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

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

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

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

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

ilkeler çerçevesinde, geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak,  stratejik amaçlar  
ve ölçülebilir  hedefler  saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan,  göstergeler  
doğrultusunda  ölçmek  ve  bu  sürecin  izleme  ve  değerlendirmesini  yapmak  amacıyla,  
katılımcı yöntemlerle, stratejik plan hazırlarlar. 

Kamu idareleri,  kamu hizmetlerinin  istenilen  düzeyde  ve  kalitede  sunulabilmesi  için  
bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç 
ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.”

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

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

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

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

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

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

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

Bu değerlendirmeler kapsamında Edirne İl Özel İdaresi Stratejik Planı, İl Özel İdaremizin 
2007-2009 dönemindeki faaliyetlerini kapsamaktadır.
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B-EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI

I-MİSYONUMUZ

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

II-VİZYONUMUZ

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

III-STRATEJİK AMAÇ HEDEF VE FAALİYETLER

1-KIRSAL ALTYAPI1-KIRSAL ALTYAPI

STRATEJİK AMAÇ:  Edirne ilinin, kırsal yerleşim yerlerini, çağın gereklerine göre 
kırsal  alt  yapıyı  katılımcı  bir  yaklaşımla  geliştirmek  ve 
insanca yaşanabilir düzeye getirmek.

HEDEF:  Tarımsal  verimliliği  ve  ürün çeşitliliğini  arttırabilmek için,  sulama suyu  
bulunan  sulamaya  uygun  bölgelerde  bulunan  arazilerin,  sulamaya  açılmasını 
sağlamak.

Faaliyet: Köye Yönelik Hizmetler Biriminin görev alanındaki yer altı ve yerüstü sulaması çalışmaları ile 33 
YAS ve 31 adet gölet tamamlanarak 10175 Ha alan sulamaya açılmıştır.Plan döneminde 12 köyde yapılacak 
YAS uygulamaları ile toplam sulamaya açılacak alan  12563 Ha olarak planlanmaktadır.

Faaliyet:  Köylerde eksikliği duyulan HİS göletlerinden 95 adedi tamamlanmış olup, plan döneminde ihtiyaç 
duyulduğu takdirde İl Özel İdaresi katkılarıyla yeni HİS göletleri yapılacaktır. 

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

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

Faaliyet:  Topraklarında  drenaj  problemi  yaşanan  ilçe  ve  köylerde  kaynaklar  ölçüsünde drenaj  çalışmaları 
yapılacak, bakım onarım ihtiyacı nedeniyle düşük kapasiteli çalışan sulama tesislerinin bakım-onarımı Köye 
Yönelik Hizmetler Biriminin yapacağı bir proğram dahilinde yapılacaktır.

Faaliyet:  Basınçlı  sulama imkanı  bulunan  sahalarda  (yer  altı  sulama ve  göletten  sulama)  yağmurlama  ve 
damlama sulama sistemini kabul eden köylere yatırımda öncelik verilecektir.
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HEDEF: Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamını yeterli ve sağlıklı  
içme  ve  kullanma  suyuna kavuşturmak,  kırsal  kesimin  kanalizasyon  şebekeleri  ve  
yolların asfaltlanma çalışmalarını bitirmek.

Faaliyet:  Plan  döneminde  tüm  köyler  yeterli  ve  sağlıklı  içme  ve  kullanma  suyuna  kavuşturulacak  ve 
kanalizasyon şebekeleri tamamlanacaktır. Plan sonucunda 248 köyün tamamında içme suyu ve  kanalizasyon 
problemi kalmayacaktır.

Faaliyet:  İş  proğramlarında olmayan fakat sonradan aciliyet  arz edecek yenileme, geliştirme, yeniden suya 
kavuşturma,  su araştırması ve 34 köyde doğal arıtma gibi işler bütçe imkanları ölçüsünde çözülecektir.

Faaliyet: Halen 18 köyde yapılan parke taş döşeme işi plan döneminde 90 köyde daha uygulanacaktır.

Faaliyet: Köy yollarında 928 km. olan asfalt yol plan döneminde 1250 km.ye çıkarılacaktır. Ayrıca her yıl köy 
yollarında 250 km. bakım-onarım ve yenileme çalışması yapılacaktır. Plan sonucunda toplam 1853 km. olan 
köy yolları ağının 1250 km.si asfalt kaplanacaktır.

2-BİTKİSEL ÜRETİM2-BİTKİSEL ÜRETİM

STRATEJİK AMAÇ: Avrupa Birliği OTP, 2006/2010 Tarım Strateji Belgesi ve 
Ulusal  Tarım  Politikaları  ile  sürdürülebilirlik  ilkeleri 
çerçevesinde,  Bitkisel  üretimde  verimlilik  artırılarak, 
çiftçilerin tarımsal gelirlerinde artış sağlamaktır.

HEDEF: Kırsal kesime yönelik eğitim ve yayım çalışmalarının yaygınlaştırılması.

Faaliyet:  İlgili  kurum  ve  kuruluşların  yanı  sıra,  temelde  çiftçilerin  mahallinde  bilinçlendirilmesi  amacını 
taşıyan  ve  masrafları  Tarımsal  Kalkınma  Kooperatiflerince  karşılanacak  Ziraat  Mühendisi  veya  Veteriner 
Hekim ile eğitimin daha geniş bir kitlelere hitap etmesi sağlanacaktır. 

Faaliyet: Yeni tarım teknikleri çiftçilere kısa süreli eğitim ve kurslarla tanıtılacaktır. 

Faaliyet: Eğitim seminerleriyle, kamu kurumlarının kırsal kesimle bütünleşmeleri sağlanacaktır.

HEDEF: Sulanabilir alanlarda,  katma değeri yüksek ürünler, özellikle yem bitkileri  
ekilişini  arttırmak.

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

Faaliyet: Sulanabilir alanlarda yem bitkileri ekilişleri artırılacaktır. 

Faaliyet: Yağlı tohumlu bitkilerin ekim alanları ve üretimleri artırılacaktır.

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

Faaliyet: 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanma Kanunu, etkin bir şekilde uygulanacaktır.

Faaliyet: Mutlak tarım arazilerinin, tarım dışına çıkarılması engellenecektir.

Faaliyet: Mutlak tarım arazilerinin, tarım dışına çıkarılarak kullanımına, izin verilmeyecektir.

Faaliyet:Toprak  muhafaza  çalışmalarında,  çiftçilerin  desteğini  sağlayacak,  teşvik  mekanizmaları 
geliştirilecektir.

