planlanmasında, uygulanmasında ve 

denetlenmesinde teknoloji kullanım düzeyi geliştirilecek, bu konuda diğer kuruluşlar sürekli 
desteklenecektir. 

 
• Çağdaş, laik ve Atatürk ilkelerine bağlı olmak 
 
• Yenilikçi ve üretken olmak 

 
• Bütüncül ve katılımcı bir anlayış sergilemek 

 
• Đnsan, çevre, hayvan, doğa sorunları ve haklarına duyarlı olmak 

 
• Bilimsel ve evrensel doğrulara saygılı olmak 

 
• Sosyal devlet anlayışını benimsemek 

 
• Hizmetlerde eşitlilik anlayışı içinde kaliteli hizmet sunmak 

 
• Sorumluluk duygusuyla hareket ederek hesap verebilir olmak 

 
• Halkın refah, mutluluk ve memnuniyetini sağlamak 

 
• Güler yüzlü ve şeffaf bir yönetim sağlamak 

 
• Doğal ve kültürel zenginliklerimiz ile çevrenin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını 

sağlamak. 
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C – ĐDAREYE   ĐLĐŞKĐN  BĐLGĐLER 

 
 

    1- FĐZĐKSEL YAPI 
 

5302 Sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu’nun 
35nci maddesi gereğince, Đl Özel Đdaresi teşkilatı; 
genel sekreterlik, mali işler, sağlık, tarım, imar, 
insan kaynakları ve hukuk işleri birimlerinden 
oluşur. Đlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, 
ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme 
potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine 
ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin 
kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Đl 

Genel Meclisinin kararıyla olur. Bu birimler Büyükşehir belediyesi olan illerde daire 
başkanlığı ve müdürlük, diğer illerde müdürlük şeklinde kurulur. 

 
                                                                                  
 
 Genel sekreter, Đl Özel Đdaresi hizmetlerini Vali adına ve 
onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel 
meclisi ve il encümeni kararlarına, Đl Özel Đdaresinin amaç 
ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına 
göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi 
kuruluşlarına gereken emirleri ve bunların uygulanmasını 
gözetir ve sağlar. 
 
 
 Genel Sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerinin yürütülmesinden Valiye karşı sorumludur. 
  Toplam nüfusu 3.000.000’a kadar olan illerde, ihtiyaca göre en fazla iki, nüfusu bunun 
üzerinde olan illerde en fazla dört genel sekreter yardımcılığı kadrosu ihdas edilebilir. 
 
 Đlçelerde, özel idare işlerini yürütmek amacıyla Kaymakama bağlı ilçe özel idare teşkilatı 
oluşturulabilir. 

 
BĐNA, LOJMAN VE DĐĞER SOSYAL VE YARDIMCI TESĐSLERĐN DURUMU 

 
1-BĐNALAR: 
A/Blok : Đlimiz Merkez Đlçe Karakaş Mahallesi  100.Yıl Caddesi üzerinde Đl Özel Đdare Hizmet 
Binası; 
- Bodrum kat  depo, 
- Zemin katta bürolar ve toplantı salonu, 
- 1.Kat Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliği ve bürolar 
- 2.Kat bürolar ve Đl Genel Meclis Başkanı ve Grup Odaları. 
B/Blok : Đlimiz Karacaibrahim Mahallesi, Kurtuluş Caddesi, Pınarhisar Yolu üzeri  Đl Özel Đdaresi 
Hizmet Birimleri, 
 

1- Đlimiz  Merkez Đlçe Đstiklal Caddesinde Özel Đdare  işhanı binası, 1.339 m²’lik arsa 
üzerinde inşa edilmiş olup,1990 yılından bu yana hizmet vermektedir. Bina; Bodrum + Zemin Kat 
+ 5 Kat  şeklinde toplam 7 kattan ibarettir. Kat alanı 1.071,24 m² olup,  Đşhanı binasında bulunan 
işyerlerinden 2012 yılında TOPLAM : 355.681,92.-TL  gelir elde edilmiştir. Đşhanı Binasının 
5’nci katın yarısında, Đl Özel Đdare Misafirhanesi olarak hizmet vermekte olup, diğer katlar bodrum 
dahil müstecirlere kiraya verilmiştir. 
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2- Demirköy Đlçesinde 25 işyerinden ibaret bir adet işhanı binası, mevcut olup, 

işyerlerinin 15 kiracı bulunmaktadır. Đşhanı Binası, bodrum kat, giriş kat ve 1. katta bulunan 120 
m²’lik bürolardan oluşmakta olup, Kiracılardan 2012 yılında 21.600,24.-TL. tahsilat yapılmıştır. 
2’nci katta 2 adet lojman bulunmakta olup, lojman kiralarından yıllık 1.747,50.-TL. kira tahsil 
edilerek,  TOPLAM: 23.347,74.-TL. gelir elde edilmiştir. 

 
Pehlivanköy Đlçesi hariç tüm Đlçelerde Hizmet Binası mevcut olup, Kofçaz, Pehlivanköy,  

Pınarhisar ve Vize Đlçe Özel Đdare Müdürlükleri Hükümet Binasında hizmet vermektedir. 
 

2-LOJMANLAR: 
 
Đlimiz Merkez Đlçe Karacaibrahim Mahallesi, Kurtuluş Caddesinde bulunan 22 daireli lojmanlar, 
Karacaibrahim Mahallesi, Nüshed Somay caddesinde bulunan memur lojmanları ve Vali 
Konutundan 2012 yılında toplam 41.586,15.-TL. kira geliri elde edilmiştir. 
 
Kofçaz, Pınarhisar, Demirköy ve Pehlivanköy Kaymakamlık lojmanlarında ikamet eden 
Kaymakamlardan 2012 yılında toplam 7.948,50.-TL   kira geliri elde edilmiştir. 
 

- Đlimiz Merkez  Đstasyon caddesinde Vali Konağı 
bulunmaktadır. 

- Tüm Đlçelerde Mülkiyeti Đl Özel Đdaresine ait 
Kaymakam Lojmanı bulunmaktadır. 

- Demirköy Đlçesinde 2005 yılında yeni Kaymakam 
lojmanı yapılmıştır. 

- Đlimize bağlı Đlçelerde Pehlivanköy Đlçesi hariç 
Memur lojmanı olarak: 
a)Babaeski Đlçesinde 1 adet memur Lojmanı (Oturmaya elverişli değil) 
b)Lüleburgaz Đlçesinde 1 adet memur Lojmanı (dolu) 
c)Demirköy Đlçesinde 2 adet Memur Lojmanı (dolu) 
d)Demirköy Đlçesi 1 adet Đlköğretim Okulu Lojmanı (dolu) 
e)Kofçaz Đlçesinde 2 adet memur Lojmanı (dolu) 
f)Vize Đlçesinde 2 adet Memur Lojmanı (Vize Đlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsisli) 
olmak üzere Đlçelerimizde toplam 9 adet memur lojmanı bulunmaktadır. 
 
 
3-SOSYAL TESĐSLER: 
 

A- EĞĐTĐM VE DĐNLENME TESĐSLERĐ: 
 
Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait, Đlimiz 

Demirköy Đlçesine bağlı Đğneada Kasabası Limanköy 
mevkii, 66.360 m2 yüzölçümündeki orman alanında mevcut 
toplam 4657,45 m² kullanım alanlı 93 adet yapı ve tesise ait 
dinlenme tesislerinin kira sözleşmesi 24.02.2012 tarihinde 
Đdaremizce imzalanmıştır. Ancak; Orman Genel 
Müdürlüğünün gerekçeleri ile birlikte kira sözleşmesi 
10.01.2013 tarihinde feshedilmiştir. 
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B- ĐKĐ KATLI MOTEL BĐNASI VE MÜŞTEMĐLATI BULUNAN ĐŞYERĐ : 
 

Mülkiyeti Đl Özel Đdaresine ait, Demirköy Đlçesi Đğneada Beldesi yerleşim alanı içerisinde, Limanköy 
yolu üzerinde bulunan, 423 parselde 11.680 m² yüzölçümlü arazi üzerinde iki katlı motel binası ve 
müştemilatı bulunan işyeri,  05/06/2008 tarihinden itibaren (5) yıl müddetle 2886 sayılı Devlet ihale 
Kanununun 45’nci maddesi gereğince; ÖZTADIN Turizm ve San. Tic. Ltd. Şti. Şti. Yetkilisi 
Murat TAŞKIRAN’a kiraya verilmiştir. 2011-2012 yılına ait toplam:33.448,00.-TL. kira borcu 
bulunmaktadır. Yıl içinde tahsil edemediğimiz kira bedelleri için ödeme emri gönderilmiş olup, 
hukuki işlemler başlatılmıştır. 

 
4-FABRĐKA YERĐ: 
 

Mülkiyeti Đl Özel Đdaresine ait Kırklareli Merkez Kavaklı Kasabası Göçmenevleri Mevkiinde 
bulunan 7860 sayılı parselde kayıtlı 4.674 m² yüzölçümlü arsa üzerinde kurulu bulunan iş atölyesi 
vasıflı, 2.495 m² kapalı alana sahip prefabrik fabrika binası, Đl Encümeninin 21.11.2012 tarihli ve 198 
sayılı kararı ile (5) yıl müddetle ARESS Mümessillik Tekstil Gıda Turizm Đnş.San.Tic.Ltd.Şti.'ne 
kiraya verilmiş olup, 3 aylık 24.000,00.-TL. kira bedeli tahsil edilmiştir. 

 
5- ARSALAR: 
 
Mülkiyeti Đl Özel Đdaresine ait Pehlivanköy Đlçesi Kazımdirik Mahallesinde 1.440 m² arsa yeri 

bulunmaktadır. Arsa yeri 2006 yılında 14.256.-TL. bedelle satışa çıkarılmış ancak ihaleye iştirak eden 
olmadığından ihale dosyası işlemden kaldırılmıştır. 
 
 

6- 216 KĐŞĐLĐK  KIRKLARELĐ ÖĞRENCĐ YURDU BĐNASI: 
 

Mülkiyeti Đl Özel Đdaresine ait, Kırklareli Merkez Đlçe Camikebir (Cumhuriyet) Mahallesi, 
Çelebağları Mevkiinde, 321 ada, 12 parsel nolu 
2979,79 m² yüzölçümlü, 688 m² taban alanı 
üzerinde bodrum+zemin+3 normal kattan oluşan 
3444 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde öğrenci 
yurdu binası ve müştemilatı bulunan işyeri, 
04/08/2008 tarihinden itibaren (5) yıl müddetle 
Kırklar Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş. ‘ye kiraya 
verilmiştir. 04/08/2012 tarihinden itibaren 5 aylık  
21.200,00.-TL. kira bedeli tahsil edilmiştir. 
 
 
 

7- ESKĐ VALĐ KONAĞI VE BAHÇESĐ : 
 
Mülkiyeti Đl Özel Đdaresine ait, Kırklareli 

Merkez Đlçe Yapraklı Mahallesi, Namazgah Caddesi 
yolu üzerinde mevcut bulunan toplam 1.432 m² 
yüzölçümlü Eski Vali Konağı ve Bahçesi de dahil 
olan taşınmaz, Eğitim ve Kültür Hizmetlerinde 
kullanılmak üzere 15/06/2009 tarihinden itibaren 
(5) yıl müddetle 2886 sayılı Devlet ihale 
Kanununun 45’nci maddesi gereğince; Kırklar 
Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş. ‘ye kiraya verilmiştir. 
15/06/2012 tarihinden itibaren 6 aylık 17.430,00.-TL. kira bedeli tahsil edilmiştir. 
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8- ARAZĐLER: 
 

Đlimiz Merkez Đlçe hudutları dahilinde Camikebir Mahallesi, Kofçaz Asfaltı Mevkiinde 353 
Ada 58 sayılı parsel üzerinde 2.068 m² ve 59 sayılı parselde 6.113 m²’ den ibaret yan yana  2 
parsel tarla vasıflı arazi  bulunmaktadır. 

 
Mülkiyeti Đl Tüzel Kişiliğine ait Đlimiz Merkez Asılbeyli Köyü Demirkapı Mevkiinde 

bulunan ve tapuda Pafta No: 7, Parsel No: 1320’de kayıtlı, 3.500 m²’lik yer ile, 1081 no’lu 
parselde kayıtlı 8.400 m² olmak üzere toplam 11.900 m²’lik kum eleme tesisi olarak kullanılan 
arazi Đl Encümeninin 03/04/2012 tarihli ve 35 sayılı kararına istinaden, eski kiracısı olan  Gündüz 
Đnşaat Ltd. Şti. ile yapılan bitim tarihi olan 11.10.2015 tarihine kadar kira sözleşmesindeki aynı 
şartlara uymak kaydıyla ER-DAŞ Đnş. Har. San. Tic. Ltd. Şti. adına devren  kiraya verilmiştir. 
2012-2013 dönemine ait 6 aylık 8.131,00.-TL. kira bedeli tahsil edilmiştir.  Ancak; ER-DAŞ Đnş. 
Har. San. Tic. Ltd. Şti.'nin kum eleme tesislerinde kum rezervi olmadığı için faaliyet 
gösteremediği ve bu nedenle kum eleme tesislerini iade etmek istediğini 28.12.2012 tarihli 
dilekçesinde belirtmiştir. 

 
Bunun üzerine; Đl Encümeninin 09/01/2013 tarihli ve 9 sayılı kararı ile kira sözleşmesi 
feshedilerek, Kira sözleşmesinin 11'nci maddesine istinaden, 4.200,00.-TL kesin teminatı gelir 
kaydedilmiştir. Şirketin halen Đdaremize 2012-2013 dönemine ait 16.173,23.-TL. cari yıl kira 
borcu bulunmaktadır. Konu ile ilgili yasal işlemler devam etmektedir. 
 
 
9-FĐDANLIK (KORULUK): 
 

Merkez Đlçe Demircihalil Köyü hudutlarında 39.200 m² lik  çam koruluk mevcuttur. 
 

Lüleburgaz Đlçesi Büyükkarıştıran Belediyesi hudutları dahilinde 4 pafta 782 sayılı parselde 52.752 
m² ile 783 sayılı parselde kayıtlı 41.050 m² fidanlık vasıflı taşınmazlar, 01/09/2004 tarihinden 
itibaren 10 yıl müddetle Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığına kiraya verilmiştir. 2012 yılı kira 
bedeli 3.911,00.-TL.’nin  tamamı tahsil edilmiştir. 
 
Lüleburgaz Đlçesi Büyükkarıştıran Belediyesi hudutları dahilinde 4 pafta 782 sayılı parselden 
geçen doğalgaz boru hattı 09/06/2008 tarihinden itibaren (5) müddetle Türkiye Petrolleri A.Ş. 
adına kiralanmış olup, 2012 yılı kira bedeli 1.655,50.-TL.’nin tamamı tahsil edilmiştir. 
 
 
10- DUPNĐSA MAĞARASI 
 

 
Đlimiz Demirköy Đlçesi Sarpdere Köyü hudutlarında bulunan Dupnisa Mağarasında Kültür 

ve Turizm Bakanlığı Edirne ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararları doğrultusunda proje 
ve çalışmalar yapılarak 2003 yılı Haziran ayında 450 m²’lik kısmı turizme açılmıştır. 

 
2012 yılı içerisinde mağaraya  29.047 kişi ziyarette bulunmuştur. 
 
- Öğrenci Bileti :     6.730 Kişi x1,00.-TL. =     6.730,00.-TL. 
- Tam Bilet        :   22.317 Kişi x 2,50-TL.=    55.792,50.-TL. 
 
TOPLAM BĐLET SATIŞ TUTARI        = 62.522,50.- TL gelir elde edilmiştir. 
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                       Demirköy Đlçesi Sarpdere Köyü Dupnisa mağarası 
 

 
ĐL ÖZEL ĐDARESĐ ADINA TAHSĐS EDĐLEN GAYRĐMENKULLER : 

 
Kofçaz PTT Hizmet Binası: 
 
Đdaremiz adına tahsisli olan Kofçaz PTT Binası Đl Genel Meclisinin 05/10/2012 tarihli ve 192 sayılı 
kararı gereğince; Kofçaz Đlçe Emniyet Amirliğine olan tahsisi iptal edilerek, binanın PTT 
Başmüdürlüğüne iadesine karar vermiştir. 
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11- ÇEŞĐTLĐ YERLERE TAHSĐS EDĐLEN TAŞINMAZLAR: 
 

MERKEZ ESKĐ  TÜRK OCAĞI 
BĐNASI 
Yayla Mahallesi Yayla 
Caddesi No:31/a 
adresindeki ev vasıflı 
375 m² yüzölçümlü arsa 
üzerinde bulunan 
Korunması Gerekli 
Taşınmaz Kültür 
Varlığı olarak 
Tescillidir. 

Đdaremizin Kurucu 
üyesi bulunduğu 
Trakya Kalkınma 
Birliğine 
(TRAKAB) 
 
 

28.12.2009 
28.12.2014 
 
(5 yıl) 

Đl Genel Meclisinin 28.12.2009 tarih ve 216 
sayılı kararı ile 
“Restorasyon projesini Yürütme yetkisinin 
ve proje tamamlandıktan sonra 5 yıl süre 
ile proje amaçlarına yönelik karşılıksız 
kullanım hakkının Đdaremizin Kurucu üyesi 
bulunduğu Trakya Kalkınma 
Birliğine”verilmiştir. 

MERKEZ LÜLEBURGAZ 
KOCASĐNAN 
MAHALLESĐ 
1280 ADA,2 PARSEL 
SPOR TESĐSLERĐ VE 
MÜŞTEMĐLATI 

LÜLEBURGAZ 
BELEDĐYE 
BAŞKANLIĞINA 
(25) YILLIĞINA 
BEDELSĐZ TAHSĐS 

26.08.2009 
26.08.2034 
 
(25 yıl) 

Đl Genel Meclisinin 04.08.2009 tarih ve 106 
sayılı kararı ile 
Bedelsiz tahsis edilmiştir. 

MERKEZ BABAESKĐ 
GAZĐOSMANPAŞA  
MAHALLESĐ 
SUYOLU SOKAKTA 
BULUNAN 
59 PAFTA, 26 ADA, 51 
PARSEL 
(ĐMAR YOLU, 
ÇOCUK BAHÇESĐ 
VEYA SPOR 
ALETLERĐ PARKI) 

BABAESKĐ 
BELEDĐYE 
BAŞKANLIĞINA 
(25) YILLIĞINA 
BEDELSĐZ TAHSĐS 

24.09.2009 
24.09.2034 
 
(25 yıl) 

Đl Genel Meclisinin 04.08.2009 tarih ve 106 
sayılı kararı ile 
Bedelsiz tahsis edilmiştir. 
 
02.09.2013 TARĐHĐNE KADAR TAHSĐS  
TALEBĐ DOĞRULTUSUNDA BĐR ĐŞLEM 
YAPILMAMASI DURUMUNDA TAHSĐSĐN 
KALDIRILMASI UYGUN OLACAĞI 
08.06.2012 TARĐH VE 131 SAYILI KARARI 
GEREĞĐNCE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. 

MERKEZ BABAESKĐ 
GAZĐKEMAL  
MAHALLESĐNDE 
BULUNAN 
30 PAFTA, 84 ADA, 7 
PARSEL 
(MÜZE YA DA 
SOSYAL KÜLTÜREL 
AMAÇLI 
KULLANILMAK 
ÜZERE) 
 

BABAESKĐ 
BELEDĐYE 
BAŞKANLIĞINA 
(25) YILLIĞINA 
BEDELSĐZ TAHSĐS 

11.02.2011 
11.02.2036 
 
(25 yıl) 

Đl Genel Meclisinin 11.02.2011 tarih ve 33 
sayılı kararı ile 
Bedelsiz tahsis edilmiştir. 
(Koruma Yüksek Kurulunun Đlke ararlarına 
uygun projelerin hazırlanmasını ve Bölge 
Müdürlüğünce onaylamasını takiben gerekli 
onarımların yapılarak sosyal ve kültürel 
amaçlı kullanılmak üzere 25 yıl süreyle 
bedelsiz tahsis edilmiştir. Koruma Yüksek 
Kurulunun Đlke ve Kararları doğrultusunda 
çalışmaların 3(üç)yıl içinde tamamlanmaması 
halinde tahsisin kaldırılmasına.) 

MERKEZ BABAESKĐ 
ATATÜRK Đ.Ö.O. 

BABAESKĐ 
BELEDĐYE 
BAŞKANLIĞINA 
(25) YILLIĞINA 
BEDELSĐZ TAHSĐS 

05.10.2011 
05.11.2036 
 
(25 yıl) 

Đl Genel Meclisinin 05.10.2011 tarih ve 157 
sayılı kararı ile 
Bedelsiz tahsis edilmiştir. 

MERKEZ DEMĐRKÖY 
ORHANĐYE   
MAHALLESĐ 
KIRKLARELĐ 
CADDESĐ 
134 ADA, 6 PARSEL 
(ESKĐ KAYMAKAM 
LOJMANI) 

DEMĐRKÖY 
 
BELEDĐYE 
BAŞKANLIĞINA 
(5) YILLIĞINA 
BEDELSĐZ TAHSĐS 

08.06.2010 
08.06.2015 
 
(5 yıl) 

Đl Genel Meclisinin 08.06.2010 tarih ve 82 
sayılı kararı ile 
Bedelsiz tahsis edilmiştir. 

MERKEZ KAVAKLI BELDESĐ  
NAMIK KEMAL Đ.Ö.O 
BĐNASI VE AVLUSU 
 

KAVAKLI 
BELEDĐYE 
BAŞKANLIĞINA 
(25) YILLIĞINA 
BEDELSĐZ TAHSĐS 
 

 
03.05.2011 
03.05.2036 
 
(25 yıl) 

 
Đl Genel Meclisinin 03.05.2011 tarih ve 76 
sayılı kararı ile 
Bedelsiz tahsis edilmiştir 
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 KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ TEŞKĐLAT ŞEMASI 

VALĐ ĐÇ DENETÇĐ ĐL AFET ACĐL DURUM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ĐL ENCÜMENĐ ĐL GENEL MECLĐSĐ 

GENEL SEKRETER 
YARDIMCISI 

(TEKNĐK) 

HUKUK 
MÜŞAVĐRLĐĞĐ 

ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 
GENEL SEKRETERĐ 

ĐŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ 

MALĐ 
HĐZMETLER 

MÜDÜRLÜĞÜ 

ĐNSAN 
KAYNAKLARI 

VE EĞĐTĐM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ĐMAR VE 
KENTSEL 

ĐYĐLEŞTĐRME 
MÜDÜRLÜĞÜ                                              

YAZI ĐŞLERĐ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

PLAN PROJE 
YATIRIM VE 

ĐNŞAAT 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SU VE KANAL 
HĐZMETLERĐ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

YOL VE 
ULAŞIM 

HĐZMETLERĐ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

DESTEK 
HĐZMETLERĐ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

RUHSAT 
DENETĐM  

MÜDÜRLÜĞÜ 

STRATEJĐ 
GELĐŞTĐRME 

MÜDÜRLÜĞÜ 

SĐVĐL SAVUNMA 
UZMANLIĞI 

ĐLÇE ÖZEL ĐDARE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

GENEL SEKRETER 
YARDIMCISI 

(ĐDARĐ) 

BĐLGĐ ĐŞLEM 
MÜDÜRLÜĞÜ 



TEŞKĐLAT YAPISI:  
 
5302 Sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu’nun 35 nci maddesine istinaden, Đl Özel Đdaresi teşkilatımız; 
- Genel Sekreter,  
- Genel Sekreter Yardımcısı(Đdari) 
- Genel Sekreter Yardımcısı(Teknik) 
- Hukuk Müşavirliği 
- Mali Hizmetler Müdürlüğü, 
- Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 
- Đmar ve Kentsel Đyileştirme Müdürlüğü, 
- Yazı Đşleri Müdürlüğü, 
- Plan Proje Yatırım ve Đnşaat Müdürlüğü, 
- Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, 
- Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 
- Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 
- Strateji Geliştirme Müdürlüğü, 
- Ruhsat Denetim Müdürlüğü, 
- Đşletme Müdürlüğü, 
- Bilgi Đşlem Müdürlüğü, 
- Đlçe Özel Đdare Müdürlüğü, 
- Sivil Savunma Uzmanlığı birimlerinden oluşur.  
 

Đlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme 
potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin 
kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Đl Genel Meclisinin kararıyla olur. Bu birimler Büyükşehir 
belediyesi olan illerde daire başkanlığı ve müdürlük, diğer illerde müdürlük şeklinde kurulur. 

 
 Đlimiz Özel Đdaresi, 5302 sayılı Kanunun 36. maddesine dayanılarak, 10.06.2007 tarih ve 
26548 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Đl Özel Đdareleri Norm Kadro Đlke ve 
Standartlarına Đlişkin Yönetmeliğinin B-4 Grubunda yer alan memur ve sürekli işçi kadrosu dahilinde, 
söz konusu Yönetmeliğin 10.maddesine istinaden, Đl Genel Meclisinin 03.08.2007 tarih ve 112 sayılı, 
11.11.2008 tarih ve 112 sayılı, 23.11.2012 tarih ve 201 sayılı, 23.11.2012 tarih ve 202 sayılı kararları 
ve Đdaremizde 2 adet Đç Denetçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulunun 18.11.2008 tarih 
ve 2008/14374 sayılı kararı ile teşkilat yapımız oluşturulmuştur. 
 
Đlimizde; 
1- Lüleburgaz, Vize ve Babaeski Đlçelerinde Özel Đdare teşkilatı bulunmakta,  
2-Pınarhisar, Demirköy, Kofçaz ve Pehlivanköy Đlçelerimizde ise Özel Đdare teşkilatımız 
bulunmamaktadır.  
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3- BĐLGĐ VE TEKNOLOJĐK KAYNAKLAR 
 

 
             Đl Özel Đdaresinin tüm birimleri yeterli bilgisayar ve teknik donanıma sahip hale getirilmiş, 
internet bağlantısı yaygınlaştırılarak hizmetlerimizin daha hızlı icrası ile şeffaflık ve katılımcılık 
ilkesine uygun hizmet vermesi için gerekli tedbirler alınmıştır. 
 
 
            1- TEKNOLOJĐK MALZEME LĐSTESĐ   
 

 

  ĐLÇE MERKEZ TOPLAM 
 

TELEFON SANTRALĐ 0 2 2 
 

FAKS 0 3 3 
 

FOTOKOPĐ 0 3 3 
 

SERVER 0 1 1 
 

BĐLGĐSAYAR 
Dizüstü 0 19 

100 
 

Masaüstü 6 75 
 

YAZICI 
Renkli 0 8 

47 
 

Siyah-Beyaz 1 38 
 

TARAYICI 0 12 12 
 

ÇOK FONKSĐYONLU 
(Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi, Faks) 

4 4 8 
 

GÜÇ KAYNAĞI 1 2 3 
 

PROJEKSĐYON 0 2 2 
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ARAÇLARIN DURUMU 
Đlimiz Valilik ve Özel Đdaresi Hizmetlerinde kullanılan araçlar ile makine 
listesi aşağıda düzenlenmiştir. 

parkında bulunan araçların 
 

      
 PLAKA 

NO 
AĐT 

OLDUĞU 
BĐRĐM 

MODELĐ CĐNSĐ  KULLANILDIĞI BĐRĐM 

1 39 0001 Đl Özel Đdaresi 2004 Mercedes-Benz S 350 L  Vali Makam aracı 

2 39 EL 039 Đl Özel Đdaresi 2007 Mercedes Viano Kamyonet Valilik  Makam Hizmetleri 

3 39 DS 001 Đl Özel Đdaresi 2011 Grand Cherokee Jeep 
Limited 

Valilik Makam Hizmetleri 

4 39 AK 111 Đl Özel Đdaresi 1995 Kartal 131 Đl Özel Đdare Hizmetleri 

5 39 DE 978 Đl Özel Đdaresi  2005 Dacia Đl Basın ve Halkla Đlişkiler 
Müdürülüğü 

6 39 DE 986 Đl Özel Đdaresi  2005 Dacia Vali Yardımcısı 

7 39 DF 337 Đl Özel Đdaresi  2005 Dacia Valilik Özel Kalem 
Müdürlüğü 

8 39 EV 001 Đl Özel Đdaresi 2007 Chevrolet captiva  Đl Özel Đdare Hizmetleri 

9 39 AV 001 Đl Özel Đdaresi 2006 Renault-Megane Vali Yardımcısı 

10 39 AR 687 Đl Özel Đdaresi 2007 Renault Clıo Symbol Kırklareli Üniversitesi 

11 39 AR 688 Đl Özel Đdaresi 2007 Renault Clıo Symbol Kırklareli Üniversitesi 

12 38 EE 710 Đl Özel Đdaresi 1990 Tofaş Kartal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü 

13 39 DC 355 Đl Özel Đdaresi 2012 Renault Fluence  Đl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü 

14 39 EA 632 Đl Özel Đdaresi 2012 Renault Kangoo kombi van Đl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü 

15 39 EA 633 Đl Özel Đdaresi 2012 Renault Kangoo kombi van Đl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü 

16 39 EA 635 Đl Özel Đdaresi 2012 Renault Kangoo kombi van Đl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü 

17 39 EA 649 Đl Özel Đdaresi 2012 Renault Kangoo kombi van Đl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü 

18 39 EA 668 Đl Özel Đdaresi 2012 Renault Kangoo kombi van Đl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü 

19 39 EP 567 Đl Özel Đdaresi 2011 Volkwagen crafter acil 
yardım ambulansı 

Đl Sağlık Müdürlüğü 

20 39 EP 568 Đl Özel Đdaresi 2011 Volkwagen crafter acil 
yardım ambulansı 

Đl Sağlık Müdürlüğü 

21 39 EN 135 Đl Özel Đdaresi 2011 Kymco motorsiklet Đl Emniyet Müdürlüğü 

22 39 EY 119 Đl Özel Đdaresi 2012 Toyata Avansis  Vali Yardımcısı 

23 39 EY 591 Đl Özel Đdaresi 2012 Volkwagen crafter acil 
yardım ambulansı 

Vize Devlet Hastanesi 

24 39 AN 800 Đl Özel Đdaresi 2012 Toyata Avansis  Đl Genel Meclis Başkanlığı 

25 39 DD 199 Đl Özel Đdaresi 2012 Nissan Navara  4x2 SE  çift 
Kabin  

Gençlik ve Spor Hizmetleri Đl 
Müdürlüğü 
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SERVĐS ARAÇLARI 
Sıra No Kapı No PLAKA No Marka Ve Cinsi 

1 00-00002 39 ES 313 Renault 19 Binek Otomobil 
2 92-00080 39 AC 750 Doğan SL Binek Otomobil 
3 86-00067 39 DY 294 Renault 9 GTL Binek Otomobil 
4      - 39 DK 973 Isuzu D-Max ÇŞM pikap 
5      - 39 DK 974 Isuzu D-Max ÇŞM pikap( Đl Sağlık Müd. görevli) 
6      - 39 DK 975 Isuzu D-Max ÇŞM pikap 
7      - 39 ES 444 Isuzu D-Max ÇŞM pikap 
8      - 39 AZ 666 Isuzu D-Max ÇŞM pikap 
9 02-07446 39 AY 270 Isuzu 4JA1 ÇŞM pikap 
10 02-07447 39 AY 271 Isuzu 4JA1 ÇŞM pikap 
11 02-07448 39 AY 272 Isuzu 4JA1 ÇŞM pikap 
12 02-07449 39 AY 273 Isuzu 4JA1 ÇŞM pikap 
13 02-07450 39 AY 274 Isuzu 4JA1 ÇŞM pikap 
14 02-07451 39 AY 275 Isuzu 4JA1 ÇŞM pikap 
15  04-07019 39 DE 825 Ford 350M D/C ÇŞM pikap 
16      - 39 EE 388 Ford Connect Kombi 
17      - 39 EV 056 Ford 350L Minibüs 
18      - 39 EV 057 Ford 350L Minibüs 
19      - 39 ET 396 Otoyol M-23 Midibüs 
20 - 39 AV 697 Otoyol M-23 Midibüs 
21 - 39 EE 710 Kartal 131 

DAMPERLĐ KAMYONLAR 
22 76-10360 39 EN 575 Mercedes  LK-1513 TŞM Damperli Kamyon 
23 76-10361 39 ET 968      "         "                " 
24 76-10362 39 DN 276      "         "                " 
25 76-10615 39 EE 508      "         "                " 
26 76-101034 39 EA 996      "         "                " 
27 76-101036 39 DU 988      "         "                " 
28 76-101037 39 AN 574      "         "                " 
29 79-10458 39 DC 375      "         "                " 
30 79-10460 39 DN 846      "         "                " 
31 90-10037 39 EF 116 Fatih 162/25             " 
32 93-10259 39 AD 023 Fatih 220/26             " 
33 99-10061 39 AT 983 Man 26/270 DFK     " 
34 99-10062 39 AT 984 Man 26/270 DFK     " 
35 99-10063 39 AT 985 Man 26/270 DFK     " 
36 00-10235 39 ET 423 Mercedes 3031-K    " 
37 00-10469 39 ET 689      "         "                " 
38 00-10470 39 ET 690      "         "                " 
39 00-10553 39 ET 853      "         "                " 
40 00-10554 39 ET 854      "         "                " 
41 00-10636 39 ET 913      "         "                " 
42 00-10637 39 ET 914      "         "                " 
43 - 39 EL 337 BMC                         “ 
44 - 39 EL 344 BMC                         “ 
45 - 39 EE 375 BMC PRO 827 ÇŞM damperli kamyon 
46 - 39 EE 376      "         "                " 
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47 - 39 AU 757      "         "                " 
48 78-12004 39 DC 918 Volvo N-1033 Düz kasa kamyon 

TANKER VE VĐDANJÖRLER 
49 99-13003 39 ET 233 Fatih 170-25 Vidanjör 
50 - 39 AD 370 BMC 180-25 Vidanjör  
51 84-19011 39 AN 579 BMC 1340-G Su tankeri 
52 - 39 AP 565 Isuzu NQR 3D Akaryakıt Tankeri 

DOZER 
53 85-25034 - Fiat Allıs  FD-20   Dozer   
54 86-25361 - Caterpıller  D7-G  Dozer 
55 86-25980 - Caterpıller  D7-G  Dozer 
56 86-25379   Caterpıller  D7-G  Dozer 
57 86-25982  Caterpıller  D7-G  Dozer 

GREYDER 
58 79-21071 - Champion D-7300 yapım greyderi 
59 86-21352 - Komatsu GD-655A-5 yapım greyderi 
60 86-21607 - Komatsu GD-655A-5 yapım greyderi 
61 86-21700 - Komatsu GD-655A-5 yapım greyderi 
62 86-21701 - Komatsu GD-655A-5 yapım greyderi 
63 99-21001 - Komatsu GD-661A-1 yapım greyderi 
64 00-21005 - Champion VHP 720-A yapım greyderi 
65 00-21006 - Champion VHP 720-A yapım greyderi 
66 00-21106 - Mitsubishi MG-530 yapım greyderi 
67 00-21204 - Mitsubishi MG-530 yapım greyderi 
68 00-21402 - Mitsubishi MG-530 yapım greyderi 

PALETLĐ VE LASTĐK TEKERLEKLĐ  YÜKLEYĐCĐ 
69 81-30003 - Fiat Allis FL-10C Paletli loder 
70 82-30041 - Fiat Allis FL-10C Paletli loder 
71 86-30123 - Fiat Allis FL-14E Paletli loder 
72 94-31043 - PI makine PI-1061 Lastik tekerlekli yükleyici 
73 00-31135  - Komatsu WA 320-3 Lastik tekerlekli yükleyici 
74 00-31244 - Komatsu WA 320-3 Lastik tekerlekli yükleyici 

EXCAVATÖR 
75 06-42002 - Hidromek HMK-220LC-2KT Paletli excavatör 

KANAL KAZICI YÜKLEYĐCĐ 
76 84-42001 - Stayer 768 Kanal kazma makinesi 
77 98-42015 - Hidromek HMK-100S Kanal kazma makinesi 
78 99-42005 - Hidromek HMK-100S Kanal kazma makinesi 

ASFALT ARAÇLARI 
79 88-61017 39 EC 278 Fatih 145/22 Asfalt yapım distribütörü 
80 01-61001 39 AU 548 BMC PRO 822 Asfalt yapım distribütörü 
81 97-61022 39 AN 417 BMC 220/26 Asfalt yapım distribütörü 
82 93-63003 39 ER 616 Fatih 220/26 Roley tanker 
83 85-65010 39 AF 679 Gürsan GR-2000 çekilir tip asfalt treyleri 
84 85-62039 - Asmak Çekilir tip seyyar asfalt distribütörü 
85 88-62046 - Efe Çekilir tip seyyar asfalt distribütörü 

TREYLER ÇEKĐCĐLER 
86 85-15019 39 DD 287 Nissan CWA 45 HTL Treyler çekici 
87 99-15004 39 AT 231 Man  33.372 DFS Treyler çekici 

TREYLERLER 
88 99-80003 39 AT 232 GÜRELLER LOW-BED semi treyler 
89 85-80017 39 AF 675 Boronkay semi treyler 
90 87-80012 39 EC 042 Pacton 2530DA kasalı treyler 
91 87-80005 39 AD 416 Aksoylu kasalı treyler 

KAYNAK MAKĐNASI 
92 93-93047 - Miller   Big-blue Seyyar kaynak makinesi      

SĐLĐNDĐR 
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93 98-87002 - Bitelli RG-279 Lastik tekerlekli silindir 
94 87-88091 - Komatsu JV-100 Vibrasyonlu Silindir 
95 87-88095 - Komatsu JV-100 Vibrasyonlu Silindir 
96 00-88083 - Hamm 2420-D Vibrasyonlu Silindir 
97 00-88146 - Hamm 2420-D Vibrasyonlu Silindir 
98 90-89025 - Sermak bakım silindiri 

KAMPTREYLER 
99 85-82131 - MKE Özel tip kamp treyler 
100 85-82037 - MKE Özel tip kamp treyler 
101 84-82035 - MKE Özel tip kamp treyler 
102 83-82253 - MKE Özel tip kamp treyler 
103 83-82252 - MKE Özel tip kamp treyler 
104 88-82041 - TEK Özel tip kamp treyler 
105 88-82040 - TEK Özel tip kamp treyler 
106 87-82144   TEK Özel tip kamp treyler 
107 87-82143   TEK Özel tip kamp treyler 
108 87-82142   TEK Özel tip kamp treyler 

JENERATÖR 
109 77-94003   Ford Jeneratör 

ÇÖP KAMYONLARI 
110 - 39 AF 114 IVECO çöp kamyonu 
111 - 39 ES 925 Fatih çöp kamyonu 
112 - 39 ES 926 Fatih çöp kamyonu 

KAR MAKĐNELERĐ 
113 79-70003 - Rolba R-400 kar makinesi 
114 02-70043 - Schimtd Supra-4000 kar makinesi 
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4-ĐNSAN KAYNAKLARI :   
 
GÖREVĐN KISA TANIMI: Kırklareli Đl Özel Đdaresi’nin insan kaynaklarına ilişkin görevlerinin 
planlanması, yürütülmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesidir 
 
KADRO VE PERSONEL DURUMU :     
 

Đlimiz Özel Đdaresinde, 5302 Sayılı Kanunun 36. maddesine istinaden, 10.06.2007 tarih ve 
26548 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Đl Özel Đdareleri Norm Kadro Đlke ve 
Standartlarına Đlişkin Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince, Đl Genel Meclisi’nin 03.08.2007 tarih ve 
112 sayılı kararı ile norm kadro olarak 172 memur kadrosu, Đl Genel Meclisinin 11.11.2008 tarih ve 
112 sayılı kararı ile 1 adet Strateji Geliştirme Müdürü kadrosu, Đl Genel Meclisinin 23.11.2011 tarih ve 
201 sayılı kararı ile 1 adet Đşletme Müdürü ile 1 adet Ruhsat ve Denetim Müdürü kadrosu, 10.04.2012 
tarih ve 28260 tarih ve  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Đl Özel Đdareleri Norm 
Kadro Đlke ve Standartlarına Đlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Đlişkin Yönetmelik" 
gereğince, Đl Genel Meclisinin 08.05.2012 tarih ve 108 Sayılı Kararı ile ihdas edilen 19 memur 
kadrosu  olmak üzere toplam 194 memur kadrosu ihdas edilmiştir. 
 
  Ayrıca, Bakanlar Kurulunun 18.11.2008 tarih ve 2008/14374 sayılı kararı ile 2 adet Đç Denetçi 
kadrosu ilave edilerek toplamda 196 memur kadrosu ihdas  edilmiştir 
 
 Đdaremizde 31.12.2012 tarihi itibariyle,  norm kadrolara atanmış 43 memur, 1 norm kadro 
fazlası memur ve 14 sözleşmeli memur ile birlikte toplam 58 memur personel çalışmakta olup, 139 
adet boş memur kadrosu bulunmaktadır.    
 

Ayrıca, Đl Özel Đdareleri Norm Kadro Đlke ve Standartlarına Đlişkin Yönetmelik gereğince, Đl 
Genel Meclisinin 03.08.2007 tarih ve 112 sayılı kararı ile 85 adet sürekli işçi norm kadrosu ihdas 
edilmiştir. 

 
Daha sonra 10.04.2012 tarih ve 28260 tarih ve  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Đl Özel Đdareleri Norm Kadro Đlke ve Standartlarına Đlişkin Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Đlişkin Yönetmelik" gereğince, Đl Genel Meclisinin 08.05.2012 tarih ve 108 Sayılı Kararı 
ile ihdas edilen 9 işçi kadrosu ve 5620 Sayılı “Kamuda Geçici Đş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli 
Đşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici Đşçi Çalıştırılması ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun’un gereğince de, sürekli işçi kadrosuna geçirilen ve 
halen çalışmakta olan 56 işçi norm kadroya ilave edilmek suretiyle, toplam norm işçi kadro sayımız 

150 olarak  belirlenmiştir.  
          

Đdaremizde 31.12.2012 tarihi itibariyle, 4857 Sayılı Đş Kanunu’na tabii olarak Sürekli Đşçi 
kadrosunda 206 kişi  çalışmakta olup, bu kadrolardan her hangi bir şekilde boşalması halinde, Đl Genel 
Meclis kararı ile işçi norm kadro sayısı olan 94’e düşünceye kadar iptal edilmektedir. 

 
Đdaremizin ihtiyacı olan şoför ve operatör temini amacıyla Kırklareli Çalışma ve Đş-Kurumu Đl 

Müdürlüğüne müracaat edilmiş olup, gönderilen listeler arasından yapılan mülakat sınavı sonucunda 
13 kamyon şoförü, 2 ekskavatör operatörü, 2 kurtarıcı (çekici), 2 silindir operatörü ve 5 greyder 
operatörü olmak üzere 24 geçici işçi 09.05.2012 tarihinden itibaren işe başlatılmıştır. 
 

Ancak daha sonra 15.06.2012 tarihi itibariyle 1 silindir operatörü istifa etmek suretiyle işten 
ayrılmıştır. Kalan geçici işçilerimizden 18 kişi 03.11.2012, 4 kişi 09.11.2012 ve 1 kişi 26.11.2012 
tarihinde çalışma süreleri sona erdiğinden iş akitleri askıya alınmıştır. 