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

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

- 3 -



STRATEJİK AMAÇ: Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı  üzerindeki olumsuz 
etkilerini  en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını 
sağlayıcı  tedbirler  alarak  yaygınlaştırmak  ve 
çeşitlendirmektir.

HEDEF: Tarım  işletmelerinde,  optimum  büyüklükte  işletmeler  oluşturulmasını,  
teşvik etmek ve her ilçenin arazi yapısı dikkate alınarak oluşturulacak olan yeni veri  
tabanına göre ayrıntılı ürün planlama  çalışmalarında bulunmak.

Faaliyet: Merkez ilçe dahil tüm ilçelerde ayrı ayrı veri tabanı oluşturma çalışmaları başlatılacaktır.

Faaliyet: Merkez  ilçe  dahil  tüm ilçelerde  ayrı  ayrı  ürün  deseni  çıkarılacak  ve  ürün  planlama  çalışmaları 
yapılacaktır.

HEDEF: Ana ürün dışındaki ürünlerden daha fazla ürün alabilmek için meyvecilik ve  
sebzeciliğin  geliştirilmesi.

Faaliyet:  Alternatif  geçim kaynakları  oluşturabilmek için sulama sistemleriyle  birlikte bodur ve yarı  bodur 
meyve bahçeleri tesis edilecektir.

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

HEDEF: Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için sebze  
yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve damlama sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması.

Faaliyet: Sebze  yetiştiriciliği  ile  damlama  sulama  tesislerinin  kurulması  ve  hibrit  tohum  kullanımı 
yaygınlaştırılacaktır.

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

Faaliyet: Bitkisel ve hayvansal üretime girdi sağlamaya yönelik faaliyette bulunan işletmelerin (Gübre-İlaç-
Yem Bayi ve Fabrikaları, Sertifikalı Tohum- Fide-Fidan üreticiler vb.) her yıl mutat denetimleri yapılacaktır.  

Faaliyet:  Sertifikalı  hububat  tohumluğu  ekilişinin  yaygınlaştırılması  amacıyla  hububat  ekim  sezonunda 
üreticilerce ihtiyaç duyulan miktarda sertifikalı hububat tohumu T.T.A.E.’den temin edilerek  dağıtılacaktır. 

Faaliyet:  Hazırlanan alternatif  projeler  doğrultusunda,  yeni  ürün deseni  oluşturmak için  muhtelif  miktarda 
meyve ve aşılı bağ fidanı dağıtılacaktır. 

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

Faaliyet:  Bitkisel üretimde hastalık ve zararlılarla entegre mücadele uygulamalarında elma iç kurdu ve kara 
leke;  bağda  salkım  güvesi  ve  mildyö;  tarla  bitkileri  alanında  periyodik  olarak  ilaçlamanın  yapılması 
sağlanacaktır.   

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

HEDEF: Ekolojik  şartları  uygun  olan  bölgelerde organik  tarım  üretimi ile  ilgili  
demonstratif uygulamalar yapmak.

Faaliyet: Organik tarım üretiminde bulunan çiftçiler için uygun sahalar tespit edilecektir.
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HEDEF: Bitkisel  üretimde  yöresel  potansiyeli  bulunan  ürünlerin  yetiştirilmesini  
teşvik etmek, şekerpancarı üretim alanlarının daraltılması kapsamında bu ürünlere 
alternatif ürünlerin geliştirilmesini  sağlamak.

Faaliyet:  Aspir,  konola,  dane  ve  silajlık  mısır,  sofralık  ve  salçalık  domates,  susam  ve  bodur  elma  gibi, 
şekerpancarına alternatif olabilecek ürünlerin ekim alanlarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.  

HEDEF: Üretimi  yöresel  önem  arz  eden  bitkisel  ürünlerin  tescilinin  yapılması  
sağlanarak gen kaynaklarını  korumak.

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

Faaliyet: Bitkisel üretimde gen kaynaklarının korunması ve tescili ile ilgili yönetmelik kapsamında Araştırma 
Enstitüleri ve diğer ilgili kurumlarla koordineli olarak çalışılacaktır. 

3-HAYVANSAL ÜRETİM3-HAYVANSAL ÜRETİM

STRATEJİK AMAÇ: Hayvancılığı geliştirmek için hayvan hastalık ve zararlılarıyla 
gerekli  mücadele  yapmak,  Hayvansal  ürünlerin  üretimini 
artırıp yetiştiricilerin gelir seviyesi yükseltmek.

HEDEF: Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak hastalık ve  
zararlılarıyla mücadele etmek  Sağlıklı üretimin artmasını sağlamak.

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

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

HEDEF: Kaliteli  kaba  yem  açığının  giderilebilmesi  için,  yem  bitkileri  ekim  
alanlarının desteklemelerle arttırılması.  Mera Kanununun  titizlikle uygulanması.

Faaliyet:  % 88,85 olan kaliteli  kaba yem açığının giderilmesi,  kaba yem üretiminin  plan dönemi sonuna 
kadar tamamlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Faaliyet: Tüm köylerde tespit tahdit çalışmaları tamamlanacak ve ıslah projeleri uygulanacaktır.

Faaliyet:Nöbetleşe otlatma yaygınlaştırılacaktır.

HEDEF: Küçük kapasiteli işletmelerin elimine edilmesi sağlanarak uygun tekniklerle  
çalışan, kontrollü üretim yapan, hastalıktan ari ve optimum büyüklükte hayvancılık  
işletmelerinin oluşturulmasını  teşvik etmek.

Faaliyet: Merkezi yönetim tarafından uygulanan ve uygulanacak havza projelerine ilin dahil edilebilmesi için 
gerekli girişimler yapılacaktır. Organize hayvancılık bölgelerinin oluşturulabilmesi için gerekli teknik alt yapı 
çalışmaları yapılacaktır.

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

Faaliyet: Sütte antibiyotik kalıntı sorununun çözülmesi için gerekli eğitim ve yayım çalışmaları yapılacaktır. 
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HEDEF: Su kaynakları korunarak,  su ürünleri üretimini  arttırmak.

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

Faaliyet: Akarsularımızda Yayın Balığı  üretiminin arttırılması sağlanacaktır.

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

Faaliyet:  Mevcut  arı  kolonisinin  ihtiyacı  olan  temel  petek  temin  edilerek  üreticilere  uygun  koşullarla 
dağıtılacaktır.

Faaliyet: Arıcılıkta verimi artırma için fazelya (arı otu) ekimi gerçekleştirilecektir. 

Faaliyet: İlin arı kapasitesi tespit edilerek gezgin arıcıların ilimize gelmeleri sağlanacaktır.

Faaliyet: Arıcılıkta önemli bir ihtiyaç olan  bir bal  paketleme tesisi kurdurulacaktır.

HEDEF:  Yöremizin  zenginliği  olan  soyu  tükenmekte  olan  (Boz  ırk)  türlerin  
korunması ve geliştirilmesini  sağlamak.

Faaliyet: Edirne’ye özgü ve soyu tükenmekte olan Boz Irk sığır korunacaktır.

4-SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM4-SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

STRATEJİK AMAÇ: Sürdürülebilirlik  ilkesi  çerçevesinde  kaliteye dayalı  üretim 
artışı sağlanması.

HEDEF:  Bitkisel  ve  hayvansal  üretimde  izlenebilir  ve  iyi  tarım  uygulamalarını 
başlatıp yaygınlaştırmak.

Faaliyet: İyi Tarım Uygulamaları kapsamında eğitimlere  başlanacaktır.

Faaliyet: Organik Tarım faaliyetleri için uygun bölgelerin tespiti yapılacaktır.

Faaliyet: Tarım istatistiklerinin güncelleştirilmesi için TÜİK Bölge Müdürlüğü ile ortak projeler geliştirilecek 
ve uygulanacaktır.

Faaliyet:  Ergene ve Meriç nehirlerindeki kirliliğin önlenmesi için komşu ülkeler ve illerle ortak çalışmalar 
yapılacaktır. 

Faaliyet:  Kırsal alanda kadın ve gençlerin ekonomik yaşamdaki etkinliklerinin artırılması için gerekli eğitim 
ve yayım çalışmaları yapılacak olup kırsal kalkınma destekleri yapılırken bu gruba öncelik tanınacaktır.

5-GIDA GÜVENLİĞİ5-GIDA GÜVENLİĞİ

STRATEJİK  AMAÇ:  Tarladan/ahırdan  sofraya  kadar  gecen  zincirin  tüm 
halkalarında gıda güvenliğini sağlamak için gerekli çalışmaları 
yapmak.

HEDEF: Halkın tüketimine yönelik olarak faaliyette bulunan gıda üretim ve tüketim 
yerlerinde gıda güvenliği ve güvenirliliğinin temini için gerekli tedbirlerin alınmasını  
sağlamak.

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

Faaliyet: Gıda kontrolörleri teknolojik olarak desteklenecektir.

- 6 -



Faaliyet: Numunelerin soğuk zincirle naklinin sağlanabilmesi için 2 adet frigo-frik araç alınacaktır.

HEDEF:  İl  Kontrol  laboratuarımızda  gerekli  yatırımlarla  Gıda  güvenliği  ve  gıda 
güvenirliği, içme, kullanma ve sulama suları konularında referans laboratuar haline  
getirilmelerini sağlamak.

6-İMAR6-İMAR

STRATEJİK AMAÇ: Sağlıklı,arzulanan ve yaşanabilir bir çevrenin oluşumunu ve 
düzenli  yapılaşmayı  sağlamak  amacıyla  yürürlükteki 
1/100.000 Ölçekli Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı temel 
ilke ve stratejisine aykırı olmamak koşuluyla gerekli görülmesi 
halinde planı tadil etmek, uygulamaya geçmek; Çevre Düzeni 
Planına göre belirlenmiş planlama bölgelerine ait alt ölçekli 
1/25.000,  1/5000  ve  1/1000  ölçekli  planları 
yapmak/yaptırmak;  ilimiz  köylerin  imar  planlarını 
yapmak/yaptırmak;  TRAKAB’ın  işlevselliğini  artırmak  üzere 
gerekli desteği sağlamak; 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının 
Kuruluşu  Koordinasyonu  ve  Görevleri  Hakkında  Kanunda 
belirtilen  Edirne-Kırklareli-Tekirdağ  bölgesinin  pilot 
uygulamasına seçilmesi için gerekli girişimleri yapmak.

HEDEF: Kent Bilgi Sisteminin Desteklenmesi:

Faaliyet:  Kent  Bilgi  sistemi  için  gerekli  fiziki  mekan  ,teknolojik  donanım   ve  büroda  çalışacak  kalıcı 
elemanların sağlanması desteklenecektir.

HEDEF: Çevre Düzeni Planının Uygulamaya Konulması;

Faaliyet: Plan ile ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınacak, alınan görüşler değerlendirilecek 
gerekli olması durumunda planın tadilatı ile ilgili işlemler başlatılacaktır.

HEDEF: Nazım İmar ve Uygulama İmar Planlarının Yapılması

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

             Faaliyet: 1/100.000 ölçekli plana uygun 1/25.000 ölçekli planlar yapılacaktır.

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

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

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

HEDEF: Köylerin İmar planlarının Yapılması

Faaliyet:  İlimizdeki  tüm   köylerin  1/5.000  ve  1/1000  Ölçekli  İmar  Planlarının  yapılması  etaplar  halinde 
sağlanacaktır.

HEDEF: Kıyı Kenar Çizgilerini Tamamlamak

Faaliyet: Kıyı Kenar Çizgisi tespitlerinin tamamlanması için gerekli halihazır haritalar temin edilecek ve Kıyı 
Kenar Çizgisi tespitleri yapılmaya devam edilecektir. 
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HEDEF: Yerleşim Amaçlı Jeolojik Etüdlerin Yapılması

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

7-EĞİTİM VE GENÇLİK SPOR7-EĞİTİM VE GENÇLİK SPOR

STRATEJİK  AMAÇ: Eğitim – Öğretim’ de niteliği artırıcı çalışmalar yürütmek.

HEDEF: İlimizin OKS ve ÖSS Sınavlarındaki başarısının arttırılması.

Faaliyet: Öncelikle öğrencilerin davranış sorunlarının belirlenmesi, davranış ve kişilik gelişimi için yapılacak 
eğitsel,  sosyal,  kültürel  oryantasyon,  pedagojik  rehberlik  ve  psikolojik  danışma  hizmetlerinin  sistemli  ve 
amacına uygun şekilde okullarca yerine getirilmesi sağlanacak.

Faaliyet: Okullarımızda sık sık deneme sınavları yapılacak.