 
Ayrıca, Đlimiz Đl Đstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun 17.01.2012 tarih ve 2012/1 sayılı 

kararına istinaden, Çalışma ve Đş Kurumu Đl Müdürlüğünce yürütülmekte olan Toplum Yararına 
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Çalışma Projesi kapsamında Đdaremiz tarafından gerçekleştirilecek olan “Köy Yollarının 
Ağaçlandırılması ve Çevre Düzenlemeleri Projesi”nde, 10 işçi 17.05.2012 – 13.09.2012 tarihleri 
arasında 4 ay süre ile programlı köy yollarında asfalt ve çevre düzenlemesi işlerinde, Đdaremizce tespit 
edilen köy yollarına 1000 adet ağaç fidanı dikimi işlerinde çalıştırılmış olup, bu projenin yaklaşık 
maliyeti olan 48.000 TL. tutarındaki finansmanı Kırklareli Çalışma ve Đş Kurumu Đl Müdürlüğü 
tarafından karşılanmakta, Đdaremize herhangi bir mali külfet yüklenmemiştir.  
 

Đlimiz Đl Đstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun 01.10.2012 tarihli toplantısında alınan karar 
gereğince, Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında, Đdaremizce 2012 ve 2013 yıllarında acilen 
ihtiyaç duyulan, “Köy Yollarının Ağaçlandırılması ve Çevre Düzenlemeleri Projesi”nde, 15 işçi 
03.12.2012 – 30.06.2013 tarihleri arasında 7 ay süre ile programlı köy yollarında asfalt ve çevre 
düzenlemesi işlerinde ve Đdaremizce tespit edilen köy yollarına 2000 adet ağaç fidanı dikimi işlerinde 
çalıştırılacak olup, bu projenin yaklaşık maliyeti olan 121.762,20 TL. tutarındaki finansmanı Kırklareli 
Çalışma ve Đş Kurumu Đl Müdürlüğü tarafından karşılanmak suretiyle Đdaremize herhangi bir mali 
külfet yüklenmemiştir.  

 
Đl Özel Đdaresi teşkilatımızda 2012 yılında Genel Sekreter ile 15 işçi emekli olmuş, 3 memur 

personel naklen Đdaremize geçmiş, 2 memur personel naklen tayin olmuş, 18.10.2012 tarihi itibariyle  
yeni atanan Genel Sekreter göreve başlamış olup, KPSS-2012/1 Yerleştirme Sonuçlarına göre 9 yeni 
memur ataması yapılmış, 8 yeni memur göreve başlamış, 1 yeni memur ile 1 sözleşmeli personel 
askere gitmiş olup, ÖMSS- 2012/1 Yerleştirme Sonuçlarına göre 1 Özürlü memur göreve başlamıştır. 
Đşçi kadrosunda  1 eski hükümlü daimi işçi göreve başlamış, 1 özürlü işçi personel istifa etmiş olup,  5 
sözleşmeli personel alınmış, halen Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Birim Müdürleri, 
Sözleşmeli Personel dahil olmak üzere 58 memur, 206 sürekli işçi ve personelle birlikte toplam 264 
personel görev yapmaktadır. 

 
                                                                                                                                                     



17.12.2009 tarih ve 27345 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Đl Afet ve 
Acil Durum Müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri Norm Kadro 
Đlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, Valilik Makamının 29.12.2009 tarih ve 
34 Sayılı Onayı ile Đl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 30, Đl Afet ve Acil Yönetim Merkezinin 7 ve Đl 
Arama Kurtarma Ekiplerinin 13 kişi olmak üzere toplam 50 memur kadrosu ihdas edilmek suretiyle 
teşkilatlanma tamamlanmış olup, 5902 sayılı Kanun gereği Đl Özel Đdaresine devredilen personellerde 
bu birimlerde durumlarına uygun kadrolara atanan 41 personel görev yapmakta ve halen 9 boş memur 
kadrosu bulunmaktadır. (EK-4) 

 
             

ĐL AFET VE ACĐL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 
 

BĐRĐMLER 
NORM 

KADRO 

G.Đ.H. T.H. S.H. Y.H. DOLU 
 

BOŞ 
 

D B D B D B D B   

Đl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü 

30 14 4 8 1 1 1 1 - 24 6 

Arama ve Kurtarma 
Ekipleri 

13 1 1 10 - 1 - - - 12 1 

Đl Afet ve Acil Durum 
Merkezi 

7 4 2 1 - - - - - 5 2 

TOPLAM 50 19 7 19 1 2 1 1 - 41 9 

               
                                                            
 Đl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde var olan 30 norm kadrodan, 1 müdür, 3 şube müdürü, 3 
mühendis, 1 mimar, 1 şehir plancısı, 2 tekniker, 1 teknisyen, 1 sosyal çalışmacı,  1 muhasebeci, 1 satın 
alma memuru, 1 ambar memuru, 1 santral memuru, 3 veri hazırlama kontrol işletmeni, 1 çözümleyici 
(askerde),   2 şoför ve 1 hizmetli kadrosu dolu olup,  6 kadro boş bulunmaktadır. 
 
 Arama ve Kurtarma Ekiplerinde var olan 13 norm kadrodan, 1 şoför, 1 sağlık memuru ile 10 
arama ve kurtarma teknisyeni kadrosu dolu olup, 1 kadro boş bulunmaktadır. 
 
 Đl Afet ve Acil Durum Merkezinde var olan 7 norm kadrodan 1 mühendis 3 enformasyon 
memuru ve 1 santral memuru dolu olup, 2 kadroda boş bulunmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 - 27 -

5- SUNULAN HĐZMETLER:  
 
5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu kapsamında Kırklareli Đl Özel Đdaresi tarafından sunulan 

hizmetler aşağıdaki gibidir. 

YAZI ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ: 

Đdare içi ve dışı yazışmaların dağıtım ve koordinasyonunu yapmak, idarenin tüm iş ve işlemleri ile 
ilgili gelen-giden evrakların kayıtlarını tutmak, posta iş ve işlemlerini yapmak, Meclis ve Encümen 
kararlarının yazımı, takibi, gündeme alınması, iade edilen meclis kararları ile kesinleşen meclis 
kararlarının ilgililere tebliği iş ve işlemlerini yapmak; 

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde yapılan başvuruları değerlendirip 
cevaplandırmak, kurumun arşivini oluşturmak ve birim arşivlerinin oluşmasını koordine etmek, 
arşivlerle ilgili dosyalama ve saklama planlarını hazırlamak, bunların güncelleştirilmesini sağlamakla 
görevlidir. 

Bağlı alt birimler: 
 1. Evrak Kayıt Servisi 
 2. Meclis ve Encümen Kararları Servisi 
 3. Yazı Đşlemleri Servisi 
 4. Arşiv Servisi 
 5. Bilgi Edinme Servisi 

1. Evrak Kayıt Servisi :  
1- Gelen ve giden evrakların, e-içişleri projesi kapsamında elektronik ortamda kayıtlarını ve 

ilgili birimlere havale işlemlerini yürütmek.  
2- Posta, iç ve dış zimmet defterlerini tutmak ve takip etmek.  
3- Amirlerin verdiği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.  

2. Meclis ve Encümen Kararları Servisi : 
Đl Genel Meclisi Kararları :  

1- Meclis’in toplanması ile ilgili ilan ve duyuruların süresinde ilgililere ulaştırılmasını 
sağlamak.  

2- Meclis toplantılarına ait gündem ve eklerinin divana düzenli bir şekilde sunulmasını 
sağlamak. 

3- Meclis Başkanlığınca komisyonlara havale edilen tekliflerin seyrini takip etmek.  
4-Komisyonlardan düzenlenen raporların kaydının yapılarak rapor ve eklerinin çoğaltılması 

sağlanarak Meclis üyeleri ve ilgililere zamanında dağıtılmasını sağlamak.  
5- Meclis oturumlarının ses veya görüntü kayıt cihazları ile kaydının yazılarak zapta 

geçirilmesini sağlamak.  
6- Zabıtlara, uygun olarak Meclis kararlarının yazılması, kontrolü, Meclis Katip ve Başkanına 

imzalatılmasını sağlamak.  
7- Meclis kararlarının Valiliğe süresi içerisinde sunulmasını sağlamak ve takip etmek. 
8- Meclis kararlarının usulüne uygun olarak ilan edilmesi ve meclis üyelerine duyurulmasını 

sağlamak. 
9- Meclis üyelerinin katılıma ilişkin yoklama tutanaklarının düzenli bir şekilde tutulmasını 

sağlamak. 
10- Amirlerin verdiği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.  

Đl Encümeni Kararları : 
1- Encümen Başkanı’nın emir ve gözetimi doğrultusunda encümen gündeminin hazırlanması 

ve hazırlanan gündemin encümen üyelerine dağıtılmasını sağlamak. 
2- Encümen gündeminin gündem sırasına göre Encümen Karar Defterine kaydetmek. 
3- Encümene görüşülmek üzere gönderilen, ancak usul ve esas yönünden eksik olan belgelerin 

gerekçeleriyle birlikte ilgili birimlere geri göndermek.  
4- Tamam olan evrakların, Encümen gündemine alınmak üzere kaydını yapmak.  
5- Encümen toplantıları konusunda ilgilileri haberdar ederek toplantı mekânını hazır 

bulundurulmak. 
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6- Encümende alınan kararların varsa muhalefet şerhleriyle beraber Encümen Karar Defterine 
kaydetmek ve üyelere imzalattırmak.  

7- Encümende verilen kararların raportörlük görevini yapmak.  
8- Encümen kararı olarak işlemi tamamlanan dosyaları ilgili birimlere göndermek.  
9- Đl Encümeninin aynı zamanda 2886 Sayılı yasaya göre ihale komisyonu olmasından dolayı, 

ihale komisyonu sekretarya hizmetlerini yürütmek.  
10- Amirlerin verdiği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak. 

3. Yazı Đşlemleri Servisi: 
1-Birimi ilgilendiren mevzuatın takibi ve uygulanmasını sağlamak.  
2-Đdare içi ve dışı yazışmaların dağıtım ve koordinasyonunu yapmak.  
3-Dosya Tasnif ve Saklama Planları'nı hazırlamak, güncellemek ve uygulanmasını sağlamak.  
4- Đl Özel Đdaresi bünyesinde kullanılan evraklar, formlar ve dosyalama teknikleri konusunda 

standardizasyon çalışmaları yapmak.  
5- Đdareye ait teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmalarla ilgili işleri yapmak. 
6- Amirlerin verdiği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.  

4. Arşiv Servisi: 
1- Arşiv Hizmetlerini “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 

yürütmek. 
2- Yıllık Arşiv Çalışması çerçevesinde; 
 a-Ayıklama ve Đmha Đşlemlerini yapmak, 
 b-Malzemenin tespit ve ayrımını yapmak, 

c-Arşivlik malzemenin tespit edilerek envanteriyle birlikte Devlet Arşivine teslimini 
sağlamak. 

d- Kurum Arşivi ile Birim arşivleri arasında koordineyi sağlamak. 
3-Arşivin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak. 
4-Amirlerin verdiği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.  

5- Bilgi Edinme Servisi: 
1- Bilgi Edinme Kanunu ve Bilgi Edinme ile ilgili uygulama yönetmeliğinde açıklanan iş ve 

işlemleri, Yasa kapsamında yapılan müracaatları belirlenen takvim dâhilinde herhangi bir gecikmeye 
yer vermeden sonuçlandırmak.  

2-Kanun, Yönetmelik ve Yönerge hükümleri gereğince tutulması gereken kayıt ve işlemleri 
yapmak. 

3-Bilgi Edinme Yönetmeliğinde belirtilen yayınlanabilecek bilgi ve belgeleri ilgili araçlarla 
kamuoyuna duyurmak. 

4-  E-Đçişleri Projesi çalışmalarını yürütmek. 
5-  Đl Özel Đdaresinin web sayfasını güncellemek. 
6- Bilgisayar programları, donanımı, teknolojik altyapı bilgisayar ve birimleri bakım onarım, 

sistem güvenliğinin sağlanması.  
7- Amirlerin verdiği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak. 
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1- Evrak Kayıt Servisi : 
Đdaremiz hizmet binasının birinci katında yer alan evrak kayıt servisinde, gelen ve giden tüm 

evraklar, e-içişleri projesi kapsamında kayıt altına alınmakta, ilgili birim ve kurumlara dağıtımı 
sağlanmaktadır.  

2012 Yılında gelen evrak sayısının 11006 adet, giden evrak sayısının 8700 adet, verilen dilekçe 
sayısının 2100 adet ve gizli evrak sayısının 17 adet olduğu kayıtlarımızın incelenmesinden 
anlaşılmıştır.   
 
2- Yazı Đşleri Servisi : 

a) Đl Genel Meclisi Đş ve Đşlemleri 
 
ĐL GENEL MECLĐSĐ VE ALINAN KARARLAR  

29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli Đdareler Genel Seçimleri sonucunda Kırklareli Đl Genel 
Meclis üyeleri dağılım listesi şöyledir:  

ĐLÇESĐ CHP AKP MHP DP TOPLAM 

MERKEZ 
 
3 

 
2 

 
- 

 
- 

 
5 

 
BABAESKĐ 

 
3 

 
1 

 
- 

 
- 

 
4 

 
DEMĐRKÖY 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
2 

 
KOFÇAZ 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
2 

 
LÜLEBURGAZ 

 
4 

 
1 

 
- 

 
- 

 
5 

 
PEHLĐVANKÖY 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
2 

 
PINARHĐSAR 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
2 

 
VĐZE 

 
2 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

T O P L A M 16 7 1 1 25 

 
Kırklareli Đl Genel Meclisi, ilgili Kanun ve diğer yasal mevzuatlar çerçevesinde, Đlimiz 

hizmetlerine yönelik, meclis çalışmalarının yanında komisyon çalışmaları da yapmak suretiyle 2012 
Yılında toplam 247 adet karar almıştır. 

                                 ĐL GENEL MECLĐS ÜYELERĐ 
        

NO ADI –SOYADI ĐLÇESĐ PARTĐSĐ 
1 Rabia ÇAKMAKÇI Merkez CHP 
2 Behçet ŞEN  Merkez CHP 
3 Aydın KARAKOÇ Merkez CHP 
4 Tomris TURAN Merkez AKP 
5 Nihat SAĞLAM Merkez AKP 
6 Alaaddin ERGĐN Babaeski CHP 
7 Hüseyin TAŞKIN Babaeski CHP 
8 Şahin ARSLAN Babaeski CHP 
9 Cemal VURAL Babaeski AKP 
10 Safet ÜRESĐN  Demirköy CHP 
11 Selahattin BĐRKAYA Demirköy MHP 



 - 30 -

12 Hasan DAĞ Kofçaz CHP 
13 Ahmet ŞEN  Kofçaz AKP 
14 Enver TUNA Lüleburgaz CHP 
15 Kemal ÇAĞLAR Lüleburgaz CHP 
16 Nedim ORCAN Lüleburgaz CHP 
17 Sadettin KIZMAZ Lüleburgaz CHP 
18 Đsmail DAĞCI Lüleburgaz AKP 
19 Mustafa TAŞKIN Pehlivanköy CHP 
20 Ali Kamuran KOÇYĐĞĐT Pehlivanköy AKP 
21 Çetin ŞĐNĐKOĞLU Pınarhisar CHP 
22 Metin GÜVENÇ Pınarhisar AKP 
23 Nail ÖZDEN  Vize CHP 
24 Kenan ÇĐFTÇĐ Vize CHP 
25 Hasan Basri KORKMAZ Vize DP 

 
ĐL ENCÜMENĐ  

ADI-SOYADI ĐLÇESĐ 

ŞAHĐN ARSLAN BABAESKĐ 

HASAN DAĞ KOFÇAZ 

SAFET ÜRESĐN DEMĐRKÖY 

ÇETĐN ŞĐNĐKOĞLU PINARHĐSAR 

KEMAL ÇAĞLAR LÜLEBURGAZ 

ZĐYA ESER 
Genel Sekreter 

ATANMIŞ  

Erol AKYÜZ 
Genel Sekreter Yrd. 

ATANMIŞ 

A.Engin MARMARA 
Mali Hizmetler Müd. 

ATANMIŞ 

Mahmut USLU 
Đmar ve Kentsel Đyi.Müd. V. 

ATANMIŞ 
 

Z.SUNA DALCALI 
Strateji Geliştirme Müd. 

ATANMIŞ 

 

Kırklareli Đl Encümeni, ilgili Kanun ve diğer yasal mevzuatlar çerçevesinde, Đlimiz 
hizmetlerine yönelik 2012 Yılında toplam 238 adet karar almıştır. 

 
 
 

ĐHTĐSAS KOMĐSYONLARI  
 
ĐMAR VE BAYINDIRLIK KOMĐSYONU 

 
PLAN VE BÜTÇE KOMĐSYONU 

1 Sadettin KIZMAZ  Başkan 1 Aydın KARAKOÇ Başkan 
2 Nedim ORCAN Başkan Yrd. 2 Alaaaddin ERGĐN Başkan Yrd. 
3 Kenan ÇĐFTÇĐ Üye  3 Enver TUNA Üye  
4 Mustafa TAŞKIN Üye  4 Hüseyin TAŞKIN Üye  
5 Rabia ÇAKMAKÇI Üye  5 Selahattin BĐRKAYA Üye  
6 Nihat SAĞLAM Üye  6 Đsmail DAĞCI Üye  
7 Cemal VURAL Üye  7 Hasan Basri KORKMAZ Üye  
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EĞĐTĐM, KÜLTÜR VE SOSYAL 
HĐZMETLERĐ KOMĐSYONU 

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMĐSYONU 
 

1 Enver TUNA     Başkan 1 Aydın KARAKOÇ Başkan 
2 Hüseyin TAŞKIN Başkan Yrd. 2 Metin GÜVENÇ  Başkan Yrd. 
3 Sadettin KIZMAZ Üye  3 Selahattin BĐRKAYA Üye 
4 Tomris TURAN Üye  4 Nedim ORCAN Üye 
 
GENÇLĐK VE SPOR KOMĐSYONU 
 

 
ĐÇĐŞLERĐ VE SINIR ANLAŞMAZLIĞI 
KOMĐSYONU 

1 Nail ÖZDEN  Başkan 1 Aydın KARAKOÇ Başkan 
2 Ahmet ŞEN Başkan Yrd. 2 Nail ÖZDEN  Başkan Yrd. 
3 Selahattin BĐRKAYA Üye 3 Alaaddin ERGĐN    Üye 
4 Hüseyin TAŞKIN Üye 4 Ahmet ŞEN Üye 
 
TURĐZM KOMĐSYONU  

 
TARIM VE HAYVANCILIK KOMĐSYONU 

1 Çetin ŞĐNĐKOĞLU Başkan 1 Rabia ÇAKMAKÇI  Başkan 
2 Metin GÜVENÇ Başkan Yrd. 2 Mustafa TAŞKIN Başkan Yrd. 
3 Selahattin BĐRKAYA Üye 3 Kenan ÇĐFTÇĐ Üye 
4 Kemal ÇAĞLAR Üye 4 Ali Kamuran KOÇYĐĞĐT  Üye 
 
ALT YAPI HĐZMETLERĐ KOMĐSYONU 

 
AVRUPA BĐRLĐĞĐ VE ULUSLARARASI 
ĐLĐŞKĐLER KOMĐSYONU 

1 Nail ÖZDEN Başkan 1 Behçet ŞEN  Başkan 
2 Enver TUNA Başkan Yrd. 2 Tomris TURAN Başkan Yrd. 
3 Alaaddin ERGĐN Üye 3 Sadettin KIZMAZ Üye 
4 Ahmet ŞEN Üye 4 Hüseyin TAŞKIN Üye 
ĐL ÖZEL ĐDARELERĐ PROJELERĐNĐ 
ĐZLEME KOMĐSYONU 

GÖLETLER VE SU ÜRÜNLERĐ KOMĐSYONU 

1 Hasan DAĞ Başkan 1 Behçet ŞEN  Başkan 
2 Şahin ARSLAN  Başkan Yrd. 2 Metin GÜVENÇ  Başkan Yrd. 
3 Alaaddin ERGĐN Üye 3 Safet ÜRESĐN Üye 
4 Tomris TURAN Üye 4 Alaaddin ERGĐN Üye 
MECLĐS VE ENCÜMEN KARARLARINI 
ĐZLEME KOMĐSYONU  

AĐLE, ÇOCUK VE ENGELLĐLER KOMĐSYONU  

1 Behçet ŞEN Başkan 1 Sadettin KIZMAZ  Başkan 
2 Ali Kamuran KOÇYĐĞĐT Başkan Yrd. 2 Đsmail DAĞCI  Başkan Yrd. 
3 Nail ÖZDEN Üye 3 Behçet ŞEN  Üye 
4 Hüseyin TAŞKIN  Üye 4 Rabia ÇAKMAKÇI Üye 
 5 Hasan Basri KORKMAZ Üye  

 Diğer Yazışmalar 
Đdare içi ve dışı yazışmaların dağıtım ve koordinasyonu sağlanmış, il özel idaresi bünyesinde 

kullanılan evraklar, formlar ve dosyalama teknikleri konusunda standardizasyon çalışmaları 
yapılmıştır. 

BĐMER ve Bilgi Edinme Đş ve Đşlemleri  
01/01/2012 ve 31/12/2012 tarihleri arasında idaremize BĐMER vasıtasıyla ulaştırılan; 
 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince 9 adet dilekçeye mevzuat çerçevesinde işlem 

yapılmıştır. 
       3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun gereğince idaremize ulaştırılan 33 adet 
dilekçeye mevzuat çerçevesinde işlem yapılmıştır.  
       E-içişleri Proje sisteminde idaremize ulaştırılan 6 adet dilekçeye mevzuat çerçevesinde işlem 
yapılmıştır.  
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MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  

Giderleri hak sahiplerine ödemek, gelirleri tahsil etmek, para ve parayla ifade edilebilen 
değerler ile emanetleri teslim almak, saklamak, ilgililere vermek, göndermek, diğer tüm mali 
işlemlerin kayıtlarını yapmak, raporlarını hazırlamakla görevlidir.  

Bağlı alt birimler: 
 1.Muhasebe Servisi 
 2.Gelir Servisi 
 3.Ayniyat Servisi 

1. Muhasebe Servisi: 
1-Günlük ödeme emirleri ve muhasebe işlem fişlerinin sisteme kaydını yapmak.  
2- Muhtasar beyanname hazırlamak ve ödemek. 

 3-KDV beyannamesini hazırlamak ve ödemek. 
 4- Damga vergisi beyannamesini hazırlamak ve ödemek. 

5-Muhtar, Memur maaşlarının, işçi ücretlerinin, sözleşmeli personelin ücretlerinin, Đl Genel 
Meclisi, Đl Encümeni ve Đhtisas Komisyonları Üyelerinin ödeneklerini hazırlamak ve ödemek. 
 6- KBS sistemine gerekli bilgi girişlerini yapmak. 
 7- Đcra takiplerini yapmak. 
  8-Emekli keseneklerini her ay rutin olarak yatırmak ve ödemek. 
 9-Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili aylık bildirgeleri hazırlamak ve primleri ödemek.  
 10-Elektrik, Telefon, Su ve doğalgaz giderlerini ödemek.  
 11-4734 sayılı kanunun 22-d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılan alım, yapım 
ve onarımlarda Kamu Đhale Kurumuna her ay bildirimleri yapmak. 

12-Sosyal Güvenlik Kurumuna (Devredilen Emekli Sandığına)  kanuni payları yatırmak. 
 13-5015 sayılı Kanun gereğince kaçak akaryakıt ile ilgili kanuni ödemeleri  yapmak.  

14-Teminat Mektupları ve nakit teminatlarını teslim almak ve iade etmek. 
 15- Đhaleli işlere ait hak edişlerin kontrolü ve ödemesini yapmak. 
 16- Muhasebe defter kayıtları ve dökümlerini yapmak. 

17- Đlçe Özel Đdarelerine nakit gönderme iş ve işlemlerini yapmak. 
 18-Vilayetler Hizmet Birliği, Trakya Kalkınma Birliği, Trakya Kalkınma Ajansı ve CPMR 
Paylarının ödenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak. 
 19-Đl Özel Đdaresinin bankalar nezdindeki vadeli-vadesiz hesap iş ve işlemleri ile Đl Özel 
Đdaresinin finansal varlıklarının en uygun şekilde değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak. 

20-Köylere, Birlik ve Derneklere yapılan nakdi yardımları amaca uygunluk ve hukukilik 
yönünden denetlemek.  
 21- Avans verilmesine ilişkin iş ve işlemler ile mahsup işlemlerini yapmak. 
 22-Taşınmaz Kültür Varlıklarının korunmasına katkı payının takibi, tahsili ve harcamalarına 
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 

23-Đcra, sorgu, ilam ve layihaların takibini yapmak.  
 24-Bütçe Servisi ile müşterek yapılacak çalışma ile kesin hesabı çıkarmak. 
 25-Sayıştay sorguları ve ilamlarla ilgili savunmaları hazırlamak. 

26-Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.  
27- Sosyal Güvenlik Kurumu prim ve idari para cezası borçlarının hak edişlerden mahsubu, 

ödenmesi ve ilişiksiz belgesinin aranması hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hakediş 
ödemelerinde ve teminat iadelerinde yönetmelik hükümlerini uygulamak.  
 28- Amirlerin verdiği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.  

29- Đl Özel Đdaresi işçi yemekhanesinin tüm iş ve işlemlerini (satınalma, muhasebe, vb.) 
yürütmek. 

30- Her türlü hak ediş ve ödemelerde vergi ve sigorta mevzuatlarının getirdiği bildirimler ile 
yükümlülükleri yerine getirmek. 
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2. Gelir Servisi:  
1. 5302 Sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu’ndan doğan her türlü gelirin tahakkuk ve tahsilini 

yapmak. 
 2. 5393-5216 Sayılı Kanunlara göre mücavir alan dışında bulunan 3194 Sayılı Đmar Kanunu 
kapsamında kaçak inşaatlardan dolayı tahakkuk etmiş imar para cezalarının takibi ve tahsilini yapmak.  

3. 5302 Sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu gereğince Đl Encümeni tarafından verilen idari para 
cezalarının tahsilatını yapmak. 

4. Đl Özel Đdaresi’nin iştirak ve ortaklıkları ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek. 
 5. 222 Sayılı Kanuna göre devamsız öğrencilerin cezalarını tahsil etmek.  
 6. Su ürünleri kira bedellerinin tahsilini yapmak.  

7. Yer altı suları ile kaynak sularının kiraya verilmesinden doğan gelirlerin tahsilini sağlamak.  
 8. Aylık gelir tablolarını oluşturarak ilgili makamlara sunmak.  
 9. Misafirhane ve sosyal tesisleri işletmek; yemek, yemekhane, çay ocakları, kamp hizmetleri 
ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek. 

10. 5015 Sayılı Kanun gereğince kaçak akaryakıt ile ilgili tasfiye işlemlerini yürütmek. 
 11. Mülkiyeti Đl Özel Đdaresi’ne ait olup, kiraya verilebilecek nitelikteki taşınmazların kiralama 
iş ve işlemlerini yürütmek.  
 12. Mülkiyeti Đl Özel Đdaresi’ne ait olup, özel ve tüzel kişilerin işgalinde bulunan taşınmazların 
işgalden arındırılması ile işgalcilere ecri misil uygulanmasını sağlamak. 

13. Taşınmazlar üzerinde işgalci olup, işgalden vazgeçmeyenlere yönelik ecri misil, men-i 
müdahale ve kal davası açılması için gerekli girişimlerde bulunulmasını sağlamak.  
 14. Mülkiyeti Đl Özel Đdaresine ait taşınmazların satılması ve gerektiğinde taşınmaz satın 
alınmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.  

15. 3213 Sayılı Maden Kanununa istinaden tahakkuk eden Devlet Hakkı tutarı ile Özel Đdare 
payının ve verilen para cezalarının tahsilini sağlamak. 
 16. 5018 Sayılı Kanunun 44. maddesine göre Taşınmaz Mal Yönetim Hesabını düzenlemek ve 
ilgili mercilere göndermek. 
 17. Amirlerin verdiği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak. 
 3. Ayniyat Servisi: 
  1- 5018 Sayılı Kanunun 44. maddesine göre Taşınır Mal Yönetim ve Kesin Hesabını 
düzenlemek ve ilgili mercilere göndermek.    
 2- Taşınırların kayıt, kontrol ve konsolide işlemlerini yürütmek. 
 3- 237 Sayılı Taşıt Kanunu gereğince Makam ve Hizmet aracı satın alma iş ve işlemlerini 
yürütmek. 

4- Birimlerin muhtelif ihtiyaçlarını almak.  
  5-Trafik Sicilinde Đl Özel Đdaresi adına kayıtlı makam ve idare hizmetlerinde kullanılan 
araçların bakım ve onarımına ilişkin hizmetleri yürütmek.  
 6- Temsil, ağırlama, tören ve tanıtma ile ilgili hizmetleri yürütmek. 
 7- Amirlerin verdiği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak. 
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YOL VE ULAŞIM HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ile belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan 
yerleşme birimlerinin ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin  yollarının  yapımını, onarımını, bakımını 
gerektiğinde asfaltlanmasını, sanat yapılarını ve köprülerini, protokollü işleri, Trafik Kanunu ile 
verilen görevleri yapmak veya yaptırmak, bu maksatla gerekli teknik ve idari işleri yürütmekle 
görevlidir.  

1- Devlet ve Đl yolları ağı dışında kalan köylerin ve diğer yerleşim birimlerinin ulaşımı 
sağlayan, köy yolları ağında bulunan yollar ile köy içi yollarının tesviye, onarım, greyderli ve 
malzemeli bakım, stabilize kaplama, asfalt kaplama ve gerektiğinde beton–kilitli parke kaplamalarını 
yapmak veya yaptırmak. 

2- Köy yolları ağında bulunan ve köy içi yollar dahil tüm yolların, sanat yapılarını ve 
köprülerini yapmak veya yaptırmak. 

3- Asfaltı yapılmış olan köy yollarının asfalt yamalarını yapmak veya yaptırmak. 
4- Kar mücadele çalışmaları, yapmak ve yaptırmak.  
5- Tabii afetlerde felakete uğrayan insanların can ve mal kaybının korunmasında, enkaz 

kaldırma çalışmalarını, yapmak ve yaptırmak. 
6- Köy yolları ağında bulunan yolların, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, trafik işaret 

levhalarını yapmak veya yaptırmak. 
7- Köy ve bağlı mahallelerin isim levhalarını yapmak veya yaptırmak.  
8- Đl Özel Đdaresi ve KÖYDES programındaki işlerin, keşif (yaklaşık maliyet), ihale, 

kontrollük, geçici kabul, kesin kabul ve idari işleri yürütmek ve kesin hesaplarını yapmak veya 
yaptırmak. 

9- Birimle ilgili protokollü işleri yapmak. 
10-Yıllık uygulama programlarında yer alan projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak.  
11- Geçmiş yıllarda yapılan altyapı, mevcut köyyolları ve diğer tesislerin bakım, onarım ve 

işletilmesini yapmak ve yaptırmak.  
12- Projelerin kesin hesaplarını yapmak ve yaptırmak. 
13- Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyetler raporları hazırlamak ve ilgili makamlara 

sunmak. 
14- Birimin faaliyet alanı ile ilgili programlarının yılı içerisinde tamamlanabilmesi için gerekli 

denetim ve çalışmaları yapmak. 
15- Diğer Kanunlarla verilecek görevleri yapmak ve yaptırmak.  
16- Đl Özel Đdaresi yol ağında bulunan yolların 2918 Sayılı Yasa gereğince karayolları 

kenarında yapılacak ve açılacak tesisler ile ilgili geçiş yolu izinlerini vermek.  
17- 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilişiksizlik belgesinin 

aranması başlıklı 90. maddesi gereğince ihale yoluyla yaptırılan işlerde yüklenicileri ve bunların 
adreslerini yasal süresi içerisinde SGK Kurumuna bildirmek. 

18- Sosyal Güvenlik Kurumu prim ve idari para cezası borçlarının hak edişlerden mahsubu, 
ödenmesi ve ilişiksiz belgesinin aranması hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hakediş 
ödemelerinde ve teminat iadelerinde yönetmelik hükümlerini uygulamak. 

19- Amirlerin verdiği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 35 -

 
 
 
PLAN PROJE YATIRIM VE ĐNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

Bağlı alt birimler:  
 1. Etüt Proje Servisi 
 3. Yatırım ve Đnşaat Servisi 
 4. Yapı Kontrol Servisi  
1- Đl Özel Đdaresinin görev alanına giren yapım, bakım ve onarım işlerinin etüt ve proje 

çalışmalarını yürütmek. 
2- Etüt ve proje çalışması bitmiş işlerin yaklaşık maliyet hesaplarını yapmak. 
3- Đhale işlem dosyasını hazırlamak. 
4- 4734 Sayılı Kanun uyarınca ihale işlemlerini gerçekleştirmek. 
5- 4735 Sayılı Kanun gereğince ihalesi yapılmış işlerin sözleşmelerini yapmak. 
6-Sözleşmeye bağlanmış yapım, bakım ve onarım işlerinin yer teslimlerini ve  kontrollük 

hizmetlerini yürütmek. 
7-Yapımı devam eden işlerin hakedişlerinin düzenlenmesi ve düzenlenmiş hakedişlerin kontrol 

edilerek ödemeye hazır hale getirilerek ilgili birime ödeme için göndermek. 
8-Tamamlanmış yapım, bakım ve onarım işlerinin geçici ve kesin kabullerinin ilgili yönetmelik 

hükümleri doğrultusunda yürütmek. 
9-Yapım, bakım ve onarımı tamamlanmış işlerin ilgili kurumlara devrini sağlamak. 
10- Đl Özel Đdaresinin mülkiyetinde bulunan binalar ile görev alanında bulunan kurumlara ait 

binaların yapım, bakım ve onarım işlemlerinin yürütülmesinde, 4734 Sayılı Kamu Đhale Kanunu 4735 
Sayılı Kamu Đhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile yapım işleri genel şartnamesi ve 
sözleşme hükümlerine göre işlem yapmak. (sözleşmenin feshi, fiyat farkı, iş artışı, gecikme cezaları, 
teminat, yasaklama işlemleri ve kesin hesap işlemlerinin yapılması gibi.) 

11- 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ile ilgili görevleri yürütmek. 
12- Birimin faaliyet alanıyla ilgili yıllık çalışma programını stratejik plan doğrultusunda 

hazırlamak. 
13- Birimin hizmet alanıyla ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili 

makamlara sunmak. 
14- Birimle ilgili protokollü işleri yürütmek. 
15- 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilişiksizlik belgesinin 

aranması başlıklı 90. maddesi gereğince ihale yoluyla yaptırılan işlerde yüklenicileri ve bunların 
adreslerini yasal süresi içerisinde SGK Kurumuna bildirmek. 

16- Sosyal Güvenlik Kurumu prim ve idari para cezası borçlarının hak edişlerden mahsubu, 
ödenmesi ve ilişiksiz belgesinin aranması hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hakediş 
ödemelerinde ve teminat iadelerinde yönetmelik hükümlerini uygulamak. 

17-Amirlerin verdiği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak. 
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SU VE KANAL HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ  

1- Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun bir şekilde toprak ve su 
kanallarının korunmasını, geliştirilmesini sağlamak. 
 2- Sulama göleti  ve gölet ile ilgili tesislerin inşaatını yapmak. 
 3-Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin su kanalizasyon tesislerinin inşaatı, bakımı,onarımı, 
geliştirme ve işletme hizmetlerini, düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almak, bakım, onarım, işletme 
ve geliştirme hizmetlerine ait esasları tespit etmek bu konularla ilgili yönetmelik düzenlemek. 

4- Köy ve bağlı yerleşim birimlerine, askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli içmesuyu tesislerini 
yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak, bu maksatla umuma ait sular 
ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve tahsis edilmiş veya köyün, köylerin eskiden beri intifasında 
bulunmuş olan suları; köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin askeri garnizonlarının ihtiyacına göre 
tevzi etmek ve tahsis şeklini değiştirmek için meclise sunmak. 

5- Tarım ve hayvancılık tesisleri yapımıyla ilgili izin taleplerinde bulunan kişi ve kuruluşlara 
görüş bildirmek. 

6- Devletçe ikmal edilmiş sulama tesislerinden alınan veya her ne suretle olursa olsun tarım 
alanlarında bulunan suyun tarımda kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi, tarla başına kanalları, tarla içi 
sulama ve drenaj tesisleri gibi tarım sulaması hizmetlerini ve bu konularda gerekli diğer işleri yapmak. 

7- Arazi toplulaştırılması ve tarla içi geliştirme hizmetleri işlemlerini yürütmek.  
8- Yağışların ve sel sularının zararlarını önletici ve depolayıcı tarım arazileri için sulama suyu 

ve hayvanlar için içmesuyu sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesisleri yapmak ve yaptırmak. 
9- Debisi saniyede 500 litreye kadar olan sulara sulama tesisi kurmak, işletilmelerini sağlamak, 

aynı mahiyette evvelce yapılmış tesisleri ikmal, ıslah ve tevzi etmek ve işletmelerini sağlamak, Yer 
altı ve yerüstü kaynaklarına kapalı sistem sulama tesisi inşaatı yapmak veya yaptırmak.  

10- Toprak muhafaza arazi ıslahı ve drenaj tesislerini yapmak ve/veya yaptırmak.  
11- Y.A.S ve Y.Ü.S kaynak sularının kiraya verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.  
12- Grup içmesuyu tesislerinin işletilmesi ile ilgili grup ve birliklerin kurulmasını sağlamak.  
13-Tarımsal sulama ile ilgili olarak elektrik enerjisi bağlanabilmesi için teknik rapor 

düzenlemek. 
14- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile Kamu Đdarelerince Hazırlanacak 

Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre birimle ilgili yıllık faaliyet raporu 
hazırlamak.   

15- 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilişiksizlik belgesinin 
aranması başlıklı 90. maddesi gereğince ihale yoluyla yaptırılan işlerde yüklenicileri ve bunların 
adreslerini yasal süresi içerisinde SGK Kurumuna bildirmek. 

16- Sosyal Güvenlik Kurumu prim ve idari para cezası borçlarının hak edişlerden mahsubu, 
ödenmesi ve ilişiksiz belgesinin aranması hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hakediş 
ödemelerinde ve teminat iadelerinde yönetmelik hükümlerini uygulamak. 

17- Amirlerin verdiği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 37 -

 
 
 
ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ   
 
Bağlı Alt Birimler: 
      1- Atölye hizmetleri 
      2- Ambar, satınalma ve ikmal hizmetleri 
      3- Makine kiralama, işletme ve arazi kontrol hizmetleri 
Görev Yetki ve Sorumlulukları: 
 1- Đl Özel Đdaresi bünyesinde bulunan araç ve makinelerin faal ve göreve hazır halde 
tutulmalarını sağlamak. Bunun için gerektiğinde bütün araçların bakım, onarım ile ilgili iş ve 
işlemlerin yürütülmesi, ihtiyaç duyulacak yedek parça, akaryakıt ve diğer sarf malzemelerinin teminini 
sağlamak. 

2- Makine parkında bulunan araçların fenni muayeneleri ile zorunlu trafik sigortalarının 
zamanında yapılmasını sağlamak.  
 3- Makine parkında bulunan tüm araçların şoför ve operatörler tarafından aylık düzenli olarak 
işlenen makine kontrol kartlarındaki değerlere göre aylık akaryakıt, madeni yağ, lastik, patinaj zinciri, 
kayış, filtre ve diğer giderler dikkate alınarak randıman hesaplaması ve araçlara ait makine maliyet 
değerlerinin çıkartılmasını sağlamak.  

4- Ekonomik ömrünü doldurmuş makinelerin düşüm işlemlerini yapmak, yürürlükteki kanun 
ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Đl Özel Đdaresine teslim edilen hurda araçları teslim almak, diğer 
hurda malzemelerle birlikte Makine Kimya Enstitüsü’ne devrini sağlamak. 
 5-5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Đl Özel 
Đdaresine teslim edilen kaçak akaryakıt’ı muhafaza etmek. 

6- Đdaremiz makine parkına satın alma-hibe olarak eklenen makine ve ekipmanların sicil 
kartlarının düzenlenmesi ile trafik tescil işlemlerini yapmak.  
 7-Đl Genel Meclisince kabul edilen “Makine Kiralama Esasları” dâhilinde isteklilere makine 
parkındaki araç ve makineleri kiraya vermek ve ihtiyaç halinde ise idaremize araç ve makine kiralama 
işlemlerini yapmak.  

8- Đdaremize ait araç, gereç, iş makineleri ile ilgili personelin hazır tutularak talep üzerine 
görevlendirilmelerini sağlamak. 
 9-Đş makineleri ile araçların, çalışma ve arızalarının takibi için “aylık makine kartları”nın 
düzenlenmesini sağlamak, kontrolünü yapmak ve yılsonu icmallerinin çıkartılmasını sağlamak. 
 10- Đdaremizdeki mevcut taşıt ve makinelerde vuku bulan kazalarla ilgili olarak, kaza raporları 
ve hasar tespit raporlarının düzenlenmesini sağlamak. 

11- Arazi çalışmaları sırasında arızalanan araçların, bulundukları yerde arızalarının 
giderilmesini sağlamak, aksi durumlarda ise merkez atölyelerde onarım işlemlerini gerçekleştirmek. 
 12-Arızalı araçların parça gereksinimleri ile ilgili olarak katalog değerlerine göre yedek parça 
stok numaralarını belirlemek ve ambar mevcudiyetine göre, piyasadan temin işlemlerini 
gerçekleştirmek.  
 13- Amirlerin verdiği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak,  
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ĐMAR VE KENTSEL ĐYĐLEŞTĐRME MÜDÜRLÜĞÜ  
 
 

Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları dışında; 3194 Sayılı Đmar Kanunu, 5302 Sayılı Đl 
Özel Đdaresi Kanunu ve diğer kanunlardaki imar ile ilgili işlemler, Ulusal Adres Veri Tabanı iş ve 
işlemlerinin takibi, KUDEB iş ve işlemleri, Đl Çevre Düzeni Planları, Köy Gelişme Alanları ile ilgili 
faaliyetleri yürütür.  

Bağlı Alt Birimler: 
 1- Đmar Servisi 
 2- Adres kayıt Sistemi Servisi 
 3- KUDEB Servisi 
 4- Köy Gelişme Alanı  

1- Đmar Servisi:  
1) Köy yerleşik alan sınır tespitlerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak.  
2) Hali hazır harita yapımı, kontrollük ve onay işlemlerini yapmak veya yaptırmak.  
3) Đl Çevre Düzeni Planı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.  
4) Belediye ve Mücavir Alan sınırları dışındaki alanlarda her ölçekteki imar planlarını yapmak, 

yaptırmak ve onaya sunmak. 
5) Belediye ve Mücavir Alan sınırları dışındaki alanlarda imar uygulaması, Đfraz, Tevhit, Yola 

terk ve Đrtifak hakkı işlemlerini yapmak, yaptırmak ve onaya sunmak.  
6) Tapu Sicil Müdürlüklerinden gelen hisseli satış talepleri hakkında görüş bildirmek.  
7) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Adli mercilerden gelecek imar ile ilgili konularda görüş 

bildirmek. 
8) Đmar durumu vermek. 
9) Temel ve Yapı Ruhsatı vermek. 
10) Yapı Kullanma Đzin Belgesi vermek. 
11)Kaçak yapıların önlenmesi için denetim yapmak, kurallara uygun olmayanlara ceza kesmek 

ve yıkımı gereken kaçak yapılar için gerekli işlemleri yapmak.  
12)Teklif edilen mücavir alanları değerlendirerek mevzuat uyarınca gerekli işlemleri yürütmek.  
13) Đskan iş ve işlemleri ile ilgili diğer kişi ve kuruluşlardan gelen talepleri değerlendirmek.  
14)Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.  
15) Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara 

sunmak.  
16) EPDK’ya ibraz edilmek üzere asgari mesafe tespit tutanağı tanzim etmek.  
17) 5510 Sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca Đl Özel Đdaresi tarafından verilen yapı ruhsatı 

ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların 
verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri yasal süresi içerisinde SGK Kurumuna bildirmek. 