Faaliyet:  İlköğretim  ve  ortaöğretim  okullarımızdaki  öğrencilerimizin  başarılarının  arttırılması,  eğitim 
düzeylerinin  izlenmesi ve internet ortamından ailelerinin bilgilendirilmesi için E-Okul projesi başlatılacaktır.

Faaliyet: Her yıl başarısı bir önceki yıla göre artan okulların öğretmenleri ödüllendirilecektir.

Faaliyet: OKS ve ÖSS sınavları hakkında aileler bilgilendirilecek.

STRATEJİK  AMAÇ: İlimizde   03-06 yaş grubundaki  % 21 olan  okul  öncesi 
eğitimi %50 lere çıkarılması.

HEDEF: Zorunlu eğitim çağı dışında olup eğitim gören  okul öncesi eğitim çağındaki  
çocukların sayısını arttırmak. 

Faaliyet: Fiziki  şartları  uygun  olmayan  okulların  bünyesinde  okul  öncesi  sınıf  oluşturulması  için  gerekli 
altyapı çalışmaları yapılacaktır.

Faaliyet: Anasınıfı öğrencileri için okul bahçelerinde oyun sahaları düzenlenecektir.

Faaliyet: Okul öncesi öğrencileri için eğitim materyalleri alınacaktır.

Faaliyet: 0-6 yaş  çağ nüfusuna göre  ihtiyaç  duyulan  merkez   ilçe ve diğer  ilçelerimizdeki  bölgelere  ana 
okulları yapılacaktır.

STRATEJİK  AMAÇ: Yetişkin eğitiminde ilimiz halkının eğitim ve kültür seviyesini 
yükseltmek.

HEDEF: Yaygın eğitim kurumlarımızın fiziki kapasite ve işlevlerinin geliştirilmesi

        Faaliyet: Halk eğitim merkezlerimizin fiziki yapı ve donanım ihtiyaçları giderilecektir.

Faaliyet: Halk  eğitim  merkezlerine  ana  –  baba  eğitim  çalışmalarında  ihtiyaç  olan  eğitim  materyalleri 
alınacaktır.

Faaliyet: Yaygın  eğitim  faaliyetlerinde  ana  –  baba  eğitimi  basın,  yayın,  televizyonlarda  planlı  şekilde 
yürütülecektir.

Faaliyet: Yaygın Eğitim Kurumları yönetmeliği doğrultusunda il ve ilçelerde Eğitim Birimi oluşturulacaktır.
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STRATEJİK  AMAÇ:  Okul  öncesi,  ilköğretim,  ortaöğretim  ve  yaygın  eğitim 
kurumları için arsa temini, yeni bina ve ek derslik yapımı, 
güçlendirme,  bakım-onarım  ve  donanım  ihtiyaçlarını 
karşılamak.

HEDEF:  İhtiyaç  duyulan  bölgelere  okul  ve  ek  derslik  yapılması  için  arsa  temin  
edilmesi ve okul yapılması.

Faaliyet: İhtiyaç duyulan bölgelere okul yapımı için geniş kapasiteli arsa temini sağlanacaktır.

Faaliyet: Nüfusu yoğun olan bölgelerde okul, derslik ihtiyacının belirlenmesine dikkat edilecek, bu yatırımlar 
ihtiyaca  göre planlanacak ve yapılacak.

Faaliyet: İlimizde göçebe yaşayan  ailelerin ve okula öğrenci  gönderemeyen nüfusu yoğun olan bölgelerde 
okul, derslik ihtiyacı belirlenecek ve bu yatırımlar planlanacaktır.

Faaliyet: Ek derslik yapılamayacak durumda olan okulların bölgelerine yeni okulların yapılacak.

Faaliyet:  Ekonomik  gücü  olan  vatandaşların  eğitime  arsa,  donanım  ve  bina  yapımıyla  destek  vermeleri 
sağlanacak ve teşvik edilecektir.

Faaliyet: İleriye  dönük  10  yıllık  nüfus  hareketlerini  yaklaşık  olarak  tahmin  ederek  okul  yapım  planları 
yapılacaktır.

Faaliyet: Öğrenci sayılarının okullara ve sınıflara dengeli dağılımı için gerekli planlamalar yapılacaktır.

HEDEF: Okul ve kurum binalarımızın güçlendirilmesinin yapılması:

Faaliyet: Bayındırlık ve İskan  Müdürlüğü  ve  Üniversiteler  ile  işbirliği  yapılarak  mevcut  eğitim binası  ve 
eklentilerinin depreme dayanıklılık ölçümleri yapılarak, güçlendirme ve onarımları yapılacaktır.

HEDEF: Okullarımızın ve kurumlarımızın çevre düzeninin yapılması.

Faaliyet: Okul bahçelerinin bir bölümü yeşil alan olarak çimlendirilecektir.

Faaliyet: Okul bahçesinin çok amaçlı olarak düzenlenecek ve bir bölümü de okul uygulama bahçesi olarak 
düzenlenecektir.

Faaliyet: Fiziki yapısı uygun okullarımızın bahçelerine voleybol,  basketbol, futbol, hentbol vb. gibi sportif 
sahaların yapılması ve bunların tel örgü ile çevrilmesi sağlanacaktır.

Faaliyet: Ağaçlandırılan  ve  çimlenen  okul  bahçelerimize  küçük  havuzlar  yapılması  ve  bahçelere  oturma 
banklarının yerleştirilmesi sağlanacaktır.

HEDEF: İlimiz genelinde ikili öğretim yapan okullarımızın  tekli eğitime geçirilmesi.

Faaliyet: Bakanlığımızın  hedefi  normal  öğretime  geçmektir.  İlimizdeki  ikili  öğretim  yapan  ilköğretim 
okullarımızın  normal eğitime geçmesi  için gerekli ek derslikler yapılacaktır. 

Faaliyet: Ek derslik yapılamayacak durumda olan okulların bölgelerine yeni okullar yapılacaktır.

HEDEF: Okullarımızın teknolojilerden yararlanılmasının sağlanması.

Faaliyet: İlimiz genelinde Bilgi teknoloji Sınıfı olamayan okullara BTS kurulumları sağlanacaktır. 

Faaliyet: Okullarımızda  ve  diğer  eğitim  kurumlarımızda  teknolojik  gelişmelere  uygun  eğitim materyalleri 
kazandırılacaktır.

HEDEF:  Okullarımıza   spor  salonlarının  yapılması  ve  spor  araç  gereç  
malzemelerinin karşılanması.

Faaliyet: Spor salonu olmayan okullarımıza spor salonları yapılacaktır.
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Faaliyet: Öğrencilerimizin  sportif  faaliyetlerini  sürdürebilmeleri  için  malzeme eksikliği  olan  okullarımızın 
spor malzeme  ihtiyaçları karşılanacaktır.

HEDEF: Taşımalı öğrencilerimiz için yemekhane yapılması.

Faaliyet: Taşımalı eğitim kapsamındaki   öğrencilere sağlıklı ve hijyenik öğle yemeği verilmesi için taşıma 
merkezi okullarımıza yemekhane yapılacaktır.

HEDEF:  Okul ve kurumlarımızın yeterli  tesis,araç-gereç donanımına sahip olması  
için gerekli çalışmaların yapılması.

Faaliyet:  Mevcut  pansiyonlu  okullarımızın  pansiyonlarının  çağın  gereğine  göre  koğuş  sisteminden  oda 
sistemine geçirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

Faaliyet: İhtiyaç duyulan okullarda pansiyon binası yapılacaktır.

 Faaliyet: Okullarımıza ihtiyaç duydukları, teknolojik gelişmelere ve değişen ders programlarına uygun eğitim 
materyali ve malzemeleri  kazandırılacak.

Faaliyet: Eğitime %100 destek projesi kapsamın okullarda, gerekli araç -gerecin temini sağlanacak.

Faaliyet: Okullarımızdaki  ihtiyaç  duyulan   araç-gereç  ve  demirbaşın  tespit  edilebilmesi  için    verilerinin 
Internet ortamında toplanarak arşiv oluşturulması çalışması yapılacak.

Faaliyet: Okullarımızda yabancı dil laboratuar sayılarının arttırılması çalışmaları yapılacak.

HEDEF: Okul ve kurumların bina bakım ve onarımının yapılması.

Faaliyet: Okulların elektrik ,çatı ve ısınma gibi problemleri giderilecektir. 

Faaliyet: Okul ve kurum binalarının iç ve dış mekan olarak boyanarak örnek binalar haline getirilecektir.

Faaliyet: İç ve dış boyalarda sıcak ve göze hoş görünen renkler tercih edilecektir.

Faaliyet: Binaların bakım ve onarımı ile ilgili öğrenci velilerimizin ve hayırsever vatandaşlarımızın    katkıları 
sağlanacaktır.

HEDEF:  Okul  ve  bağlı  kurumlarda  ADSL hızlı  internet  kullanımı  için  alt  yapının  
hazırlanması,okul ve kurumların hem kendi içinde hem de okullar arası iletişim için 
bilgisayar ağ sisteminin kurulması.

Faaliyet:İlimizdeki tüm okullarımıza ADSL bağlantısı kurulacaktır.

Faaliyet: Her okulun bir msn adresinin oluşturulması sağlanacak 

Faaliyet: Her okulun ve eğitim kurumunun bir Web sayfasının oluşturulması sağlanacak .

Faaliyet: Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfası  üzerinden okul ve kurumların haberleşmeleri  ve yazışmaları 
gerçekleştirilecektir.

Faaliyet: Öğrenci ve personel hizmetlerinin internet üzerinden kamuoyuna verilmesi sağlanacaktır.
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STRATEJİK  AMAÇ:  Toplumun  her  kesimini  sağlıklı  yaşam  için  spora  kanalize 
ederek sporu tabana yaymak, sporda hedefler belirlemek, bu 
hedefler doğrultusunda üst seviyede sporcular yetiştirmek ve 
sporu  bir yaşam biçimi haline getirmek.

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

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

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

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

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

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

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

STRATEJİK AMAÇ: Sosyal hizmet alanında hizmet alıcısı konumunda olan kişilerin 
eğitim kalitesini yükseltmek.

HEDEF: Toplum Merkezlerinden yararlanan kişi sayısını daha üst seviyelere çekerek 
halkın bilinçlenme düzeyinin  arttırılması.

Faaliyet:  İldeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine Toplum Merkezleri’nin amaç ve 
kapsamı hakkında bilgilendirme toplantıları yapılacak. 

Faaliyet: Halen 4 olan toplum merkezi sayısı 5’e çıkarılacaktır.

Faaliyet: Bilinçlendirmeyi geliştirmek ve halkın ilgisini çekmek açısından alternatif projeler üretilecek.

HEDEF:  Sosyal  Hizmetler  kapsamındaki  çocuklarımızın  eğitim  seviyelerini  
yükseltmek.

Faaliyet: Halen kuruluşlarda kalan çocukların % 97’si okula devam etmekte olup, devam etmeyen %3’ünün 
okula devamı sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ : Halkın okuma – yazma oranını yükseltmek.

HEDEF:  Eğitim  kalitesi  arttırılarak,  vatandaşın;  toplumun  ve  çağdaş  uygarlığın 
yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı haline getirilmesi.

Faaliyet: Okuma – yazma kurslarının yaygınlaştırılması  teşvik edilecektir.
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8-SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM8-SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM

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

HEDEF:  Ekonomik,  sosyal  ve  sağlık  yönünden  yoksunluk  içerisinde  bulunan  
dezavantajlı  kişi  ve  grupların  (  yoksullar,  yaşlılar,  kadınlar,  zihinsel  ve   bedensel 
engelliler,  kimsesizler  ve  sokakta  yaşayan  –  çalışan   çocuklar)  kimlik  bilgileri  
adresleri,  olumsuz  durumları  ve  gereksinimleri  belirlenerek  gerekli  yardımların 
yapılması.    

      Faaliyet: Ekonomik, sosyal ve sağlık yönünden yoksunluk içerisinde bulunan kişi ve gruplara  ilişkin 
bilgiler belirlenerek elektronik ortamda kayıt altına alınacaktır.

     Faaliyet: Ekonomik,  sosyal  ve  sağlık  yönünden  yoksunluk  içerisinde  bulunan  kişi  ve  grupların 
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kaynak ve kriterler belirlenecektir.  

      Faaliyet:  Ekonomik,  sosyal  ve  sağlık  yönünden  yoksunluk  içerisinde  bulunan  kişi  ve  grupların 
ihtiyaçlarının karşılanmasına, kaynaklara ve kriterlere göre önceliklendirme ve takvimlendirmenin de yer aldığı 
bir plan çerçevesinde  başlanılacaktır. 

     Faaliyet: Öngörülen yardımların, yaşlı, engelli ve hasta  kişilere mahallinde ulaştırılması sağlanacaktır.