18) Ruhsat vermeye yetkili mercilerce verilen ruhsatların Sosyal Güvenlik Kurumuna 
gönderilmesi ile geçici iskan veya yapı kullanma izin belgesinin verilmesinde ilişiksiz belgesi 
aranması hakkında tebliğ hükümlerini uygulamak. 

19) Amirlerin verdiği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.  
2- Adres Kayıt Sistemi Servisi: 

 1) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” 
projesi kapsamında yürütülen faaliyetleri koordine etmek.  

2) Đl Özel idaresi görev alanına giren yerleşim alanlarındaki numarataj ve adrese dayalı kayıt 
işlemlerini yürütmek.  

3) Bu konuda faaliyet gösteren büroların ve personelin çalışmalarını koordine etmek.  
4) Amirlerin verdiği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.  
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3-KUDEB Servisi (Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu):  
1) KUDEB’ in kurulması ve faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaları koordine etmek.  
2) Đl genelinde bulunan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının tespit, 

tescil ve incelemesine yardımcı olmak, kayıtlarını tutmak,  Envanterini yapmak korunmalarına yönelik 
çalışmaları yürütmek, ilgili Kurumlarca ihtiyaç duyulan desteği sağlamak.  

3) Koruma Restorasyon Projeleri hazırlamak, teknik ve taleplerinin hazırlanması, yerel 
imkanlarla yapılabileceklerin süratle tamamlanmasını sağlamak, uygulamasını denetlemek. 

4) Arkeolojik ve Doğal Sitlerin tespiti ve korunması çalışmalarını organize etmek, Đlimizde 
yapılacak olan Arkeolojik Kazılara yön vermek ve desteklemek. 

5) Planlanan hizmetlerin yürütülmesi sırasında restore edilecek yapıya uygun taşların temin 
edileceği taş ocaklarını tespit etmek.   

6) Đl genelinde 5226 sayılı kanunla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanununun görev verdiği kurumlar ile Sivil Toplum Örgütleri, gönüllü sponsor kuruluşlar ve 
halkımızla iş birliğini sağlamak ve geliştirmek. 

7) Gerek Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca gerekse sponsorlarca yapılacak her türlü desteği 
koordine etmek.  

8) Toplumda bu konu ile ilgili ihtiyaç duyulan hizmetlerin yapılmasına yönelik koruyucu ve 
önleyici hizmetleri planlamak amacıyla gerekli planlamaları yapmak, uygulamak. 

9) Tarihi eserlerimizin tanıtım ve korunmasına yönelik olarak kurs, eğitim, seminer vb. 
organizasyonları planlayarak yürütmek, yayın yapmak. Toplumda Kültür Varlığı bilincini 
yerleştirmek. 

10) Restorasyon aşamasında çalışacak iş gücünün eğitimini sağlamak, kalıcı elemanlar 
yetiştirmek. 

11) Đl Özel Đdareleri bünyesinde kültür varlıklarının korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon ve 
restorasyon projeleri ile bunları tamamlayan raporları hazırlayacak ve uygulayacak proje büroları 
oluşturmak.  

12) Şahıslara ait öncelikli yapılarda izlenecek metotların tespit edilerek; devir, yardım, 
kredilendirme vb. gibi seçeneklerin sunulmasını sağlamak, bu yolla şahıslara ait özel mülkiyetteki 
yapıların korunma ve değerlendirilmelerini sağlamak. 

13) Kentsel Sit, Tarihi Sit, Arkeolojik ve Doğal Sitlerde korumaya yönelik olarak yapılacak 
denetimlere destek sağlamak.  

14) Đl genelinde yürütülen tarihi eserleri koruma ve restorasyon ile ilgili çalışmaları 
denetlemek. 

15) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gönüllü kişi ve kuruluşların tarihi eserlerle ilgili 
faaliyetlerini koordine etmek. 

16) Bu hizmetlerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının tespit, döküm ve koordinesini sağlamak.  
17) 2863 Sayılı Kanun ile değişik 5226 Sayılı kanun kapsamında kültür katkı paylarının 

tahsilatını yapmak.  
18) Đlçelerde Kültür ve Sanat hizmetlerini en üst düzeyde vermek üzere Kültür Sanat Evleri 

açılmasını sağlamak, bunların koordinasyonunu ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli desteği 
vermek. 

19) Amirlerin verdiği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak. 
4- Köy Gelişme Alanı:  

442 Sayılı Köy Kanunu ve ek olarak hazırlanan 3367 Sayılı Köy Gelişme Alanları ile ilgili 
Kanun hükümleri çerçevesinde, köylerde ilave yerleşim alanına ihtiyaç duyulduğu takdirde gerekli 
çalışmaları yürütmek. 
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HUKUK MÜŞAVĐRLĐĞĐ  

Kırklareli Đl Özel Đdaresi’nin ve bağlı birimlerinin hukuki danışmanlığı ve kurum ile ilgili tüm 
davaların takibinden sorumludur. Genel Sekretere bağlı olarak görev yapar.  

1- Özel Đdare ve diğer müdürlüklere ait her türlü hukuk ve ceza davaları ile icra işlemlerini ait 
olduğu yargı organı ve dairelerde ikame ve takip etmek, 

2- Đdare ve bağlı birimlerin ihale kanunları ve ihale sözleşme tasarıları ile ilgili inceleme 
yapmak ve görüş bildirmek. 

3- Her türlü yargı organı, hakim ve icra daireleri ile noterler tarafından Đl Özel Đdaresi’ne 
izafeten Đl Özel Đdaresi Tüzel Kişiliği’ne yapılan tebligatları kabul ile gereğini yerine getirmek. 

4-Sendika ile toplu iş sözleşmeleri görüşmelerine katılmak.  
5- Özel Đdare ve diğer Müdürlükler tarafından iletilen hususlarda hukuki görüş vermek. 
6-Gerektiğinde Özel Đdare ve diğer müdürlüklerin Kamu Đhale Kanununda öngörülen sözleşme 

tasarıları üzerinde inceleme yapmak ve görüş bildirmek.  
7- Kurumun çalışmalarına ilişkin Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı veya diğer Birim 

Müdürlerinin soracağı hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında 
görüş bildirmek.  

8-Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında 
almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esasa uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak. 

9- Vali’nin vereceği vekaletname çerçevesinde Đl Özel Đdaresi tarafından veya Đl Özel Đdaresi 
aleyhine açılan dava ve icra takiplerini Kurum adına takip etmek, sonuçlandırmak ve bu dava ve icra 
takiplerinde Kurumu temsil etmek. 

10-Kurumun amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 
çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Genel Sekretere sunmak. 

11- Vali ve Genel Sekreterin verdiği, mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.  
 
 

STRATEJĐ  GELĐŞTĐRME MÜDÜRLÜĞÜ  

 
1- Bütçe Servisi: 
 1-Đl Özel Đdaresi’nin Yıllık Bütçe hazırlığını yapmak, bütçe takvimine göre neticelendirmek.  
 2-Yatırım ve Çalışma Programı tekliflerini yapmak.  
 3- Bütçe içi aktarmalarını yapmak. 

4- Đlçe hesaplarının kontrollerini yapmak.  
 5-Đlçe evraklarını toplayarak inceleme sonucunda Sayıştay’a göndermek. Aylık hesap 
cetvellerini çıkarmak. 
 6- Ay sonu Merkez ödeme emirlerini vermek.  
 7-Köylere ve byapılan yardımların ödeneklerini ilçelere göndermek. Đlçe birliklerine gönderilen 
ödenekleri aktarmak. 

8-Kurumların Bakanlıklardan gelen  tahsisli ödeneklerinin Gelir ve Gider kayıtlarını ilgili 
tertiplere kaydetmek.  
 9-Muhtar maaşlarının ödeneklerinin bütçeleştirilmesini yapmak. 
 10- Đlçelerin Yılı Bütçelerini yapmak. 
 11-Đlçelere Yılı Bütçelerinin ödeneklerinin göndermek ve aktarımlarını yapmak.  

12- Đlçe Özel Đdarelerine Bütçede tertiplerindeki ödeneklerinden ödenek göndermek.  
 13- Yapılan her türlü harcamaların ödeneklerinin takibini yapmak. 
 14- Ek Bütçe yapmak. 
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 15- Kurumların Encümene ve Đl Genel Meclisine Bütçedeki Ödeneklerle ilgili tekliflerini 
yapmak. 

16- Kurumlar arası ve Bakanlık nezdinde çeşitli yazışmalar yapmak. 
 17- Kanunen ödenmesi gereken payların takibini yapmak.  
 18- Her türlü Gider ve Gelir Cetvellerini çıkartarak takibini yapmak. 
 19- Đl Genel Meclisi ve Đl Encümen Kararlarını uygulamak gerekli yazışmaları yapmak. 

20- Đl Özel Đdaresi’nin orta vadeli (5 yıllık) Stratejik Planını hazırlamak.  
 21- Đl Özel Đdaresi’nin Yıllık Performans Programını yapmak. 
 22- Đl Planlama Koordinasyon Kurumuna yatırımcı kuruluş raporu formlarını göndermek. 

23- Devlet Planlama Teşkilatına 3 ayda bir formları doldurup göndermek. 
 24- Đl Encümeninden ve Đl Genel Meclisinden çıkan kararlar doğrultusunda gereken işlemleri 
yapmak. 
 25- Yıllık Faaliyet Raporlarını hazırlamak. 

26- Yıllık Yönetim Dönemi Hesabı ile Kesin Hesabının çıkarılarak ilgili mercilere 
gönderilmesini sağlamak. 
 27- Kırklareli Đl Özel Đdare Bütçesinin Köylere Yardım Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım ve 
Harcama Esas ve Usullerini Gösterir Yönetmelik kapsamında köy muhtarlıklarından gelen yardım 
taleplerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 

28- Yoksullara mikro kredi verilmesine ilişkin yönetmelik gereğince iş ve işlemleri yürütmek.  
 29- Ödül Yönergesi Yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.  
 30- Amirlerin verdiği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.  
 
2- Proje Servisi: 
 1- Avrupa Birliği ve Trakya Kalkınma Ajansı ve diğer hibe destekli projeleri hazırlamak. 
 2- Đl Özel Đdaresinin görev alanına giren konularda projeler üretmek. 
 3- Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve 
bünyelerinde bulunan proje birimleri ile ARGE merkezleri arasında işbirliği gerçekleştirmek ve ortak 
projeler üretmek.  
 4- Diğer kamu kurum ve kuruşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler 
geliştirmek.  
 5- Đlgili kuruşlarca ilan edilen ulusal ve uluslar arası proje teklif çağrılarını takip ederek, Đl Özel 
Đdaresinin ilgili birimlerine duyurmak ve uygun konularda proje üretimi gerçekleştirmek. 
 6- Diğer kamu kurum ve kuruşları ile AB Projeleri kapsamında diğer ülke kurumlarınca iletilen 
ortaklık taleplerini değerlendirmek. 
 

 
RUHSAT VE DENETĐM MÜDÜRLÜĞÜ 
 
 

5302 Sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Đşyeri Açma 
ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre Belediye sınırları ve mücavir alan 
sınırları dışında; Đşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının verilmesi ve denetlenmesi, 3213 Sayılı Maden 
Kanununa göre 1 (a) Grubu (Kum, Çakıl, Ariyet Malzemesi) Maden Ruhsatlarının verilmesi ve 
denetlenmesi, ruhsata aykırı hareket eden kişi ve kuruluşlara uygulanacak idari yaptırım iş ve 
işlemlerinin yürütülmesi ile görevlidir.  

Bağlı alt birimler:  
 1- Ruhsat Hizmetleri Servisi 
 2- Denetim Hizmetleri Servisi  

1- Ruhsat Hizmetleri Servisi:  
1- 3213 sayılı Maden Kanunu ve bu kanuna ait yönetmelikler gereğince verilen görevleri 

yapmak. 
2- 5302 Sayılı Đl Özel Đdare Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu ve 

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2005/9207 sayılı Đşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatlarına Đlişkin Yönetmeliğe göre, Belediye Hududu ve Mücavir alanı dışında kalan 
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Umuma Açık Đstirahat ve Eğlence yerlerinin incelenerek, ruhsatlandırılmasını yapmak, ilgili mevzuat 
hükümleri doğrultusunda Đl Özel Đdaresinin görev alanına giren mahallerde sıhhi, gayrısıhhi 
müesseselerin ruhsatlandırılma işlemlerini yürütmek.  

3- Doğal mineralli sular ve jeotermal sularla ilgili olarak ruhsatlandırma iş ve işlemlerini 
yapmak.  

4- Kamu kurum ve kuruluşlarına “hammadde üretim izin belgesi” vermek. 
5- 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanunun ek 1. maddesi kapsamında satış belgesi vermek ve gerekli denetim, belgelerin iptali ve iptale 
ilişkin itirazlar ile diğer idari yaptırımlara ilişkin hizmetleri yapmak.  

6- 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamında Đl Özel 
Đdaresine ait görevleri yürütmek.  

7- 5179 Sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun’un 4. maddesine istinaden çıkarılan “Gıda ve 
Gıda Đle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Đşyerlerinin Çalışma Đzni ve Gıda Sicili ve Üretim 
Đzni Đşlemleri ile Sorumlu Yönetimi Đstihdamı Hakkında Yönetmelik” gereğince “Gıda Sicili” vermek.  

8- 5302 Sayılı Kanunda belirtilen çevre koruma ve kontrolü ile ilgili Đl Özel Đdaresi’ne verilen 
yetkiler çerçevesinde gerekli kontrolleri yapmak ve tedbirler almak. 

9- Maden Kanunu ve Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu kapsamına giren cezai işlemlerle ilgili 
Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapmak ve cezai işlemleri gerekli organlara bildirmek.  

10-Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak. 
  

11- Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara 
sunmak. 

12- 5510 Sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca Đl Özel Đdaresi tarafından verilen yapı ruhsatı 
ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların 
verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri yasal süresi içerisinde SGK Kurumuna bildirmek. 

13- Ruhsat vermeye yetkili mercilerce verilen ruhsatların Sosyal Güvenlik Kurumuna 
gönderilmesi ile geçici iskan veya yapı kullanma izin belgesinin verilmesinde ilişiksiz belgesi 
aranması hakkında tebliğ hükümlerini uygulamak. 

14- Amirlerin verdiği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.  
 
 
 
 
2- Denetim Hizmetleri Servisi:  

1- 3213 sayılı Maden Kanunun uyarınca  I (a) Grubu (kum ve çakıl) maden  alanlarının Maden 
işletme ve sevkıyatının Maden Kanunu ve I (a) Grubu Madenleri Đle Đlgili  Uygulama Yönetmeliği’ne  
uygun olarak; sevk fişi ile, ruhsatlı alanlardan yapılıp yapılmadığının sürekli olarak denetlemek, 
izinsiz sevkıyata müsaade etmemek. 

2- 3213 sayılı Maden Kanunun uyarınca işletilen tüm maden sahalarındaki maden sevkıyatının 
Maden Kanunu ve Maden Kanunun Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak yapılıp yapılmadığını, 
(MTA gibi ihtisas kuruluşlarından alınacak elamanlarla birlikte) sürekli denetlemek. 

3- Umuma Açık Đşyerleri ile Sıhhi Đşyerlerine ait açma ve kapama saatlerinin belirlenmesi için 
Đl Encümenine teklifte bulunmak  ve denetimine dair iş ve işlemleri yapmak.  

4- Yasal mevzuat gereği uygulanacak  Đdari Para Cezalarının 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda 
belirlenen yeniden değerleme oranı nispetinde her yıl yeniden Đl Encümeni tarafından belirlenmesi için 
gerekli iş ve işlemleri yapmak. 

5- 3621 Sayılı Kıyı  Kanunu ile ilgili denetim ve kontrol işlemlerini yürütmek. 
6-Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.  
7- Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara 

sunmak.  
8- Amirlerin verdiği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak 
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DESTEK HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ  
 

Bağlı alt birimler:  
* Đhale Hizmetleri Servisi 

 
Đhale Hizmetleri Servisi:  
 1-  5302 Sayılı Yasa gereğince, Đl Özel Đdaresinin görev alanına giren konularda mal, hizmet ve 
danışmanlık hizmet alımı ihale işlemlerini ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek. 
 2- Mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımı ihalelerini 4734 Sayılı Kamu Đhale Kanunu, 4735 
Sayılı Kamu Đhale Sözleşmesi Kanunu, Muayene ve Kabul yönetmelikleri ve diğer ilgili mevzuat 
hükümlerine göre gerçekleştirmek. 

3- Đhale işlem dosyasını hazırlamak. 
 4- 4734 Sayılı Kanun uyarınca ihale işlemlerini gerçekleştirmek. 
 5- 4735 Sayılı Kanun gereğince ihalesi yapılmış işlerin sözleşmelerini yapmak. 
 6-Sözleşmeye bağlanmış mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları işlerinin muayene ve  
kabul işlemlerini yürütmek. 

7- Taşınır Mal Yönetmeliğine göre gerekli teslimleri sağlamak.  
 8- Hizmet alımı devam eden işlerin hakedişlerinin düzenlenmesi ve düzenlenmiş hakedişlerin 
kontrol edilerek ödemeye hazır hale getirilerek ilgili birime ödeme için göndermek.  
 9- Mal ve Hizmet alımı tamamlanmış işlerin ilgili kurumlara devrini sağlamak. 

10- Đl Özel Đdaresi ile görev alanında bulunan kurumlara ait mal ve hizmet alımları işlemlerinin 
yürütülmesinde, 4734 Sayılı Kamu Đhale Kanunu 4735 Sayılı Kamu Đhale Sözleşmeleri Kanunu ve 
ilgili yönetmelikler ile sözleşme hükümlerine göre işlem yapmak. (sözleşmenin feshi, fiyat farkı, iş 
artışı, gecikme cezaları, teminat, yasaklama işlemleri yapılması gibi.) 

11- Birimin faaliyet alanıyla ilgili yıllık çalışma programını stratejik plan doğrultusunda 
hazırlamak. 

12- Birimin hizmet alanıyla ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili 
makamlara sunmak. 

13- Birimle ilgili protokollü işleri yürütmek.  
14- 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilişiksizlik belgesinin 

aranması başlıklı 90. maddesi gereğince ihale yoluyla yaptırılan işlerde yüklenicileri ve bunların 
adreslerini yasal süresi içerisinde SGK Kurumuna bildirmek. 

15- Sosyal Güvenlik Kurumu prim ve idari para cezası borçlarının hak edişlerden mahsubu, 
ödenmesi ve ilişiksiz belgesinin aranması hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hakediş 
ödemelerinde ve teminat iadelerinde yönetmelik hükümlerini uygulamak. 

16-Amirlerin verdiği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak. 
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ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ  
 

 Kırklareli Đl Özel Đdaresi’nin insan kaynaklarına ilişkin görevlerinin planlanması, yürütülmesi 
koordine edilmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmekle görevlidir. 

1- Đl Özel Đdaresi hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için insan kaynaklarının 
kısa ve uzun vadeli olarak planlamasını yapmak. 

2- Đnsan kaynağından daha etkin ve verimli bir şekilde yararlanılabilmesi için gerekli 
çalışmaların yapılmasını sağlamak. 

3- Özel Đdare hizmetlerindeki değişme ve gelişmelerin ışığında norm kadro çalışmalarının 
sürekliliğini sağlamak. 

4- Đl Özel Đdaresinin işgücüne ilişkin ihtiyaç duyulan personel alımlarını yapmak.  
5- Memur, işçi ve diğer personelin özlük işlemlerini ilgili mevzuata uygun bir şekilde 

yürütmek.  
6- Personel hukukuna ilişkin yeniliklerin ve mevzuat değişikliklerinin takip edilerek 

uygulanmasını sağlamak.  
7- Toplu iş sözleşmesi dönemlerinde yasal işlemlerin hazırlanması ve takibini gerçekleştirmek.  
8- Özel Đdare personeli ile ilgili bilgilerin veri tabanı haline getirilmesini sağlamak.  
9- Đl Özel Đdaresinin iş ve işlemleriyle ilgili yasal mevzuat ve planlar çerçevesinde hizmet 

politikasının belirlenmesi, bu hizmetlerin geliştirilmesi, etkinlik ve verimliliğin artırılması, ortaya 
çıkacak aksaklıkların giderilmesi hususlarında gerekli çalışma ve araştırmaları yapmak veya 
yaptırmak. 

10- Amirlerin verdiği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.  
Bağlı Alt Birimleri :  
 1- Personel Servisi 
 2- Eğitim ve Sosyal Đşler Servisi 

1- Personel Servisi:  
1- Personelin (Memur-işçi-geçici işçi-sözleşmeli) özlük işlemlerine ilişkin kayıtları tutmak. 
2- Atama ve nakil ile ilgili işleri yürütmek.  
3- Personelin derece ve kademe terfilerini yapmak. 
4- Memur ve işçi personelin emeklilik iş ve işlemlerini yapmak. 
5- Memurların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenlenmesi, işçi 

personelin unvan ve pozisyon değişikliği sınavlarını gerçekleştirmek.  
6- Personelin vekalet, görevlendirme, izin, hastalık izni onayları ve benzer işlemler ile ilgili 

hizmetleri yürütmek.  
7- Personelin, 5510 Sayılı Kanun gereği, Sosyal Güvenlik Kurumu Đşe Giriş ve Đşten Çıkış 

işlemlerini sonuçlandırmak.  
8- Memur ve işçi personelin Disiplin ile ilgili işlemlerini yürütmek.  
9- Đşçi statüsündeki çalışanların işe alınması ve özlük işlemlerinin takibi ve sicil dosyalarını 

düzenlemek. 
10- Sendikalar ile ilişkileri ve toplu iş sözleşmelerine ilişkin işlemleri yürütmek.  
11-Đnsan kaynakları bilgi bankası oluşturmak. 
12- Personel hareketlerinin belirli periyotlar halinde istatistikî bilgilerini düzenlemek. 
 13- Özel Đdare birimlerinde, ilgili mevzuat gereği staj çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek.  
14- Geçici işçi iş ve işlemlerini yürütmek.  
15-Norm Kadro ilke ve standartlarının uygulamasını yapmak. 
16- Sözleşmeli personel ve geçici işçilerin, her türlü sözleşme ve  özlük işlemlerini takip 

etmek. 
17-5233 Sayılı Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunu gereği 

iş ve işlemleri yapmak. 
18- 4207 Sayılı Kanun gereğince gerekli iş ve işlemleri sonuçlandırarak ilgili Birimlere rapor 

halinde bildirmek. 
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19- 3628 Sayılı Kanun gereği mal bildirim beyannameleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 
20- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile Kamu Đdarelerince Hazırlanacak 

Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre birim ile ilgili yıllık faaliyet raporu 
hazırlamak, gerçekleştirme görevlisi iş ve işlemlerini yürütmek. 

21- Amirlerin verdiği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.  
2- Eğitim ve Sosyal Đşler Servisi: 
 1- Đl Özel Đdaresi personelinin hizmet içi eğitimlerini organize etmek. 
 2- Đl Özel Đdaresi hizmetlerinde verimliliği arttırmak. 

3- Đnsan kaynakları yönetimi alanındaki son gelişmeleri personele aktarmak, çalışanların bilgi 
ve becerilerini geliştirmek üzere hizmet içi eğitim, seminer, çalıştay, panel, konferans v.b. etkinlikleri 
yapmak veya yaptırmak, bu tür etkinliklere ilgili personeli görevlendirmek.  
 4- Đl Özel Đdaresine ait misafirhanenin bakım ve temizliği, misafirlerin yerleştirilmesi iş ve 
işlemleri yapmak.  

5- Đlimiz Demirköy Đlçesi Đğneada beldesinde bulunan eğitim ve dinlenme tesislerinin açık 
olacağı dönemleri ve katılım ücretlerinin tespiti ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 
 6- Amirlerin verdiği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak. 
  
 
SĐVĐL SAVUNMA UZMANLIĞI 

 
1-Sivil Savunma ile ilgili hazırlanması gereken her türlü planı hazırlamak ve ilgili makamlara 

göndermek. 
2-Büyük yangınlar, yıkım, sel baskını, kuraklık, çevre kirlenmesi ve salgın hastalıklar 

döneminde halka götürülen kurtarma, ilk yardım, geçici olarak barındırma, yedirme, giydirme ve 
sosyal yardım sağlama hizmetlerini sağlamak amacıyla gerekli planlamaları yapmak. 

3-Đdareye ait bütün bina ve tesislerin korunması amacıyla 8 er saatlik 3 vardiya olarak 
nöbetlerin tutulmasını sağlamak.  

4-Đl genelinde acil durumlarda ihtiyaç duyulacak bütün altyapıyı kurmak,  geliştirmek, işler 
durumda tutmak,  bu amaçla gerekli teçhizat, ekipman ve personeli temin etmek, acil hallerde planlar 
dahilinde ve ilgili kuruluşlarla birlikte müdahale etmek.  

5-Afet sonrası geçici olarak barındırma, yedirme, giydirme ve sosyal yardım sağlama 
hizmetlerini ilgili kuruluşlarla birlikte sağlamak. 

6- Amirlerin verdiği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.  
 
 
AFET VE ACĐL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ  
 
   5902 Sayılı Kanunun 18. maddesinde, il özel idaresi bünyesinde, valiye bağlı il afet ve acil 
durum müdürlüklerinin kurulacağı, müdürlüğün sevk ve idaresinden Vali’nin sorumlu olduğu 
belirtilmektedir. Bu kapsamda il özel idaresi bünyesinde direkt Valiye bağlı olarak çalışacak olan afet 
ve acil durum müdürlüğünün görevleri şunlardır. 
 

1) Đlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek.  
 2) Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve 
kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak. 
 3) Đl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek.  

4) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek. 
 5) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak. 
 6) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili 
akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek. 
 7) Đl ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak. 
 8) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, 
beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için 
depolar kurmak ve yönetmek.  
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 9) Đlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine 
ilişkin görevleri ilde yerine getirmek.  

10) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak.  
 11) Đl kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak.  
 12) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile 
ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.  

13) Sivil Savunma ile ilgili hazırlanması gereken her türlü planı hazırlamak ve ilgili makamlara 
göndermek. 
 14) 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunun 69. uncu maddesi uyarınca Acil Durum Planı 
hazırlanması ve yürütülmesini sağlamak. 

15) Büyük yangınlar, yıkım, sel baskını, kuraklık, çevre kirlenmesi ve salgın hastalıklar 
döneminde halka götürülen kurtarma, ilk yardım, geçici olarak barındırma, yedirme, giydirme ve 
sosyal yardım sağlama hizmetlerini sağlamak amacıyla gerekli planlamaları yapmak. 

16) Đl genelinde Acil durumlarda ihtiyaç duyulacak bütün altyapıyı kurmak, geliştirmek, işler 
durumda tutmak,  bu amaçla gerekli teçhizat, ekipman ve personeli temin etmek,  acil hallerde planlar 
dahilinde ve ilgili kuruluşlarla birlikte müdahale etmek. 

17) Afet sonrası geçici olarak barındırma, yedirme, giydirme ve sosyal yardım sağlama 
hizmetlerini ilgili kuruluşlarla birlikte sağlamak. 

18) Gönüllü kurum, kuruluş ve kişilerle koordinasyon sağlamak. 
  19) Amirlerin verdiği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak. 
 
 
 
ĐLÇE  ÖZEL ĐDARE MÜDÜRLÜKLERĐ 

 
1) Đl Özel Đdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli mali hizmetleri yürütmek. 
2) Đl Özel Đdaresinin yetki ve sorumluluğunda bulunan hizmetleri Kaymakama bağlı olarak 

devir edilen yetki çerçevesinde yürütmek. 
3) Đl Özel Đdaresinin Đlçe bütçesinde bulunan veya yılı içinde aktarılan ödeneklerin 

kullanılmasını mevzuat çerçevesinde yürütmek. 
4)Kaymakamlık Makamı ile Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliği tarafından verilen emir ve 

talimatları yerine getirmek. 
5)Amirlerin verdiği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.  

 
6- YÖNETĐM VE ĐÇ KONTROL SĐSTEMĐ 

 
Vali, Đl Özel Đdaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisidir. 

Vali, Đl Özel Đdaresinin en üst amiri olarak Đl Özel Đdaresi teşkilatını sevk ve idare etmek,               
Đl Özel Đdaresinin hak ve menfaatlerini korumak, Đl Özel Đdaresinin stratejik plana uygun olarak 
yönetmek, Đl Özel Đdaresinin stratejilerini hazırlamak ve uygulamak, bu stratejilere uygun olarak 
bütçeyi, Đl Özel Đdaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak 
ve uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak,  Đl Özel Đdaresini 
Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya 
vekil tayin etmek, Đl Encümenine başkanlık etmek, Đl Özel Đdaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını 
idare etmek, Đl Özel Đdaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek, yetkili organların kararını 
almak şartıyla sözleşme yapmak, il genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak, Bütçeyi 
uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak, Đl Özel Đdaresi 
personelini atamak, Đl Özel Đdaresi,  bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek, şartsız bağışları 
kabul etmek, Đl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak, bütçeye 
yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, Kanunlarla Đl Özel Đdaresine verilen ve il genel 
meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak 

Genel Sekreter, Đl Özel Đdaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat 
hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, 
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stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi 
kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. 

Đl Genel Meclisi, Đl Özel Đdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere 
göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. Đl Genel Meclisi seçim sonuçlarının ilanını 
izleyen beşinci gün kendiliğinden toplanır. Bu toplantıda meclise en yaşlı üye başkanlık eder. Meclis 
bu toplantıda, üyeleri arasından ve gizli oyla meclis başkanını seçer. Đl genel meclisinin çalışmalarına 
ilişkin esas ve usuller Đçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Yönetmelikle düzenlenmektedir. 

Đl Genel Meclisi, il genel meclisince belirlenecek bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası meclis 
tarafından önceden belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Kasım ayı toplantısı dönem başı 
toplantısıdır. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en 
çok beş gündür. Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere ve valiye 
önceden bilgi vermek kaydıyla meclis başkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının 
yeri ve zamanı mutat usullerle il halkına duyurulur. 

Đl Encümeni, valinin başkanlığında il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için 
gizli oyla seçeceği beş üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri 
arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter 
başkanlık eder. 

 
Đl Özel Đdaresinin organları;  il genel meclisi, il encümeni ve validen oluşmaktadır. 
 
Đç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikaların ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin 

etkili,ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe 
kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir 
olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon,yöntem,süreç ile iç 
denetimi kapsayan mali ve diğer kontrollerin bütünüdür. 

Đç kontrol 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır.Đç 
kontrolün amacı; kamu gelir,gider,varlık ve yükümlülüklerinin etkili,ekonomik ve verimli bir şekilde 
yönetilmesini, kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet 
gösterilmesini,her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, karar 
oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, iç kontrol 
faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde 
yoğunlaşmasını, sağlamaktır.Đç denetim aynı zamanda iç kontrolün bir unsurudur. Đç denetim 
idaremizde Đl Genel Meclis Üyelerinin kendi aralarından seçerek oluşturduğu Denetim Komisyonu 
tarafından yapılmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 



 - 48 -

 
 

AMAÇ 
 VE 

HEDEFLER 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 - 49 -

 
II - AMAÇ VE HEDEFLER 
 
A- ĐDARENĐN AMAÇ VE HEDEFLERĐ: 
 
I. KURUMSAL YAPININ GELĐŞTĐRĐLMESĐ 
 
1. Stratejik Amaç 
Makine parkında bulunan araçların bakım ve onarımlarının yapılarak yedek parçalarının temin 
edilmesi işlemlerini yürütmek. Köy yolları ve köy içme suları yapım ve bakım işlerinde araçların tam 
verimli olarak çalışmasını ve kış aylarında kapanan köy yollarının ulaşıma açılmasını sağlamak. 
 
1.1. Hedef: Makine parkında bulunan araçların bakım ve onarımlarının yapılarak yedek 
parçalarının satın alınarak temini. 
 
Faaliyet 1.1.1: Makine parkı araçlarından arızalı olanlar, revizyonu yapılacak olanların parçaları ve 
normal sarf malzemelerinin temin edilmesi ile ilgili olarak 4734 Sayılı Kamu Đhale Kanununun ilgili 
hükümleri uyarınca alım işini gerçekleştirmek, muayene ve kabulü yapılacaktır. 
 
Faaliyet 1.1.2: Makine parkında bulunan tüm araçların şoför ve operatörler tarafından aylık düzenli 
olarak işlenen makine kontrol kartlarındaki değerlere göre aylık akaryakıt, madeni yağ, lastik, patinaj 
zinciri, kayış, filtre ve diğer giderler dikkate alınarak randıman hesaplaması ve araçlara ait makine 
maliyet değerleri çıkarılmaktadır. Makine parkında bulunan tüm araçların fenni muayeneleri, zorunlu 
trafik sigortaları ve ekonomik ömrünü doldurmuş hurdaya ayrılacak araçların tüm işlemleri takip 
edilecektir. 
 
1.2. Hedef: Köy yolları ve köy içme suları yapım ve bakım işlerinde araçların tam verimli olarak 
çalışmasını ve kış aylarında kapanan köy yollarının ulaşıma açılmasını sağlamak. 
 
Faaliyet 1.2.1: Makine parkımızda kayıtlı bulunan tüm hizmet araçları ve iş makineleri; görev alanı 
kapsamında bulunan köy yollarının yapım çalışmaları sırasında meydana gelen arızaların giderilmesi 
ile ilgili olarak atölyede bulunan postalara işin tevziini yapılacaktır. 
 
Faaliyet 1.2.2: Arızalı araçların parça gereksinimleri ile ilgili olarak katalog değerlerine göre yedek 
parça stok numaralarını belirlemek  ve ambar mevcudiyetine göre piyasadan temini konusunda Đkmal 
Mühendisliğine talepte bulunulacaktır. 
 
Faaliyet 1.2.3: Arızalı araç veya iş makinesinin tamiratı ilgili postada yapıldıktan sonra aracın 
çalışabilirliği yol veya iş tecrübesi yapılarak eksiklikleri tamamlamak ve aracın iş emri kapatılarak 
çalışmaya gönderilecek şekilde Đşletme Mühendisliğine teslim edilmesini sağlanacaktır. 
  
Faaliyet 1.2.4: Ambarda stok durumunda bulunan malzemeleri, stok sahasında bulunan ranzalarda 
araç kodlarına ve yedek parça stok numaralarına göre muhafaza edilmelerini sağlamak.Yedek parça 
hareketlerini mevcut bilgisayar programına göre işlenmesini sağlamak Taşınır Mal Yönetmeliğine 
göre envanter sayımlarının yapılarak kayıt altına alınmasını sağlanacaktır 
Faaliyet 1.2.5: Önceki yıllarda yedek parça ambarına intikal etmiş ölü stok diye tabir edilen parçalar 
tekrar kullanılmayacağı için bunların tespitini yapmak ve komisyon marifetiyle kayıttan düşümü 
sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 1.2.6: Đl Özel Đdaresi Hizmet Birimlerinde program çerçevesinde içme suyu şebekeleri ile 
ilgili malzemeler (dalgıç pompalar, santrifüj pompalar, vanalar, pislik tutucular, çek valflar, PVC-çelik 
çekme-Asbest borular, yangın hidrantları, elektrik panoları, çeşitli boru ekleme, conta ve fitings 
parçaları, enerji nakil kabloları), H.Đ.S. göletleri ile ilgili malzemeler (çelik çekme borular, pislik 
tutucular, çek valflar, çimento, demir kum), bina tesis onarımı ile ilgili malzemeler ( çimento, kum, 
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demir, çatı malzemeleri, sıhhi tesisat-yangın-ısıtma, elektrik ile ilgili malzemeler), hizmet birimleri ile 
ilgili tüm temizlik sarf malzemelerin stoklanması, ambar giriş ve çıkış işlemleri yapılacaktır. 
 
Faaliyet 1.2.7: Demirbaş eşya ve mefruşat, belirli bir süresine bağlı olmaksızın uzun zaman muhafaza 
ve kullanılabilen malzeme olup; bu malzemeleri 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olan Taşınır 
Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tüm demirbaş kayıtları düzenli olarak tutulacaktır. Ayrıca; 
demirbaş kayıtlarına uygun olarak demirbaş malzemeler bulundukları odada kullanılacak, Kurum 
Amiri onayı olmadan yerlerinin değiştirilmemesini sağlanacaktır. 
 
2. Stratejik Amaç 
Köy yerleşim alanlarını planlı, düzenli, yaşanabilir ve alt yapısı hazır yeni yerleşim yerleri haline 
getirmek. 
 
2.1. Hedef: Belediye ve mücavir alan sınırları dışında yapılacak her türlü yapının 3194 sayılı 
Đmar Kanununa ve ilgili yönetmeliklere uygun planlı ve ruhsatlı yapılanmasını sağlamaktır.  
 
Faaliyet 2.1.1: Đnşaat Đzin Belgeleri (Đnşaat ruhsatları) verilecektir. 
 
Faaliyet 2.1.2 Bina Kullanım Đzin Belgeleri (Yapı kullanma izin belgeleri) verilecektir. 
 
Faaliyet 2.1.3 Đfraz, Tevhit, Đhdas, Terk işlemleri yapılacaktır. 
 
Faaliyet 2.1.4 3194 sayılı imar Kanunu ve 1/100.000 ölçekli Trakya alt bölgesi Ergene Havzası Çevre 
Düzeni Planı Uygulama  Hükümleri doğrultusunda gelişme gösteren (ihtiyaç duyulan) köylere 
komisyon kurularak Köy Gelişme Alanları çalışması yapılacaktır. 
 
Faaliyet 2.1.5 Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kalan yerlerde gayri sıhhi müessese, sıhhi 
müessese ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat verilmesi sağlanacaktır. 
Faaliyet 2.1.6 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre hazırlanan ve adres standartlarının 
belirlendiği 31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Adres ve 
Numaralamaya Đlişkin Yönetmeliğe göre işlemleri yaptırmak. 
 
Faaliyet 2.1.7 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre taşınmaz kültür ve 
tabiat varlıkları ile ilgili işlemler ve uygulamalar yürütülüp, denetimleri yapılacaktır. 
 
3. Stratejik Amaç 
Đlimizin Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun şekilde, toprak ve su 
kaynaklarını köylerde yaşayan halkımızın hizmetine sunarak halkın gelişmişlik seviyesini yükseltmek. 
 
3.1. Hedef: Halkın gelişmişlik seviyesini yükseltmek amacıyla yeni etüt ve projeler üretmek. 
 
Faaliyet 3.1.1 Köy yolu ağını güncel tutmak ve standartlarının belirlenmesi, bu yolları standart hale 
getirmek maksadıyla projelerin yapılması veya yaptırılması, köy içi yollarının projelerinin yapılması 
veya yaptırılması, bu yollar üzerinde yapılacak olan köprülerin ve sanat yapılarının etüde ve 
projelerinin yapılması veya yaptırılması sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 3.1.2 Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun şekilde, toprak ve 
su kaynaklarını çiftçilerin hizmetine götürmek amacıyla gerekli etüt ve projelerin yapılması veya 
yaptırılması sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 3.1.3 Köy ve bağlı yerleşim birimlerinde içmesuyu ihtiyacı için gerekli olan tesislerin 
yapılması veya yaptırılması, var olan tesislerin geliştirilmesi amacıyla ikmal onarım projelerin 
yapılması veya yaptırılması sağlanacaktır. 
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Faaliyet 3.1.4 Köy ve bağlı yerleşim birimlerinde terfili içmesuyu tesislerinde enerji nakil hattı 
projelerinin yapılması veya yaptırılması sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 3.1.5 Köy ve bağlı yerleşim birimlerinde kanalizasyon tesislerinin projelerinin yapılması 
veya yaptırılması sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 3.1.6 Sahipli veya köyün bedeli mukabili iktisap ettiği sularla içmesuyu tesislerinin yapılması 
ve su yollarının geçirilmesi için gerekli olan arazinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince 
kamulaştırılması ve gayrimenkul üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi amacıyla gerekli olan 
kamulaştırma planlarının yapılması veya yaptırılması sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 3.1.7 Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan makilik alanların 
alt yapı tesislerini imar, ıslah ve ihya etmek için gerekli olan projeleri hazırlanması veya hazırlatılması 
sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 3.1.8 Sulama tesisleri ile tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili projeleri yapılması veya 
yaptırılması; ekonomik üretime imkan veremeyecek derecede parçalanmış, dağılmış, şekilleri 
bozulmuş tarım arazilerinin teknik, ekonomik ve işletme imkanları ölçüsünde toplulaştırılması 
amacıyla gerekli olan plan ve projelerin yapılması veya yaptırılması sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 3.1.9 Đl Özel Đdaresinin ihtiyacı olan idari ve sosyal tesislerin plan ve projelerinin yapılması 
veya yaptırılması sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 3.1.10 Kredilerle finanse edilen hizmetlerle ilgili projeleri yapılması veya yaptırılmasını, 
uygulanmasının takip edilmesi sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 3.1.11 Hizmet için lüzumlu olan her türlü harita, istikşaf, araştırma, etüt proje, rasat, 
istatistik, envanter, birim fiyat ve analiz gibi işlerin yapılması veya yaptırılması sağlanacaktır. 
Faaliyet 3.1.12 Evvelce dağıtılan toprakların dağıtım tarihindeki meri mevzuat hükümlerine uygun 
olarak işletilmeyenlerin geri alınması ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 3.1.13 5302 Sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu’nun 43. maddesine istinaden Đl Genel Meclisi’nin 
Đl Encümeni’ne verdiği yetkiye dayanılarak talebi ve uygun görüldüğü hallerde parasal yardımların 
(köylere, birliklere, vakıf ve kamu yararına çalışan derneklere) yapılması sağlanacaktır. 
 
4. Stratejik Amaç 
5302 sayılı yasa ve diğer kanunlarla Đl Özel Đdaresine verilen görev ve sorumlulukların daha etkin 
yürütülebilmesi için imkanlar ölçüsünde kullanılacak her türlü kaynağı açık, katılımcı, saydam ve 
hesap verebilir bir anlayışla hizmete sunmak. 
 
4.1. Hedef: 5302 Sayılı Đl Özel Đdaresi kanununda öngörülen faaliyetler ve kurumsal yapı 
dikkate alınarak hizmetlerin etkili, verimli ve koordineli bir çalışma ortamı sağlamak için 
personele fiziki ortam sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 4.1.1 Kırklareli Đl Özel Đdaresinin düzenlemiş olduğu Kamu Đç Kontrol Eylem Planına uygun 
olarak hareket edilmesi sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 4.1.2 Coğrafi bilgi sisteminin güncel hale gelmesi sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 4.1.3 Üst yönetimin ile Đdarenin 5302 sayılı kanununla verilen görevleri yerine getirirken 
yapılması gerekli tüm harcamaları bütçe ödenekleri doğrultusunda karşılanması sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 4.1.4 Yıllık Performans programı ile bütçenin hazırlanması ve faaliyet raporunun 
düzenlenmesi sağlanarak, gerçekleşmeleri takip edilecektir. 
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Faaliyet 4.1.5 Her uygulama yılında bütçenin uygulanmasına yönelik ödenek gönderme belgeleri, 
aktarma ve tenkis, ek ödenek işlemleri ile yıl sonlarında tenkis, devir ve iptal işlemleri yönetmeliğe 
uygun olarak yapılacaktır. 
 