HEDEF: Kurumsal bakım modelinde kuruluş binalarının fiziki şartlarında iyileştirme  
yapılarak  kuruluşların koğuş sisteminden oda sistemine dönüşümünün sağlanması. 

HEDEF:  Beden ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olan veya 
risk  altında  olan  çocuklara  yönelik  önleyici  sosyal  hizmet  çalışmalarının 
etkinleştirilmesi.

Faaliyet: İlimizde  sokakta  yaşayan-  çalışan  çocuklara  yönelik  gündüzlü  hizmet  verecek  olan   Çocuk  ve 
Gençlik Merkezi, proje , finansman yardımı gibi  olanaklardan  da yararlanılarak  hizmete sokulacaktır.

Faaliyet:  Sokakta yaşayan  çocukların ilk kabullerinin yapıldığı  ve uygun hizmet modelleri geliştirilerek bir 
sonraki   tedavi-  rehabilitasyon  sürecine  hazırlandıkları  ilk  adım  istasyonu  kurulma  çalışmalarına 
başlanılacaktır. 

HEDEF:  60  yaş  ve  üzeri  tüm  bireylerin  hizmetlerden  etkin  ve  hızlı  bir  şekilde  
yararlanmalarının sağlanması.

Faaliyet:  Yaşlı  dayanışma  merkezi  kurulacaktır  ve  bu  merkez  vasıtası   ile  yaşlılara  danışmanlık  hizmeti 
verilecektir. 

Faaliyet: Evde yaşlı bakım hizmetine ilişkin çalışmalara başlanılacaktır.
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HEDEF:  Kurum  bakımı  hizmetine  alternatif  bakım  modellerine  ağırlık  verilerek 
etkinleşmesinin sağlanması.

Faaliyet : Görsel ve işitsel medyadan yararlanarak   ‘Gönüllü Aile’ olunması teşvik edilecektir.

Faaliyet  Aile Dayanışma  Merkezi kurularak ailelere aile danışmanlığı, rehabilitasyon gibi sosyal hizmetler 
verilerek çocukların sağlıklı ve daha mutlu ortamda yetişmeleri sağlanacaktır. 

HEDEF:  Hedef  kitlenin  gelirini  arttırmak  ve  yoksulluğu  azaltmak  için  yöresel  el  
sanatları alanında eğitim çalışmalarının yapılması.

Faaliyet:  Halen   faaliyet  gösteren  ve  açıldığı  bölgelerde  bilinçlendirme  çalışmalarını  ve  beceri  geliştirme 
faaliyetlerini yürüten dört Toplum Merkezinde bu güne kadar değişik alanlarda bilinçlendirme çalışmasına ve 
beceri kazanma kurslarına  katılan toplam 4756 kişi sayısını her yıl %10 oranında arttırılacaktır.  

Faaliyet:  Beceri  geliştirme  çalışmalarına  katılan  kişilerin  ürettikleri  malzemeleri  pazarlamalarına  olanak 
sağlayıcı girişimlerine destek olunacaktır.

Faaliyet: Kişilere yönelik mikro kredi verilerek kendi işyerlerini kurmalarına destek olunacaktır. 

HEDEF:  Engellilere  yönelik  hizmetlerin  etkili  ve  daha  işlevsel  planlanması 
sağlanarak , toplumla entegrasyonlarını kolaylaştırıcı önlemler alınması.  

Faaliyet:  Engellilerin  bilgi  ve becerilerinin geliştirilmesine ve toplumla entegrasyonlarını  sağlayıcı  eğitim, 
sağlık, sosyal ve sportif  amaçlı tesislerin kurulması teşvik edilecektir. 

Faaliyet: Engellilerin şehir içerisinde yaşamalarını kolaylaştırmaya yönelik fiziki düzenlemelerin  yapılmasını 
sağlayıcı tedbirler alınması için belediyeler ve resmi kuruluşlar ile işbirliği yapılacaktır. 

Faaliyet: Özel İdareden yapılacak binalarda engellilere ilişkin düzenlemelere yer verilecektir.

HEDEF:  İstismara  ve  şiddete  maruz  kalmış  kadın  ve  erkeklere,  kanunla 
tanımlanmamış  sosyal  ve  ekonomik  yoksunluk  içerisinde  olup  barınma  ve  bakım 
ihtiyacı bulunan 18-60 yaş grubu kişilere yönelik hizmet modellerinin geliştirilmesi.

Faaliyet:  18-60  yaş  arası  muhtaç  kişilere  bakımevi  kurulacaktır.  Bu  yönde  çalışmalar 
yürüten sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarına destek sağlanacaktır. 

Faaliyet: İstismara ve şiddete maruz kalmış kadın ve erkeklere sığınma evi tesis edilecektir. 
Bu  yönde  çalışmalar  yürüten  sivil  toplum  kuruluşları  ve  kamu  kuruluşlarına  destek 
sağlanacaktır. 

Faaliyet: İstismara  ve  şiddete  maruz  kalmış kadın  ve  erkeklerin  korunmasına  yönelik 
gönüllü katkı ve katılımlar desteklenecektir.
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STRATEJİK AMAÇ:  Sağlık Hizmetlerinin sunulmasında kır-kent arasında denge 
kurulması, İlimizin en ücra yerindeki vatandaşımıza dahi hem 
koruyucu  hem  tedavi  edici  sağlık  hizmetlerinin  çağın 
gereklerine  uygun  etkinlikte  sunulması,  hizmetin  vatandaşın 
ayağına götürülmesi için  Taşımalı Sağlık Hizmetlerinin etkin 
olarak  yürütülmesine  destek  olunması;  Koruyucu  sağlık 
hizmetlerinde  etkinliğin,  ulaşılabilirliğin  arttırılması;  Tedavi 
edici sağlık hizmetlerinde hizmet kalitesinin ve kapasitesinin 
arttırılmasına destek olunması.

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

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

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

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

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

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

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

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

Faaliyet: Maddi-manevi  yöresel gönüllü katılım teşvik edilecektir.

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

Faaliyet: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kurulacaktır.

Faaliyet: 112  Acil  Sağlık  Hizmetlerinde  İlin  her  tarafında  Çağrı  Yanıt  Sistemi  faal  duruma  getirilecek, 
istisnasız İlin her tarafındaki bütün  acil yardım çağrılarına anında müdahele edebilecek personel  ve teknik 
donanım sağlanacaktır.

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

Faaliyet:  İl  Sağlık Müdürlüğü ile Müdürlüğe bağlı  1.  basamak sağlık  kurumları  arasında kurulmakta olan 
otomasyon çalışmaları tamamlanacaktır.

Faaliyet:  Belediyelerin  mücavir alanları  dışında  açılmak  istenen  sıhhi  ve  gayri  sıhhi  müesseselerin 
ruhsatlandırılmaları, insan ve çevre sağlığına etkileri yönünden denetimlerinin yapılması ve gerekli tedbirlerin 
aldırılması ile ilgili yetki ve görevlerin ifa edilebilmesi için ‘Ruhsat Bürosu’ kurulacaktır.             
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HEDEF: Aile Hekimliği uygulaması faaliyetlerinin pilot il olarak hayata geçirilmesi.

Faaliyet: Merkez İlçe ve ilçelerde toplum sağlığı merkezleri kurulacaktır. 

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

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

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

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

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

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

9-KÜLTÜR VE TURİZM  9-KÜLTÜR VE TURİZM  

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

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

Faaliyet: Geleneksel  el  sanatlarının  tespitine  ve  bunların  envanterinin  çıkarılmasına  yönelik  çalışma 
gerçekleştirilecektir.

Faaliyet: İlimizde kaybolmaya yüz tutmuş yöresel  el sanatları   kurslarının geliştirilmesi sağlanacaktır.

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

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

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

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

Faaliyet:  İlimizdeki Yazma ve Basma Eserlerin bilim dünyasına  sunulması için dijital ortama  aktarılması 
sağlanacaktır.
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STRATEJİK AMAÇ: İlimizdeki  yüksek turizm potansiyelini  harekete geçirerek, 
alternatif  turizm  türlerini  geliştirmek,  ilin  turistik 
değerlerinin ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak 
sürdürülebilir  turizm  planlaması  ile  her  mevsimde  turizme 
hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısının 
2004 yılı rakamlarına göre 2009 yılına kadar %50 oranında 
arttırılmasını sağlamak.

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

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

Faaliyet: Çeşitli dillerde ilimizin tarihi ve doğal zenginliklerini tanıtan afiş. broşür, kitapçık ve tanıtım CD' leri 
2006 yılı sonuna kadar hazırlanıp dağıtılacak ve bu faaliyetlerin sürekliliği sağlanacaktır.

Faaliyet: İlin turizm potansiyelinin daha etkin tanıtılması için uluslararası standartlarda " Edirne-Web sayfası" 
2006 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.

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

Faaliyet:  Enez  ve  Saroz  Körfezi  sahillerinin  iç  ve  dış  turizme   kazandırılması  için    altyapı  çalışmaları 
tamamlanarak turistlerin uzun süre konaklayacakları tesislerin yapılması için özel sektörle işbirliği yapılacaktır.

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

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

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

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

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

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

Faaliyet: Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin uluslararası boyuta taşınarak, Milli Kültürümüzün gelişmesine  katkı 
sağlamak.

STRATEJİK  AMAÇ:   Kültürel  Değerlerimizi  korumak,  geliştirmek  ve  gelecek 
kuşaklara sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak.

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

Faaliyet:  İlimizde  bulunan  Karanfiloğlu  Sokağı  ve  Maarif  Caddesinin  Kültür  ve  Turizm  Bakanlığı 
yönetmelikler   çerçevesinde  sokak  iyileştirilmesi  projeleri  hazırlanarak    mevcut  alanların  onarım  ve 
restorasyonlarının 2008 yılına kadar  halkın hizmetine sunulmasını sağlamak.

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

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

Faaliyet: Edirne Saray Yapımı Sempozyumu ile ilgili Trakya Üniversitesi,  Marmara ve İstanbul Üniversitesi 
ile  işbirliği yapmak.  

Faaliyet: Edirne Arkeoloji ve Türk İslam Eserleri Müzesinin teşhir tanzim ve onarımının yaptırılarak kapalı 
devre güvenlik sistemine geçilmesi sağlanacaktır.

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

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

Faaliyet: ETUR  AŞ.’nin  yapmış  olduğu  kültürel  faaliyetler  kapsamında  yürütülen  röleve,  restorasyon 
bürosundan tarihi eserlerin onarımına yönelik projelendirme çalışması yapmak.

Faaliyet: Trakya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile işbirliği yapılarak tarihi eserlerin onarımı 
ve korunmasına yönelik teknik çalışma yapmak.

10-DOĞAL VE TEKNOLOJİK AFETLER:10-DOĞAL VE TEKNOLOJİK AFETLER:

Stratejik  Amaç:  İlimizde  meydana  gelebilecek  afetler  (Doğal  ve  Teknolojik) 
sonucu  ortaya  çıkacak  risklerin,  afet  öncesi,  sırası  ve 
sonrası, organize bir şekilde çalışarak, en az zararla en kısa 
sürede atlatılmasını sağlamak için, afet bilincini ve eğitimini, 
gönüllülüğün  teşvik  edilmesi,  teknik  donanımı  ve  afet 
yönetiminin alt yapısını en iyi şekilde hazırlamak. 

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

Faaliyet: Afet zararlarının en az zararla atlatılması için kurulacak olan, İl Kriz Merkezi veya İl Afet Yönetim 
Merkezinin yeri ve donanımı ile ilgili olarak, gerekli alt yapının oluşturulması sağlanacaktır .

Faaliyet: Oluşturulacak merkezde, eğitilmiş, uzman personelin görev alması sağlanacaktır.

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

Faaliyet: Afetlerde,  arama  ve  kurtarma  çalışmaları  hızlı  ve  etkin  bir  şekilde  yerine  getirilmesi  için,  ekip 
personelinin eğitilmesi ve tatbiki çalışmaları yapması sağlanacaktır.

Faaliyet: Arama  ve  Kurtarma  Ekiplerinin  teknolojik  araç  ve  gereç  ile  özel  şahsi  teçhizatlarının  temini 
sağlanacaktır.

HEDEF: İlimiz  genelinde  afet  riski  taşıyan  yerlerin  ve  afet  türlerinin  tespiti  
yapılarak, Doğal Afet Risk Haritasının  oluşturulması.

Faaliyet:  İlgili  birim  temsilcilerinden,  teknik  bir  heyet  (Üniversite,  Jeoloji  Mühendisler  Odası  vb.) 
oluşturularak çalışmalara başlanacaktır.