Faaliyet 4.1.6 Đl Özel Đdaresinin, güvenilir, açık, saydam, hesap verme  yükümlülüğü olan, verimli, 
etkili ve kaliteli hizmet sunan bir yerel yönetim birimi olarak halktaki tanınırlık oranını planlama 
dönemi sonuna kadar tamamlamak. 
 
Faaliyet 4.1.7 Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Đlimiz için önem arz eden projelerinin yapım, 
bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenmek veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet 
projeleri gerçekleştirmek amacıyla kaynak aktarımı yapmak. 
 
Faaliyet 4.1.8 Đl Özel Đdaresince ayrılması zorunlu olan yasal paylar ve katılım payları ayrılarak yasal 
süreleri içinde ödenmesi sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 4.1.9 Kiraya verilen Đl Özel Đdaresi mallarının yasal artışlar gözetilerek tahsilatlarının takip 
edilmesi sağlanacaktır. 
 
5. Stratejik Amaç 
Personelin, norm kadro çalışmaları çerçevesinde performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı 
sağlanarak, özlük hakları iyileştirilmek suretiyle iş verimliliği ile çalışma ve yaşama standartlarını 
yükseltmektir. 
 
5.1. Hedef: Kırklareli Đl Genel Meclisi Üyeleri, Muhtarlar ve Đl Özel Đdaresi çalışanlarına 
öncelikle oluşturulacak yeni kurumsal yapının etkinliğini ve yerinden yönetim anlayışının 
güçlendirilmesini sağlamaya yönelik( Stratejik Plan, Performans Programı, 5018 ve 4734 sayılı 
kanunlar vb. konularda) planlama döneminde hizmet içi eğitim verilecek ve hizmet içi eğitimde 
süreklilik sağlanacak, personelin performansını arttırmaya yönelik teşvik mekanizmalar 
geliştirilecektir. 
 
Faaliyet 5.1.1 Đl Özel idaresi personelinin her yıl %10’una performansına göre ikramiye verilecektir. 
 
Faaliyet 5.1.2 Planlama Dönemi içinde yasal mevzuat ve yeni düzenlemelerle ilgili hizmet içi eğitim 
verilecektir. 
 
Faaliyet 5.1.3 Norm kadro esaslarına göre, ilin yerel özelliklerini de gözeten personel planlaması 
tamamlanacaktır. 
 
Faaliyet 5.1.4 Personelin maaş, yolluk, tedavi, vb. giderlerine ait harcamalar öncelikli olarak 
sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 5.1.5 Başarılı personele ödül verilmesi uygulaması sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 5.1.6 Üst Yönetim, Đl Genel Meclisi, Đl Encümeni, Đhtisas Komisyonlarının ödenek, yolluk 
vb. özlük haklarına ait harcamalar öncelikli olarak sağlanacaktır. 
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II. KIRSAL KALKINMA VE KIRSAL ALTYAPI 
 
YOL VE ULAŞIM 
 
1. Stratejik Amaç 
Fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları, kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet 
farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine cevap 
veren bir anlayışla yürütülecektir.  
 
1.1. Hedef: Tüm köy yolları, her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına 
uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlantılarının ulaşım sorunu çözülecektir.  
 
Faaliyet 1.1.1 Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 100 km 2.kat asfalt kaplama 
yapılacaktır. 
 
Faaliyet 1.1.2  Mevcut stablize yolların asfalt kaplamaya dönüşmesi için her yıl 25 km 1.kat asfalt 
kaplama yapılacaktır. 
 
Faaliyet 1.1.3 Mevcut tesviye yolların stablize kaplamaya dönüşmesi için her yıl 40 km stablize  
kaplama yapılacaktır. 
 
Faaliyet 1.1.4 Mevcut köy yollarını afetlerden korumak, standardını yükseltmek ve sanat  yapısı  
eksikliklerini tamamlamak için her yıl 5 adet menfez ve 300 metre büz yatırma işi yapılacaktır. 
 
Faaliyet 1.1.5 Asfalt ve stablize kaplı yolların trafik levhaları 5 yıl içinde tamamlanacak ve trafik 
levhalarının bakımları yapılacaktır. 
 
Faaliyet 1.1.6 Toplam 1970 km olan köy yolu ağından her yıl; 662 km.sinin greyderli bakımı,  2348 
km asfalt yolun yama işleri,662 km stablize yolun 50 km.sinin malzemeli bakımı, tamamının kar 
mücadelesi yapılacaktır. 
 
Faaliyet 1.1.7 50 köyün köy içi yollarına parke taşı döşenecektir. 
 

 
SU VE KANAL  
 

1. Stratejik Amaç 
Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu,halkın ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren bir anlayış ile tüm 
köylerin yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulmasını sağlamak,Đlimizdeki Askeri Birlikler ile 
köylerimizde bulunan  motopomp ve trafolarda meydana gelen arızaların en kısa sürede giderilmesi, 
devreye alınması, ayrıca kış aylarında aşırı yağış ve afetlere karşı gerekli önlemler alınarak halkın 
ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayış ile içme suyu altyapı  çalışmalarını ileri teknikler kullanmak 
suretiyle yürüterek,çağdaş yaşam standartlarını ve refah düzeyini arttırmaktır. 
 
1.1. Hedef: Sağlıklı, kaliteli, yeterli içme ve kullanma suyu olan tüm köylerimizin, özellikle yaz 
aylarında kaynaklarda ve sondajlarda su verimi azaldığından yetersiz duruma düşmemek için  
ilave su kaynaklarının bulunması, bakım onarıma ihtiyaç olan su kaptajlarının onarımlarının 
yapılması sağlanacaktır.Ayrıca köylerimizde bulunan elektromotopomp ve içme suyu elektrik 
trafolarında beklenmedik arızalara karşı gerekli önlemler alınacaktır. 
 
Faaliyet 1.1.1 En az iki köye içme suyu ikmal-onarım projesi gerçekleştirmek. 
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2. Stratejik Amaç 
Đlimizde mevcut sulama göletlerinden suyun sulamada kullanımını teşvik etmek, çiftçilerin mahallinde 
bilinçlendirilmesini sağlamak, gelir seviyesini yükseltmek, tarımsal verimliliği ve çeşitliliği 
arttırabilmek için sulama suyu bulunan bölgelerde arazilerin sulamaya açılmasını sağlamak 
Köylerimizde bulunan büyük ve küçük baş hayvanların yeterli miktarda suya kavuşabilmeleri için her 
yıl en az 10 köye Hayvan Đçme suyu Göleti yaparak hizmete açmak 
 
2.1. Hedef: Her sene en az iki köyde  göletten sulama kanallarının tamirat ve bakımını yapıp 10 
köye Hayvan Đçme suyu göleti yapmak. 
 
Faaliyet 2.1.1 En az iki köyde  göletten sulama kanallarının tamirat ve bakımını yapıp, en az 10 köye 
hayvan içme suyu göleti yapmak. 
 
Faaliyet 2.1.2 Her yıl en az 5 köye yangın vanaları temin edilecektir. 
 
Faaliyet 2.1.3 Köylerde yaşayan halkımız sulama, içme ve hayvan sulama göletlerinin israf edilmeden 
kullanımı hakkında bilgilendirilecektir. 
 
3. Stratejik Amaç 
Đnsan sağlığı ön planda tutularak, çevreye uyumlu, çevre sağlığı açısından risk taşıyan bölgelerde 
öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırması 
çalışmalarına hız verilerek her yıl en az 8 köyümüze hizmet götürülmesi planlamak. 
 
3.1. Hedef: Her sene en az 8 köyümüze kanalizasyon ve doğal arıtma projesi hazırlayarak 
hizmete sunmak. 
 
Faaliyet 3.1.1 En az 8 köyümüze kanalizasyon ve doğal arıtma projesi yapmak. 
 
BAYINDIRLIK  
 
1. Stratejik Amaç 
Đlimizin denize kıyısı olan bölgelerde kıyı kenar çizgilerinin tespit edilerek hali hazır haritalarının 
yapılması ve müdürlüğümüzün kırtasiye, akaryakıt alımı ve büro malzemelerinin temin edilerek 
hizmetlerin zamanında yapılmasını sağlamak. 
 
1.1. Hedef: Đlimizde denize kıyısı bulunan bölgelerde kıyı kenar çizgisinin oluşturulması için hali 
hazır harita yapılacaktır. 
 
Faaliyet 1.1.1 3621 Sayılı Kıyı Kanunu hükümleri gereğince, Đlimiz kıyılarına ait Kıyı Kenar Çizgisi 
tespit çalışmalarında kullanılmak üzere, kıyılarımıza ait 1/1000 ölçekli hali hazır haritaların yapım işi. 
 
1.2. Hedef: Đl Özel Đdaresince gerçekleştirilen yatırımların izlenmesi ve yerinde denetimini 
sağlamak. 
 
Faaliyet 1.2.1 Müdürlüğümüzün görev ve yetkileri dahilinde yapılacak olan çalışmalarda yardımcı 
unsurlar olarak kırtasiye, akaryakıt ve büro malzemeleri alınacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 55 -

II. TARIMSAL ÜRETĐM  
 
TARIM 
 
1. Stratejik Amaç 
Bitkisel üretimi geliştirmek. 
 
1.1. Hedef: Örtü altı sebze üretimi geliştirilecektir. Gelir seviyesi düşük ve projeyi 
uygulayabilecek üreticilere destek sağlanarak örtü altı üretime yönelik projeler uygulanacak, 
birim alandan yüksek verim, yüksek gelir elde edilmesi, bu üreticilerin istihdamları ve gelir 
seviyelerini arttırılarak geçimleri sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 1.1.1 Đlimizde sebze üretiminin arttırılmasına yönelik Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Projesi 
uygulanacak ve ihtiyaç duyulan uygun bölgelere 30 Adet Sera yapımı (8 x 32 = 256 m2) 
gerçekleştirilecektir. 
Faaliyet 1.1.2 Tarımsal alanlarda çiftçiler eğitilerek, bilgilendirileceklerdir. 
 
Faaliyet 1.1.3 PH’sı düşük tarım arazilerine, tarım kireci uygulama projesi yapılacaktır. 
 
Faaliyet 1.1.4 Mısır Kurutma makineleri alınması. 
 
1.2. Hedef: Organik tarım ve hayvancılık geliştirilecek, organik ürün üretimi arttırılacaktır. 
Organik arıcılıkta organik üretimin yanında Kırklareli arı eko tipinin korunması ve ıslah 
edilmesi de amaçlanmaktadır. Bunun için projeyi uygulayacak üreticilere destek sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 1.2.1 Organik tarımın yaygınlaştırılması ve konvansiyonel tarım yapılan alanların organik 
tarım lehine daraltılması amacı ile projeler hazırlanacak ve organik üretim özendirilecektir. 
 
Faaliyet 1.2.2 Tarım alanlarında çiftçilerimize ve dolayısıyla tüm halkımızı tehdit eden ölümcül 
sonuçlara neden olan kene mücadelesinde (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) kullanılmak üzere ihtiyaç 
duyulduğunda ilaçlama yapılması sağlanacaktır. 
 
2. Stratejik Amaç 
. Hayvansal Üretimi Geliştirmek. 
 
2.1. Hedef: Hayvansal üretimi geliştirmek amacıyla ilimizde mevcut hayvanların Döl Kontrolü, 
soy kütüğü, ön soy kütüğü çalışmaları faaliyetlerini yürütmek ve hijyen kontrolünü yapmak, 
istihdamı artırmak amacıyla projeler uygulamak. 
 
Faaliyet 2.1.1 Koyunculuk Projesi (25 Aileye 20 Adet koyun ve 1 Adet Koç Alımı) 
 
Faaliyet 2.1.2 Keçi projesi (25 Aileye 20 Adet Saanen ırkı keçi ve 1 adet teke alımı)  
 
3. Stratejik Amaç 
Meyve Üretimi Geliştirmek 
 
3.1. Hedef: Đlimiz merkez ve ilçelerinde iklim şartlarına uygun sertifikalı meyve fidan dağıtımı 
yaparak kaliteli ürün elde etmek için meyve üretimini geliştirme projeleri uygulamak ve ihtiyaç 
duyulan yerlerde tarımsal sanayi tesisleri kurdurmak. 
 
Faaliyet 3.1.1 Yarı bodur elma Fidanı Alımı (150 Dekar alana 15000 Adet) 
 
Faaliyet 3.1.2 Armut Fidanı Alımı (150 Dekar alana 12.000 Adet ) 
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Faaliyet 3.1.3  Japon Eriği Fidanı Alımı (100 Dekar alana 5500 Adet fidan alımı) 
 
Faaliyet 3.1.4 Bağ Fidanı alımı (200 Dekar alana 50000 adet fidan alımı ) 
 
Faaliyet 3.1.5  Ceviz fidanı alımı (1000 Dekar alana 10.000 adet fidan alımı ) 
 
Faaliyet 3.1.6 Badem fidanı alımı (100 da. Alana 4.000 adet fidan alımı ) 
 
Faaliyet 3.1.7 Kiraz fidanı alımı (100 da. Alana 8.000 adet fidan alımı) 
 
III. SOSYAL REFAH  
 
MĐKRO KREDĐ VE YOKSULLUKLA MÜCALEDE 
 
1. Stratejik Amaç 
Gelirleri veya sermaye birikimleri yetersiz küçük girişimcilerin mesleki, sanatsal birikimlerini ve 
yeteneklerini gelirlerini arttırıcı faaliyetlere kanalize etmek amacıyla mikro kredilerle desteklenmesini 
sağlamak ve işsizliğin azaltılmasında katkıda bulunmaktır. 
 
1.1. Hedef: Gelirleri ve sermayeleri yetersiz küçük girişimcilerin gelirlerini arttırmak ve işsizliği 
azaltmak için yöresel potansiyeli bulunan turizm, el sanatları, tarım, hayvancılık vb. gibi 
alanlardaki girişimlerin desteklenmesi sağlanacaktır. 
Faaliyet 1.1.1 Hedef doğrultusundaki alanlarda bütçe imkanları doğrultusunda girişimcilere mikro 
kredi sağlanacaktır. 
 
SAĞLIK 
 
1. Stratejik Amaç 
Hizmet kullanıcılarının talep ve beklentilerini eksiksiz, zamanında karşılamak. T.C.Sağlık Bakanlığı 
tarafından bildirilen politika ve stratejilere uygun olarak planlamak, finansman olanaklarından 
yararlanarak il genelinde kaliteli, ulaşılır ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktır. 
 
1.1. Hedef: Yeni Sağlık Hizmeti binaları yapımı (Kırklareli, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Babaeski 
Devlet Hastaneleri ile Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi),  mevcut 46 Sağlık Ocağı 45 Sağlık 
Evinin bakım ve onarımlarını yaptırmak. Demirköy, Vize 2 No’lu ve Babaeski 3 No’lu Sağlık 
Ocağı inşaatlarına başlamak. 
 
Faaliyet 1.1.1 2011 yılında tamamlanması planlanan Babaeski 75 Yataklı Devlet Hastanesi Yapılması 
 
Faaliyet 1.1.2 2011 yılında tamamlanması planlanan 400 Yataklı Kırklareli Devlet Hastanesi 
Yapılması 
 
Faaliyet 1.1.3 Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) binası Yapılması 
 
Faaliyet 1.1.4 Mevcut Sağlık Ocağı ve Sağlık Evlerinin bakım ve onarımlarının yapılarak 
modernizasyonlarının sağlanması. 
 
Faaliyet 1.1.5 Demirköy, Vize 2 No’lu Sağlık Ocağı, Babaeski 3 No’lu Sağlık Ocağı ve Pınarhisar 2 
No’lu Sağlık Ocağı  Đnşaatlarının yapılması. 
 
Faaliyet 1.1.6 2010 da başlanıp 2013’de bitmesi düşünülen, Lüleburgaz 300 Yataklı Devlet Hastanesi 
Projesi 
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Faaliyet 1.1.7 2010 da başlanıp 2013’de bitmesi düşünülen Đl ve ilçe köylerinin tamamında  Gezici 
Mobil Sağlık Hizmeti yapılarak yerinde sağlık hizmeti vermek. 
 
Faaliyet 1.1.8 2010 da başlanıp 2013’de bitmesi düşünülen sağlık binalarını sağlamlaştırma projesinin 
gerçekleştirilmesi (depreme karşı güçlendirme) 
 
Faaliyet 1.1.9 2010 da başlanıp 2013’de bitmesi düşünülen, Merkez Pınar Mahallesi Sağlık Ocağı 
Projesinin yapılması. 
 
1.2. Hedef: Hizmet niteliğini artırabilmek için alt yapı, donanım ve çalışan yeterliliğini sürekli 
iyileştirmek. 
 
Faaliyet 1.2.1 Sağlık ocaklarının ve sağlık evlerinin onarımı ve jeneratör alımı 
 
Faaliyet 1.2.2 Tıbbi Demirbaş, Bilgisayar ve büro malzemesi alımı 
 
Faaliyet 1.2.3 Hizmet alımı ve personel eğitimi 
 
Faaliyet 1.2.4 Vize, Pınarhisar ve Lüleburgaz ilçelerine ambulans alımı ve mevcut ambulansların 
bakımı 
 
EĞĐTĐM 
 
1. Stratejik Amaç 
Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak, okul öncesi ve ilköğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için 
altyapı yatırımlarını arttırmak. 
 
1.1. Hedef: Đlköğretimde devam eden onarımların ve okul binası yapımlarının tamamlanarak 
derslik başına 23 olan öğrenci sayısını 20’ye düşürmek. 
 
Faaliyet 1.1.1 Babaeski Đlçesi Atatürk Mah. 16 derslikli Đ.Ö.O.yapımı. 
 
Faaliyet 1.1.2 Lüleburgaz 8 Kasım Mahallesi 16 derslikli Đ.Ö.O. yapımı 
 
Faaliyet 1.1.3 Bademlik Mahallesi 4 Derslikli Anaokulu Yapımı(952 Ada 1 Parsel) 
 
Faaliyet 1.1.4 Lüleburgaz Atatürk Mahallesi Ticaret ve Sanayii Odası Đlköğretim Okulu 16 Ek Derslik 
Yapım Đşi 
 
Faaliyet 1.1.5 Kurtuluş Mahallesi Fehmi Mutlu Đlköğretim Okulu Spor Salonu Yapım Đşi 
 
Faaliyet 1.1.6 Vize Devlet Mahallesi 4 Derslikli Anaokulu Yapım Đşi(30 Ada 40,42,44 Parsel) 
 
2. Stratejik Amaç 
Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak, ortaöğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı                                 
yatırımlarını arttırmak. 
 
2.1. Hedef: Ortaöğretimde devam eden onarımların ve okul binası,pansiyon,spor salonu v.b. 
yapımlarının tamamlanarak derslik başına 28 olan öğrenci sayısını  25’e düşürmek. 
 
Faaliyet 2.1.1 Düvenciler Lisesi Spor Salonunun yapılması. 
 
Faaliyet 2.1.2 Lüleburgaz Đmam Hatip Lisesi Pansiyon inşaatının yapılması. 
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Faaliyet 2.1.3 TEK Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Pansiyon Đnşaatının yapılması. 
 
Faaliyet 2.1.4 Merkez Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine pansiyon inşaatının yapılması.   
 
Faaliyet 2.1.5 Merkez Eğitim Uygulama Okulu ve Đş Merkezi 8 derslik yapımı. 
 
Faaliyet 2.1.6 16 Derslikli Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi Yapım Đşi. 
 
Faaliyet 2.1.7 Remzi Yapıcı Anadolu Öğretmen Lisesine 200 Öğrencilik pansiyonunun yapılması. 
 
Faaliyet 2.1.8 Vize METEM Atölye Binası Yapım Đşi  
 
Faaliyet 2.1.9 16 Derslikli Sağlık Meslek Lisesi Yapım Đşi  
Faaliyet 2.1.1016 Derslikli Pınarhisar Lisesi Yapım Đşi  
  
Faaliyet 2.1.11 TOBB Lisesine 300 Öğrencilik Pansiyon Binası Yapım Đşi  
 
Faaliyet 2.1.12 Lüleburgaz Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Atölye Binası Yapım Đşi   
 
Faaliyet 2.1.13 Merkez 12 Derslikli Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Yapım Đşi  
 
3. Stratejik Amaç 
AB Proje paylarından daha fazla ödenek alabilmek için,okul/kurumlarda sürekli eğitimler düzenlemek 
okul ve kurumların proje geliştirmelerinde rehberlik etmek. 
 
3.1. Hedef: AB fonlarından yararlanabilmek için okulların ve kurumların proje 
oluşturmalarında rehberlik hizmeti verilerek ilimizin proje üretimini ülke genelinde ön sıralara 
yükseltmek. 
 
Faaliyet 3.1.1 Đlimizde bulunan okulların öncelikle Đngilizce öğretmenlerine ve okul müdürlerine 
yönelik olarak AB projeleri hakkında bilgilendirme sağlayan hizmeti içi kurs ve toplantılar yapılması. 
 
Faaliyet 3.1.2 Kabul edilen AB projelerini kamuoyuyla paylaşarak duyarlılık yaratılması 
 
4. Stratejik Amaç 
Kırklareli halkına ve öğrencilerimize etkili rehberlik hizmetleri sunmak. 
 
4.1. Hedef: Rehberlik Araştırma Merkezi’nde (RAM) hizmetin hızını artırarak bireylerin 
hizmet alma kapasitelerini %100 yükseltmek. 
 
Faaliyet 4.1.1 Mevcut Rehberlik Araştırma Merkezi’ne maddi, fiziksel donanım ve personel takviyesi 
yapmak 
 
5. Stratejik Amaç 
Uygulamaya konulan yeni öğretim programlarının yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve kamuoyu 
tarafından tanınmasını ve benimsenmesini sağlamak. 
 
5.1. Hedef: Öğretim programlarını, ilgili tüm öğretmenlere, yöneticilere ve öğrencilere 
seminerler, basın yayın kuruluşları, toplantılar aracılığıyla kavratmak, alanda  izleme 
değerlendirme çalışmaları yapmak. 
 
Faaliyet 5.1.1 Plan dönemi boyunca yenilenen öğretim programları ile ilgili olarak Đl genelinde 
tarafların katılacağı program tanıtım ve uygulama seminerleri düzenlenmesi 
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Faaliyet 5.1.2 Yılda en az bir defa Programların kamuoyunca tanınması için panel, sempozyum 
düzenlenmesi 
 
Faaliyet 5.1.3 Uygulamada ortaya çıkan iyi örneklerin elektronik ortamda paylaşılması 
 
Faaliyet 5.1.4 Programların gerektirdiği alt yapı ve dokümantasyon hizmetlerinin sunulması 
 
Faaliyet 5.1.5 Geri bildirimlerin taraflarla paylaşması için eğitim – öğretim yılı sonunda en az bir defa 
değerlendirme toplantısı yapılması. 
Faaliyet 5.1.6 Bir yıl boyunca her velinin en az bir kez sınıflara alınarak uygulamaları görmelerinin 
sağlanması 
 
6. Stratejik Amaç 
Özlük Bürosu olarak kamu hizmetlerinin sunumunda çalışmalarımızın memnuniyet esas alınmak şartı 
ile hizmet kalitesine ve sonuçlara odaklanarak kaliteli hizmet sunmak. 
 
6.1. Hedef: ĐLSĐS özlük Modülünde çalışanların bilgiye ulaşma memnuniyetini  % 90’ın üstüne 
çıkaracak faaliyetler göstermek 
 
Faaliyet 6.1.1 Okul ve Kurumlarla irtibat kurularak çalışanların ĐLSĐS Özlük Modülündeki eksik 
bilgilerini tamamlatma 
 
Faaliyet 6.1.2 Özlük Bürosuna müracaat eden çalışanların yönetmelikler çerçevesinde isteklerinin 
tamamının karşılanması 
 
Faaliyet 6.1.3 Özlük Modülündeki bilgilerin doğru girişini ve güncellemeyi sağlamak için personele 
hizmet içi eğitim semineri verilmesi. 
 
Faaliyet 6.1.4 Çalışanların önerilerini, memnuniyetini ve şikayetlerini ölçmek ve değerlendirmek için 
anketler düzenlemek, dilek ve şikayet kutusundan çıkanları periyodik olarak değerlendirme 
 
7. Stratejik Amaç 
Đlköğretim okulu bulunmayan, çeşitli nedenlerle eğitim ve öğretime kapalı veya birleştirilmiş sınıf 
uygulaması yapan ilköğretim okullarındaki öğrenciler için taşıma merkezi ilköğretim okullarına 
yapılan taşıma hizmetini daha kaliteli hale getirmek. 
 
7.1. Hedef: Taşıma araçları kalitesini iyileştirmek 
 
Faaliyet 7.1.1 Taşıma araçlarının iç donanım, kapasite ve yol güvenliğiyle ilgili yeni kriterlerin 
uygulamaya konulması   
 
Faaliyet 7.1.2 Taşıma sürücülerinin öğrenci servisi belgesi almalarının sağlanması 
 
8. Stratejik Amaç 
Đl Mili Eğitim Müdürlüğü ve okullarımızın temel ihtiyaçlarını gidermek. 
 
8.1. Hedef: Đl Milli Eğitim Müdürlüğü rutin mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek 
 
Faaliyet 8.1.1 Yakacak-kırtasiye v.b sürekli ihtiyaçların giderlerinin karşılanması 
 
9. Stratejik Amaç 
Kırklareli Đlinde tüm eğitim kurumlarımıza çağın gereklerine  uygun, teknolojiyi en üst seviyede 
kullanabilen, dünya standartlarında bir donanıma sahip, kaliteli  bir eğitim vermek için ihtiyaçları 
karşılayan bir birim olmak. 
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9.1. Hedef: Tüm okullarımızın donanım ihtiyaçlarını % 100 karşılamak 
 
Faaliyet 9.1.1 Öğrenmeyi geliştirici ders araç-gereçlerinin tüm okullar için temin edilmesi. 
 
Faaliyet 9.1.2 2010 Yılında okullarımızın donanım ihtiyacının  % 75 oranında  karşılanması. 
 
Faaliyet 9.1.3 2011 Yılında  okullarımızın donanım ihtiyacının % 80  oranında karşılanması.  
    
Faaliyet 9.1.4 2012 Yılında  % 90 oranında karşılanması 
 
Faaliyet 9.1.5 2013 Yılında %95 oranında karşılanması. 
 
Faaliyet 9.1.6 2014 yılında %100 oranında karşılanması 
 
9.2. Hedef: Eğitim çalışanlarının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve iyi bir iletişim 
kurmalarını sağlamak 
 
Faaliyet 9.2.1 Öğretmen evlerimizin kalitesini yükseltmek. 
 
Faaliyet 9.2.2 Çalışan memnuniyetini artırmak. 
 
Faaliyet 9.2.3 Milli Eğitim Bakanlığının tüm kadrolarında  çalışanlardan ihtiyaç sahiplerine yeterli 
miktarda parasal(ölüm-hastalık durumlarında) yardım sağlamak 
 
10. Stratejik Amaç 
Eğitim Öğretimin verimliliğine katkı sağlamak amacıyla faaliyetten faydalananların beklentilerini de 
göz önüne alarak maksimum sayıda hizmet içi faaliyeti düzenlemek ve yürütmek. 
 
10.1. Hedef: Bir önceki yıla göre faaliyet sayısını her yıl %10 oranında artırılması 
 
Faaliyet 10.1.1 Đl bazında hizmet içi eğitim merkezi veya her ilçede bir okulun hizmet içi eğitim 
merkezi olarak donatılması 
 
Faaliyet 10.1.2 AB Projeleri gibi farklı ödenekleri araştırılarak daha fazla faaliyet gerçekleştirmek. 
 
Faaliyet 10.1.3 Kariyer yönetmeliğinde hizmet içinin çok önemli bir faktör olduğunu her platformda 
yönetici ve öğretmenlere aktarılması 
 
11. Stratejik Amaç 
Đhtiyacı olan öğrencilerine parasız yatılılık-bursluluk ile ilgili bilgileri en ücra kesime ulaştırarak 
ihtiyacı olan öğrencilerin bu imkanlardan azami ölçüde yararlanmasını sağlayarak ve  özel-resmi 
pansiyonlarımızda ailelerinin yanındaki imkanların daha iyisini sunmak. 
 
11.1. Hedef: Resmi pansiyonlarımızı ihtiyaç duyan her öğrenciye yurt ve burs imkanına sahip 
esnek bir kapasiteye sahip olmak 
 
Faaliyet 11.1.1 Yurt kapasitesinde esnek bir kapasiteye sahip olabilmek için gelecekteki muhtemel 
ihtiyacı analiz ederek 5 yıllık yatırım planlamasının yapılması 
 
Faaliyet 11.1.2 Duyuru, bilgilendirmeler ve medyada duyarlılık oluşturarak kırsaldaki kapasiteyi de 
harekete geçirerek okullaşma oranına katkı sağlayıcı çalışmalar yapılması. 
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Faaliyet 11.1.3 Yurt yöneticilerinin eğitilmesi, profesyonelleşmelerinin sağlanması ve öğrencilere ev 
ortamının sağlanması 
 
12. Stratejik Amaç 
AB standartlarına uygun ara eleman yetiştiren ve mesleki-yaygın eğitim okul/kurumları şeklinde 
yapılanarak mesleki-yaygın eğitim okul/kurumların niteliğinin arttırılmasını sağlamak. 
 
12.1. Hedef: Đlimizde mesleki eğitim oranını AB standartlarındaki %65 oranına çıkarmak 
 
Faaliyet 12.1.1 Kırklareli’ndeki işgücü piyasaları ile mesleki eğitim kurumları arasında ortaklıklar 
geliştirerek mesleki eğitime rağbeti arttırma      
 
Faaliyet 12.1.2 Đstihdama açık alan ve dalları belirleyerek ve aynı zamanda mevcut bulunan istihdama 
imkan vermeyen bölümleri işgücü piyasasına uyumlu hale getirici çalışmaları öğrenci, öğretmen ve 
velilere tanıtma 
 
Faaliyet 12.1.3 Đlköğretimde mesleki eğitime yönlendirilen öğrencilere uygun ve zamanında rehberlik 
faaliyetleri 
 
12.2. Hedef: Mesleki eğitimin niteliğine arttırmak. (Nitelik arttırmanın ölçülebilir kriterleri 
mesleki eğitimin paydaşları ile belirlenecektir.) 
 
Faaliyet 12.2.1 Đstihdama açık alan ve dalları belirleme 
 
Faaliyet 12.2.2 Teknik öğretmenlerin bilgi birikimlerinin çağdaş ve ihtiyaç duyulan donanıma uygun 
hale getirilmesi 
 
Faaliyet 12.2.3 Mesleki okulların donanımlarını ve ekipmanlarını yeni teknolojiye uyumlu hale 
getirme 
 
Faaliyet 12.2.4 Đş piyasasının talep ettiği öğrenci özelliklerinin belirlenmesi, bunlarla ilgili 
planlamalar yapılması 
 
Faaliyet 12.2.5 Mezunları izleyerek hem planlama ağırlıklı çalışılması hem de istihdamını sağlama 
çalışmaları yapılması 
 
12.3. Hedef: Yaygın eğitimde okuryazar oranını %100’e çıkarmak ve yetişkin eğitiminde 
(bilhassa anne-baba eğitimi) her yıl faaliyet sayısını %10 arttırmak 
 
Faaliyet 12.3.1 Đkinci kademe kurslar düzenlenmesi 
 
Faaliyet 12.3.2 Medyanın desteğini sağlayarak ulusal ve yerel düzeyde kampanyalar düzenleyerek 
yararlanıcılara hizmet verme 
 
Faaliyet 12.3.3 Dezavantajlı gruplara ulaşarak paylaşım ve farkındalık eğitimleri yapma 
 
13. Stratejik Amaç 
Yönetici ve öğretmenlerin teknolojik kaynaklara erişimini ve azami düzeyde yararlanmasını sağlamak 
13.1. Hedef: Tüm yönetici öğretmen ve diğer personelin teknolojiyi tam olarak kullanmasını 
sağlamak. 
 
Faaliyet 13.1.1  Modüllerin tam olarak kullanımının sağlanması için ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet 
içi eğitim faaliyetleri düzenleme 
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Faaliyet 13.1.2 Sistem odasındaki cihazların sürekli bakımının yapılması 
 
Faaliyet 13.1.3 Her türlü yazışmalarda il düzeyinde elektronik sisteme geçilmesi. 
 
Faaliyet 13.1.4 Bütün okullarımıza internet bağlantısı kurulmasını sağlama. 
 
Faaliyet 13.1.5 Okulların web sayfalarının oluşumuna rehberlik edilmesi web sayfası olmayan okulun 
kalmaması. 
 
14. Stratejik Amaç 
Öğrencilerin beden ve ruh sağlığı dengeli gelişebilmesi için,  sosyal- kültürel ve sportif faaliyetiler 
içinde bulunmalarını sağlayarak eğitim öğretiminde disiplinli ve başarılı olmalarını sağlamak 
 
14.1. Hedef: Yurtiçi ve yurtdışı yarışmalara öğrencilerin katılımlarını arttırılmasını sağlamak. 
 
Faaliyet 14.1.1 Yurtiçi ve yurtdışı yarışmalarda derece alan okul ve öğrencilerin ödüllendirilmesi 
 
Faaliyet 14.1.2 Đl içi yapılan yarışmalarda başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi ve motivasyonun 
arttırılması. 
 
Faaliyet 14.1.3 Okulların il içi-yurtiçi ve yurtdışı yarışmalarda derece alan öğrencilerinin Web 
sitesinde paylaşılması 
 
Faaliyet 14.1.4 Öğrencilere okuma alışkanlığını kazandırmak okul ve il bazında yarışmalar 
düzenlenmesi. 
 
Faaliyet 14.1.5 Basın yayın yoluyla çocuklarımızın sportif faaliyetlere ilgisinin çekilmesi 
 
15. Stratejik Amaç 
Đl genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim kurumları ile yaygın eğitim kurumlarındaki öğrenci, kursiyer ve 
öğretmenleri sosyal ve kültürel konularda katılımcı bir şekilde bulunmalarını ve yaptıkları 
faaliyetlerde başarılı olmalarını sağlamak. 
 
15.1. Hedef: Öğrencilere yönelik yapılan kültürel ve sportif yarışmalara katılımların her yıl % 
10 oranında artırmak 
 
Faaliyet 15.1.1 Tüm yarışmaların basın ve yayın yoluyla duyurulması. 
 
Faaliyet 15.1.2 Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı iş ve işlemlerden halkın doğru olarak 
bilgilendirilmesi. 
 
Faaliyet 15.1.3 Yerel gazete, radyo ve TV’nin izlenerek haberlerin doğrulanması. 
Faaliyet 15.1.4 Müdürlüğün yaptığı iş ve işlemlerle öğretmenlerin kültürel ve sosyal çalışmalarının 
gösterilmesi. 
 
Faaliyet 15.1.5 Basın-yayın yoluyla öğrencilerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerini ilgisini arttırmak. 
 
16. Stratejik Amaç 
Milli Eğitimin bütün bölümlerinin planlama çalışmalarında ilk ölçümlerine destek sağlamak için 
istatistiki bilgileri takip ederek MEĐS bilgilerini derlemek, araştırmalara destek sağlamak 
 
16.1. Hedef: Bölümlere ve bilgi isteyenlere en güncel, doğru ve hata oranı sıfır olan istatistiki 
bilgi hazırlayıp sunmak 
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Faaliyet 16.1.1 Bölümlerin ihtiyaç duyduğu sayısal veriler konusunda sayılar yorumlanarak ihtiyaca 
cevap verecek tablolar hazırlanması. 
 
Faaliyet 16.1.2 Müdürlüğümüzce hazırlanması gereken brifing dosyası diğer bürolarla koordineli 
olarak hazırlanması. 
 
17. Stratejik Amaç 
Đlimize  bağlı ilçeler dahilinde bulunan okulların  acil  öğretmen ihtiyacı,  Đlçe Milli Eğitim 
Müdürlerinin de katkılarıyla  ilçeler dahilinde okul/kurumların branşlara göre öğretmen ihtiyacı 
belirlenerek  atamalara esas olmak üzere  Bakanlığa bildirmek. 
 
17.1. Hedef: Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak ve eğitim öğretimden en üst seviyede verim 
alabilmek için ilimizdeki öğretmen kaynağının etkili kullanımını sağlamak ve il genelinde 
dengeli öğretmen dağılımını yapmak 
 
Faaliyet 17.1.1 Đlimizin bazı branşlarda öğretmen eksiği bazı branşlarda öğretmen fazlalığını her yıl 
düzenli olarak  yok edilmesi için çaba sarf edilmesi, ĐLSĐS sisteminde görülen açık kadrolara 
Bakanlığımız tarafından atamaların yapılmasını sağlama. 
 
Faaliyet 17.1.2 Her ilçenin ana branşlar bazında vekalet oranlarını tespit etme ve ilçeler arası fırsat 
eşitsizliğini önleyici çalışmalar yapma. 
 
GENÇLĐK VE SPOR 
 
1. Stratejik Amaç 
Vatandaşların yetenekleri doğrultusunda sportif etkinliklere katılabilmeleri için fiziki ortamın 
hazırlanarak  halkın hizmetine sunulması sağlanacaktır. 
 
1.1. Hedef: Đlimizde başarılı sporcuların yetişmesi, sporun yaygınlaştırılması için her türlü 
destek sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 1.1.1 Đl çapında sivil toplum örgütleri ve resmi kuruluşlarla işbirliği içerisinde bireylerin 
spora katılımını teşvik eden kampanyalar başlatılacak, değişik branşlarda turnuvalar düzenlenecektir. 
 
Faaliyet 1.1.2 Sporu kitlelere yaymak, kulüp ve sporcu sayısını arttırmak için yeni tesisler 
yapılacaktır.  
 
Faaliyet 1.1.3 Branşlarında ihtisaslaşmış eğitici ve spor adamları ile çalışılarak kaliteli sporcuların 
yetiştirilmesi sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 1.1.4 Spora yaptıkları hizmetlerin belli bir kısmını vergiden  düşebildikleri konusunda çeşitli 
seminer ve toplantılarla iş adamlarımız bilgilendirilecek, sponsorluk yasası tanıtılacaktır. 
 
1.2. Hedef: Her yaştan halkın yetenekleri doğrultusunda sportif etkinliklere katılabilmeleri için 
merkez ilçe, ilçeler, belde ve köylerimize spor tesisi yapılarak halkın hizmetine sunulması 
sağlanacaktır.  
 
Faaliyet 1.2.1 Đlçe ve beldelerde, yöre insanının fiziki yapısına uygun spor branşları seçilerek, o 
branşta tesisleşmeye gidilecektir. 
 
Faaliyet 1.2.2 Antrenman Spor Salonlarının sayısı arttırılarak daha fazla bireye spor yapma imkânı 
sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 1.2.3 Tesisi olmayan spor branşlarında tesisleşmeye ağırlık verilecektir. (Yüzme Havuzu) 
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Faaliyet 1.2.4 Tesislerin modernleştirilmesi, Avrupa standartlarına uygun birer tesis haline 
dönüştürülmesi için çalışılacaktır. ( Toprak yüzeyli futbol sahalarının sentetik çim sahaya 
dönüştürülmesi ) 
 
Faaliyet 1.2.5 Kırklareli ve Lüleburgaz Trap-Skeet atış poligonlarına sosyal tesis yapılacaktır. 
 
Faaliyet 1.2.6 Tüm ilçelerimize tenis kortları yapılacaktır. 
 
2. Stratejik Amaç 
Her yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzeydeki vatandaşları alkol düşkünlüğünden, kumar ve benzeri 
kötü alışkanlıklardan korumak ve onların ruh ve beden sağlığını geliştirmek için sporun her çeşidi 
yaygınlaştırılacak, gençlik faaliyetlerine ağırlık verilecektir. 
 
2.1. Hedef: Gençlik Merkezleri kursları yaygın hale getirilecek ve bu kurslarda gençlerin 
yetenekleri doğrultusunda becerilerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 2.1.1 Gençlik Merkezi Binasının yapımı gerçekleştirilecektir. 
 
Faaliyet 2.1.2 Gençlik Merkezlerinin eğitmen ve her türlü ekipman eksiklikleri giderilecektir. 
 
Faaliyet 2.1.3 Gençlik Merkezleri bünyesinde alkol düşkünlüğü, uyuşturucu madde, kumar ve benzeri 
kötü alışkanlıklardan koruma konulu panel ve seminerler düzenlenecektir. 
 
Faaliyet 2.1.4 Diğer Gençlik ve Spor Đl Müdürlükleri bünyesindeki Gençlik  Merkezi üyesi gençler ile 
ilimiz gençlik merkezi üyesi gençler arasında kültür değişimi sağlamak, iklim ve yaşayış 
farklılıklarının yerinde görülmesi ve yaşanması amacıyla karşılıklı faaliyetler düzenlemek. 
 
Faaliyet 2.1.5 Uluslar arası Gençlik Kampları düzenlenerek gençler farklı yaşayış ve kültürlerle 
tanışma imkânı bulacaktır. 
 
2.2. Hedef: Okullardaki Beden Eğitimi derslerinde ve yarışma sporları ile yaşam boyu spor 
arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirecek ölçütlerin geliştirilmesi sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 2.2.1 Yaşam boyu sporun kaynağı olan Beden Eğitimi derleri ve okul yarışma sporları 
geliştirilecektir.  
 
Faaliyet 2.2.2 Farklı branşlarda,okullarda antrenörlük yapabilecek Beden Eğitimi Öğretmenlerinin ve 
Antrenörlerinin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 2.2.3 Okullarda öğrencilere mümkün olan geniş bir yelpazede spor branşı seçimi hakkı 
tanınacaktır. 
 
SOSYAL HĐZMET 
 
1. Stratejik Amaç 
Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç, aile, çocuk, özürlü, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal 
hizmetlerin insan onuruna yaraşır şekilde hızlı, yaygın ve yerinde ulaştırılmasını sağlamak, değişen 
toplum yapısını ve oluşabilecek sosyal sorunlara göre yeni hizmet modelleri geliştirmek ve 
uygulamak. 
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1.1.Hedef: Örgütlenme biçimini "koruyucu ve önleyici çalışmaları artıracak şekilde" yenilemek. 
 
Faaliyet 1.1.1 Đlimizin yoğun göç alan Pınar Mah. Muhtarlığı ile işbirliği halinde göç yolu ile gelen 
ailelerin sosyo-ekonomik ve eğitim düzeyleri ile ilgili ihtiyaçlarını tespit etmeye yönelik anket 
düzenlemek. 
 
Faaliyet 1.1.2 Kamu Kurum ve Kuruluşları ile işbirliği yapılarak hizmete ihtiyaç duyan özürlü 
bireylere ulaşılması için veri tabanı oluşturmak. 
 
Faaliyet 1.1.3 Alt sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarına yönelik 15 er kişilik 2 grup halinde 
toplam 30 çocuğa Okul Öncesi Eğitim vermek., 
 
Faaliyet 1.1.4 Đlimiz alt sosyo-ekonomik düzeydeki ailelere yönelik 15 er kişilik 2 grup halinde 
toplam 30 anneye yönelik Anne-Çocuk Eğitimi vermek. 
 
2. Stratejik Amaç 
Kurumdan yatılı bakım hizmeti alanları toplumsal yaşama kazandırarak “aile merkezli yerinde” hizmet 
vermek. 
 
2.1. Hedef: Kurum bakımındaki çocukların her yıl % 20’sini kendi ailesi, koruyucu aile veya 
evlat edindirme hizmeti ile evde desteklemek. 
 