Faaliyet: İlimizde riskli bölgelere ait, 1/5.000 veya 1/1.000 ölçekli haritalar hazırlanmış olacaktır.
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HEDEF:  Çadırkent  ve  Prefabrik  evlerin  kurulacağı  alanların  alt  yapılarının 
hazırlanması.

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

HEDEF: Afete  hazırlık  kapsamında,  afet  bilincinin  geliştirilmesi  için,  her  düzeyde  
eğitim verilmesi ve gönüllülüğün teşvik edilmesi.

Faaliyet: Afet  öncesi,  olası  afetlere  karşı  bilinçlendirme  kapsamında,  okullarda,  kamu  kurumlarında 
vatandaşlara  eğitim  verilecek,  sivil  toplum  örgütlerinin  desteklenmesi  ve  gönüllülüğün  teşvik  edilmesi 
sağlanacaktır.

HEDEF: Türkiye-Bulgaristan  Sınır  Ötesi  İşbirliği  proğramı  çerçevesinde,  doğal 
afetlerde iş  birliği  tedbirine yönelik olarak  “Edirne – Kırklareli İllerinde Kriz 
Merkezlerinin Kurulması” projesinin gerçekleştirilmesini  sağlamak.

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

11-SANAYİ VE TİCARET11-SANAYİ VE TİCARET

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

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

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

Faaliyet: Edirne Organize Sanayi Bölgesinin tanıtım çalışmalarına ağırlık verilecektir.

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

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

HEDEF: İlimizdeki istihdama yönelik potansiyellerin değerlendirilmesi

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

Faaliyet: Alternatif enerji kaynaklarının (doğalgaz, su, kömür, rüzgar) değerlendirilmesine yönelik projelerin 
hayata geçirilmesi desteklenecektir.

Faaliyet: İlimizde  restore  edilen  kültürel  varlıkların  ekonomiye  kazandırılması   için  gerekli  çalışmalar 
yapılacaktır.
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12-ÇEVRE ORMAN AĞAÇLANDIRMA12-ÇEVRE ORMAN AĞAÇLANDIRMA

STRATEJİK AMAÇ: Hava-Su-Gürültü Kirliliğinin önlenmesi

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

Faaliyet:  Yerel Yönetimlerce  belirlenen Düzenli Entegre Katı Atık Depolama Alanları ve Arıtma Tesisleri 
planlarında taahhüt edilen sürelere uyulması ve hızlandırılması sağlanacak.

Faaliyet: Belediyelerin mücavir alanları içindeki  çevre konulu şikayetleri ve denetimleri için Çevre Timinin 
kurulması ve gerekli lojistik destek sağlanacak.

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

Faaliyet: Nehir suyu ve Gala gölündeki su kalitesi analizleri daha sık yapılacak.

Faaliyet: Yerleşim yerlerindeki kanalizasyon alt yapısı bitirilecek.

Faaliyet: Tarım alanlarında kullanılan gübre ve zirai ilaçların denetimi sıklaştırılacak.

STRATEJİK AMAÇ: Hızlı gelişen türler ile ağaçlandırma yapılması ve meyve veren 
orman ağaçları dikmek.

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

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

Faaliyet: Kavak ağaçlandırma çalışmalarına yeniden ilgi gösterilmesinin sağlanacaktır.

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

HEDEF: Meyve veren orman ağaçlarının dikilmesi

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

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

STRATEJİK AMAÇ: Orman köylüsünün ekonomisinin iyileştirilmesini sağlamak.

HEDEF: Orman köylüsünün ekonomisini iyileştirici tedbirlerin alınması

Faaliyet: Orman köylüsünün iş imkanı sağlayabilmek için eğitim kursları açılacaktır.

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

STRATEJİK AMAÇ: Erozyonu önleyici çalışmalar yapmak.

HEDEF: İlimizde mevcut rüzgar erozyonunu önleyici çalışmaların  yapılması. 

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

Faaliyet: Tarla kenarlarına ve köy meralarının etrafına fidan dikilmesi sağlanacaktır.
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Faaliyet: Anızların yakılmaması için vatandaşlar uyarılacaktır.

Faaliyet: Meraların amaç dışı ve yoğun kullanılması engellenecektir.

STRATEJİK AMAÇ: Tür çeşitliliğinin korunması   

HEDEF: Mevcut türlerin korunması ve endemik türlerin yoğunluğunun arttırılması

Faaliyet: İklim geçiş bölgesinde bulunan ilimiz tür çeşitliliği bakımından zengindir. Bu türlerin yok olmasının 
engellenmesi ve alanlarının arttırılmasına çalışılacaktır.

Faaliyet: Orman zararlıları ile etkin mücadele yöntemleri uygulanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ: Sulak Alanların Korunması

HEDEF: Ulusal ve Uluslararası öneme sahip sulak alanların korunmasını sağlamak

Faaliyet: Sulak Alanlar Envanteri yapılacaktır.

Faaliyet: Sulak Alanlar Yönetmeliği gereği alanların korunması sağlanacaktır.

13-YÖNETİM-ORGANİZASYON13-YÖNETİM-ORGANİZASYON

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

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

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

Faaliyet: Norm kadro, görev tanımları ve yükselme kriterleri tanımlanarak, her görev için en uygun personelin 
çalıştırılması sağlanacaktır.

Faaliyet: Yeni yapılanma çerçevesinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütecek bir birim oluşturularak; 
İl  Özel İdaresinin İldeki  hizmetler bakımından yerel  görevli  kamu kuruluşu olmasına uygun biçimde, İl  ve 
Kurumla  ilgili  her  türlü  veriyi  derleyerek,  araştırma,  geliştirme  faaliyetlerini  etkin  biçimde  yürütmesi 
sağlanacaktır.

Faaliyet: Kurumun ve ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, bilgi işlem teknolojilerindeki gelişmelere 
hızla  adapte  olması  ve  bu  teknolojileri  etkin  biçimde  kullanmasını  destekleyecek  bir  bilgi  işlem  birimi 
kurulacaktır.

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

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

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

Faaliyet: Edirne İl  Özel  İdaresinin  hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması,  tanıtımın sağlanması  ve hizmet 
götürülen kesimlerin katılımının sağlanması amacıyla web sitesi oluşturulacaktır.
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Faaliyet: Gerek  duyulan  konularda  kamuoyu  anketi  gibi  çalışmalarla  ilgili  kesimlerin  görüşünün  alınması 
sağlanacaktır.

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

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

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

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

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

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

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

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

Faaliyet: Performansın değerlendirilmesi ve ödüllendirme yönünde gerekli çalışmalar yapılacaktır.
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