Faaliyet 2.1.1 Kurum bakımında bulunan tüm çocukların sosyal incelemelerini yaparak her yıl 
koruma altında bulunan 10 çocuğu ayni-nakdi yardımla destekleyerek ailesine döndürmek 
 
Faaliyet 2.1.2 Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını her yıl %20 arttırmak için koruyucu aile 
tanıtımına yönelik olarak yılda iki defa yerel basında bilgilendirme yapmak. 
 
Faaliyet 2.1.3 Her yıl kurum bakımında bulunan çocukların %20 sinin ailesine eğitim ve danışmanlık 
hizmeti vermek. 
3. Stratejik Amaç 
Gelişmiş ülke standartlarına uygun kurumların bakımını sağlamak. 
 
3.1. Hedef: Bakım altında bulunan çocuk ve gençleri ev ve iş hayatına hazırlayıcı sorumlulukları 
kazandırmak, sosyal yaşama uyumlarını sağlamak, kişisel gelişimlerini ve özgüvenlerini 
arttırmak. 
 
Faaliyet 3.1.1 Kuruluşlarımızda korunma altında bulunan çocuk ve gençlerin eğitim başarılarını 
arttırmak için takdir ve teşekkür belgesi alan çocuklarımızı ödüllendirmek. 
 
Faaliyet 3.1.2 Kuruluşlarımızda korunma altında bulunan çocuklarımızın %20 sinin özel 
dershanelerden faydalanmasını sağlamak. 
 
Faaliyet 3.1.3 Kurum bakımı altında bulunan çocuk ve gençleri ev hayatına ve aile ortamına 
hazırlayıcı sorumlulukları kazandırmak için 13-18 yaş grubuna haftada bir gün uygulama mutfağı 
çalışması ve haftada iki gün el işi becerilerini geliştirme çalışmaları yaptırmak. 
 
Faaliyet 3.1.4 Kurum bakımı altında bulunan çocuk ve gençlerin sosyal yaşama uyumluluklarını 
sağlamak, kişisel gelişimleri ve özgüvenlerini arttırmak için yılda on kez gezi, piknik vb. sosyal 
faaliyetlere katılımını sağlamak. 
 
Faaliyet 3.1.5 Kurum bakımı altında bulunan çocuk ve gençlerin aile bağlarının devamını sağlamak 
için izinli olarak alınmayan çocukların personel tarafından yılda en az iki kez aileleri ile 
görüştürülmelerini sağlamak. 
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Faaliyet 3.1.6 Đlimiz Dr. Fuat Umay Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü ile Erkek 
Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünün fiziki altyapılarını iyileştirerek ev tipi yaşam ortamları oluşturmak. 
 
Faaliyet 3.1.7 Đlimiz Lüleburgaz Đlçesinde 60 kapasiteli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi açmak. 
 
4. Stratejik Amaç 
Stratejik amaçlara uygun olacak şekilde kurumsallaşma sürecini tamamlamak. 
 
4.1. Hedef: Đç kontrol sistemini etkili olarak uygulamak. 
 
Faaliyet 4.1.1 Kuruluşlarda görev yapan grup sorumlularının eğitim-öğretim dönemi içerisinde 12:00 
– 20:00 saatleri arasında görev yapmalarını sağlamak. 
 
5. Stratejik Amaç 
SHÇEK hizmetlerinin tamamında teknoloji kullanımını güçlendirmek. 
 
5.1. Hedef: Kurum içinde veri toplama, bilgi yönetimi ve bilgi paylaşımını sağlayacak süreçleri 
iki yıl içerisinde yapılandırmak. 
 
Faaliyet 5.1.1 Kuruluşlarımızda görev yapmakta olup bilgisayar kullanımını bilmeyen personele 
haftada sekiz saat eğitim vermek. 
 
6. Stratejik Amaç 
Sosyal fayda-maliyet yaklaşımı ile hizmetlerde ekonomikliği sağlamak, toplumun katkılarını arttırarak 
daha kapsamlı ve verimli hizmet sunmak. 
 
1.1. Hedef: Hizmette verimliliğin arttırılması amacıyla maliyet yönetimi yapmak. 
 
Faaliyet 6.1.1 Tasarruf genelgesi hakkında yılda iki defa personele eğitim vermek. 
 
EMNĐYET 
 
1. Stratejik Amaç 
Đl ve Đlçelerde trafik, asayiş ve güvenlikle ilgili hizmetlerin sağlıklı bir şekilde verilebilmesi amacıyla, 
mobil kameralarla takibini esas alan Kent Güvenlik Yönetim Sisteminin yaygınlaştırılarak altyapısının 
geliştirilmesini sağlamak. 
 
1.1. Hedef: Yayaların trafikte can güvenliğinin korunması, kuralları ihlal eden sürücülerin 
izlenerek takip altına alınması. 
 
Faaliyet 1.1.1 Đl merkezinde Fevzi Çakmak caddesi- Cumhuriyet Caddesi Kavşağı arasında 1 adet 
hareketli görüntüleme (kamera)sisteminin kurulması. 
 
Faaliyet 1.1.2 Vilayet Meydanına (istasyon Cad. Girişi) güzergahına 1 adet hareketli görüntüleme 
(kamera)sisteminin kurulması. 
 
Faaliyet 1.1.3 Vilayet Meydanına (Fevzi Çakmak Cad. Girişi) güzergahına  1 adet hareketli 
görüntüleme (kamera)sisteminin kurulması. 
 
Faaliyet 1.1.4 Cumhuriyet Meydanına 1 adet hareketli görüntüleme (kamera) sisteminin kurulması. 
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Faaliyet 1.1.5 Đstasyon Cad. Tren Garı Önüne 1 adet hareketli görüntüleme (kamera)sisteminin 
kurulması. 
 
Faaliyet 1.1.6 Adliye Binası Arkası Đpek Mobilya Köşesine 1 adet hareketli görüntüleme 
(kamera)sisteminin kurulması. 
 
Faaliyet 1.1.7 Otobüs Terminaline (otogar) 1 adet hareketli görüntüleme (kamera)sisteminin 
kurulması. 
 
Faaliyet 1.1.8 Jandarma Ordu Evi Önü Işıklı Kavşağa 1 adet hareketli görüntüleme 
(kamera)sisteminin kurulması. 
 
Faaliyet 1.1.9  Kofçaz Yolu Kırklareli Un Fabrikası Önüne 1 adet hareketli görüntüleme 
(kamera)sisteminin kurulması. 
 
Faaliyet 1.1.10   Festival Alanına 1 adet hareketli görüntüleme (kamera)sisteminin kurulması. 
 
Faaliyet 1.1.11 Karaumur Cad. Egem Market Önüne 1 adet hareketli görüntüleme (kamera)sisteminin 
kurulması. 
 
Faaliyet 1.1.12 Cumhuriyet Cad. Akbank önüne 1 adet hareketli görüntüleme (kamera)sisteminin 
kurulması. 
 
Faaliyet 1.1.13 Pınarhisar Yolu Işıklı Kavşağa 2 adet plaka tanıma sisteminin kurulması. 
 
Faaliyet 1.1.14 Dereköy Yolu Çağlayan Kavşağına 4 adet plaka tanıma sisteminin kurulması. 
 
Faaliyet 1.1.15  Babaeski Yoluna  4 adet plaka tanıma sisteminin kurulması. 
 
Faaliyet 1.1.16  Edirne Yolu Karahıdır Çıkışına 2 adet plaka tanıma sisteminin kurulması. 
 
2. Stratejik Amaç 
Suç ve suçlularla mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı gerçeğinden hareketle; 
suçları önlemede toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, toplumun tüm kesimlerinin katılımını 
sağlayarak, polis teşkilatımızca halka sunulan güvenlik hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğinin 
arttırılması, halkın güvenlik hizmeti memnuniyetinin yükseltilmesi ve güvenli yaşamın sağlanmasına 
yönelik; ülkemizin şartlarına uygun, gelişmiş demokratik ülkelerin en iyi “Toplum Destekli Polislik” 
uygulamalarından esinlenerek, toplumun güvenlik beklenti ve taleplerini ön planda tutma anlayışı 
içinde, Türk Polis Teşkilatınca yürütülen güvenlik hizmetlerinde, çağın gereklerine uygun gelişim ve 
değişimin sağlanması. 
 
2.1. Hedef: Kırklareli halkının can ve mal güvenliğinin tam ve etkin olarak güçlü bir şekilde 
korunması. 
 
Faaliyet 2.1.1 Proje kapsamında hizmetlerin yürütüldüğü büroların oluşturulması 
 
Faaliyet 2.1.2 Büroların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere gerek duyulacak bilgisayar, kırtasiye , 
makine teçhizat ve personel ulaşımı için ihtiyaç duyulacak scooter tipi ufak motosiklet alımları 
yapılacaktır. 
 
3. Stratejik Amaç 
Đl ve Đlçelerde asayiş ve güvenlikle ilgili hizmetlerin sağlıklı bir şekilde verilebilmesi amacıyla 
emniyet görevlilerinin lojmanlarının ve hizmet binalarının standartlarının yükseltilmesinin sağlanması. 
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3.1. Hedef: Güvenlik hizmetlerinde görevli bulunan emniyet görevlilerinin lojmanlarının ve hizmet 
binalarının (karakolların) onarılması ile yeni binalar yapılması. 
 
Faaliyet 3.1.1 Yeni hizmet binaları yapımı ve mevcut binaların onarımlarının sağlanması. 
 
YÜKSEK ÖĞRETĐM 
 
1. Stratejik Amaç 
Bilginin üretilmesi, korunması, aktarımı ve bölüşümü  ile beraber evrensel değerlere sahip, 
sorgulayan, akılcı ve bilimsel düşünen, üreten, sorumlu ve etik değerleri geliştiren ve koruyan bilgi 
çağı insanını yetiştirmek. 
 
1.1. Hedef: Eğitim binalarındaki eksikliklerin giderilmesi ile eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve 
ek binaların yapılması. 
 
Faaliyet 1.1.1 Đlave imar planı hazırlanması, Yerleşke planı hazırlanması, Kampus altyapı projelerinin 
hazırlanması, Statik ve tesisat projelerin hazırlanması. 
 
Faaliyet 1.1.2 Đlave derslik inşaatı, yemekhane ve kantin inşaatı. 
 
Faaliyet 1.1.3 Birimlerimize demirbaş malzeme, bilgisayar programı, taşıt satın alınması Kavaklı 
yerleşkesi hangarların kütüphane, yemekhane, kantin ve atölye onarımı, Spor salonu ve dersliklerin 
onarımı Babaeski MYO ısı yalıtımı yapılması, Sağlık Yüksekokulu derslik onarımı. 
 
Faaliyet 1.1.4 Kampüs alt yapı inşaatına başlanılması. 
 
Faaliyet 1.1.5 Yeni Kampüs Đktisadi Đdari Bilimler Fakültesi Đnşaatına başlanılması. 
 
Faaliyet 1.1.6 Açık ve kapalı spor tesisi inşaatlarına başlanılması. 
 
V. ÇEVRESEL VE MEKANSAL GELĐŞME 
 

ÇEVRE 
 

1. Stratejik Amaç 
Yaban hayatı kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere 
aktarılması. 
1.1. Hedef: Yasak ve usulsüz avcılığı önlemek. 
 
Faaliyet 1.1.1 Avcı eğitim kurslarının açılması. 
 
Faaliyet 1.1.2 Avlanma izin kartı, avcılık belgesi verilmesi, koruma kontrol çalışmaları. 
 

2. Stratejik Amaç 
Đlimizdeki bozuk orman alanları ile ağaçlandırmaya uygun arazilerin ağaçlandırılması ve 
iyileştirilmesi (rehabilitasyonu) ve bu faaliyetler için tohum ve fidan üretimi, orman içi, orman kenarı 
ve orman üst sınırı meraların ıslahı. 
 

2.1. Hedef: Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem planını (2008 - 2013) 
gerçekleştirmek ve bu tür çalışmaları devam ettirmek. 
 
Faaliyet 2.1.1 Ağaçlandırma 
 

Faaliyet 2.1.2 Rehabilitasyon 
 

Faaliyet 2.1.3 Mera Islahı  
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Faaliyet 2.1.4 Tohum ve fidan üretimi  
SĐVĐL SAVUNMA 
 
1. Stratejik Amaç 
Đlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlerin yol açacağı can ve mal kayıplarını en aza indirmek 
için afet bilinci, teknik bilgi, donanım ve koordinasyonun kent kültüründe alt yapısını 
hazırlamaktır.(29/05/2009 tarih 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkındaki Kanun gereğince; Sivil Savunma teşkilatının kaldırılacak olması nedeniyle 2010 
yılı planı hazırlanmıştır.) 
 
1.1. Hedef: Afet öncesinde, sırasında ve sonrasındaki tüm çalışmaları ve uygulamaları 
planlayan, uygulanabilir afet yönetim sistemi oluşturularak, ilgili kurum ve kuruluşlar 
arasındaki koordinasyonu sağlayacak Đl Afet Yönetim Merkezi 2010 yılına kadar kurulacaktır. 
 
Faaliyet 1.1.1 Đl Afet Yönetim Merkezi Hükümet Konağı alt katında oluşturulması için gerekli büro 
malzemesi ve donanımlarının alınması. 
 
Faaliyet 1.1.2 Đl Kriz Merkezinde kullanılmak üzere telsiz haberleşme sisteminin tamir ve 
bakımlarının yapılması. 
 
Faaliyet 1.1.3 Bölgemizde meydana gelebilecek olası doğal afetlerde kullanılmak üzere su altı ve su 
üstü kurtarma malzemelerinin alımı ve tamir bakımlarının yaptırılması. 
 
Faaliyet 1.1.4 Bölgemizde yaşanabilecek olası doğal afetlerde kullanılmak üzere gerekli kurtarma 
malzemelerinin tedarik edilmesi. 
 
1.2. Hedef: Kırklareli Đli genelinde afet riski taşıyan yerlerin ve afet türlerinin tespiti yapılarak, 
2010 yılına kadar doğal afet risk haritalarının oluşturulması. 
 
Faaliyet 1.2.1 1/5000 ölçekli afet risk haritasının yaptırılması. 
 
Faaliyet 1.2.2 1/10.000 ölçekli afet risk haritasının yaptırılması. 
Faaliyet 1.2.3 Kamu binalarının tespit edilmesi ve niteliklerinin belirlenmesi. 
 
Faaliyet 1.2.4 Đlgili Meslek odaları ile görüşülerek Yapı Değerlendirme Merkezinin açılması. 
 
2. Stratejik Amaç 
Halk eğitiminde toplumun tüm kesimlerini beceri, yaş, öğrenim düzeyi ve ihtiyaçlarına uygun biçimde 
eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetleri yoluyla eğitmek ve bilinçlendirmek. 
 
2.1. Hedef: Doğal afetlerden korunma konusundaki eğitim programlarının sayısı arttırılarak ve 
programlara halkın katılımı sağlanarak, ilimizdeki doğal afet bilinci artırılacaktır.  
 
Faaliyet 2.1.1 Tanıtıcı broşür basımı ve dağıtımı 
 
Faaliyet 2.1.2 Eğitim kurumlarında eğitimlerin yaptırılması 
 
Faaliyet 2.1.3 Bölge halkına tanıtıcı ve bilgilendirici eğitimlerin yaptırılması 
 
Faaliyet 2.1.4 Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllülere eğitimler verilerek tatbikatlar düzenlenmesi. 
 
3. Stratejik Amaç 
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Kişilik gelişiminde önemli rol oynayan okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılarak yeni yetişen nesiller için 
eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması. 
 
3.1. Hedef: Đlimizde okulöncesi eğitim hizmeti alamayan yada alma imkanı olmayan 
öğrencilerimize okul öncesi eğitim merkezlerinin yapılarak eğitim imkanların sunulması 
sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 3.1.1 Đlimiz merkez ve ilçelerine okulöncesi eğitim binaları yapımı. 
 
4. Stratejik Amaç 
Kişilik gelişiminde önemli rol oynayan ilköğretim eğitimin yaygınlaştırılarak yeni yetişen nesiller için 
eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması. 
 
4.1. Hedef: Đlimizde ilköğretim hizmeti veren binaların artmasıyla derslik başına düşen öğrenci 
sayısının azaltılmasıyla öğrencilerin kaliteli eğitim almalarını sağlamak. 
 
Faaliyet 4.1.1 Đlimiz merkez ve ilçelerine ilköğretim binaları yapımı. 
 
VI. KÜLTÜR VE TURĐZM  
 
KÜLTÜR VE TURĐZM  
 
1. Stratejik Amaç 
Đlimizdeki kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve 
benimsetmek, tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önleyerek gelecek kuşaklara 
aktarmak. 
 
1.1. Hedef: Kültür ve tabiat varlıklarının tespit ve tescil edilmesi. 
 
Faaliyet 1.1.1 Müze Müdürlüğünce oluşturulacak teknik bir ekip tarafından arazi taraması yapılacak, 
bunlar hakkında bilgi toplanacak, fotoğraflanacak ve CPS cihazı ile yerlerinin koordinatları tespit 
edilecektir. Tespiti yapılan kültür ve tabiat varlıkları kadastral paftalar üzerine işaretlenecek. 
 
Faaliyet 1.1.2 Arazide tespit edilip kadastral paftalar üzerinde işaretlenen kültür ve tabiat varlıklarının 
bilgileri bilgisayara aktarılacaktır. 
 
Faaliyet 1.1.3 Tespit edilen ve bilgisayar ortamına aktarılan kültür ve tabiat varlıklarının bilgileri ve 
fotoğrafları  tescil belgelerine işlenerek tescil edilmesi amacıyla  Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kuruluna gönderilecektir. 
 
1.2. Hedef: Kazı çalışmalarının gerçekleştirilmesi. 
 
Faaliyet 1.2.1 Demirköy Demir Dökümhanesi’nde halen devam eden kazı çalışmalarının 
tamamlanması. 
 
Faaliyet 1.2.2 Vize Çömlektepe Anfi Tiyatrosunun ortaya çıkarılması için kazı çalışmalarının devam 
ettirilmesi. 
 
Faaliyet 1.2.3 Merkez Đlçede bulunan Aşağıpınar ve Kanlıgeçit arkeolojik kazı alanlarında halen 
devam eden kazıların tamamlanması. 
1.3. Hedef: Eski Eser Restorasyonu gerçekleştirilmesi. 
 
Faaliyet 1.3.1  Merkez Đlçede Türk Ocağı Binası, Kırklareli Evi Binası ve Vali Faik Üstün Đ.Ö.O. ile 
Babaeski Đlçesinde bulunan Özel Đdare Binasının aslına uygun restorasyonlarının gerçekleştirilmesi. 
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1.4. Hedef: Đlimizde halen devam eden kazı çalışmalarının sonuçlandırılmasını müteakiben açık 
hava müzesi/ören yeri oluşturulması. 
 
Faaliyet 1.4.1 Đl Merkezinde halen devam eden Aşağıpınar ve Kanlıgeçit Arkeolojik kazı çalışmaları 
sonuçlandığında, anılan alanlar ören yeri haline getirilecektir.  
 
Faaliyet 1.4.2 Demirköy Đlçe merkezine 3.8 Km. mesafede bulunan Demirköy Fatih Demir 
Dökümhanesinde  halen devam eden  kazı çalışmaları sonuçlandığında, anılan alan “Açık Hava 
Endüstri Müzesi” haline getirilecektir.  
 
Faaliyet 1.4.3 Kamulaştırma işlemleri tamamlanan Đlimiz Vize Đlçesinde bulunan Anfi Tiyatronun 
ortaya çıkarılması amacıyla kazı çalışmaları sonuçlandığında anılan alan ören yeri haline 
getirilecektir.  
 
2. Stratejik Amaç 
Okuyucu hizmetlerini en üst düzeye çekmek ve yaygınlaştırmak. 
 
2.1. Hedef: Kütüphane sayısını arttırmak ve kütüphaneleri okuyucuya özendirmek. 
 
Faaliyet 2.1.1 Her ilçe ve beldede Müdürlüğümüze bağlı en az bir kütüphane açmak. 
 
3. Stratejik Amaç 
Yöre halk kültürünün derlenmesini gerçekleştirmek. 
 
3.1. Hedef: Kırklareli’nde halk edebiyatı, gelenek-görenek, inançlar, maddi kültür konularında 
derleme çalışmaları yapmak. 
 
Faaliyet 3.1.1 Kırklareli köy ve kasabalarına gidilerek kaynak kişiler bulunacak ve bu kaynak 
kişilerden, halk Edebiyatı konusunda yer alan yöresel atasözleri, bilmeceler, deyimler, maniler, 
ninniler, tekerlemeler, türküler ses kayıt cihazına kayıt edilecek ve daha sonra deşifreleri yapılarak 
Müdürlüğümüz halk kültürü arşivine kazandırılacak ve bir kitapta toplanacaktır. 
 
Faaliyet 3.1.2 Kırklareli köy ve kasabalarına gidilerek kaynak kişiler bulunacak ve bu kaynak 
kişilerden, gelenek- görenekler konusunda yer alan doğum geleneği, sünnet geleneği, askere uğurlama 
geleneği, düğün geleneği, bayram geleneği, mart dokuzu ve hıdrellez kutlamaları, ölüm geleneği 
derlenerek Müdürlüğümüz halk kültürü arşivine kazandırılacak ve çalışma sonucunda bu bilgiler bir 
kitapta toplanacaktır. 
 
Faaliyet 3.1.3 Kırklareli köy ve kasabalarına gidilerek kaynak kişiler bulunacak ve bu kaynak 
kişilerden, inançlar konusunda yer alan batıl inançlar, yağmur duası, geleneksel kurban törenleri 
derlenerek Müdürlüğümüz halk kültürü arşivine kazandırılacak ve çalışma sonucunda bu bilgiler bir 
kitapta toplanacaktır. 
 
Faaliyet 3.1.4 Kırklareli köy ve kasabalarına gidilerek kaynak kişiler bulunacak ve bu kaynak 
kişilerden, maddi kültür konusunda yer alan halk mimarisi, yöresel mutfak, yöresel el sanatları 
derlenerek Müdürlüğümüz halk kültürü arşivine kazandırılacak ve çalışma sonucunda bu bilgiler bir 
kitapta toplanacaktır. 
 
4. Stratejik Amaç 
Kırklareli turizminin geliştirilmesi. 
 
4.1. Hedef: Đlimizin kültür, sanat ve spor alanında tanıtımını sağlamak. 
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Faaliyet 4.1.1 Đlin görüntülü tanıtımı amacıyla “Kırklareli tanıtım CD”si hazırlanması. 
 
Faaliyet 4.1.2 Đlin tanıtımı amacıyla Türkçe ve yabancı dilde “Kırklareli Broşür”ü hazırlanması. 
 
Faaliyet 4.1.3 Đlin tanıtımı amacıyla “Kırklareli Envanteri” hazırlanması. 
 
Faaliyet 4.1.4 Đlin tanıtımı amacıyla “Kırklareli Kent Planı” hazırlanması. 
 
4.2. Hedef: Mağara Turizminin geliştirilmesi.  
 
Faaliyet 4.2.1 2003 yılı Haziran ayında ziyarete açılan Dupnisa Mağarası’nın etrafında kamulaştırılan 
16 dönümlük yerde çevre düzenleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi. 
 
Faaliyet 4.2.2 Dupnisa Mağarasında Kırklareli’nin tarihi, doğal ve turistik yerlerini iyi bilen bir 
rehberin mağarada çalışmasının gerçekleştirilmesi. 
 
Faaliyet 4.2.3 Dupnisa Mağarasına ulaşımı sağlayan yolların alt yapısının sağlamlaştırılarak, ulaşımın 
sağlıklı ve güvenli olmasının temini. 
 
4.3. Hedef: Turizm Belgeli Tesislerin geliştirilmesi, günün şartlarına uygun hale getirilmesi, 
işletmelerin asgari nitelikleri belirlenerek bu tesisler arasında standart birliğin sağlanarak 
kalitenin yükseltilmesi. 
 
Faaliyet 4.3.1 Turizm Đşletme ve Yatırım Belgeli Konaklama Tesislerinin günün şartlarına uygun hale 
getirilmesi, işletmeler arasında standardizasyonun sağlanması amacıyla tesis yöneticileri ile 
bilgilendirme toplantıları yapılarak tesis işletmeciliğinde standardizasyonun yakalanması. 
 
Faaliyet 4.3.2 Turizm Đşletme ve Yatırım Belgeli Yeme-Đçme Tesislerinin günün şartlarına uygun hale 
getirilmesi, işletmeler arasında standardizasyonun sağlanması amacıyla tesis yöneticileri ile 
bilgilendirme toplantıları yapılarak tesis işletmeciliğinde standardizasyonun yakalanması. 
 
Faaliyet 4.3.3 Đlimizde mevcut bulunan Turizm Đşletme ve Yatırım Belgeli Konaklama Tesisleri ile 
Turizm Đşletme ve Yatırım Belgeli Yeme-Đçme Tesislerinin, günün şartlarına uygun kalitede hizmet 
verip vermediklerinin tespiti amacıyla zaman zaman kontrollerin yapılması. 
4.4. Hedef: Turizm Belgeli Seyahat Acenteleri faaliyetlerinin geliştirilmesi, günün şartlarına 
uygun ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence imkânlarının sunulması. 
Faaliyet 4.4.1 Đlimizde mevcut olan Turizm Belgeli Seyahat Acentaları işleticileri ile bilgilendirme 
toplantıları yapılarak, onların günün şartlarına uygun ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence 
imkanlarının sunulmasının sağlanması. 
 
Faaliyet 4.4.2  Đlimizde mevcut bulunan Turizm Belgeli Seyahat Acentaları, günün şartlarına uygun 
kalitede hizmet verip vermediklerinin tespiti amacıyla zaman zaman kontrollerin yapılması. 
 
5. Stratejik Amaç 
Kırklareli’nde tüm vatandaşlarımıza ulaşacak seviyede sanatsal etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve 
geliştirilmesi. 
 

5.1. Hedef: Mahalli ressamlarımızın resim üretmelerini teşvik etmek.  
 

Faaliyet 5.1.1 Mahalli ressamlarımıza birlikte çalışabilecekleri bir atölye oluşturmak. 
 

Faaliyet 5.1.2 Mahalli ressamlarımızın,  oluşturulan atölyede yaptıkları resimlerin sergi salonunda 
sergilenerek Kırklarelili sanatseverlerle buluşmasının sağlanması. 
 

5.2. Hedef: Đlde tiyatro etkinliklerinin gerçekleştirilmesi. 
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Faaliyet 5.2.1 Kültür Merkezinde mevcut bulunan tiyatro salonunda, Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğünce gerçekleştirilen turnelere Đlimizin de dahil edilerek temsil edilen oyunların ilimizde de 
temsil edilmesi Bakanlığımızdan talep edilecek ve süreklilik kazandırılacaktır. 
 

Faaliyet 5.2.2 Đlimizdeki amatör tiyatro çalışmalarının desteklenmesi. 
 

5.3. Hedef: Đlimizdeki şair ve yazarların desteklenmesi 
 

Faaliyet 5.3.1 Đlimizde bulunan şairlerin desteklenerek daha fazla eser vermelerini teşvik etmek 
amacıyla onları bir arada toplamak ve “Şiir Dinletileri” toplantıları düzenlemek. 
 

Faaliyet 5.3.2 Đlimizde bulunan yazarların desteklenerek daha fazla eser vermelerini teşvik etmek 
amacıyla onları bir arada toplamak ve Kırklareli halkına tanıtmak. 
 
Faaliyet 5.3.3 Đlimizde bulunan şair ve yazarların biyografileri ve eserlerinden örneklerin yer aldığı bir 
antoloji hazırlayarak kalıcı olmalarının sağlanması. 
 

B- TEMEL POLĐTĐKALARIMIZ VE ÖNCELĐKLERĐMĐZ: 
 

1- EĞĐTĐM :  Okuma yazma oranını % 100 seviyesine yükseltmek; Đlköğretimde Đl ve Đlçe 
Merkezlerinde 16 okulda 30’un üzerinde olan öğrenci sınıf mevcutlarını daha alt seviyelere çekmek 
için Đlköğretim kurumlarında yeni derslikler yaptırılacak ve mevcut altyapının standardı 
yükseltilecektir.  

-Okul yapılması amacıyla, Đl ve Đlçe Merkezlerinde bulunan özel ve tüzel kişilere ait arazilerin 
bir program dahilinde kamulaştırılması yapılacaktır.  

-Ortaöğretim kurumlarında eğitim düzeyini yükseltmek, öğrenimde fırsat eşitliği sağlamak 
amacı ile yeni derslikler yaptırılacak ve mevcut altyapının standardı yükseltilecektir.  

-Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişmelerinin sağlanabilmesi amacıyla 
okul öncesi eğitime yönelik okul yapımına hız verilecektir.  

-Halk eğitiminde toplumun tüm kesimlerini beceri, yaş, öğrenim düzeyi ve ihtiyaçlarına uygun 
biçimde eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetleri yoluyla eğitmek ve bilinçlendirmektir.  

 

2- SAĞLIK : Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki 
alt yapı, donanımı ve personel ihtiyaçları optimal düzeyde karşılanacaktır.  

-Đldeki sağlık kurumları ve hizmet basamakları arasında koordinasyon işbirliği 
güçlendirilecektir.  

-Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilerek, bu hizmetlerin temel sağlık hizmetleriyle 
birlikte yaygın, sürekli ve etkili bir şekilde sunulması sağlanacaktır.  

-Đl genelinde sağlık bilincini geliştirmek, toplumsal bilinci oluşturmak, sağlık hizmetlerini 
tanıtmak, talep yaratmak, halkı bilgilendirmek, Đl genelindeki eğitim hizmetlerini planlamak, 
uygulatmak, denetlemek ve kurumlar arası işbirliğini sağlamaktır.  
 

3- KÜLTÜR VE TURĐZM: Kültürel varlıklarımızın tespiti yapılarak, halkımız tarafından 
tanınması ve yararlanması ile korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacaktır. 

 
-Đlimizdeki amatör tiyatro gruplarının köy ve kasabalardaki okullarda çocuk oyunlarına yönelik 

gösteriler yapmalarına, şair ve yazarlar ile ressamların çalışmalarına destek sağlanacaktır.  
-Đlimizdeki turizm potansiyelini harekete geçirmek, alternatif turizm türlerini geliştirmek, Đlin 

turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak ve sürdürülebilir kullanımla 
yılın her mevsiminde turizme hizmet verilmesini ve yerli yabancı turist sayısının arttırılmasını 
sağlamaktır.  

-Đlimizin turizm değerlerini (tarihi ve doğal) tanıtmak amacıyla, belediyelerin, sivil toplum 
kuruluşlarının, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile etkin bir tanıtım ve pazarlama 
faaliyeti yürütülecektir.  

-Đlimize gelen turistlere hizmet verebilmek için Tur Operatörlüğü, Turizm Acenteliği ve 
Turizm Rehberliği faaliyetleri geliştirilip yeterli hale getirilecek, turizm belgeli otel ve restaurantlar ile 
turizm seyahat acenteleri etkin bir şekilde denetlenecektir.  
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-Turistlerin harcama düzeyini arttırabilmek için satın alabilecekleri ürünlerin üretilmesi, 
çeşitlendirilmesi ve pazarlanması faaliyetlerine destek sağlanacaktır.  

-Đlimize gelen turistlerin ziyaret edebilecekleri mağaralardan, hizmete açılan Dupnisa 
Mağarasına özel turlar düzenlenmesi için gerekli tanıtım çalışmaları yapılarak ziyaretçi sayısı 
arttırılacak, alt yapı eksiklikleri tamamlanacaktır.  

 

4- GENÇLĐK VE SPOR : Spor alt yapısının Đl genelinde dengeli dağılımı sağlanarak, halka, 
özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak, sporu halkın vazgeçilmez tutkusu ve 
yaşam biçimi haline getirmektir.  

 

5- ÇEVRE : Çevre ile ilgili veri ve bilgi iletişim sistemleri oluşturmak, çevrenin korunması ve 
iyileştirilmesine yönelik tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle Đlin çevre ve yaşam standartlarını 
yükseltmektir.  

 

6- SOSYAL HĐZMETLER : Ekonomik, sosyal ve sağlık yönünden yoksunluk içinde bulunan 
kişi, aile ve grupların (kimsesizler, yoksullar, yaşlılar, engelliler, şiddete maruz kalmış kadınlar, 
sokakta yaşayan/çalışan çocuklar v.b.) envanteri çıkarılacak, gereksinimleri belirlenerek gerekli 
yardımlardan yararlanmaları sağlanacak ve kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri için gerekli 
çalışmalar yapılacaktır.   

 

-Ekonomik ve sosyal yoksunluk nedeni ile kurum bakımına verilmek istenilen çocukların 
kurum bakımı yerine sosyal çevrelerinden ayrılmadan kendi aile bireyleri veya yakın akrabalarının 
yanında bakımlarının sağlanması amacı ile alternatif hizmet modellerinin belirlenmesi ve uygulanması 
sağlanacaktır. 

-Đlimizde yaşayan kadınların kadın hakları konusunda bilinçlenmeleri, örgütlenmeleri ve 
ekonomik özgürlüklerini kazanmaları için çalışmalar yapılacaktır.  

-Đlimizde yaşayan çocukların ve yetişkinlerin çocuk hakları konusunda bilinçlenmeleri ve 
çocuk haklarının korunması için çalışmalar yapılacaktır.  

 
7- TARIM :  Ulusal tarım politikalarını göz önünde bulundurarak, insan sağlığına öncelik 

veren, dengeli çevreyle uyumlu, sürdürülebilir, rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir 
tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla, kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.  

-Çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi sağlanarak ve kırsal alanda yeni ileri tarım teknik ve 
teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırıcı tedbirleri alarak, kırsal kesimin gelir seviyesi arttırılacaktır.  

-Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde 
sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacaktır.  

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

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

-Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimini geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini 
yükseltmektir.  

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

-Halk eğitiminde toplumun tüm kesimlerini beceri, yaş, öğrenim düzeyi ve ihtiyaçlarına uygun 
biçimde eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetleri yoluyla eğitmek ve bilinçlendirmektir.  

 
8- ĐÇMESUYU-KANALĐZASYON-YOL : Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile 

nüfusu fazla olan köyler öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin 
yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.  

 
-Tüm köylerin yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması, çağdaş yaşamın gerekleriyle 

uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren bir anlayışla yürütülmesi sağlanacaktır.  
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-Fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları, kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet 
farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine cevap 
veren bir anlayışla yürütülecektir. 

-Tüm köy yolları, her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun 
biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaşım sorunu çözülecektir.  

-Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, 
gereç, makine ve ekipmanlar temin edilerek bunların bakım-onarım ve ikmalleri yapılacaktır.  

 
9- SANAYĐ : Trakya Çevre Düzeni Planı doğrultusunda, sanayinin uygun görülen alanlarda 

yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim 
teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmeleri ve 
geliştirilmeleri amacıyla, gerekli alt yapı hizmetleriyle ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve 
teknoparklar donatmaktır.  

 
10- MEKANSAL GELĐŞME VE FĐZĐKĐ PLANLAMA : Đl genelinde mekansal gelişmeyi 

yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek, uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve 
uygulanmasını sağlamaktır.  

 
11- DOĞAL AFETLER : Đlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlerin yol açacağı can 

ve mal kayıplarını en aza indirmek için afet bilinci, teknik bilgi, donanım ve koordinasyonun kent 
kültüründe alt yapısını hazırlamaktır.  

 
12- MĐKRO KREDĐ : Gelirleri düşük, sermaye birikimleri yetersiz, küçük girişimcilerin ve 

dezavantajlı grupların, mesleki, sanatsal birikimlerini ve yeteneklerini, gelirlerini arttırıcı faaliyetlere 
kanalize etmek amacıyla mikro kredilerle desteklenmesini sağlamak ve işsizliğin azaltılmasına katkıda 
bulunmaktır.  
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III- FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER 
 
A- MALĐ BĐLGĐLER: 
 
1- Bütçe Uygulama Sonuçları  
Kırklareli  Đl Özel Đdaresinin 2012 Yılı Gelir-Gider Bütçesi; Đl Genel Meclisinin 30/11/2011 tarih ve 
(220) sayılı kararı ile ¨18.000.000,00 (onsekizmilyon) olarak  onaylanmıştır. 
Đl Genel Meclisimizin 08/05/2012 tarih  ve (101) sayılı kararı ile ¨ 2.100.000,00 Ek Bütçe yapılmıştır. 
07/08/2012 tarih  ve (162) sayılı kararı ile ¨ 1.750.000,00 Ek Bütçe yapılmış olup, 2012 yılı  toplam 
bütçemiz ¨ 21.850.000,00 olmuştur.           
 
     2012 Mali Yılı Gider Bütçesinde; 
                                                      
Personel Giderleri için          ¨  4.392.749,00  
Devlet Primi Giderleri için                                                ¨   858.001,00 
Mal ve Hiz.Alım Gid. Đçin                                                   ¨ 4.885.497,00 
Faiz Giderleri için ¨ 72.000,00 
Cari Transferler için ¨ 2.416.223,00 
Sermaye Giderleri Đçin ¨ 5.942.817,00 
Sermaye  Transferleri için   ¨ 685.713,00 
Yedek Ödenek  için   ¨ 2.597.000,00 

 

                                             
 ödenek ayrılmış olup, toplam Gider Bütçesi  
¨ 21.850.000,00                                   
  

 
GELĐR BÜTÇESĐ 

03   Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri    ¨ 1.640.000,00 
04   Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler  - 
05   Diğer Gelirler                                             ¨ 20.210.000,00 
06   Sermaye Gelirleri   

Toplam     ¨ 21.850.000,00 olarak Gider Bütçemize 
denk bağlanmıştır.                 

 
2012 Yılı  Gelir ve Gider Bütçemiz  ¨ 21.850.000,00 olmuştur. 

 
 

2012 Yılı Bütçemizden Ayrılan Ödenek Ödenen 
 

Ödenecek Olan 
 

%20 Đlköğretim payı 2.595.215,00 2.595.215,00 - 
Vilayetler Hiz.Bir.Kat. Pay. 180.000,00 180.000,00 - 
Trakya Kalkınma Ajansına 129.761,00 129.761,00 - 
CPMR                      14.037,69                             14.037,69       - 
Trakya Kalkınma Birliği                      25.952,00                    25.952,00 - 

TOPLAM 2.944.965,69 2.944.965,69 - 
 
Kanunen ödenmesi gereken diğer paylar ayrılmış olup, ilgili kurumlara yatırılması 

sağlanmıştır. 
2012 Mali yılı içinde; 2011 yılından devreden ¨17.270.826,17 ödeneğe 2012 yılı Bütçesiyle 

¨21.850.000,00.- ödenek ilave edilerek, yılı içinde Bakanlıklardan ve diğer kurumlardan gönderilen 
¨39.299.660,63 ile toplam ödenek ¨78.420.486,80 olmuştur.Bunun ¨53.504.963,49  bütçe gideri olarak 
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gerçekleştiğinden kalan ¨24.915.523,31'inin ¨292.285,44 si imha edilerek ¨24.623.237,87 si 2013 
Yılına devir olmuştur.  2012 Yılı Bütçe  ödeneğine göre harcama oranı % 68  olmuştur.  
            Đl Özel Đdaresinin 2012 yılı bütçesi ¨ 21.850.000,00'dir.                                   

Yıl sonu itibariyle genel bütçeden gönderilen ödeneklerle birlikte ¨53.504.963,49  harcama 
yapılmıştır. Bu harcamaların yüzde 33’ü (17.397.003,80) sermaye giderleri, yüzde 32’si  
(16.927.276,22 ) personel giderleri yüzde 24’ü ( 12.900.153,52 ) mal ve hizmet alımları, yüzde 11'i 
(6.280.529,95 ) ise diğer giderlere harcanmıştır. Đl Özel Đdaresine 2012 yılında çeşitli bakanlık ve 
kuruluşlardan ¨ 39.299.660,63-  ödenek aktarılmıştır.  

Đl Özel Đdaresi tarafından 2012 yılında ¨ (17.397.003,80 )  yatırım harcaması yapılmıştır. Đl Özel 
Đdaresinin  2012 yılı sonu itibarıyla banka bakiyeleri toplamı (merkez ve ilçeler olarak ) ¨ 

30.007.027,52 olmuştur.   
 
  Đl Özel Đdaresi Yatırımları  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURULUŞ ADI 
YATIRIM MĐKTARI 

(TL) 
 
Đl Milli Eğitim Müdürlüğü 
 
Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
 
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  
 
Đl Özel Đdare Yatırımları 
 
Đl Sağlık Müdürlüğü 
 
Đl Emniyet Müdürlüğü 
 
Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü 
 
Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürlüğü 
 
Su Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 
 
  

 
5.900.504,70 

 
   292.749,07 

 
5.867.693,11 

 
435.614,17 

 
3.191.523,75 

 
449.661,50 

 
93.023,67 

 
136.893,73 

 
1.029.340,10 

 
 

GENEL TOPLAM 17.397.003,80 
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Finans 
Kodu 

 
FĐNANSAL AYRIM 

 

 
2012 Yılı 

 
 
5 

 
MAHALLĐ ĐDARELER 

 
20.145.353,23 

8 
 

BAĞIŞ VE YARDIMLAR 33.359.610,26 

                                       TOPLAM          53.504.963,49 

BÜTÇE GELĐRLERĐ 
AÇIKLAMA 

 
2012 YILI 

TAHSĐLAT 
 

TEŞEBBÜS VE MÜLKĐYET GELĐRĐ ¨ 3.153.391,13 

- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ¨2.415.382,74  

- Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma Đzni               
Gelirleri 

¨22.632,44 

- Kira Gelirleri ¨715.375,95  

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ĐLE ÖZEL 
GELĐRLER 

¨37.139.986,14  

- Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Đdarelerden Alınan 
Bağış ve Yardımlar 

¨30.630.883,13  

- Diğer Đdarelerden  Alınan  Bağış ve Yardımlar ¨11.580,00 

- Proje Yardımları ¨6.497.523,01  

DĐĞER GELĐRLER ¨16.892.834,86  

- Faiz Gelirleri ¨1.556.991,41  

- Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ¨15.239.265,42  

-Para Cezaları 
¨49.366,53  

-Diğer Çeşitli Gelirler 
¨47.211,50  

 
                                                                        TOPLAM 
 

 
¨57.186.212,13 
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2012 YILI 
ĐL ÖZEL ĐDARESĐ BÜTÇE DURUMU 

            
Kırklareli  Đl Özel Đdaresinin 2012 Yılı Gelir-Gider Bütçesi; Đl Genel Meclisinin 30/11/2011 tarih ve 
(220) sayılı kararı ile ¨18.000.000,00 (onsekizmilyon) olarak  onaylanmıştır. 
Đl Genel Meclisimizin 08/05/2012 tarih  ve (101) sayılı kararı ile ¨ 2.100.000,00 Ek Bütçe yapılmıştır. 
07/08/2012 tarih  ve (162) sayılı kararı ile ¨ 1.750.000,00 Ek Bütçe yapılmış olup, 2012 yılı  toplam 
bütçemiz ¨ 21.850.000,00 olmuştur.     
 
 2012 Yılı ¨̈̈̈ 1.750.000,00 Ek Bütçe ile ödenek dağıtımı yapılan tertipler: 
 

1-500.000,00 TL ödeneğin Akaryakıt alımlarında kullanılmak üzere Đşletme Müdürlüğü 
akaryakıt alımlarına aktarılmasına, 

2- 1.150.000, 00 TL ödeneğin sadece personel harcamalarında kullanılmak üzere Yedek Ödenek 
tertibine aktarılmasına, 

3- 100.000,00 TL ödeneğin ise C.P.M.R incelemelerinde bulunmak üzere, Özel Kalem 
Kurumsal kodlaması altında bulunan Đl Genel Meclis Üyeleri Yolluğu tertibine aktarılmasına, 

 
2012 Yılı ¨̈̈̈ 2.100.000,00  Ek Bütçe ile ödenek dağıtımı yapılan tertipler: 
 
1- TR21 Kalkınma Ajansına sunulan projelere eş finansman desteği tertibine                  

150.000,00 TL, 
2- Su ve Kanal Hizmetleri altında Demirköy Gökyaka Su Deposu ve Đsale Hattı onarımı için 

22.700,00 TL, 
3- Pehlivanköy Doğanca köyü kanalizasyon ve doğal arıtma projesine 20.676,00 TL, 
4- Lüleburgaz Ahmetbey-Evrensekiz Köy yolunun 8 km’sinin yapılması için                

301.000,00 TL, 
5- Köy yolları yapım bakım ve onarımları yakıt alımı için 400.000,00 TL ile gölet yapımında 

kullanılmak üzere ilave akaryakıt alımı için 55.993,00 TL, 
6- Vali Faik ÜSTÜN Đlköğretim Okulunun restorasyonu için 2012 Yılı Ek Yapım Programına 

alınmasıyla projeye 200.000,00 TL, 
7- Đçme Suları Tesislerinin bakım ve onarımları tertibine 99.631,00 TL, ödenek ayrılmıştır. 
8- Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluşlara ayrılan 745.000,00 TL ödenek ayrılarak, dağılımının; 
a) Lüleburgaz Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin muhtelif işlerinde kullanılmak üzere 

147.000,00 TL,  
b) Kırklareli Merkez Đlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin muhtelif işlerinde kullanılmak 

üzere 112.000,00 TL, 
c) Babaeski Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin aşağıda belirtilen işlerinde kullanılmak üzere 

toplam 118.000,00 TL;  
     1- Çengerli Köyüne 48.000,00 TL, Çiğdemli Köyüne 30.000,00 TL ödeneğin,  kanalizasyon 

işleri yapımı için,  
     2- Karacaoğlan 5.000,00 TL, 
     3- Müsellim 5.000,00 TL, 
     4- Nadırlı 5.000,00 TL, 
     5- Yeniköy 10.000,00 TL, 
     6- Karabayır 5.000,00 TL, 

7- Pancarköy 5.000,00 TL, 
      8- Kadıköy 5.000,00 TL, ödeneklerinin ise köylerin bakım-onarım ve muhtelif işleri için 

kullanılması kaydıyla,  
d) Vize Đlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Evrencik Köyünün kanalizasyon ve arıtma 

tesisinin tamamlanmasında kullanılmak üzere 103.000,00 TL,  
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e) Demirköy Đlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin muhtelif işlerinde kullanılmak üzere 
73.000,00 TL, 

f) Pınarhisar Đlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin aşağıda belirtilen işlerinde kullanılmak 
üzere toplam 73.000,00 TL; 

     1- Erenler Köy içi kilit parke taşı  işi için 15.000,00 TL, 
     2- Poyralı Köyü park düzenlenmesi işi için 15.000,00 TL, 
     3- Çayırdere Köyü kilit parke taşı işi için 15.000,00 TL, 
     4- Hacıfaklı Köyü Konağı onarım işi için 8.000,00 TL, 
     5- Ataköy Köyü kilit parke taşı işi için 15.000,00 TL, 
     6- Cevizköy Köyü bakım onarım işi için 5.000,00 TL, 
g) Kofçaz Đlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne aşağıda belirtilen işlerinde kullanılmak 

üzere toplam 60.000,00 TL; 
     1- Ahmetler Köyü 28.000,00 TL,  
     2- Malkoçlar Köyü kantar yapımı işi için 28.000,00 TL,  
     3- Elmacık Köyü kene ile mücadelede ilaçlama havuzu yapımı için 4.000,00 TL, 
h) Pehlivanköy Đlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin muhtelif işlerinde kullanılmak üzere 

59.000,00 TL, olmak üzere ödenek dağılımının yapılmasına, 
9- Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürlüğüne Hizmet aracı alımı için ilave olarak 20.000,00 

TL,                                                  
10- Meclis Başkanı ve komisyon çalışmalarında kullanılmak üzere hizmet aracı alınması için 

85.000,00 TL, 
Pehlivanköy Đlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin muhtelif işlerinde kullanılmak üzere 

ayrılan 59.000,00 TL’nin 40.000,00 (Kırkbin) TL’sinin Đmampazarı Köyünün kanalizasyon işine 
ayrılması Đl Genel Meclisimizce kabul edilmiştir. 
                 
           

31/12/2012 tarih itibariyle Đl Özel Đdaresi olarak öz gelirler ile Bakanlık ve Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarından gönderilen tahsisli ödeneklerle beraber toplam 57.145.534,67-TL gelir tahsilatı 
yapılmıştır. 

Kanunen ödenmesi gereken yasal paylar hesaplanarak 2012 Yılı Bütçesinde  ayrılmıştır.    
            
            CPMR(Karadenize Kıyısı Olan Bölgeler Topluluğu) 2012 Yılı ödeneği 14.037,69-TL dir. 2012 
yılında  14.037,69-TL üyelik ödemesi yapılmıştır. 
 
 Trakya Kalkınma Birliği 2012 Yılı ödeneği 25.952.00-TL dir. Đlgili Birliğe ödemesi 
yapılmıştır. 
               
           Trakya Kalkınma Ajansına  2012 yılına ait 129.761,00-TL katılım payı ayrılmış olup, yılı 
içinde ödemesi yapılmıştır. 
  
 Milli Eğitim Müdürlüğüne 222 Sayılı Đlköğretim Kanununun 76/B maddesine göre  Đlköğretim 
Hizmetleri Harcamalarında kullanılmak üzere ayrılan % 20 Kanuni Pay miktarı  2.595.215,00-TL 
ödenek olarak ayrılmıştır. Harcamaları yıl içinde yapılmıştır. Milli Eğitime verilen kanuni payın 
dışında ilave olarak ¨51.000,00- ödenek daha verilmiştir. 
 
 

Vilayet Hizmetler Birliğine 2012 Yılı Bütçesinin % 1 i olarak hesap edilen katılım payı 
180.000,00- TL' nın Birliğe ödemesi yapılmıştır. 

 
Đç Borç Faiz Giderlerini karşılamak amacıyla 72.000,00-TL ödenek ayrılmış olup, yıl sonuna 

kadar  49.480,64-TL ödeme yapılmıştır.  Kalan ödenek yılı içinde bütçede ihtiyaç  diğer tertiplere 
aktarılarak değerlendirilmiştir. 
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 Yedek Ödenek tertibine 2012 Yılı Bütçesi ile toplam 900.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. Yedek 
Ödenekten Yılı içinde yapılan aktarımlar: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ĐL ÖZEL ĐDARESĐ YATIRIMLARININ GERÇEKLEŞME DURUMU 

 
 
 EKONOMĐK HĐZMETLER: 

  
 Vilayetler Hizmet Birliği ile Đdaremizce ortaklaşa 
gerçekleştirilen Lüleburgaz Đlçesinde okul öncesi eğitim 
binası yapım projesi 2012 yılı içinde tamamlanmıştır. 
 
 
 
 

TĐSVA’ya mikro finans uygulamasının sürdürülebilmesi 
için  aktarım yapılaması. 

 50.000,00 

Özel Đdare Mülkiyetindeki Taşınmazların büyük onarım 
giderlerine aktarım yapılaması. 

45.000,00 

AB Faaliyetleri için ödenek aktarılması.  10.000,00  

Đl Özel Đdaresine Hizmet Aracı satın alımları projesine 
aktarım yapılaması. 

 30.000,00 

Araç Takip Sistemi Kurulması  projesinin için aktarım 
yapılması. 

85.000,00 

Babaeski Kaymakamlığı lojmanı dış cephe ısı yalıtım 
işinde kullanılmak üzere aktarım yapılaması. 

25.000,00 

Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi bahçesinde bulunan su 
deposunun onarımı için yardım verilmesi. 

15.000,00 

AB  Faaliyetleri için ödenek aktarılması yapılması. 25.000,00 

Merkez Sporcu evinin onarılması için aktarım yapılaması. 200.000,00 

Đşletme Müdürlüğünün ilgi yazıları ile, Yedek Parça 
Alımları tertibine aktarım yapılması  

80.000,00 

Đl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Kırım Kongo 
Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı için ödenek verilmesi  

15.000,00 

 Babaeski  Đlçesi Çimenli sokakta bulunan kuran kursu 
binasının pansiyon olarak kullanabilmesi için ödenek 

aktarılması.  

6.000,00 

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğünün futbol 
halı sahasının zemine suni çim döşenmesi için aktarım 

yapılması 

15.000,00 

Merkez Atatürk Đlkokulu/Ortaokulundan okul 
bahçesinin çevre düzeninin oluşturulması amacıyla; 
bahçenin çiçekliklerle bölünmesine   için aktarım 

yapılması  

15.000,00 

                                             GENEL TOPLAM 
 
Kalan Tutar Encümende Teklif Sunularak  ihtiyaç duyulan Muhtelif 
Tertiplere Dağıtıldı. (21/12/2012 Tarih Ve 234 Sayılı Encümen Kararı 
Đle )  

   
 

616.000,00 
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     Özel Đdare mülkiyetindeki taşınmazlarının (2 adet Hizmet binası ile 3 adet Lojmanları) dış cephe 
mantolama projeleri tamamlanmıştır.    
 
 

                                                    
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ĐLĐMĐZDE YOKSULLARA MĐKRO KREDĐ VERĐLMESĐ PROJESĐ:  

 

Tisva Vakfı ile  ortaklaşa yürütülen Đlimizdeki yoksul ev kadınlarına verilen Mikro kredi 
Projesine 2012 Yılında Özel Đdare Bütçesinden  ¨ 50.000,00- verilmiş olup, faaliyetler devam 
etmektedir. 
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HĐBE DESTEKLĐ YÜRÜTÜLEN PROJELER: 

Đl Özel Đdaresinin görev alanına giren konularda,  Avrupa Birliği ve Trakya Kalkınma Ajansı ve diğer 
hibe destekli projeleri hazırlama kapsamında 2012 yılı içinde çalışmalar yapılmıştır. 
 
 

 
PROJE  ADI 

 

 
PROJE    

TOPLAM   
MALĐYETĐ 

 
TRAKYA 

KALKINM
A 

AJANSINC
A 

SAĞLANA
N KATKI 

 
ĐDAREM

ĐZCE  
SAĞLAN

AN 
KATKI 
PAYI 

 
 

SON  DURUM 

ŞekerFabrikası 
Depolarının 
Cazibe Merkezine 
Dönüşüm Projesi.  

 
85.000,00-

TL 

 
75.000,00-

TL 

 
10.000,00

-TL 

 Proje DFD kapsamında sunulmuş olup proje 
kabul edilmiştir. Proje tamamlanmış olup 
depoların mimari projesi çizilmiştir. 

ŞekerFabrikası 
Depolarının 
Cazibe Merkezine 
Dönüşüm 
Projesi.(Çok 
amaçlı Salonunun 
uygulama projesi) 

 
 

318.834,16 
EURO 

  Proje IPA'ya sunulmuş olup sonucu 
beklenmektedir.Proje ortağımız Bulgaristan 
Sozopol Vakfı'dır.Depoların çizilen mimari 
projesi bu projede uygulanmak üzere 
kullanılmıştır. Proje kabul edilmemiştir. 

Kırklareli Đl Özel 
Đdaresi Teknik 
Destek Gelişim 
Projesi.  

 
15.000,00-

TL 

 
14.000,00-

TL 

 
1.000,00-

TL 

Proje başarıyla tamamlanmıştır. Đl Özel 
Đdaresinde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 
yönünde personeline eğitim verilmesi 
sağlanmıştır.  

 Sporcu Evi 
Onarımı ve Açık 
Tenis Kortunun 
kapatılması 
projesi. 

   
50.000,00

-TL 

  Đl Özel Đdaresince Proje hesabına yatırılması 
sağlanmıştır. 

Kırklareli'nin 
Çevresi Doğal 
Arıtma ile 
Yenileniyor 
projesi. 

 
 

302.675,00-
TL 

 
 

227.006,25
-TL 

 
 

75.668,75
-TL 

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü altında 
ilimizde  toplam 17 köyün Doğal Arıtma ve 
Fosseptik yapımı  çalışmaları tamamlanmıştır. 
Nihai rapor yazılmış ve Özel idare hesabına 
ajanstan para aktarımı yapılmıştır. Proje 
tamamlanmıştır. 

 
Coğrafi Bilgi 
Sistemi Kurulum 
Projesi. 

 
 

491.234,00-
TL 

 
 

368.425,50
-TL 

 
 
%25    
122.808,5
0-TL 

Proje Mali Destek Programında Sunulmuş 
olup kabul edilmiştir. Đhalesi yapılmak üzere 
ilan bedelleri yatırılmış olup özel idarenin 
katkı bedeli olan 122.500,00 TL proje 
hesabına aktarılmıştır. Proje uygulaması 
tamamlanmıştır. Projenin bedeli  tek hak 
edişte firmaya ödenmiş olup, nihai rapor 
düzenlenmiştir. Ajanstan, Özel Đdarece 
yatırılan 140 bin TL ödeneğin gelmesi 
beklenmektedir.  

 
Tatarköyü Göleti 
açık sistem 
sulama 
kanallarının  
kapalı sisteme 
dönüştürülmesi 
Projesi. 

 
 
 

500.000,00-
TL 

( Tahmini) 

 
 
 

375.000,00
-TL 

 
 
 
%25     
125.000,0
0-TL 

Lüleburgaz Köylere Hizmet Götürme Birliği 
tarafından ihalesi yapılmış olup, Özel 
idareden de projenin maliyetinin %25 katkı 
bedeli olan  % 60’ı (73.557,90TL) proje 
hesabına aktarılmıştır. Kalan 51.442,10 lirası 
2013  Ocak ayında yatırılacaktır. Proje 
uygulama aşamasındadır. Son ödemeler 2013 
ocak ayı içinde  yapılacaktır. 
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Bilal Yapıcı 
Anaokulunun 
bahçe ve bina 
düzenlenmesi 
Projesi.  

 
250.000,00-

TL 
(Tahmini) 

 
151.000,00

-TL 

 
%25     
37.750,00
-TL 

Okul tarafından ihalesi yapılma aşamasında 
olup özel idareden taahhütte bulunan 
62.500,00 TL talep edildiği takdirde proje 
hesabına aktarılacaktır. Proje maliyeti 
konusunda değişiklik yapılmış olup, resmi 
yazısı beklenmektedir. 

Kırklareli Đl Özel 
Đdaresi Doğrudan  
Faaliyet Desteği  
Projesi.  

 
75.000,00-

TL 

 
75.000,00-

TL 

 Đl Özel Đdaresi olarak Đlimizin afet ve risk 
haritalarını belirleyen ĐL-ABĐS (Vatandaş 
Odaklı Web Portal)  başvurusuda 
bulunulacaktır. Proje yazım ve başvurusu 
yapılmıştır. Projenin kabul edilmediği bilgisi 
ulaşmıştır. 

 
Merkez 
Öğretmenevi ASO 
Müdürlüğü 
restorasyonu 
yapılması Projesi. 

 
559.582,00-

TL 
(Tahmini) 

 
408.494,86

-TL 

 
%27     
151.087,1
4-TL  

 

 
Đhalesi yapılan projenin katkı bedeli özel 
idareden 148.000,00 proje hesabına 
aktarılmıştır. Proje  tamamlanmış ve 
öğretmenevinin açılışı yapılmıştır. 

 
Đç Kontrol 
Sisteminde Risk 
Yönetimi ve 
Danışmanlık 
Hizmeti 

 
15.000,00-

TL 

 
15.000,00-

TL 

 Proje başarıyla tamamlanmıştır. Đl Özel 
Đdaresinde Kamu Đç Kontrol   Sistemi 
oluşturulması konusunda ajanstan 
danışmanlık hizmeti alınmıştır. 

Đç Kontrol 
Sisteminin 
Oluşturulması 
Đzleme ve 
Değerlendirilmesi. 

 
15.000,00-

TL 

 
15.000,00-

TL 

 Đl Özel Đdaresinde kurulan Kamu Đç Kontrol   
Sisteminin izlenmesi ve oluşturulması 
konusunda ajanstan danışmanlık hizmeti 
talebinde bulunulmuştur. Proje destek 
almaya hak kazanmıştır. Sözleşme imzalandı 
proje 1 aylık uygulama aşaması bitmiş olup 
nihai raporunun yazımı tamamlanmıştır. 
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TR21 Trakya Kalkınma Ajansı 2012 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Kırklareli Đl Özel 
Đdaresi tarafından başvurusu yapılarak kabul edilen ve mali destek almaya hak kazanan "ĐÇ 
KONTROL SĐSTEMĐ DANIŞMANLIK HĐZMETĐ PROJESĐ" çalışmaları tamamlanmıştır. 

25/12/2012 tarihinde Kırklareli Đl Özel Đdaresi toplantı salonunda Sayın Genel Sekreterimiz Ziya 
ESER, Genel Sekreter Yardımcılarımız ile Đl Özel Đdaresi Birim Müdürlerine FASTSTRATEJĐ 
Direktör Sumru TÜMER ve Yönetim Danışmanı Zeynep OTMAN YAĞCI tarafından proje eğitimi 
tamamlanan "ĐÇ KONTROL SĐSTEMĐ PROJESĐ" hakkında kapanış sunumu gerçekleştirilmiştir. 

5018 SAYILI Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 55'nci maddesi gereğince; 09/10/2012 - 
13/12/2012 tarihleri arasında yürütülen "Đç Kontrol Sisteminin Oluşturulması Projesi" kapsamında 
Kırklareli Đl Özel Đdaresi Strateji Geliştirme Müdürü Zeynep Suna DALCALI'nın Koordinatörlüğünde 
gerçekleştirilen ve toplam 59 saatlik eğitimi başarı ile tamamlayan Đç Kontrol Proje Ekibi Eylem 
ŞĐMŞEK, Gökan ORUS, Emre ONURLU, Simge KESKĐN, Ahmet DOĞRUKAN, Emre YILMAZ, 
Ali OLĞAÇ, Neşe KOLCULAR LALE, Zeynep SAĞLIK, Ö.Ceyhun KARAÇOBAN'a Genel 
Sekreterimiz Ziya ESER, Genel Sekreter Yardımcımız Erol AKYÜZ ve FASTSTRATEJĐ Direktörü 
Sumru TÜMER tarafından "Đç Kontrol Sistemi Proje Eğitim Katılım Sertifikası" verilmiştir.  
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2012 YILI ĐL MĐLLĐ EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÖDENEK DURUMU 
 

 
Milli  Eğitim Đl Müdürlüğüne 222 Sayılı Đlköğretim Kanunu’na göre ilköğretim hizmetlerinde 

kullanılmak üzere 2012 yılı Bütçesiyle ayrılması gereken % 20 kanuni payı olarak 2.595.215,00 TL 
ödenek ayrılmış olup, 2011 yılından devreden 9.795.776,21 TL ödenekle, yılı içinde Bakanlıklarından 
gönderilen 19.047.688,00 TL ödenekleriyle toplam ödenekleri 31.489.679,21 TL nın yılı içinde 
14.560.332,28-TL si harcanmış, kalan 16.929.346,93 TL ödenekleri 2013 yılına devredilmiştir.  
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Yatırımın türü Toplam proje sayısı
Devam eden 
proje sayısı

Toplam 36 11

Anaokulu inşaatları 2 2

İlköğretim okulu inşaatları 1 1

Lise inşaatları 4 4

Doğal gaza dönüşüm işleri 18 4

Bakım ve onarımlar 11 0

2012 Yılı Yatırım Tablosu

 
 
 

Anaokulu Binası Yapım İșleri…

• Babaeski Đlçesi 4 Derslikli Anaokulu Yapım Đşi Devam
etmektedir.
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Pınarhisar Đlçesi 4 Derslikli Anaokulu Yapım Đşi 
devam etmektedir.

 
 

 
Đlkokul ve Ortaokul Binası Yapım Đşleri: Demirköy Đlçesinde Fatih Ortaokuluna 16 derslikli 

okul yapımı işi ihale aşamasındadır. 
 
Lise Binası Yapım Đşleri:  Merkez Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine 12 Derslikli Eğitim 

Binası ve 60 Yataklı Uygulama Oteli Yapım Đşi devam etmektedir. 
 
 
                                                                        

Pınarhisar Đlçesi Anadolu Lisesi 16 Derslikli 
yapım işi devam   etmektedir.  
 
Lüleburgaz Đlçesi Ramazan Yaman Fen Lisesi  
200 Öğrencilik Pansiyon Binası yapım işi ihale  
aşamasındadır. 
Babaeski Đlçesi 200 Öğrencilik Pansiyon Binası 
yapım işi ihale aşamasındadır. 
2012 yılı içerisinde Đlçe ve merkezde 14 okulun  
doğalgaza dönüşümü tamamlanmış, 4 okulda  
doğalgaza dönüşüm devam etmektedir. 
 
2012 yılı içerisinde 11 okulun onarımları 
tamamlanmıştır.



 
2- Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar 

 

2012 YILI ĐÇERĐSĐNDE YOL ULAŞIM HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜNCE 

                                      YAPILAN  ÇALIŞMALAR 

A- SATHĐ KAPLAMA ASFALT ÇALIŞMALARI ( ÖZEL ĐDARE PROGRAMI) 

            2012 yılı Đl Özel Đdare  Yol Ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yapım programında bulunan;  

1- Lüleburgaz / Lüleburgaz – Sakızköy Köyyolu (7 km) 

2-Lüleburgaz / Eksibedir –Ovacık Köyyolu (3 km) 

3- Babaeski  / Müsellim –Dy.Đlt. Köyyolu (5 km) 

4- Babaeski / Müsellim Köyiçi Yolları (1 km) 

5- Pınarhisar / Kaynarca – Dy.Đlt.Köyyolu (1 km) 

6- Demirköy / Yeşilce – Hamdibey Köyyolu (4 km) 

7- Kofçaz / Ky.Đlt. – Terzidere Köyyolu (3 km) 

8- Merkez / Karakoç Köyiçi Yolları ( 1 km) 

9- Merkez / Kızılcıkdere Köyiçi Yolları ( 1 km) 

10- Merkez / Kayalı Köyiçi Yolları ( 1 km) 

11- Merkez / Karahamza Köyiçi Yolları ( 1 km) 

12- Merkez / Koyunbaba Köyiçi Yolları ( 1 km) 

13- Merkez / Dereköy Köyiçi Yolları ( 1 km) 

14- Lüleburgaz / Ahmetbey – Evrensekiz (8 km) ( EK Program) 

  olmak üzere toplam 38 km. II. Asfalt  kaplama işi tamamlanmıştır.   
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  B- SATHĐ KAPLAMA ASFALT ÇALIŞMALARI ( KÖYDES PROGRAMI) 

            2012 yılı KÖYDES yapım programında bulunan ve  Đl Özel Đdare  Yol Ve Ulaşım 

Hizmetleri Müdürlüğü’nce PÜREMANET olarak yapılmasına karar verilen  11 km I.Kat asfalt 

kaplama ve 12,3  km. II.kat asfalt kaplama ; 

      1- Merkez / Dy.Đlt.-Çağlayık   Köyyolu ( 7 Km.) I.Kat Asfalt Kaplama 

 2- Demirköy / Boztaş-Yiğitbaşı   Köyyolu ( 4 Km.) I.Kat Asfalt Kaplama 

 3- Babaeski / Müsellim-Dy.Đlt.(Otoban)   Köyyolu ( 4 Km.) II.Kat Asfalt Kaplama 

 4- Kofçaz / Ky.Đlt.-Beyci Köyyolu ( 3 Km.) II.Kat Asfalt Kaplama 

 5- Kofçaz / Beyci-Tatlıpınar Köyyolu ( 1 Km.) II.Kat Asfalt Kaplama 

 6- Pınarhisar / Kaynarca – Çayırdere Köyyolu ( 2 Km.) II.Kat Asfalt Kaplama 

 7- Pınarhisar / Cevizköy Köyiçi  Yolları ( 0,3 Km.) II.Kat Asfalt Kaplama 

 8- Babaeski / Dy.Đlt.(Otoban)-Kumrular Köyyolu ( 2 Km.) II.Kat Asfalt Kaplama (EK 
Program) olmak üzere toplam 23,3 km. asfalt kaplama işi tamamlanmıştır. 

  C - SATHĐ KAPLAMA ASFALT ÇALIŞMALARI ( T.P.A.O ile yapılan Protokol 

Karşılığında) 

2012 yılı  içerisinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile yapılan protokol karşılığı 
verilen hibe malzeme ve Đl Özel Đdaresinin katkılarıyla; Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce 
22 km I.Kat Asfalt Kaplama ve 31 km II.Kat Asfalt Kaplama; 

1-Vize / Müsellim-Düzova Köyyolu (4 km) I.Kat Asfalt Kaplama 

2-Demirköy / Yeşilce-Karacadağ Köyyolu (7 km) I.Kat Asfalt Kaplama 

3-Lüleburgaz / Akçaköy-Ky.Đlt.(Evrensekiz) Köyyolu (5 km) I.Kat Asfalt Kaplama 

4-Lüleburgaz / Ayvalı-Ky.Đlt.(Hamitabat) Köyyolu ( 6 km) I.Kat Asfalt Kaplama 

5-Lüleburgaz / Lüleburgaz-Tatarköy Köyyolu (7 km) II.Kat Asfalt Kaplama 

6-Lüleburgaz / Tatarköy-Hamitabat Köyyolu (7 km) II.Kat Asfalt Kaplama 

7-Merkez / Deveçatak-Çeşmekolu Köyyolu (8 km) II.Kat Asfalt Kaplama 

8-Lüleburgaz / Seyitler-Tekirdağ Đl.Hd.(Đnanlı) Köyyolu (3 km) II.Kat Asfalt Kaplama 

9-Lüleburgaz / Karamusul-Kayabeyli Köyyolu (2 km) II.Kat Asfalt Kaplama 

10-Lüleburgaz / Ayvalı-Radar Köyyolu (4 km) II.Kat Asfalt Kaplama ;  

olmak üzere toplam 53 km Asfalt Kaplama işleri tamamlanmıştır.  
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ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMALARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

D-STABĐLĐZE KAPLAMA ÇALIŞMALARI (ĐL ÖZEL ĐDARE PROGRAMI) 

2012 yılı Đl Özel Đdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yapım programında bulunan 114            

km  stablize kaplama işleri; ödenek bulunmadığından dolayı; Đl Genel Meclisince yapım  

programdan çıkarılmıştır. 
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E-MUHTELĐF KÖYYOLARINDA MALZEMELĐ BAKIM  ÇALIŞMALARI: 

  2012 yılı içerisinde aşırı yağışlardan ve köyiçlerinde yapılan kanalizasyon çalışmalarından 

dolayı bozulan toplam 385 km köyyolunda malzemeli bakım ve onarımları yapılmıştır. 

 

F-TRAFĐK ĐŞARET VE LEVHA MONTAJ ÇALIŞMALARI: 

Đl Özel Đdaresi, Köydes ve T.P.A.O. protokol dahilinde asfalt yapım programında bulunan 

köyyollarında 114,3 km trafik işaret ve levha montaj işleri püremanet olarak yapılmıştır. 

2012 yılında Đl Özel Đdaresi programı kapsamında 38 km.lik II.Kat Asfalt, Köydes programı 

kapsamında; 11 km I.Kat, 12,3 km II.Kat Asfalt, T.P.A.O. ile yapılan protokol karşılığında 22 km 

I.Kat, 31 km II.Kat asfalt olmak üzere toplam 114,3 km asfalt kaplama programında bulunan 

köyyolları için Uyarıcı Trafik Đşaret ve Levhalarının montajı yapılmıştır. 

Muhtelif köyyollarımızda 500 km. mevcut yol kenar dikmelerinin bakım ve onarım çalışmaları 

yapılmıştır. 
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G-ASFALT YAMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI : 

  2012 yılında yol ağımızda bulunan toplam 1213  km asfalt kaplama köyyolunda tahmini (bir yıl 

içerisinde en az iki defa yama ve onarım çalışması yapıldığından ) 1550 km. asfalt yama ve 

onarım çalışması, 65 km by-pass malzemeli onarım ve aşırı sıcaklardan dolayı meydana gelen 

480 km.lik köyyolunda kusma yapan yerlere taş tozu atma çalışmaları püremanet olarak 

yapılmıştır. 

 

 

 

H -GRAYDERLĐ YOL BAKIM ÇALIŞMALARI : 

   2012 yılında yolağımızda bulunan toplam 1924 km köyyolunda 680 Km. grayderli yol bakım 
çalışması püremanet olarak yapılmıştır. 

 

I –TARLA YOLLARINDA GRAYDERLĐ YOL BAKIM ÇALIŞMALARI : 

2012 yılı içerisinde toplam 32 adet köyün tarla yollarında; iş makinelerinin mazot ihtiyaçlarının 
muhtarlıkça karşılanması ile tarla yollarında grayderli yol bakım çalışmaları yapılmıştır. 
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J –TARLA YOLLARINDA GRAYDERLĐ YOL BAKIM ÇALIŞMALARI : 

2012 yılı içerisinde kış aylarında yağan karlardan  dolayı kapanan toplam 2100 km köyyolunda 
kar mücadele çalışması ve buzlanan 
kısımlara 90 ton tuz atma çalışması 
püremanet olarak yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

K- SANAT YAPILARI YAPIM ÇALIŞMALARI (ÖZEL ĐDARE PROGRAMI) 

2012 yılı Đl Özel Đdare ve Afet programında yer alan muhtelif köyyolları üzerinde münferit 

ebatlarda büz montajı, korige boru montajı ve  büzbaşı yapım çalışmaları püremanet olarak 

yapılmıştır. 

Ayrıca Đlimizde meydana gelen sel afeti sebebiyle kullanılamaz duruma gelen Vize – Evrenli 

köyiçinde 1 adet menfez, Vize - Müsellim köyünde de 1 adet püremanet olarak menfez inşaatı 

yapım işleri tamamlanmıştır. L- SANAT YAPILARI YAPIM ÇALIŞMALARI (KÖYDES 

PROGRAMI) 

2012 yılı Köydes yapım programında yaptırılmasına karar verilen 

1-Merkez / Eriklice köyünde 2 adet menfez inşaatı 

2- Merkez / Devaçatak köyünde yağmur suyu ve trapez kanal inşaatı 

3- Kofçaz / Beyci köyünde 2 adet menfez inşaatı 

4- Kofçaz / Malkoçlar köyünde 1 adet menfez inşaatı 

5- Merkez / Armağan köyünde köyiçi menfez inşaatı 

6- Vize / Çavuşköy köyünde menfez inşaatı  
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Bahsi geçen bu işlerde Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce projelendirme, kontrol ve teknik 

hizmet çalışmaları yapılmıştır. 

M - KÖYĐÇĐ PARKE TAŞ ÇALIŞMALARI (KÖYDES PROGRAMI) 

2012 yılı Köydes yapım programında yaptırılmasına karar verilen aşağıda belirtilen toplam 12 köyde 
1- Merkez / Yündolan 966 m² parke taşı döşenmesi 
2- Pehlivanköy / Akarca 2355 m² parke taşı döşenmesi 
3- Vize / Kışlacık 2450 m² parke taşı döşenmesi 
4- Vize / Okçular 1335 m² parke taşı döşenmesi 
5- Vize / Evrencik 1775 m² parke taşı döşenmesi 
6- Vize / Müsellim 2000 m² parke taşı döşenmesi 
7- Vize / Aksicim 1775 m² parke taşı döşenmesi 
8- Vize / Doğanca 1775 m² parke taşı döşenmesi 
9- Vize / Evrenli 1335 m² parke taşı döşenmesi 
10- Vize / Hasboğa 1688 m² parke taşı döşenmesi 
11- Vize / Düzova 1500 m² parke taşı döşenmesi 
12- Vize / Soğucak 400 m² parke taşı döşenmesi 
 

 köy içi parke taşı döşeme işlerinde Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce projelendirme, kontrol 
ve teknik hizmet çalışmaları  yapılmıştır. 
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SU VE KANAL HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI 

 
 
 

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
2012 yılı Yatırım Đcmali

Yatırımın Türü
Toplam 

Proje Sayısı

Program Yılı 
Ödeneği

(TL)
Harcama

(TL)
Başlanmayan 
Proje Sayısı

Devam 
Eden 
Proje 
Sayısı

Biten 
Proje Sayısı

Toplam 32 2.213.173 1.435.821 - 4 28

Köy Đçmesuları 11 867.238 543.716 - 3 8

Tarım 10 484.980 298.657 - 1 9

Altyapı 11 860.955 593.448 - - 11

 
2012  Yılında içme suyu ikmal onarım işleri projelerinin 8 tanesi tamamlanmıştır. 
 
 

S
IR

A
 N

O
 :

 

PROJENĐN ADI B
Ü

T
Ç

E
 T

Ü
R

Ü
 

PROJE YERĐ 
( ĐLÇE ) 

PROJE 
TUTARI 

TL. 

ĐHALE  
BEDELĐ 

TL. 

2012 YILI 
ÖDENEĞĐ 

TL. 
 

AÇIKLAMALAR 

    ĐÇMESUYU ĐKMAL ONARIM ĐŞLERĐ :         

1   Ceylanköy, Eskibedir sondaj işi  Ö.Đ.   Lüleburgaz  0  -   76.700  
Devam ediyor. 
(KHGB)  

2   Çeşmekolu sondaj işi  Ö.Đ.   Lüleburgaz  0  -    38.881  Bitti.(KHGB)  

3    Kocatarla  Ö.Đ.   Kofçaz  0 - - Bitti.(KHGB)  

4    Kocayazı (Depo Onarımı) Ö.Đ.   Kofçaz  0 - - Bitti.(KHGB)  

5    Beğendik (Sondaj Bağlantısı) Ö.Đ.   Demirköy  0  - - Bitti.(KHGB)  

6    Gökyaka (Depo Boru Hattı Onarımı)  Ö.Đ.   Demirköy  23.699  -   23.700  Bitti.(KHGB)  

7    Muhtelif köylere malzeme alımı  Ö.Đ.   Muhtelif  99.631  -    99.631  Devam ediyor.  

8    Cebesoy Kışlası Đçmesuyu, Sondaj Đşi  G.B.   Babaeski  275.000  -  275.000  Devam ediyor.  

9    Đldeniz Kışlası Đçm. Đkm. Onr. Đnş.  G.B.   Babaeski  132.992  -  132.992  Bitti.  

10    Özden Kışlası Đçm. Đnş.  G.B.   Babaeski  249.590  -  249.590  Bitti.  

11    Suat Karadağ Kışlası Đçm. Đnş.  G.B.   Pınarhisar  87.100  -    86.325  Bitti.  

 
T O P L A M  :     868.012    867.238    
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TAMAMLANAN ĐÇME SUYU ĐKMAL ONARIM PROJELERĐ 
 

   
 
 
 

 
 

S
IR

A
 N

O
 

PROJENĐN ADI 

BÜTÇ
E 

TÜRÜ 

PROJE 
YERĐ 

( ĐLÇE ) 

PROJE 
TUTARI 

TL. 

ĐHALE 
BEDELĐ 

TL. 

2012 YILI 
ÖDENEĞĐ 

TL. 
 

AÇIKLAMALAR 

    H.Đ.S. GÖLETLERĐ  ve SULAMALAR:             

1    Üsküp Köyü H.Đ.S. Ö.Đ.  Merkez  30.000 - 11.198    Bitti.  

2    Kızılağaç Köyü H.Đ.S. Ö.Đ.  Vize  30.000   10.000   Bitti.  

3    Karaabalar Köyü H.Đ.S. Ö.Đ.  Kofçaz  30.000 - 11.198    Bitti.  

4    Kofçaz Merkez H.Đ.S. Ö.Đ.  Kofçaz  30.000 - 11.198    Bitti.  

5    Yeniceköy Beldesi H.Đ.S.  Ö.Đ.   Pınarhisar  30.000  -  11.201    Bitti.  

6    Çeşmeköy Köyü H.Đ.S.  Ö.Đ.   Merkez  -  -  -    Bitti.  

7    Bayramdere Köyü H.Đ.S.  Ö.Đ.   Merkez  -  -  -    Bitti.  

8    Küçükyayla Köyü H.Đ.S.  Ö.Đ.   Vize  -  -  -    Bitti.  

9    Terzili Göletten Sulama  Ö.Đ.   Babaeski  -  -  -    Bitti. (KHGB)  

10    Tatarköy Göleti Kapalı Sistem Sulama  T.K.A.   Lüleburgaz  -  -  484.980    Bitti.  

 
TOPLAM :     150.000    484.980    
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2012  Yılında H.Đ.S Göletleri ve Sulama  projelerinin  tümü tamamlanmıştır. 
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S
IR

A
 N

O
 :
 

PROJENİN ADI 
BÜTÇE 
TÜRÜ  

PROJE 
YERİ 

( İLÇE ) 
PROJE 
TUTARI 

TL. 
İHALE 

BEDELİ 
TL. 

2012 YILI 
ÖDENEĞİ 

TL. 
 

AÇIKLAMALAR 

  
  KANALİZASYON İŞLERİ 

: 
            

1    Doğanca (Şeb.+Doğ. Arıt.) Ö.İ. 
 

Pehlivanköy 
226.676      96.676    Bitti. (KHGB)  

2    Akpınar (Şeb.+Doğ. Arıt.)  Ö.İ.  Vize  123.403  - 104.000   Bitti. (KHGB)  
3    Kızılağaç (Şeb.+Doğ. Arıt.) Ö.İ.  Vize  171.977  - 104.000   Bitti. (KHGB)  
4  

  İslambeyli (Şeb.+Doğ. 

Arıt.)  
Ö.İ.  Pınarhisar  204.428  - 135.000   Bitti. (KHGB)  

5    Çengerli Kanalizasyon  Ö.İ.   Babaeski  0  -    48.000    Bitti. (KHGB)  
6    Evrencik Kanalizasyon  Ö.İ.   Vize  0  -  103.000    Bitti. (Öd. KHGB)  
7    Sofuhalil  İ.B   Babaeski  141.034  - 172.369    Bitti. İller Ban. Öd.ile  
8    Dolhan köyü Doğal Arıtma  TKA   Merkez  0  -    97.910    Bitti. (TKA Öd. İle)  
9    Çiftlikköy Doğal Arıtma  TKA   Lüleburgaz 0 -  0    Bitti. (TKA )  
10    Alacaoğlu Doğal Arıtma  TKA   Lüleburgaz 0  -  0    Bitti. (TKA Öd. İle)  
11  

  Kumrular Fos.+ Doğ. 

Arıtma  
TKA   Babaeski  0  -  0    Bitti. (TKA Öd. İle)  

 
  T O P L A M  :         

867.518    860.955    
 
 

2012  Yılında Kanalizasyon   projelerinin  tümü tamamlanmıştır. 
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KÖYDES ĐÇME SUYU ÇALIŞMALARI 
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PLAN PROJE YATIRIM VE ĐNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI 
 

 

 
2012 YILI ĐÇMESUYU PROJE ÇALIŞMALARI 

 
 

1. MERKEZ DEMĐRCĐHALĐL 100 m Gömme su deposu projesi yapımı.  

2. BABAESKĐ  TAŞAĞIL Đçmesuyu şebeke boru değişimi projesi yapımı. 

3. BABAESKĐ  KUMRULAR Đçmesuyu şebeke boru değişimi projesi yapımı. 

4. BABAESKĐ  SOFUHALĐL Gömme depo onarım projesi yapımı. 

5. BABAESKĐ  DÜĞÜNCÜLÜ Ayaklı depo onarım projesi yapımı. 

6. KOFÇAZ  AHMETLER  Köy içi şebeke boru değişimi projesi yapımı. 

7. LÜLEBURGAZ  ALACAOĞLU 150 m Gömme depo projesi yapımı. 

8. LÜLEBURGAZ  HAMZABEY  150 m Gömme depo terfi- isale hattı projesi yapımı. 

9. PEHLĐVANKÖY  HIDIRCA  Đçmesuyu depo onarım proje yapımı. 

10. PEHLĐVANKÖY  ĐMAMPAZARI GURUBU  Đçmesuyu Gömme depo onarım projesi yapımı. 

11. PINARHĐSAR  ĐSLAMBEYLĐ 75 m. Đçmesuyu Gömme depo onarım projesi yapımı.  

12. VĐZE  PAZARLI  Đçmesuyu Gömme depo onarım projesi yapımı 
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2012 YILI PARKE TAŞI  
PROJELERĐ ÇALIŞMALARI 

 
SIR
A 
NO 

 
ĐLÇESĐ 

 
KÖYÜ 

 
AÇIKLAMALAR 

1. MERKEZ  AHMETCE   Kilitli Parke Taşı Projesi Yapımı. 
2. MERKEZ  YÜNDOLAN Kilitli Parke Taşı Projesi Yapımı 
3. MERKEZ  ERĐKLER Kilitli Parke Taşı Projesi Yapımı 
4. MERKEZ  KARADERE Kilitli Parke Taşı Projesi Yapımı 
5. DEMĐRKÖY  BEĞENDĐK Kilitli Parke Taşı Projesi Yapımı 
6. LÜLEBURGAZ ERTUĞRUL Kilitli parke Taşı Projesi Yapımı. 
7. LÜLEBURGAZ OVACIK Kilitli Parke Taşı Projesi Yapımı. 
8. LÜLEBURGAZ  EMĐRALĐ Kilitli Parke Taşı Projesi Yapımı. 
9. PEHLĐVANKÖY HIDIRCA   Kilitli Parke Taşı Projesi Yapımı. 
10. PEHLĐVANKÖY AKARCA Kilitli Parke Taşı Projesi Yapımı 
11. PINARHĐSAR CEVĐZKÖY Kilitli Parke Taşı Projesi Yapımı 
12. PINARHĐSR TOZAKLI Kilitli Parke Taşı Projesi Yapımı 
13. PINARHĐSAR OSMANCIK Kilitli Parke Taşı Projesi Yapımı 
14. PINARHĐSAR OSMANCIKII. 

Kısım 
Kilitli Parke Taşı Projesi Yapımı 

15. PINARHĐSAR TOZAKLI II. 
Kısım 

Kilitli parke Taşı Projesi Yapımı. 

16. VĐZE AKPINAR Kilitli Parke Taşı Projesi Yapımı. 
17. VĐZE SOĞUCAK Kilitli Parke Taşı Projesi Yapımı. 
18. VĐZE DÜZOVA   Kilitli Parke Taşı Projesi Yapımı. 
19. VĐZE DOĞANCA Kilitli Parke Taşı Projesi Yapımı 
20. VĐZE KIŞLACIK Kilitli Parke Taşı Projesi Yapımı 
21. VĐZE EVRENCĐK Kilitli Parke Taşı Projesi Yapımı 
22. VĐZE EVRENLĐ Kilitli Parke Taşı Projesi Yapımı 
23. VĐZE OKCULAR   Kilitli Parke Taşı Projesi Yapımı. 
24. VĐZE HASBOĞA Kilitli Parke Taşı Projesi Yapımı 
25. VĐZE KIŞLACIK II. 

Kısım 
Kilitli Parke Taşı Projesi Yapımı 
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2012 YILI KANALĐZASYON 
Ve 

FOSEPTĐK+DOĞALARITMA 
PROJELERĐ ÇALIŞMALARI 

 
 

SIRA 
NO 

 
ĐLÇESĐ 

 
KÖYÜ 

 
AÇIKLAMALAR 

1.  MERKEZ KAPAKLI KÖYÜ Kanalizasyon Projesi 
Yapıldı 

2.  BABAESKĐ ERĐKLERYURDU Kanalizasyon Projesi 
Yapıldı. 

3.  DEMĐRKÖY YEŞĐLCE Kanalizasyon Projesi 
Yapıldı. 

4.  LÜLEBURGAZ SARICAALĐ II. 
KISIM 

Kanalizasyon Projesi 
Yapıldı 
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ĐŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI 
 
 
 
      1- Yedek parça ve sarf malzemeleri alımı 
 

4734 sayılı K.Đ.K. nun 22/d (doğrudan temin) maddesine göre harcama yapılabilmesi için 
200.000,00- TL ödenek ayrılmıştır. Ancak 2011 yılı içerisinde lastik alımı için DMO’ya yatırılan 
62.652,98- TL ödenek, lastikler temin edemediğinden dolayı 2012 yılı Ocak ayı içerisinde iade 
edilmiştir.  Đade edilen para ile birlikte 262.652,98-TL ödenek olmuştur. Ayrıca Yedek Ödenekten 
80.000,00-TL ödenek aktarılmıştır. Ek Bütçeden 111.572,00-TL ve 15.717,06-TL ödenek 
aktarılmış olup toplam 469.942,04 TL ödenek olmuştur. Yapılan toplam harcama miktarı 
454.592,67-TL olup, kalan miktar 15.349,37-TL (KDV dahil) dir.  
 
       2-  Akaryakıt ve Yağ Alımları 

 
2012 yılı Bütçesi ile Müdürlüğümüze 595.977,00-TL verilmiş olup , yıl içerisinde Đl Genel 

Meclisinin 04.04.2012 tarih ve 66 sayılı kararı ile 44.007,00-TL , Su ve Kanal Hizmetleri 
Müdürlüğünden 55.993,00-TL ödenek aktarılmıştır.Yedek Ödenekten de 400.000,00- TL 
aktarılmıştır.Araç Takip Sistemi Kurulması projesinden de 85.000,00- TL ödenek aktarılmıştır. Ek 
Bütçeden de 500.000,00-TL  ve  188.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. Yol ve Ulaşım hizmetleri 
Müdürlüğünde 50.000,00-TL ödenek aktarılmış olup, Akaryakıt ve madeni yağ harcamaları 
tertibinde toplam 1.918.977,00- TL ödenek olmuştur. 

 
Makine parkı araçlarımızın, görev alanımız içerisindeki programlı işlerin yapılması ile ilgili 

olarak harcamış oldukları akaryakıt alımı: 4734 sayılı K.Đ.K. nun 19. maddesine göre (açık ihale) 
140.000 litre motorin alımı ile ilgili ihale 02.02.2012 tarihinde yapılmış olup Önerler Gıda ve 
Đhtiyaç Mad. Dağ.Paz.ve Tic. Ltd. Şti.’ne kalmıştır. % 20 artış ile birlikte 167.782 LT. motorinin 
tamamı teslim alınmıştır. Firmaya 594.885.59-TL ödeme yapılmıştır. 
 

4734 sayılı K.Đ.K. nun 19. maddesine göre (açık ihale) 115.000 LT. akaryakıt alımı için 
ihale 19.06.2012 tarihinde yapılmış olup Akın Petrol Đnş. Eml. Taş.San.ve Tic.Ltd.Şti.’ne 
kalmıştır. % 20 artış ile birlikte 137.952 LT. motorinin tamamı teslim alınmıştır. Firmaya 
467.821,27-TL ödeme yapılmıştır. 

 
             2012 yılı Köydes ödeneği ile programa alınan köy yolları asfalt işlerinde kullanılmak üzere 
Merkez Đlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliğinden 25.185 LT. , Kofçaz Köylere Hizmet 
Götürme Birliğinden 7.244 LT.  ve  Babaeski Köylere Hizmet Götürme Birliğinden 6.058 LT. ve 
Pınarhisar Köylere Hizmet Götürme Birliğinden 3.896 LT. akaryakıt Hizmet Birimleri akaryakıt 
tanklarına teslim edilmiştir.  
 
             Ayrıca Ek Bütçe ile aktarılan ödenek ile 11.09.2012 tarihinde 125.000 LT. akaryakıt 
(motorin) alımı ihalesi yapılmıştır. Đhale Önerler Gıda ve Đhtiyaç Mad. Dağ. Paz.ve 
Tic.Ltd.Şti.’ne kalmıştır. % 20 iş artışı ile birlikte 149.881 litre akaryakıtın tamamı Đl Özel Đdaresi 
akaryakıt tanklarına teslim alınmıştır. Firmaya 578.045,67-TL ödeme yapılmıştır. 
 
 4734 sayılı K.Đ.K. nun 19. maddesine göre (açık ihale) 45.000 LT. akaryakıt alımı için ihale 
13.12.2012 tarihinde yapılmış olup Uzunlar Oto.Zah.San.ve Tic.Ltd.Şti.’ne kalmıştır. % 20 iş artışı 
ile birlikte 53.548 LT. motorinin tamamı Đl Özel Đdaresi akaryakıt tanklarına teslim alınmıştır. Firmaya 
201.700,89-TL ödeme yapılmıştır. 
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• Yağ alımları için toplam 60.185,90-TL ödeme yapılmıştır. 
 

• Arazide çalışan ekipler ve yemekhane için ev ve sanayi tipi tüp dolumu için 5.875,99-TL ödeme 
yapılmıştır. 

 
• Toplam akaryakıt ve yağ alımları için 1.913.879,49-TL ödeme yapılmıştır. Kalan ödenek 

miktarı 5.097,51-TL’ dir. 
 
         3-  Makine park durumu ve personel durumu göz önüne alınarak; Đl Özel Đdaresi Hizmet 
Birimleri arazi personelinin şantiyelere götürülüp getirilmesi; şehir içi ring servisi ve bekçi değişimi 
işlemlerini gerçekleştirmek için ödenekler doğrultusunda araç kiralanması işlemlerini gerçekleştirir. 

 
         4-  Đl Özel Đdaresi Hizmet Birimleri arazi personelinin şantiyelere götürülüp getirilmesi; şehir içi 
ring servisi ve bekçi değişimi işlemi için toplam 52.500,00-TL ödenek ayrılmış olup; 4734 sayılı 
K.Đ.K. nun 19. maddesine (açık ihale) göre ihale işlemi yapılmış ve toplam sözleşme teklif bedeli ile 
kilometre fiyat farklarıyla birlikte 54.126,60-TL (KDV dahil) ödeme yapılmıştır. Taşıma ihalesi ilan 
bedeli olarak da 1.980,87-TL ödeme yapılmıştır. Kalan ödenek miktarı  -3.607,47-TL dir. 
 

 
5-  Hizmet Birimlerimizde kullanılan tüm araçların periyodik kontrol, bakım, onarım ve 

revizyon işlemleri ile ilgili olarak 448 (açılan iş emirlerine göre) hizmet aracı ve iş makinesi atölyeye 
alınmıştır. Arızalı araçların yedek parça, sarf malzeme tedarikleri yapılarak atölye ustalarımızca 
onarımları yapılmış ve yol-iş tecrübeleri kontrol edildikten sonra programlı işlerine yönlendirilmiştir. 

 
6- Đl Özel Đdaresi makine parkında bulunan makine ve ekipmanların yatırım-proje 

uygulamalarından sonra boş zamanlarının değerlendirilmesi için dengeli bir ücret sistemi dahilinde, 
04.01.2012 tarih ve 06 nolu Đl Genel Meclisi kararıyla kira ile çalıştırılabilmeleri kararlaştırılmış olup;  
      Söz konusu kiralama işlerinden, makine ve ekipmanların akaryakıtı kiralayana ait olmak üzere, 
Đl Özel Đdaresi hesaplarına 2012 yılı için 15.956,63-TL gelir olarak kaydettirilmiştir.  

 
7- Kırklareli Đl-Đlçe Kurum ve Kuruluşlarına ait resmi araçların arızaları ile ilgili teknik rapor 

hazırlamaya yetkili personeli olmayan kurumların teknik raporları hazırlanmaktadır.                                                                                                                                            
 
  
  8- Makine parkı araçlarımızın işletimleriyle ilgili olarak 35.000,00-TL ödenek ayrılmış olup; 

(fenni muayeneleri, egzoz emisyon muayenesi, ruhsat değişimi, plaka, plaka terk, zorunlu sigorta 
poliçelerinin takibi, MTV muafiyeti olmayan araçların MTV leri, Emniyet Müdürlüğü, Makine 
Mühendisleri odası, şoförler ve otomobilciler odasına) toplam 33.884,93-TL (KDV dahil) harcama 
yapılmıştır. 
 
 9-  Müdürlüğümüz makine parkında bulunan çöp kamyonları ile Belediye sınırları dışında 
kalan yerleşim yerlerinden katı atıkların taşınması işlemi yapılmaktadır. Köylerden toplanan katı 
atıklar için Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve Đşletme Birliğine Mali 
Hizmetler Müdürlüğü tarafından ödeme yapılmaktadır. 
 

10- 5015 sayılı Kaçak Petrolün Tespit Ve Tasfiyesine dair usul ve esaslar kapsamında; 
piyasada el konulan ve Müdürlüğümüze teslim edilen kaçak akaryakıtlar depolanmış ve muhafaza 
altında tutulmaktadır. Kaçak Akaryakıtın Tasfiye işlemleri Eğitim ve Sos. Đşler Müdürlüğü 
tarafından yürütülmektedir. 
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KÜLTÜR HĐZMETLERĐ:  

 
  
 
 Đl Özel Đdaresi tarafından Müdürlüğümüze 2012 
yılında 120.000,00.-TL tutarında ödenek tahsis edilmiş 
olup, bu ödeneklerle yapılan faaliyetlerimiz aşağıdaki 
gibi gerçekleştirilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIRA 
NO 

 
 

PROJENĐN ADI 
 

 
ÖDENEK 
MĐKTARI 

 
YAPILAN 

HARCAMA 
 

 
1 

 
Kırklareli Aşağıpınar ve Kanlıgeçit Arkeolojik 
Kazı Çalışmaları, 
 

 
40.000,00.-TL 

 
39.663,00.-TL 

 
 
2 

 
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Planlama 
ve Arazi Tespit ve Aplikasyon Projesi 
                                                                                                   

 
40.000,00.-TL 

 
39.979,22.-TL 

 
3 

 
Resim, Fotoğraf ve El Sanatları Đle Uğraşan 
Sanatçılara Destek Çalışmaları 

 

 
30.000,00.-TL 

 
27.157,66.-TL 

 
4 

 
Yayla Bolluk ve Bereket Şenlikleri 
 

 
5.000,00.-TL 

 
4.977,60.-TL 

 
5 

 
Atatürk’ü Anma ve Hardaliye Tanıtım Projesi 

 
5.000,00.-TL 

 

 
4.306,50.-TL 

  
T O P L A M 

 
120.000,00.-TL 

 

 
116.083,98.-TL 
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1. Kırklareli Aşağıpınar ve Kanlıgeçit Arkeolojik Kazıları 
                                                                                                                                                                                                   

(Kırklareli’nin Tarih Öncesi Kültürleri 2012 Yılı Aşağıpınar ve Kanlıgeçit Kazıları) 
 

 Kırklareli Yakındoğu ile Anadolu’yu Balkanlar ile Avrupa’ya bağlayan yolun üzerinde stratejik bir 
konuma sahiptir. Bölgenin bu coğrafi 
konumu aynı zamanda kültür tarihi açısından 
taşıdığı önemi de belirler. Bu nedenle 
Anadolu uygarlıklarının Avrupa topraklarına 
nasıl ve ne şekilde geçtiğinin Prehistorya 
Anabilim Dalı tarafından 1980 yılından bu 
yana Kırklareli Đli’nin çeşitli yerlerinde 
sürdürülen arazi çalışmaları, tarih öncesi 
çağlarda iki kıta arasındaki kültür 
ilişkilerinin belgelerini bulmak amacıyla 
sürdürülmektedir. Bu bağlamda, 1980-1993 
yılları arasında ilin tümünü kapsayan alan 
taraması yapılmış, çeşitli dönemlere ait 
varlığı daha önceden bilinmeyen yüzlerce 
yerleşim yeri, anıt tespit edilerek ilin kültür 
envanteri oluşturulmuştur. 
 
 1993 yılında Bakanlığımız, Alman Arkeoloji Enstitüleri ve Đstanbul Üniversitesi ile birlikte, Bulgar, 

Slovak, Đspanyol bilim adamlarının da 
katılımıyla Đlimizin hemen güneyinde 
Aşağı Pınar ve Kanlı Geçit 
mevkilerinde halen sürmekte olan 
kapsamlı arkeolojik kazı çalışmalarına 
başlanmıştır. 
 Kırklareli Đl merkezinin hemen 
güneyinde, Aşağı Pınar Mevkiinde 
1993 yılından bu yana aralıksız olarak 
sürdürülen arkeolojik kazı 
çalışmalarında günümüzden 8200 yıl 
öncesinde Anadolu’dan Trakya’ya 
tarım ve köy yaşantısını getiren, 
bölgenin en eski çiftçi toplumlarının 

izlerine rastlanmıştır. Bu bulgular Avrupa Kıtasında günümüze kadar gelişen uygarlığın ilk temellerini 
oluşturması bakımından bilim dünyasında büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Aşağı Pınar yerleşimi 2000 yıl kadar 
aralıksız devam ettikten sonra günümüzden 6200 yıl kadar önce terk edilmiştir.   

 Proje kapsamında sürdürülen ikinci bir çalışma Kanlı Geçit Mevkii kazılarıdır. Burada da günümüzden 
4600 yıl kadar öncelerine, Troia (Truva) ile 
çağdaş bir yerleşim yeri ortaya çıkarılmıştır. 

 Proje kapsamında Kırklareli çevresi ile 
ilgili olarak elde edilen sonuçların toplumun geniş 
bir kesimine yansıtılması için de çalışılmaktadır. 
Avrupa uygarlığının oluşum sürecinin temel 
taşlarına sahip olan Aşağı Pınar yerleşiminin, 
Kırklareli kenti ile özdeşleşmesi, bilim dünyasında 
heyecan uyandıran bulguların Kırklareli kentine 
yansıtılarak, bir yandan kentin sosyal ve 
ekonomik zenginliğine katkıda bulunacak şekilde 
kültür sektörü olarak değerlendirilmesi, öte yanda 
kent bilinci ile özdeşleştirilmesi, projenin asli 
amaçları arasındadır. Bu bağlamda Ahmet’çe Köyü’nde oluşturulan merkezin, çağdaş anlayışa uygun bir 
bilimsel araştırma merkezine dönüştürülmesi için de çalışılmaktadır. 1993 yılından beri her yıl olduğu gibi, 
2012 yılında da Temmuz ve Ağustos ayı boyunca kazı çalışmalarına devam edilmiştir. 2012 yılı kazı 
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çalışmalarında Đl Özel Đdaresi tarafından bu amaçla 40.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve 39.663,00.-TL si 
harcanmıştır. Kazı alanının ören yeri haline getirilerek Kırklareli turizmine kazandırılması çalışmaları halen 
devam etmektedir. 

2. Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Planlama ve Arazi Tespit ve Aplikasyon Projesi 
 

Istrancalar Bölgesinde halen devam 
eden Turizm Bölgesi teknik çalışmaları 
Üniversitelerin ilgili bölümleri ile alanda 
yapılacak plan ve proje ve aplikasyon 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu iş için 2012 
yılı çalışmalarında kullanılmak üzere Đl Özel 
Đdaresi tarafından 40.000,00 TL ödenek tahsis 
edilmiş ve 39.979,22.-TL si harcanarak turizm 
bölgesi ilanına esas sınır belirlemesi ve harita 
teknik çalışmaları yapılarak Bakanlığa turizm 
bölgesi ilan edilmek üzere teklif edilmiştir. 

 
Bakanlar Kurulu Kararı ile turizm bölgesi 

ilan edilmesi halinde de teknik alt yapı ve planlama çalışmaları devam edecektir. 
 
 

3. Resim, Fotoğraf ve El Sanatları Đle Uğraşan Sanatçılara Destek Çalışmaları 
 

Mahalli ressamlarımızın, fotoğraf 
sanatçılarımızın, şairlerimizin, tiyatro 
sanatçıları ile müzik sanatçılarımızın teşvik 
edilmesi amacıyla, Đlimizde bu alanda faaliyet 
gösteren mahalli sanatçılarımıza ihtiyaçları 
olan malzemeler ile yürüttükleri tanıtım 
projelerine Đl Özel Đdaresi tarafından bu amaçla 
2012 yılında 30.000,00.-TL ödenek tahsis 
edilmiş ve 27.157,66.-TL si harcanmıştır. 
 
 
 
 

4. Yayla Bolluk ve Bereket Şenlikleri 
 

Đlimiz merkezinde Osmanlı 
döneminden başlayıp Cumhuriyet 
döneminde 1970’li yıllara kadar devam 
eden “Bolluk ve Bereket Şenlikleri” diğer 
adıyla “Bağ Bozumu Şenlikleri” 2009, 
2010 ve 2011 yıllarında olduğu gibi 2012 
yılında da çeşitli etkinliklerle tekrar 
kutlanmıştır. Bu etkinliklerde Bulgaristan 
ve Kırklareli halk oyunları ekibi gösterileri, 
yöresel el sanatçılarımızdan çömlekçilik 
tanıtımı, yöremizde üretilen her çeşit üzüm ikramı ve sergilenmesi, fotoğraf sergisi gibi faaliyetler 
yer almıştır. Unutulmaya yüz tutan “Bolluk ve Bereket Şenlikleri” diğer adıyla “Bağ Bozumu 
Şenlikleri” kutlamaları için Đl Özel Đdaresi tarafından bu amaçla 2012 yılında 5.000,00.-TL ödenek 
tahsis edilmiş ve 4.977,60.-TL si harcanmıştır.   

 
 
 



 - 119 -

 
 
 
 
 

5. Atatürk’ü Anma ve Hardaliye Tanıtım 
Projesi 

 
 Büyük Önder Atatürk, 20 Aralık 1930 tarihinde 
geldiği Babaeski’nin Alpullu Kasabası’nda Şeker 
Fabrikası’nda ziyaretlerini tamamladıktan sonra aynı 
gün saat 15.00 sularında Kırklareli’ne geldi. Valiliği, 
Askeri Komutanlığı ve Belediye’yi (şimdiki Müze 
binası) ziyaret ettikten sonra, Halk Fırkası’nda 
yapılan toplantıya katıldı. Đlimizde yaptığı ziyaret ve 
katıldığı toplantıların birinde Kırklareli’ne özgü 

“Hardaliye” içeceğini çok beğenmiş ve Milli içecek 
haline getirilmesini istemiştir. 
 

 Đşte Atatürk’ün bu isteği doğrultusunda, hem 
Atatürk’ün Kırklareli’ne gelişi kutlanmakta, hem de 
“Hardaliye”nin tanıtımı yapılmaktadır. Bu proje için Đl 
Özel Đdaresi tarafından bu amaçla 2012 yılında 
5.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş ve 4.306,50.-TL 
si harcanmıştır.   
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 SAĞLIK HĐZMETLERĐ: 
 

2012 Yılı Đl Özel Đdaresi Bütçe imkanları dahilinde Đl Genel Meclisinin almış olduğu karar 
doğrultusunda Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden Wolsvagen Crafter marka acil yardım 
ambulansı Sağlık Müdürlüğü Vize Đlçesi Devlet Hastanesi Hizmetlerinde kullanılmak üzere  satın 
alınmıştır. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 

AĐLE ve SOSYAL POLĐTĐKALAR ĐL MÜDÜRLÜĞÜ: 
 
Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü ve bağlı olarak  faaliyet göstermekte olan  Çocuk Evlerine Đl 
Özel Đdaresi bütçesine aktarılan ödenekler ile donanım malzemesi alımı yapılmıştır. 
2012 Yılı içerisinde Đl Özel Đdaresi Bütçesine aktarılan ödenekler ile Yetiştirme Yurdu bahçesine 
kapalı spor salonu onarımı tamamlanmıştır. 
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GENÇLĐK HĐZMETLERĐ VE SPOR ĐL MÜDÜRLÜĞÜ : 
 

 

 
 HARCANAN AYRILAN ÖDENEK 
SPORCU EVĐ BAKIM VE 
ONARIMI 

1.HAKEDĐŞ (ÖDENEN) 
69.673,11 TL. 

 
      2.HAKEDĐŞ(ÖDENEN) 

99.286,89 TL. 

 
 

200.000,00 TL. 

HĐZMET ARACI 
ALINMASI 

56.140,84 TL. 60.000,00 TL. 

 
 

 
Đl Özel Đdaresi 2012 yılı bütçesi imkanlarıyla  Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürlüğü Hizmetlerinde 
kullanılmak üzere Pick-up marka Hizmet aracı alınmıştır.Ayrıca Sporcu Evi'nin bakım ve onarımı 
yapılmıştır. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 122 -

 
AFET VE ACĐL DURUM HĐZMETLERĐ:  

 
ÖDENEKLER : 
 
 
ÖDENEK ADI 

 
MĐKTARI 

TÜKETĐME YÖNELĐK MAL VE 
MALZEME ALIMLARI 

52.027,69 TL 

YOLLUKLAR 13.245,61 TL 
GÖREV GĐDERLERĐ 534,68 TL 
HĐZMET ALIMLARI 15.245,42 TL 
MENKUL MAL, GAYRĐMADDĐ HAL 
ALIM BAKIM VE ONARIM GĐDERLERĐ 

96.851,06 TL 

GAYRĐMENKUL MAL BAKIM VE 
ONARIM GĐDERLERĐ 

38.027,41 TL 

TOPLAM 
 

215.931,87 TL 

 
 
 
FAALĐYETLER : 
 

Müdürlüğümüzce Đlimizdeki sosyal tesislerde barınan Van depremzedelerinin yemek, ısınma 
ve aydınlatma giderleri  2012 yılında da karşılanmaya devam edilmiştir. 

2012 Yılında Lüleburgaz Đlçesinin Büyükkarıştıran beldesinde meydana gelen sel felaketinin 
yaralarını sarmak ve vatandaşlarımızı doğal hayata yeniden adapte etmek için Müdürlüğümüzce belde 
halkının temel tüketim ihtiyaçları karşılanmış ve belde halkına nakdi yardım yapılmıştır. 

Arama Kurtarma Teknisyenlerimiz afete maruz kalan beldemizde tam zamanlı Arama 
Kurtarma faaliyeti yapmış, faaliyet etkinliğini ve verimini arttırmak için Müdürlüğümüzce Arama 
Kurtarma ekipman ve malzemeleri temin edilmiştir. 

Müdürlüğümüz 2012 Yılında birçok proje hazırlamış ve uygulamıştır. 
Avrupa Birliği işbirliğiyle komşu ülkemiz Bulgaristan’la  “ Endüstriyel Afetlere Karşı 

Sınırötesi Đşbirliği “ Projesi imzalanmıştır. 
Müdürlüğümüz ve Trakya Kalkınma Ajansı ile “ Afet ve Risk Yönetimine Yönelik Personel 

Eğitimi “ projesi yapılmış ve Müdürlüğümüz personeline mesleki eğitim verilmiştir. 
Müdürlüğümüzce “Đl Afet Bilgi Sistemi ( Đl-ABĐS ) “  projesi imzalanmıştır. 
2012 Yılında Müdürlüğümüzdeki aday memurlara Üniversite bünyesinde aday memur eğitimi 

verilmiştir. 
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EMNĐYET HĐZMETLERĐ : 
 
 

ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KOORDĐNELĐ FAALĐYETLER 
 

 Đl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Đlimiz Özel Đdaresi 
kaynakları ile 2012 yılı içerisinde yürütülen ( 7 ) adet faaliyet aşağıda yer alan Tablo-1’ de 
sıralanmıştır.  
 
 

2012 Yılında Gerçekleştirilen Toplum Destekli Polislik Projeleri 
 

Tablo-1                      2012 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 

1   Dilencilik ile ilgili Broşür Projesi 

2   Masa Takvimi Projesi 
3   Motosiklet Alımı ( 3 ) Adet 
4  ( 4 ) Adet Exper Marka Masaüstü Bilgisayar 
5  ( 5 ) Adet Aselsan  Marka El Telsiz 
6  ( 1 ) Adet Bitmeyen Kartuşlu Renkli Yazıcı  
7  ( 1 ) Adet Polis Standı 

 
Dilencilik ile Đlgili Broşür Projesi:  
 
Toplumun insaf, acıma yardımseverlik ve dini duygularını sömürerek maddi menfaat sağlayan 

kişilere para verilmesini önlemek amacıyla vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmek için 
“Dilencilik” konulu broşür hazırlanmış olup,  il merkezi ve ilçelerimizde toplam (10.000) adet 
broşür dağıtılmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masa Takvimi Projesi 
   
Masa Takvimi Projesi kapsamında 11 farklı Şube Müdürlüğümüzün fotoğrafları takvimlere 

basılarak vatandaşlarımızın tanıması, takvim altında yazılı olan ‘155 Polis Đmdat’ ve Kırklareli 
Emniyet Müdürlüğünün internet adresi ile vatandaşta farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. 
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Proje kapsamında dağıtılan ( 1.000 ) adet masa takvimi ile Teşkilatımızın çeşitli birimlerinin 
tanıtılması ve 155 Polis Đmdat hattı konusunda vatandaşın bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Đl Özel Đdaresi Kaynakları ile ( 3 ) adet motosiklet, ( 4 ) adet masa üstü bilgisayar, ( 5 ) adet 

Aselsan el telsizi, ( 1 ) adet Polis Standı alımı yapılmıştır. 
 

 
 
2012 yılı sonu itibariyle Đl Özel Đdaresi Kaynakları ile alınan aşağıda ki malzemeler 2013 yılı 

içerisinde uygulamaya konulacak projelerde kullanılacaktır. 
 
1. Bilgilendirme Broşür Zinciri   (4 farklı konuda 5.000 er Adet) 
2. Trafik temalı araç kokusu    (2.000 Adet) 
3. Işıklı Sahte Para Kontrol Kalemi   (2.000 Adet) 
4. 155 Polis Đmdat Tanıtım Materyalleri 
 a) PVC Anahtarlık      (1.000 Adet) 
 b) 2013 Yılı Masa Takvimi    (1.000 Adet) 
 c) Cetvel Seti      (   500 Adet) 
 d) Bloknot      (1.000 Adet) 
 e) Seyyar Bellekli Anahtarlık   (   100 Adet) 
 f)  2li Metal Kalem Seti   (   100 Adet)  
 g) 2li Metal Kalem Seti (Beyaz kaplama) (   100 Adet) 
 h) Anahtarlıklı 3 lü Kalem Seti   (   100 Adet)  
 ı)  Ahşap görünümlü 2 li Kalem Seti  (   100 Adet)  
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2012 Yılı içerisinde Đl Özel Đdaresi kaynaklarından yararlanılarak Đl Emniyet Müdürlüğümüz 
hizmetlerinde kullanılmakta olan ve yukarıda sıralanan tüm araç-gereç ve malzemeler için toplamda 
49.749,33 TL ödenek alınmıştır. 

 
 
 
Đl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 

Lüleburgaz KOM Grup Amirliği görevlilerince akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Đlimiz 
genelinde yakalanarak Đl Özel Đdare Müdürlüğüne teslim edilen 2012 yılına ait akaryakıt miktarları 
aşağıda bulunan Tablo-2 de belirtilmiştir. 

 
 
Tabo-2 2012 Yılı Đçerisinde KOM Şube Müdürlüğünce Đl Özel Đdare Müdürlüğü’ ne Teslim 

Edilen Akaryakıt Miktarları; 
 

Tablo-2  
Tarih Miktar 

17/09/2012 ( 10 )  Litre Motorin 
27/09/2012 ( 204 ) Litre Motorin 
17/02/2012 ( 310 ) Teneke  Menşei Belli Olmayan yakıt 
16/01/2012 ( 940 ) Litre Motorin 
15/02/2012 ( 1123) litre Akaryakıt 
31/12/2012 ( 140 ) Litre Motorin 
05/03/2012 ( 578 ) Teneke (8240 Kg.) Menşei Belli Olamayan Yakıt 
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Mali Denetim Sonuçları:  
 
Kurumumuzun  idari ve mali yönden denetimi yapılmaktadır. 

 
 a- 5302 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince Đl Genel Meclisinin Ocak 2012 toplantısında 
kendi üyeleri arasından oluşturduğu Denetim Komisyonu 2012 yılına ait denetim çalışmalarını 
sürdürmektedir.Komisyon çalışmasını Şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu 
izleyen ayın on beşine kadar Meclis Başkanlığına sunar. 
 
 b- Đl Özel Đdaresinin dış denetimi Sayıştay tarafından yapılmaktadır. 
 
 c- Đçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından belirli sürelerle denetimi 
yapılmaktadır. 
 
         d- Kurumumuzun Sayıştay Başkanlığı tarafından merkezde  denetimi yapılan en son yıl 2009 
yılıdır.2009 yılına ait iş ve işlemlerini kapsayan Sayıştay Raporu  Đdaremize ulaşmış  olup gerekli 
savunmalar gönderilmiştir. Sayıştay Başkanlığınca uygun görülen tüm tenkit ve tavsiyelere uyulması 
sağlanılmaktadır.2012 yılı içinde ilgili yılın hesap iş ve işlemlerinin denetimi için Sayıştay Başkanlığı 
Denetim uzmanları Đdaremize gelinerek yerinde denetim  yapmışlardır. 
 
         e- Kurumumuzun Đçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından  mahallinde denetimi 
yapılan en son yıl  2010 yılıdır.Kurumumuzu 2010 yılında  teftiş eden Mülkiye Müfettişinin Teftiş 
Raporu doğrultusunda belirtilen tenkit ve tavsiyelere uyulması konusunda azami gayret 
gösterilmektedir. 
 
 
 

   
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 



 - 127 -

 
 
 
 
B- PERFORMANS BĐLGĐLERĐ: 
 

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 
 
ĐMAR VE KENTSEL ĐYĐLEŞTĐRME MÜDÜRLÜĞÜ 
 
 
Görevleri : Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları dışında; Đmar Đşlemleri, Ulusal Adres Veri 
Tabanı iş ve işlemlerinin takibi, Kudeb Bürosu, Đl Çevre Düzeni Planları, Köy yardımları ve Köy 
Gelişme Alanları ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi. 
Teşkilat Yapısı: 
          - Đmar Servisi 
          - Đl Çevre Düzeni Planı 
          - KUDEB  Servisi 
          - Köy Gelişme Alanı 
          - Ulusal Adres Veri Tabanı 
          - Köy Gelişme Alanları 
          - Köy Yardımları 
 
 
Kadro ve Personel Durumu: 1 Müdür Vekili, 1 Mimar (sözleşmeli), 1 Đnşaat Teknikeri, 1 Makine 
Mühendisi (sözleşmeli), 2 Đşçi, 1 Arkeolog (sözleşmeli), 1 Sanat Tarihçisi (sözleşmeli), 1 Harita 
Mühendisi (sözleşmeli)  görevlendirilmiştir. 
 
 
     d) Bina, Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu: Đmar ve Kentsel Đyileştirme 
Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Đl Özel Đdaresi Đşletme Binası 2. katında 23.07.2012 
tarihi itibariyle hizmet vermektedir. 
 
    e) Araç, Makine Parkı ve Teçhizat Durumu: Birimimizde 1 adet fotokopi makinesi, 2 adet yazıcı, 
2 adet laptop, 7 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet dijital fotoğraf makinesi, 1 adet lazer metre, 1 adet el 
gps i, 1 adet projeksiyon cihazı bulunmaktadır. 
 
 

 
1- ĐMAR SERVĐSĐ 

 
2012 YILI ĐNŞAAT RUHSATLARI  
 

2012 Yılında Đl Özel Đdaresi Đmar ve Kentsel Đyileştirme Müdürlüğü tarafından 3194 Sayılı 
Đmar Kanununun 21. maddesine istinaden 15 adet Konut, 44 Adet Besi Tesisi, 3 adet şarap yapım 
tesisi (Tadilat), 6 adet Tarımsal Amaçlı Depo, 1 Adet Askeri Tesis, 2 adet Đşyeri (Dükkan), 1 adet 
fabrika tesisi (Ek bina), 1 Adet Un Fabrikası (Đlave Silo Binası), 1 adet Fabrika Tesisi (Elektrik ve Đnş. 
Malz. Üretimi (Yeniden Ruhsat), 1 adet Đşyeri (Halı Yıkama Ünitesi), 2 adet Küçükbaş Hayvan Ağılı 
ve Bakıcı evi, 1 adet Turizm Amaçlı Tesis (Otel) olmak üzere toplam 78 adet Đnşaat (Yapı) Ruhsatı 
düzenlenmiştir.  

Đl Genel Meclisinin 02.09.2010 tarih ve 107 sayılı kararı ile Kırklareli Đl Özel Đdaresi’nin görev 
alanındaki iş ve işlemlerden ücret alınması hakkındaki Đl Genel Meclisi’nin 07.05.2007 tarih ve 88 
sayılı kararı iptal edilmiş olup bu tarihten sonra görev alanında bulunan iş ve işlemlerden ücret 
alınmamaktadır.  
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2012 YILI YAPI KULLANMA ĐZĐN BELGELERĐ  
 
 2012 yılında Đl Özel Đdaresi Đmar ve Kentsel Đyileştirme Müdürlüğü tarafından 3194 Sayılı Đmar 
Kanununun 30. maddesine istinaden toplam 35 adet Yapı Kullanma Đzin Belgesi düzenlenmiş olup; 

Đl Genel Meclisinin 02.09.2010 tarih ve 107 sayılı kararı ile Kırklareli Đl Özel Đdaresi’nin görev 
alanındaki iş ve işlemlerden ücret alınması hakkındaki Đl Genel Meclisi’nin 07.05.2007 tarih ve 88 
sayılı kararı iptal edilmiş olup bu tarihten sonra görev alanında bulunan iş ve işlemlerden ücret 
alınmamaktadır.  

2012 YILINDA MÜHÜRLENEN ĐNŞAATLAR  
 
 Đl Özel Đdaresi Đmar ve Kentsel Đyileştirme Müdürlüğü Teknik elemanları tarafından 3194 
Sayılı Đmar Kanunu’nun 32. maddesi gereğince, 2012 yılı içinde 14 adet inşaat mühürlenmiş ve imar 
para cezası uygulanmıştır. 

 
 

2012 YILINDA VERĐLEN ĐMAR PLANI GÖRÜŞLERĐ  
 
 2012 yılında Đl Özel Đdaresi’ne 18 adet Đmar Planı Görüşü için başvuruda bulunulmuş olup, 
Đmar ve Kentsel Đyileştirme Müdürlüğü tarafından 18 adet rapor düzenlenmiştir.  
 
 
 
3194 SAYILI ĐMAR KANUNU’NUN PLANSIZ ALANLAR YÖNETMELĐĞĐNĐN 57. 
MADDESĐNE GÖRE ONAYLANAN KÖY PROJELERĐ.  
 
 2012 yılı içinde Đl Özel Đdaresi Đmar ve Kentsel Đyileştirme Müdürlüğü’ne ilimize bağlı 22 
köyden proje onayı için başvuruda bulunulmuştur. 
 3194 Sayılı Đmar Kanununun Plansız Alanlar Yönetmeliği’nin 57. Maddesi “Köy ve mezraların 
yerleşik alanlarında ve civarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak 
konut tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müştemilat binaları yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine 
tabi değildir. Ancak, yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü 
alınmasından sonra, muhtarlıkça izin verilmesi ve bu izne uygun olarak yapının yapılması şarttır.” 
Hükmünü içermektedir. Buna göre Đdaremiz tarafından 82 köye proje onaylanmıştır. 
 
 
ĐMAR DURUMU YAZILARI  
 

2012 yılında Đl Özel Đdaresi Đmar ve Kentsel Đyileştirme Müdürlüğü’ne resmi kurumlardan 
(mahkemeler ve kurumlar) 155 adet imar durumu ile ilgili başvuru olmuş ve gerekli teknik bilgi yazı 
ile tebliğ edilmiştir. Ayrıca özel kişi ve kuruluşlara 156 adet imar durumu belgesi düzenlenmiştir. 
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DĐĞER ĐŞLER 
 
 Ayrıca Đl Özel Đdaresi Đmar ve Kentsel Đyileştirme Müdürlüğü’ne yapılan yazılı müracaatlar 
gerektiğinde teknik elemanlarca yerinde değerlendirilmiş ve 3194 Sayılı Đmar Kanununa göre gerekli 
teknik bilgi ve yazışmalar yapılmıştır.  
 Yine çeşitli kurumlara ait imarla ilgili her türlü teknik bilgi ve yazışmalar yapılmıştır. 
 
 
2- ÇEVRE DÜZENĐ PLANLARI 
 

1/25.000 Ölçekli Đl Çevre Düzeni Planı, Đl Genel Meclisi tarafından 08.04.2011 tarihinde 72 
nolu kararla kabul edilmiştir. 22.04.2011 tarihinde askıya çıkarılarak ilan edilmiş ve 1 aylık süreç 
sonunda 23.05.2011 tarihinde askıdan indirilmiştir ve 2011 Yılı içerisinde onaylanmıştır. 
 
 
ĐMAR PLANLARI  
 

1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı yapılmasına ilişkin müracaatlar değerlendirilerek, Çevre 
Düzeni Planı hükümleri doğrultusunda, 2012 yılı içerisinde Đl Genel Meclisi tarafından 10 (On) adet 
imar planı onaylanmıştır.  
 
 

ONAYLI ĐMAR PLANLARI  
      

NO ĐLGĐLĐSĐ TESĐS ĐLÇE KÖY 
ONAY 

TARĐHĐ 
1 
 

 
Lük-Mey Meyvecilik 

 
Soğuk Hava Deposu 

Lüleburgaz  
 

Ovacık 
 

04.01.2012 
 

2 Eda Et ve Süt Büyükbaş Hayvancılık Tesisi Merkez Asilbeyli 06.02.2012 
3 Namık Kemal Ersun 

Kışlası 
Askeri Kışla 
 

Babaeski 
 

Kızılcıkdere 
 

05.01.2012 
 

4 Damak SepSüt 
Hayvancılık 

Büyükbaş Süt ve Besi 
Hayvancılığı tesisi 

Lüleburgaz Ovacık 03.04.2012 

5 Meriç Hayvancılık Büyükbaş Süt ve Besi 
Hayvancılığı Tesisi 

Merkez Kızılcıkdere 04.04.2012 

6 Irmak Hayvancılık Süt ve Besi Hayvancılığı 
Tesisi 

Merkez Kavakdere 07.08.2012 

7 Dağlar Hayvancılık Süt ve Besi Hayvancılığı 
Tesisi 

Merkez Kızılcıkdere 07.08.2012 

8 Duru Hayvancılık Süt ve Besi Hayvancılığı 
Tesisi  

Merkez Üsküpdere 03.08.2012 

9 Nokta Hayvancılık Süt ve Besi Hayvancılığı 
Tesisi 

Merkez Bayramdere 03.08.2012 

10 Seferoğlu Besi 
Hayvancılık Đnş. 
Hafriyat Gıda Turz. 
San. Tic. Ltd. Şti. 

Küçükbaş Süt ve Besi 
Hayvancılığı Tesisi 

Merkez Erikler 05.09.2012 

 
Kırklareli Đl Özel Đdaresi Đl Genel Meclisi tarafından 2012 yılı (01.01.2012- 31.12.2012) içerisinde 10 
(On) adet imar planı onaylanmıştır. 
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ĐFRAZ, TEVHĐT VE YOLA TERK ĐŞLEMLERĐ 
 
Đl Özel Đdaresi’nin yetki alanı içerisinde, ifraz, tevhit ve yola terk işlemlerine dair yapılan müracaatlar 
değerlendirilmiş, Đl Encümeni tarafından 2012 yılı 01.01.2012 -31.12.2012 tarihleri arasında 85 adet 
ifraz ve tevhit işlemi, 2 adet yola terk işlemi onaylanmıştır.  
 
 
 
HALĐHAZIR HARĐTA KONTROL ĐŞLEMLERĐ 
 

Đl Özel Đdaresi’nin yetki alanı içerisinde, 14 (ondört) adet Halihazır Harita onayı için başvuruda 
bulunulmuş, Halihazır Harita kontrol işlemleri Đmar ve Kentsel Đyileştirme Müdürlüğü tarafından 
yapılmıştır.  

3- KÖY GELĐŞME ALANLARI  
 

Đlimiz sınırları dahilinde 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında Celaliye, Kızılağaç, 
Düğüncübaşı, Kömürköy, Yenibedir Ataköy ve Nadırlı Köylerine ait köy yerleşik alan tespitinin 
yeniden yapılması Đl Genel Meclisince onaylanmıştır. Turgutbey, Eskitaşlı, Karaağaç, Küçükyayla, 
Okçular, Akpınar, Tatarköy, Demircihalil Avcılar ve Kula Köylerinin köy gelişme alanı talepleri Đl 
Genel Meclisince reddedilmiştir. Düğüncübaşı, Yenibedir, Kömürköy, Kızılağaç köy yerleşik alanının 
yeniden tespiti yapılarak Đl Genel Meclisince onaylanmıştır. Ayrıca ilk defa tespiti yapılacak olan 
Limanköy, Karacadağ, Asilbeyli Köyleri Đl Genel Meclisince onaylanmıştır. 
 
 
 
4-  KUDEB SERVĐSĐ 
    (KORUMA UYGULAMA VE DENETĐM BÜROSU)   
 

“Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, Đzin, 
Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”in  5. maddesi  “Đl Özel Đdareleri Büyük Şehir 
Belediyeleri ve Bakanlıkça izin verilen belediyeler bünyesinde taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile 
ilgili işlemler ve uygulamaları yürütmek ve denetimlerini yapmak üzere KUDEB kurulur.” Hükmünü 
içermektedir.  
 

Buna göre Đmar ve Kentsel Đyileştirme Müdürlüğü Đmar Servisi Bünyesinde KUDEB bürosu 
kurulmuş olup, 1 Mimar (Sözleşmeli), 1 Đnşaat Mühendisi (Sözleşmeli), 1 Sanat Tarihçisi 
(Sözleşmeli), 1 Arkeolog ( Sözleşmeli) ve 1 Şehir Plancısı görevlendirilmiştir. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünde 12.03.2012 tarihi itibariyle 3 aylık staj 
süreleri bitmiş ve Bakanlıktan onay belgeleri gelmiş bulunmaktadır. 
 

 
 
2012 YILI KUDEB BÜROMUZCA BUGÜNE KADAR YAPILAN ĐŞLER 
 

- Vali Faik Üstün Đlköğretim Okulu’nun rölöve, restorasyon, restitüsyon, Mekanik tesisat, statik 
rapor, elektrik tesisat projeleri hazırlanmış ve Edirne Koruma Kurulu’ndan onay almıştır. 
Yapının restorasyon ve ihale çalışmaları devam etmektedir. 
 

- Vali Faik Üstün Đlköğretim Okulu’nun bulunduğu parselde imar plan tadilatı yapılmış ve 
Kırklareli Belediye Meclisince onaylanmıştır. 
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- Vali Faik Üstün Đlköğretim Okulu için hazırlanmış olan onaylı restorasyon projesinde yer alan 
peyzaj projesi kapsamında uygulama projesinin hazırlanması, müştemilat binalarının statik, 
elektrik ve mekanik projelerinin hazırlanması işi ve peyzaj projesi devam etmektedir. 
 

- Kırklareli Merkez tapunun 35 pafta, 728 oda, 29 parselindeki defterdar evinin rolöve, 
restitüsyon, restorasyon projeleri ile mekanik, statik, elektrik projeleri tamamlanmıştır. 
 

- Kıyıköy Eski P.T.T Binasının Rolöve ve restorasyon ve restitüsyon projeleri Edirne Koruma 
Kurulu tarafından onaylanmış olup, yapının mekanik, elektrik ve statik projeleri de 
tamamlanmış olup, restorasyon ihalesi tamamlanmıştır.  
 

- Gültaç ÖZBAY (Şaraphane Deposu) yapısına ait rolöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri 
Edirne Koruma Kurulu onayından geçmiş olup yapının elektrik ve statik projeleri 
tamamlanmıştır. 
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RUHSAT DENETĐM MÜDÜRLÜĞÜ 
 
 Görev Tanımı : Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları dışında;  Đşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarının verilmesi ve denetlenmesi, 1 (a) Grubu (Kum,Çakıl, Ariyet Malzemesi) Maden 
Ruhsatlarının verilmesi ve denetlenmesi, Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Gereği 
Ruhsatların verilmesi ve denetlenmesi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesidir. 
 

KADRO VE PERSONEL DURUMU 
 

1 adet  Müdür , 1 adet Jeoloji Mühendisi( sözleşmeli),  2 adet  v.h.k.i., görevlendirilmiştir. 
 
 
 

ĐŞYERĐ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI 
01/12/2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5259 Sayılı 

Kanunla değiştirilen 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu 
ve 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Đşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatlarına Đlişkin Yönetmelik hükümlerine göre; Belediye sınırları ve mücavir alanlar 
dışında kalan yerlerde gayri sıhhi müessese, sıhhi müessese ile umuma açık istirahat ve eğlence 
yerlerine ruhsat vermeye ve denetlemeye Đl Özel Đdareleri yetkili kılınmıştır. 
 Đlgili mevzuatta tanımı yapılan; 
 

GAYRĐ SIHHĐ MÜESSESELER 
Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyevi, fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden 

az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve doğal kaynakların kirlenmesine sebep 
olabilecek müessese anlamına gelmekte olup, üç sınıfa ayrılmaktadır. 

 
1-Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler: Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer 
yerlerden mutlaka uzak bulundurulması gereken müesseselerdir. 1.Sınıf Gayri Sıhhi Müessese açmak 
isteyen gerçek ve tüzel kişiler ilk önce Yer Seçimi ve Tesis Kurma Đzni almak zorundadırlar. 2012 Yılı 
içinde Đlimiz genelinde 5 adedi devir yolu ile olmak üzere toplam 7 adet 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese 
Ruhsatı verilmiştir.  
 
2- Đkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler: Meskenlerden  mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle 
beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları 
ve gerekse vaziyetleri itibariyle bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması 
gereken işyerleridir. 2012 Yılı içinde Đlimiz Merkez Đlçe ve Đl Özel Đdare teşkilatı bulunmayan Kofçaz, 
Pınarhisar, Demirköy ve Pehlivanköy Đlçeleri hudutları dahilinde 8 adedi devir yolu ile olmak üzere 
toplam 15 adet 2. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese ruhsatı verilmiştir.  
 
3- Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhi 
nezarete tabi tutulması gereken işyerleridir. 2012 Yılı içinde Đlimiz Merkez Đlçe ve Đl Özel Đdare 
teşkilatı  bulunmayan  Đlçelerin hudutları dahilinde 1 adedi devir yolu ile olmak üzere toplam 2 adet 
3.sınıf Gayri Sıhhi Müessese ruhsatı verilmiştir.  
 
 
1.Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı            :    7  Adet 
2.Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı            :  15  Adet 
3.Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı  : 2 Adet  olmak üzere toplam 24 adet Gayri                Sıhhi 
Müessese Ruhsatı verilmiştir. 
 



 - 133 -

  GAYRĐ SIHHĐ MÜESSESE RUHSATLARI ĐCMAL CETVELĐ 

ĐLÇE ADI 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF TOPLAM 
MERKEZ 0 7 1 8 
LÜLEBURGAZ 2 0 1 3 
BABAESKĐ 0 3 0 3 
PEHLĐVANKÖY 0 0 0 0 
VĐZE 1 0 0 1 
DEMĐRKÖY 0 0 0 0 
PINARHĐSAR 4 5 0 9 
KOFÇAZ 0 0 0 0 

 7 15 2 24 
 
 
 
 

UMUMA AÇIK ĐSTĐRAHAT VE EĞLENCE YERLERĐ 
Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, 

motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerlerini, gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, 
içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerleri, sinema, kahvehane ve kıraathane, kumar ve kazanç 
kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki 
elektronik oyun alet ve makinelerinin video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik 
oyun yerleri, internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir. 

2012 yılı içinde Đlimiz Merkez Đlçe, Demirköy, Pınarhisar, Kofçaz ve Pehlivanköy Đlçeleri 
hudutları dahilinde 19 Kahvehane, 4 Đçkili Köfteci Dükkanı, 19 Büfe, 7 Bakkal Dükkanı, 4 Market, 5 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 1 Ekmek satış yeri, 1 Yem satış yeri ruhsatı verilmiştir.  

 
 
 

RUHSAT VERĐLEN ĐŞYERĐ TOPLAMI 
Kahvehane 19 
Đçkili Köfteci Dükkanı 4 
Đçkisiz köfteci dükkanı 1 
Büfe                  19 
Bakkal Dükkanı 7 
Market 4 
Yem satış yeri 1 
Veteriner Kliniği - 
Seyyar Köfteci Dükkanı - 
Đnternet Salonu - 
S.S.Tarımsal Kalk.Koop.                   5 
Berber Dükkanı                   - 
Ekmek Satış Dükkanı 1 
Pekmez satış yeri                    - 
TOPLAM                                                61 
 

  
 
 
 

01.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri arasında,  sıhhi müessese, umuma açık istirahat ve eğlence 
yerlerine toplam:61 adet Đşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir.   
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SIHHĐ MÜESSESE 

Gürültü, koku, zararlı atık ve benzeri etkileri ile çevresinde bulunanlara fiziksel, ruhsal ve 
sosyal yönlerden zarar vermeyen işyerleridir. Bu bakımdan, bu tür işletmelerin açılması, insanlardan 
ve insanların kullanım alanlarından uzak olması şartına bağlı değildir. 
Bu anlamda; bakkal, şarküteri, kuruyemişçi, kurukahveci, ekmek bayii, manav, lokanta, pizzacı, 
yemek satış yerleri, pastaneler, çay bahçeleri, taksi yazıhaneleri gibi çok çeşitli adlar altında faaliyet 
gösteren sıhhi işyerlerinin de uygulamada bulundukları fiziki mekan itibariyle sınıf ve özelliklerine 
göre niteliklere sahip olması gerekmektedir. 

 
 

    ĐPTAL EDĐLEN ĐŞYERĐ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI 
 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında 3 adet Đşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptal 
edilmiştir. 
 

CEZALAR 
5259 Sayılı Kanun ile değiştirilen 2559 sayılı “Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6. 

maddesi ve 5302 Sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu’nun 55. maddesinde gereğince Umuma açık istirahat 
ve eğlence yerleri ile sıhhi işyerlerine yapılan denetimlerde mevzuata aykırı davranan işletmelere Đl 
Encümeni tarafından cezai işlem uygulanır.  Hakkında Đdari Para Cezası uygulama kararı çıkan gerçek 
ve tüzel kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. 
            2012 yılı içerisinde 2 işletmeye Đl Özel Đdaresi Kanunu’nun 55. maddesi gereğince 516.-TL, 
diğer 3 işletmeye 5259 Sayılı Kanun ile değiştirilen 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’na 
göre 863,00 Tl.Đdari para cezası uygulanmıştır. 
 
                                                                                                                                                                    

1 (a) GRUBU MADEN ĐŞLETME RUHSAT ĐŞLEMLERĐ 
 

3213 Sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Đlişkin 5177 sayılı 
Kanunun 05/06/2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sonra 
“Maden Kanunu’nun 1 (a) Grubu Madenleri ile ilgili Uygulama Yönetmeliği” 03/02/2005 tarih ve 
25716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak 24.06.2010 tarih ve 27621 
sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ile Maden Kanununda değişiklikler yapılmış olup, değişikliklerin 
uygulandığı ilgili yönetmelik 31.12.2012 tarihine kadar henüz Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmemiştir. 
 Maden Kanunu’nun 1 (a) Grubu Madenleri ile ilgili Uygulama Yönetmeliği hükümleri 
gereğince Đlimiz hudutları dahilinde 3 adet 1 (a) Grubu Maden Ruhsatı bulunmaktadır. 
 
 
 

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MĐNERALLĐ SU RUHSATLARI 
 

 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği 
hükümleri doğrultusunda Đlimiz hudutları dahilinde 2012 yılı içerisinde 1 adet Jeotermal Kaynak 
Arama Ruhsatı verilmiştir. 
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6-ULUSAL ADRES VERĐ TABANI SERVĐSĐ 
 
  5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre hazırlanan ve adres standardının belirlendiği 
Adres ve Numaralamaya Đlişkin Yönetmelik 31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik binaların numaralandırılması ile Ulusal Adres Veri 
Tabanının kurulması, güncellenmesi ve yürütülmesine ilişkin hususları kapsamaktadır. 
 Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde adres bileşenleri ( Đl, ilçe, köy, mezra, belediye, mahalle, 
meydan, bulvar, cadde, sokak, küme evleri, site, blok, mevki adları ile sabit tanıtım numarası, dış kapı 
numarası, iç kapı numarası, posta kodu ) ile tanımlanmış tüm adreslerin tutulduğu merkezi veri 
tabanına Ulusal Adres Veri Tabanı denir. 
 Ülkemizin sosyal ve ekonomik yapısını belirlemeye yönelik olarak yapılan tüm sayım ve 
araştırmalarda olduğu gibi, tüm kamu kurum ve kuruluşların çalışmaları ve yerel yönetimlerin 
yapacakları hizmetlerde, adreslerin ve adres sisteminin oluşturulması ve adres niteliklerinin güncel 
olarak takibi büyük önem taşımaktadır. Adres kayıt Sistemi Đçişleri Bakanlığı  Nüfus ve Vatandaşlık 
Đşleri Genel Müdürlüğünce kişilerin adreslerinin elektronik ortamda tutulmasını sağlayan sistemdir. 
Adres Kayıt Sisteminin değişkeni ise Ulusal Adres Veri Tabanıdır. Numaralama çalışmasının temel 
amacı, alanda adreslerin  numaralandırılması (adres bileşenleri), levhaların asılması ve adreslerin  
Ulusal Adres veri Tabanına işlenmesidir. 
Ulusal Adres Veri Tabanı’nın alt yapı çalışmaları Türkiye Đstatistik Kurumu Başkanlığı bünyesinde 
tamamlanarak veri tabanı oluşturulmuştur. Alt yapı çalışmaları Türkiye Đstatistik Kurumu 
Başkanlığınca (TÜĐK) tamamlanan sistemin, işletilmesi ve güncel tutulması için Đçişleri Bakanlığı 
Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.  Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından yerleşim yeri ve diğer adres bilgileri güncel tutulmaya başlamıştır. 5490 sayılı 
Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince Ulusal Adres veri Tabanı oluşturulmuş olup, aynı kanun ile 
Ulusal Adres Veri Tabanındaki adres bileşenlerinin belediye ve Đl Özel Đdareleri tarafından 
güncellenmesi öngörülmüştür.  Ulusal Adres Veri Tabanı’nın kaynağını oluşturan numaralama 
çalışması, belediye olan yerlerde belediyeler, belediyesi olmayan yerlerde ise Đl Özel Đdareleri 
tarafından, Đçişleri Bakanlığı Mahalli Đdareler Genel Müdürlüğü’nün denetimiyle yapılmıştır. Belediye 
ve Đl Özel Đdareleri numaralama çalışmalarını adres standardına uygun yürütmek Ulusal Adres Veri 
Tabanına işlemekle görevlidir.  
Bu sebeple, Đl Özel Đdaremiz bünyesinde Ulusal Adres Veri Tabanı Bürosu oluşturulmuş olup, 
numaralama çalışması ve adres bileşenlerinin güncellemesini yapmak üzere personel 
görevlendirilmiştir. Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Genel Müdürlüğü tarafından Ulusal Adres Veri 
Tabanında veri güncellemesinde görevlendirilen personele kullanıcı şifresi verilmiştir.  
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 

PERFORMANS HEDEFĐ FAALĐYETLER SORUMLU BĐRĐMLER 

Makine araç parkında bulunan 
araçlardan arızalı olanların bakım ve 
onarımı yapılarak bir an önce faaliyete 
geçmesi sağlanacak, ihtiyaç 
duyulduğunda yedek parça temini 
yapılacaktır. Makine araç parkında 
bulunan araçlardan en verimli şekilde 
yararlanılması sağlanılacaktır. 

ARAÇLARIN SĐGORTA 
GĐDERLERĐ 

2012 yılında makine araç parkında bulunan 
araçlardan arızalı olanların bakım ve onarım 
yapılarak faaliyete geçirilmesi sağlanmıştır. 
Yedek parça  alımları yapılmıştır. Araçların 
yıllık muayeneleri yapılarak sigortalarının 
zamanından yatırılması sağlanmıştır.Çalışan 
personelin nöbetlerine gidip gelmesi  (ring 
servisi)taşıma hizmetleri yapılmıştır. Araçlar 
için akaryakıt ve yağ alımları yapılarak, 
makine araç parkında bulunan araçlardan en 
verimli şekilde yararlanılması sağlanmıştır. 

YEDEK PARÇA ALIM 
VE GĐDERLERĐ 

TAŞIMA GĐDERLERĐ 
 

AKARYAKIT ALIM VE 
GĐDERLERĐ 

Yapılacak olan yapıların Đmar 
Kanununa ve ilgili yönetmeliklere 
uygun olarak planlı ve ruhsatlı 
yapılanması sağlanacaktır. 

RUHSAT ĐŞLEMLERĐ 

2012 yılında yapılacak yapıların imar 
kanununa ve ilgili yönetmeliklere uygun 
olarak planlı ve ruhsatlı yapılanması 
sağlanmıştır. 2012 yılı içinde 61 işyeri açma 
ruhsatı verilmiştir.24 adet sıhhi müessese 
ruhsatı,3adet maden ruhsatı ,1 adet jeotermal 
kaynak arama ruhsatı verilmiştir.3 adet 
işyeri açma ruhsatı iptal edilmiştir.5 adet 
işletmeye idari para cezası verilmiştir.  

 
Toprak ve su kaynaklarının verimli 
kullanılmasını sağlamak amacıyla 
yeni etüt ve projeler üretmek. 

ETÜT VE PROJE 
ĐŞLEMLERĐ 

Toprak ve su kanallarının verimli 
kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni  ve 
projeler üretilmiştir.12adet içmesuyu projesi, 
10 adet tarım projesi, 11 adet altyapı projesi 
gerçekleştirilmiştir.25 adet parke taşı yapım 
projesi, 4adet Doğal arıtma fosseptik 
projeleri tamamlanmıştır. 

Üst yönetimin ve idarenin gerekli tüm 
harcamaları bütçe ödenekleri 
doğrultusunda karşılanması 
sağlanacaktır. 

KÖYLERE YARDIM 
 

2012 yılı içinde üst yönetimin ve idarenin 
gerekli tüm harcamaları bütçe imkanları 
doğrultusunda karşılanmıştır.Köylere 
Yardım, birliklere yardım,tüketime yönelik 
mal ve hizmet alım ve giderleri 
gerçekleştirilmiş olup, borç faiz ödemeleri 
yapılmıştır.  

BĐRLĐKLERE YARDIM 
MAL VE HĐZMET 

ALIMVE GĐDERLERĐ 
BORÇ GĐDERLERĐ 

Kurumsal yapının etkinliği 
geliştirilerek, hizmetlerde verimliliği 
arttırtmak için personel eğitimine 
ağırlık verilecektir. 
 

GENEL GĐDERLER 

Kurumsal yapının etkinliği geliştirilerek, 
hizmetlerde verimliliği arttırtmak için 
personel eğitimine ağırlık verilmiş, 
personelin ülke kapsamında muhtelif illerde 
düzenlenen eğitimlere katılımları 
sağlanmıştır. Strateji Geliştirme 
Müdürlüğünce birimince kurum içinde 
personelin eğitimleri için gerekli seminerler 
ve paneller düzenlenmiştir. Personelin tüm 
özlük haklarının düzenli olarak ödenmesi 
sağlanmıştır.Đç kontrol birimi 
oluşturulmuştur. 

Yoksullara mikro kredi verilmesi 
amacıyla ilgili yönetmeliğin 
çıkarılması sağlanarak, uygun mekan 
ve şartlar sağlanacak. Đlimizdeki 
ihtiyaç sahipleri belirlenip mikro 
krediler verilerek  ekonomik 
seviyeleri iyileştirilecektir. 

YOKSULLARA MĐKRO 
KREDĐ SAĞLANMASI 

2012 yılı içinde Tisva Vakfı ile  
ortaklaşa yürütülen Đlimizdeki yoksul ev 
kadınlarına verilen Mikro kredi Projesine 
2012 Yılında Özel Đdare Bütçesinden  ¨ 

50.000,00- verilmiş olup, faaliyetler devam 
etmektedir. 
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PERFORMANS HEDEFĐ FAALĐYETLER SORUMLU BĐRĐMLER 

Toplam 40 km stablize kaplama, 25 
km I.kat asfalt kaplama,100 km  II.kat 
asfalt kaplama yapılacaktır. 

KÖY YOLLARI YAPIM 
VE ONARIM PROJESĐ 

 

2010-2014 Yılları Đl Özel Đdaresi Stratejik 
Planına uygun olarak yapılması planlanan 
yolların yapımına 2012 yılında da devam 
edilmiştir. Özel Đdare programı kapsamında  
38km. II. Asfalt  kaplama işi 
tamamlanmıştır.Sathi kaplama asfalt 
çalışmaları T.P.A.O ile yapılan protokol 
karşılığında 22 km I.Kat Asfalt Kaplama ve 
31 km II.Kat Asfalt Kaplama ile toplam 53 
km kaplama çalışması gerçekleştirilmiştir. 
385km köyyolunda malzemeli bakım ve 
onarımları yapılmıştır. Đl Özel Đdaresi, 
Köydes ve T.P.A.O. protokol dahilinde 
asfalt yapım programında bulunan 
köyyollarında 114,3 km trafik işaret ve levha 
montaj işleri püremanet olarak 
yapılmıştır.Muhtelif köy yollarında 500km 
mevcut yol kenar dikmelerinin bakım ve 
onarımları yapılmıştır.1550 km asfalt yama 
onarım çalışması,480 km köy yolunda taş 
tozu atma çalışması gerçekleştirilmiştir.1924 
km köy yolunda 680 km greyderli yol bakım 
çalışması tamamlanmıştır.32 adet köyün 
tarla yollarında yol bakımı yapılmıştır.2100 
km köy yolunda karla mücadeli yapılmış 
buzlanan kısımlara 90 ton tuz çalışması 
pürament olarak tamamlanmıştır.Sel 
nedeniyle kullanılamaz duruma gelen Vize -
Evrenli köy içinde 1 adet menfez, Vize 
Müsellim Köyünde 1 adet pürement olarak 
menfez inşaatı gerçekleştirilmiştir.Köydes 
Programı kapsamında 12 köyde köy içi 
parke taşı döşeme işlerinde projelendirme, 
kontrol teknik hizmet sağlanmıştır. 

Toplam  2 köyde yeni içmesuyu ikmal 
onarım projesi, beş köyde yeni sondaj 
kuyusu açılması inşaatları 
yapılacaktır. Bakım onarıma ihtiyaç 
olan su kaptajlarının onarımlarının 
yapılması sağlanacaktır. 
Elektromotopomp ve içmesuyu 
elektrik trafolarında beklenmedik 
arızalara karşı gerekli önlemler 
alınacaktır. 

KÖY ĐÇME SULARI 
YAPIM VE ONARIM 

PROJESĐ 
 

2010-2014 Yılları Đl Özel Đdaresi Stratejik 
Planına uygun olarak yapılması planlanan 
içmesuları(terfii hattı +depo+isale hattı) ve 
sondaj yapımına 2012 yılında da devam 
edilmiştir. Đl Özel Đdaresi ve KHGB 
tarafından 8 adet içme suyu ikmal projesi 
tamamlanmıştır. 

Her sene en az iki köyde göletten 
sulama kanallarının tamirat ve 
bakımını yapıp, kanalların 
temizlenmesi ve daha verimli sulama 
suyunun köylere ulaşabilmesi için 
gerekli tedbirler ile Ayrıca Büyük ve 
Küçükbaş hayvanların susuz 
kalmaması için önlemler alınacaktır. 

 
GÖLET VE ARAZĐ 

SULAMA PROJELERĐ 
 
 
 
 
 
 

2012 yılı içinde Đl Özel Đdare Bütçesinden 
ödenek ayrılmış olup,10 adet HĐS Göleti ve 
Sulama Projesi tamamlanmıştır. 

 

2011 yılında toplam 8 köye 
kanalizasyon yapım projesi 
uygulanması planlanmaktadır. 

KANALĐZASYON VE 
DOĞAL ARITMA 

PROJELERĐ 

2012 yılı içinde Trakya Kalkınma Ajansı, Đl 
Özel Đdaresi ve Đller Bankası tarafından 
sağlanan ödeneklerle 11 adet kanalizasyon 
ve doğal arıtma projesi tamamlanmıştır. 
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PERFORMANS HEDEFĐ FAALĐYETLER SORUMLU BĐRĐMLER 
2011 yılında hizmet ihtiyaçları ve 
hizmet binası ile araç-gereç 
sağlanması ve Đl Afet ve Acil Durum 
Merkezi Kurulması. 
 
 

 
ĐL AFET VE ACĐL 

DURUM YÖNETĐMĐ 
GENEL GĐDERLERĐ  

 
 

Kanunen Đl Özel Đdaresi Bütçesinin % 1 i 
olarak ayrılması gereken pay tutarı 
180.000,00.-TL ödenekle Afet Acil Durum 
Müdürlüğünün tüm hizmet ihtiyaçları ve 
büro donatımlarında kullanılacak makine 
teçhizat alımları gerçekleştirilmiştir.  
 

 
 
Toplum Destekli Polislik 
hizmetlerinde kullanılmak üzere 
gerekli araç gereç ve büro 
malzemeleri alınacaktır, ihtiyaç 
duyulduğunda kırtasiye ihtiyaçları 
karşılanacaktır. 

 
 

MAL  VE HĐZMET 
ALIMLARI 

 
 
2012 yılı içinde Đl Özel Đdaresi 

bütçesinden verilen ödeneklerle Toplum 
Destekli Polislik hizmetlerinde kullanılmak 
üzere gerekli araç gereç ve büro malzemeleri 
ile kırtasiye ihtiyaçları karşılanmıştır. Đl Özel 
Đdaresi Kaynakları ile ( 3 ) adet motosiklet, ( 
4 ) adet masa üstü bilgisayar, ( 5 ) adet 
Aselsan el telsizi, ( 1 ) adet Polis Standı 
alımı yapılmıştır. 

 
 

Yeni Sağlık Hizmeti binaları yapımı, 
Merkez 250 Yataklı Devlet Hastanesi 
Projesi, Kırklareli 20üniteli Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi yapımı, Babaeski 
Đlçesine Devlet Hastanesi yapımı, il 
genelinde sağlık binalarının 
sağlamlaştırılması projesi, Pınarhisar 
Đlçesine Devlet hastanesi yapımı ve 
Lüleburgaz Đlçesine 300 yataklı Devlet 
hastanesi yapılacaktır.  

DEVLET HASTANELERĐ 
YAPIMI VE SAĞLIK 
OCAKLARI ONARIM 

PROJESĐ  

2012 yılı içinde sağlık bakanlığından 
gönderilen ödeneklerle Đlimiz Sağlık 
Müdürlüğüne ait binalarının bakım ve 
onarımının yapılmaya devam edilmesi 
sağlanmıştır.   

Yeni ambulanslar alınacak ve mevcut 
ambulansların bakımları yapılacaktır. 

SAĞLIK HĐZMETLERĐ  

2012 yılı içinde Đl Özel Đdaresi Bütçesinden 
sağlan ödeneklerle toplam 1 adet tam 
donanımlı acil yardım ambulansı satın 
alınmış ve Đl Sağlık Müdürlüğü Vize Devlet 
Hastanesine gönderilmiştir. 

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak, 
eğitim kalitesini arttırarak derslik 
başına 23 olan öğrenci sayısını 20’ye 
düşürmek ve okullaşma oranını 
arttırmak için gerekli olan fiziki 
altyapıyı hazırlanması hedeflenmiştir. 

EĞĐTĐM HĐZMETLERĐ 

2012 yılı içinde de eğitimde fırsat eşitliği 
yaratmak, eğitim kalitesini arttırarak derslik 
başına 23 olan öğrenci sayısını 20’ye 
düşürmek ve okullaşma oranını arttırmak 
için gerekli olan fiziki altyapıyı hazırlanması 
hedeflendiğinden tüm çalışmalar bu yönde 
devam etmiştir. 

Mesleki Teknik Eğitimin ihtiyacı olan 
ortamlar için gerekli fiziki alt yapıyı 
oluşturma hedeflenmiştir. 

EĞĐTĐM HĐZMETLERĐ 

Mesleki Teknik Eğitimin ihtiyacı olan 
ortamlar için gerekli fiziki alt yapıyı 
oluşturma çalışmaları M.E.B. tarafından 
gönderilen ödeneklerle 2012 yılı içinde de 
devam etmiştir.  

Đl Milli Eğitimin rutin mal ve 
hizmetlerinin alınması hedeflenmiştir. 

EĞĐTĐM HĐZMETLERĐ 

Đl Milli Eğitimin rutin mal ve hizmetlerinin 
alınması hedeflendiğinden,gerek M.E.B.dan 
gönderilen, gerek Đl Özel Đdaresinden 
sağlanan ödeneklerle birlikte tüm okulların 
elektrik-su-telefon- ADLS-yakacak-
doğalgaz- kırtasiye gibi ihtiyaçlarının 
karşılanması sağlanmıştır. 
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PERFORMANS HEDEFĐ FAALĐYETLER SORUMLU BĐRĐMLER 
Resmi kuruluşlar, sivil toplum 
örgütleri ile işbirliği içerisinde 
bireylerin spora katılımlarını teşvik 
eden kampanyalar, değişik  branşlarda 
turnuvalar düzenlenecek, kulüp ve 
sporcu sayılarını arttırmak için yeni 
tesisler yapılacak, branşlarında 
ihtisaslaşmış eğitici spor adamları ile 
çalışarak kaliteli sporcuların yetişmesi 
sağlanacaktır. Ayrıca iş adamlarımıza  
spora yaptıkları  hizmetlerin belli bir 
kısmını vergiden  düşebilecekleri 
sponsorluk yasasının tanıtılması 
konusunda çeşitli bilgilendirme  
seminer ve toplantılar yapılacaktır. 

SPOR TESĐSLERĐ YAPIM 
PROJESĐ 

2012 yılı içinde Đl Özel Đdaresi Bütçesinden 
sağlanan ödeneklerle Đlçelerde bulunan  spor 
sahalarının bakım ve onarımları  yapılarak  
sporcuların soyunma odaları yapım işlerine  
devam edilmiştir. 

Mahalli Ressamlarımız Desteklenmesi 
Tanıtma, ağırlama, tören ve 
organizasyon giderlerinin 
karşılanması. Kırklareli’li Şair ve 
Yazarların Desteklenmesi, Bolluk ve 
bereket şenliklerine katılım 
sağlanması. 

SANATSAL 
FAALĐYETLERĐN 
DESTEKLENMESĐ 

2012 yılında Đlimizin sanatsal ve kültürel 
etkinliklerine katkıda bulunmak ve ilimizin 
tanıtımına  katkıda bulunmak amacıyla Đl 
Özel Đdaresi Bütçesinden gerekli mali destek 
sağlanmıştır. Bu ödeneklerle, Mahalli 
Ressamlarımız Desteklendi, Tanıtma, 
ağırlama, tören ve organizasyon giderleri 
karşılandı,  Bolluk ve bereket şenliklerine 
katılım sağlandı,Đlimizdeki kazılara maddi 
destek sağlandı,Đlimizde düzenlenen kukla 
festivaline ve fotoğraf yarışmalarına gerekli 
mali destekler sağlandı.  

 
 

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi  
 

2012 Yılı Faaliyet Raporumuzda belirtilen yatırımlar ve çalışmalar, 2012 yılı Đl Özel Đdaresi 
Bütçesiyle ayrılan ödeneklerle gerçekleştirilmeye çalışılmış,  2012 yılı Bütçesiyle muhtelif tertiplere 
ayrılan ödeneğin yıl içindeki ihtiyaçları karşılayamayacağı anlaşıldığından özellikle aciliyet gerektiren 
alanlarda kullanılmak üzere  bütçe imkanları doğrultusunda yılı içinde ek bütçe yapılarak  azami bir 
şekilde ödenek aktarılması sağlanmıştır. 

Köylerimizin yol-bakım-onarımlarında kullanılmak üzere araçlara sağlanan akaryakıt ve yağ 
giderleri ile parça alımlarına ödenek konulması sağlanmıştır. Makina parkımızda bulunan araçlar, 
gerek yol çalışmalarında gerek içme suyu onarım çalışmalarında gerekse kapanan köy yollarımızın 
açılması çalışmalarında her an göreve hazır durumda bulundurulmuştur.  

Bunun yanında görev alanımız sınırları içinde bulunan Đlimiz Köylerinin içme suyu yapım 
projeleri ile gölet ve arazi sulama projeleri Đçişleri Bakanlığı, Đller Bankası, KÖYDES,Trakya 
Kalkınma Ajansı ve Đdaremiz Bütçesiyle sağlanan ödeneklerle   gerçekleştirilmesine çalışılmıştır. 

Đlköğretim Hizmetleri için ayrılan kanuni pay oranında tüm eğitim hizmetleri çalışmaları 
kesintisiz  devam etmiştir. 

2010-2014 Yılı Stratejik Planımızda yer alan her yıl yapılması planlanan köylerimizde 
kanalizasyon ve doğal arıtma projeleri Trakya Kalkınma Ajansı ve Đdaremizden sağlanan ödeneklerle   
2012 Yılı  içinde  de farklı alanlarda proje üretilmeye ve uygulanmaya devam etmiştir. 

Đl Afet Yönetim Merkezinin kullanacağı teknolojik, doğasal ve yapısal afet risk haritaları 
oluşturulma çalışmalarına başlanılmıştır ve devam etmektedir. 

Sosyal Yardım ve Hizmetler kapsamında; 2012 Performans hedeflerimizde bulunmayan ancak 
yılı içinde Bakanlıklarından gönderilen ödeneklerle, Kurumun Hizmet binalarının onarımı yapılmıştır.   

2010-2014 Yılı Stratejik Planımızda ve 2012 Yılı Performans Planında yer alan yıl yıl yapılması 
planlanan tüm projelere bütçemiz doğrultusunda ödenek ayrılması sağlanarak ulaşılması amaçlanan 
hedeflere % 100 gibi bir başarıyla ulaşılmıştır.      
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III- KURUMSAL KABĐLĐYET VE KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 
 
A- ÜSTÜNLÜKLER 
 

1- Üniversiteye giren öğrenci sayısının yüksek olması. 
 
2- Đl halkının çocuklarının eğitimine yüksek düzeyde önem vermesi. 

 
3- Yetişmiş, eğitimli insan gücünü barındırması. 

 
4- Göç yolları üzerinde olmasından dolayı biyolojik çeşitliliğin çok zengin olması. 

 
5- Bol ve temiz oksijen üretimi konusunda ülkemizin ikinci bölgesi olması 
6- Yıldız Dağlarının Çevre ve Orman Bakanlığınca Biyosfer Alanı olarak ilan edilebilecek 

niteliklere sahip olması. 
7- Eko Hidroloji yönünden çok zengin bir yapıya sahip olması. 
8- Doğal haliyle kalmış bölgemizin tek yer olması. 
9- Eğitim başarı ortalamasının ülke genelinde yüksek olması. 
10- Verimli, sulanabilir topraklara sahip olması. 
11- Temiz, içilebilir su kaynaklarının varlığı. 
12- Rüzgar enerjisi potansiyelinin kullanılabilir olması. 
13- Turizm dallarının tümünün dört mevsim boyunca kullanılabilir olması. 
14- Ekonomik refah ve gelir düzeyi ülke ortalamasının üstündedir. 
15- Türkiye’de güçlü üretim yapan sanayisi gelişmiş ilçelere sahiptir. 
16- Bizans dönemi öncesi tarihi yerleşim alanlarının çokluğu. 
17- CNBC-e Business’ın yapmış olduğu “Türkiye’nin Yaşanabilir Đller Araştırması”nda 

Kırklareli Đli’nin yaşanabilir ilk 10 il içerisinde yer alması. 
18- Hem klasik hem de organik tarıma uygun arazilerin bulunması. 
19- Uygun iklim şartlarının olması. 
20- Doğasının ve çevresinin ve havasının temiz olması. 
21- Dördüncü derecede deprem bölgesinde olduğundan deprem riski taşımaması. 
22- Yeterli teknoloji ve lojistik gelişmişliğin bulunması. 
23- Yaz ve kış turizmi potansiyeli taşıması. 
24- Karadeniz’e liman ile açılma potansiyelinin bulunması. 
25- Doğalgaz kullanım aşamasına gelinmesi. 
26- Meyve, sebze, yem bitkileri, hububat gibi tarım ürünlerinin çeşitliliği ve hayvancılık 

imkanlarının bulunması. 
27- Bölgede yoğun olarak üretimi yapılan buğday, mısır, ayçiçeği ve kanola ürünlerini 

işleyen yeterli büyüklük ve kapasitede faaliyet gösteren tarımsal sanayinin varlığı. 
28- Bol miktarda nitelikli ve ucuz iş gücünün varlığı. 
29- Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin en fazla etkin olduğu ildir. 
30- En çok tiyatro etkinliklerinin düzenlendiği ildir. 
31- Sivil toplum örgütlerinin en çok olduğu illerden biridir. 
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B- ZAYIFLIKLAR 
 

1) Kamu kurum ve kuruluşlarında etkili performans yönetim ve ödüllendirme sisteminin 
bulunmayışı veya uygulanamayışı. 

2) Đlimizin dışarıya göç vermesi. 
3) Turizm alt yapısı yetersizliği ve bölgede bulunan tarihi alanlar ile ilgili konuların 

tamamlanamaması. 
4) Nüfusun yaşlanma eğiliminde olması. 
5) Đlçeler arasında büyük gelişmişlik farklılıkları bulunması 
6) Sulama imkânları yeterince kullanılmaması 
7) Demir ve denizyolu ulaşımı gelişmemiş olması. 
8) Orman köylerinin çok fakir olması. 
9) Sulama yöntemi (su kaybı) bulunması. 
10) Katma değeri yüksek ürün tarımının nispeten az olması. 
11) Yerel sermaye ve yatırımın eksik olması 
12) Yerel girişimcilik oranının az olması. 
13) Dış yatırımcılara tanıtım ve teşvik verilmemesi. 
14) Birinci teşvik bölgesinde yer alması. 
15) Konaklama tesisi eksikliklerinin olması. 
16) Reklam ve yerel ürünlerin ulusal platformlarda tanıtımının az olması. 
17) Đleriye dönük alt ve üstyapı planlamasının zayıf olması. 
18) Dereköy Hudut Kapısı ve duble bağlantı yolunun Bulgaristan tarafından devam etmemesi ve 

kapının TIR trafiğine açık olmaması. 
19) Pınarhisar-Vize kömür rezervlerine ilişkin yeterli arama çalışmalarının yapılmamış olması. 
20) Yerel yönetimlere genel bütçeden yeterli kaynak aktarılamaması. 
21) Demirköy- Đğneada yollarının Karadeniz’den yapılacak deniz ticaretine elverişli olmaması, 

dağlık olması. 
22) Ortak üretim yapma kültürünün oluşmaması. 
23) Akademik ve bilimsel çalışmalara yeterli kaynak aktarılmayışı. 
24) Dağlık bölgelerdeki kış şartlarının ağırlığı ve zor iklim koşullarının bulunması. 
 

C- DEĞERLENDĐRME 
 
      Đlimiz Özel Đdaresinin faaliyetlerini tanıtıcı çalışmalarımız devam etmekte olup, internet üzerinden 
hizmete açılan web sitemiz aracılığıyla veri ve haber girişlerimiz güncellenmektedir. 2010-2014 
yıllarını kapsayan stratejik plan doğrultusunda hazırlanan 2012 yılı performans programında belirlenen 
amaç ve hedeflere ulaşılmıştır. 
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V- ÖNERĐ VE TEDBĐRLER 
 

Stratejik bilişim ağ alanında mevcut ağ yapımız ve donanımımız önemli ölçüde iyileştirilmiştir. 
Planda yer alan proje tekliflerinin kabul edilmeden önce uzmanlar tarafından ön inceleme yapılarak 
verimlilik ve etkinlik yönlerinden ele alınması gerekmektedir. Stratejik planlar gerçekleştirilmeyen 
projeler bütününden oluşur ve amacından uzaklaşılır. Bunun yanı sıra stratejik planların bütçeye göre 
değil, bütçelerin stratejik plan ve performans programlarına uygun hazırlanması gerekliliği zaman 
zaman göz ardı edilebilmektedir. Stratejik plan ve performans programlarının tüm kurumlar tarafından 
benimsenmesi ve her çalışma döneminde dayanışma içinde önem ve hassasiyete kavuşturulmalıdır. 
Bunun düzenlenmesi Bakanlıklar düzeyinde de gerekli tedbirler alınmalıdır. 
 
Birimler arası iletişimin güçlendirilmesi için toplantılar ve sosyal faaliyetler düzenlenmelidir. 
Đl Özel Đdarelerinin gelirlerini artırıcı kanuni düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır.             

 
• Đdare içi ve dışı yazışmaların dağıtım ve koordinasyonunun yapılması,  

 
• Đdare içi Valilik ve Genel Sekreterlik emirlerini, yönetmelik, yönerge, genelge 

ve talimatlarını, yazı şeklinde düzenleyerek ilgili birim ve kurumlara 
dağıtımının sağlanması, 

 
• Đl Özel Đdaresi bünyesinde kullanılan evraklar, formlar ve dosyalama teknikleri   

konusunda standardizasyon çalışmaları yapılması, 
• Birimi ilgilendiren mevzuatın takibi ve uygulanmasının sağlanması, 

 
• Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer işlerin yerine getirilmesi 

sağlanmalıdır. 
 
 Đlin gelecekte ekonomik, kültürel, sosyal yapısına katkısı olabilecek eğitim, öğretim, turizm 
tesisleri ile ekonomiye katkısı olan tesisler yapımına ve köylerimizin bu yönde istek ve taleplerini mali 
imkanlar çerçevesinde cevap vermeye çalışılmakta ise de yeterli kaynak sağlanamamaktadır. Gelirlerin 
yetersizliğinin giderilmesi için biran önce Đl Özel Đdaresi Gelir Kanununun çıkması sağlanmalıdır. 
Özel Đdarenin sunduğu hizmetlerden bedel alınmasına yönelik düzenlemelerin yapılması; kırsal kesime 
götürülen altyapı tesislerinin işletilmesinin (içmesuyu, kanalizasyon ve arıtma) muhtarlıklara ve 
birliklere devredilerek işletilmesinin sağlanması, işletmeden elde edilecek gelirlerin ise tesislerin 
bakım onarımında kullanılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Köy yolları ve 
yerleşim yerleri yol ağının karayolları standartlarına getirilmesi için gerekli çalışmalara öncelik 
verilmelidir. 

Yol ve Ulaşım Hizmetlerinin gerektiği gibi yürütülebilmesi için; 
1- Đl Özel Đdare programıyla yapılacak olan işlerin fen sanat kaide ve kurallarına uygun olarak 

yürütülebilmesi için teşkilat şemasında belirtilen teknik elemanlar ile takviye edilmelidir. 
 
2- Mevcut yollarımızın standartların yükseltilmesi için  

a. Kar Küreme Aracı 
b. Süpürge 
c. Ot Biçme Ekipmanı 
d. Tuz Atma Ekipmanı ile takviye edilmelidir. 
 

3- Mevcut teknik personele ve ileride takviye amacıyla alınacak teknik personele gerekli teknik 
eğitimin verilmesi. 

 
4- Özel Đdare programındaki işlerden sanat yapıları için, trafik işaret levhaları için, yamalarda 

kullanılmak üzere rodmiks imalatı için gerekli ödenek tahsisleri yapılmalıdır. 
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 Bu amaçla; 
 

 a) Trafik işaret ve işaretlemeleri için gerekli trafik işaret ve levhaların alınmasına önem 
verilmelidir. 
 b) Yol standartlarında ki yollarda yatay işaretlemelerin yapılması amacıyla ödenek tahsis 
edilmesi. 
 c) Yol üst yapısı yapılmada önce gerekli olan alt yapıların yapılmasına önem verilmeli ve 
ödenek tahsil edilmelidir. 
 d) Uygulaması yapılan köy yollarında öncelik II.kat asfalt kaplama olmalıdır. 
 e) Köy yollarından faydalanan kişi ve kuruluşlara eğitim ve gerekli ikazların yapılması için 
görsel ve medya ile eğitim verilerek yapılan köy yollarının daha uzun süre bozulmadan 
kullanılması amaçlanmalıdır. 
 f) Köy yollarında çalışan ekipler yeni ve modifiye araç ve ekipmanlarla takviye edilmeli. 
 g)Köy yollarında yapılacak çalışmaların çağdaş ve günümüz şartlarındaki teknoloji takip 
edilerek yapılması amacıyla uzman kişi ve kuruluşlardan eğitim alınması uygun olacaktır. 
 h) Đl Özel idare imkanları ile yapılan köy yollarında ihtiyaç duyulan malzemelerin temin 
edilmesi hususunda hammadde çıkarılan malzeme ocakları ile ilgili gerekli ruhsat ve izin 
çalışmalarına önem verilmelidir. Malzeme temin edilemeyen köy yollarında satın almalar için 
ödenek tahsis edilmelidir. 
 ı) Yıllık programların hazırlanmasında ihtiyaç duyulan köy yollarında gerekli imalatların 
yapılmasına önem verilmelidir.     

 
Yeni oluşturulan birimlere alınan yeni personele ve diğer birimlerde çalışan personele gelişen 

mevzuata ayak uydurmak açısından seminer kurs ve v.b etkinliklerden faydalanması yararlı olacaktır. 
 
Hizmet ve performans değerlendirilmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü  olarak 10 kişilik 

proje ekibi  oluşturuldu. 40 günlük hizmet alımı yapılarak, eğitimleri alınarak 3 personelin 
görevlendirilmesiyle  Đç Kontrol Birimi oluşturulmuştur. Đdaremizin risk yönetimi analizi  hazırlanarak 
risk yönetimi belirlendi.Örnek risk eylem planı hazırlanarak mevcut ve yeni kontrol faaliyetlerinin 
belirlenmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır.Vekalet ve yetki devri, bilgi iletişim, hata bildirim 
sistemi esasları, kayıt,dosyalama,evrak ve arşiv sistemi analizi konularında da çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir.  
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