
Hususi idareler ve Belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı halkasını 
artıracak vazifeler almalı ve hususiyetle hayat ucuzluğunu temin ederek, 
yerine göre tedbirler bulmalı ve selahiyetlerini tam kullanmalıdır.



Niğde İl Özel İdaresi, yaptığı çalışmaları kamuoyuna duyurma 
amacıyla hazırladığı “Niğde İl Özel İdaresi Dergisi”nin ilk sayısında 
okurlarıyla buluşmanın mutluluğunu taşımaktadır.

Şeffaflık, verimlilik, dürüstlük ilkelerinin yanısıra zamanındalık 
ve sürelere uyumu göz ardı etmeyen, her bakımdan eşitlik ve ada-
let ilkeleri çerçevesinde hizmetlerini sunan Niğde İl Özel İdaresi, 
köy hizmetleri ile birleşmesinin ardından Niğde’de yerel yönetim 
anlamında çığır açmış ve yaptığı hizmetlerle yetki alanında ilin kök-
lü sorunlarını 5 yıl gibi kısa bir sürede gidermiştir.

Bu süreçte altyapı hizmetlerine ağırlık veren Niğde İl Özel İda-
resi; 2005-2009 yılları arasındaki hizmetleri ile göz doldurmuştur. 
Bugün gelinen noktada ilimizde içme suyu olmayan köy bulun-
mazken, tüm köy yolları asfaltlanmıştır. Kanalizasyon konusunda 
da üzerine düşen görevi yerine getiren Niğde İl Özel İdaresi, yaptı-
ğı çalışmalar neticesinde tüm köylere kanalizasyon götürmüştür. 

Köylünün su, yol, kanalizasyon gibi birincil ihtiyaçlarını gideren 
Niğde İl Özel İdaresi, hizmetlerinde bununla sınırlı kalmamış; tüm 
köyleri çocuk oyun grupları ile donatmış, köy meydanlarını kilitli 
parke ile örmüş, çevre düzenlemelerini yapmış, cami ve mezarlık 
onarımlarını tamamlamış, köy meydanlarında şadırvan ve tuvalet 
inşaatlarını bitirmiştir. 

Köylünün yapılan hizmetlere gösterdiği teveccüh, çalışma fiti-
limizi tekrar tekrar ateşlememize vesile kaynağı olmuştur.

Yüzünü Avrupa’ya, Avrupa standartlarına çeviren idaremiz 
2009-2014 stratejik plan kapsamında çalışmalarının ağırlık nokta-
sına hizmet standardının geliştirilmesini ve Avrupa Birliği hibele-
rinden faydalanmayı koymuştur. Kendi bütçesinin yanısıra ek kay-
naklarla başarılı hizmetlere imza atan idaremiz, bunun en güzel 
örneğini Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)ile 
vermiştir. Uygulanmaya başladığı yıldan itibaren projelerini en hızlı 
tamamlayan iller sıralamasında Niğde, her zaman ilk sıralarda yer 
almayı bilmiştir.

Geçmişte verdiğimiz hizmetleri geliştirerek gelecekte sunma 
gayesini taşıyan idaremiz, fiziki mekanlarında yaptığı yenilikler, per-
sonel sayısı ve yelpazesini genişleterek bu yolda önemli bir aşama 
kaydetmiştir.

Niğde İl Özel İdaresi’nin yaptığı ve yapacağı hizmetlerde yar-
dımlarını ve öncülüğünü esirgemeyen Valilerimize, İl Genel Mec-
lis Başkan ve Üyelerine, İl Encümenine şükranlarımızı sunmayı bir 
borç biliriz…

Merhaba
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İl Özel İdarelerimiz, yerinden yönetim unsuru olarak her geçen gün önemi artmakta olan ku-

rumlarımızdandır. 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunu ile de ülkemizde idari bağlamda yeni bir tarz be-

lirlenmiştir. Gelenekselleşmiş kamu yönetiminde yeni bir çığır açan bu kanunla etkin ve rasyonel bir 

hizmet anlayışı benimsenmiş, il özel idareleri de bu anlayışta ana birim rolünü üstlenmiştir. Bu rolde 

il özel idarelerinin sorumluluk alanı genişlemiş; eğitimden sağlığa, turizmden sosyal hizmetlere, kırsal 

kalkınmadan kültürel miraslara sahip çıkmaya dek tüm faaliyetleri kapsamıştır.

5302 sayılı kanun ile hizmet yelpazesini genişleten Niğde İl Özel İdaresi bir taraftan kurumsal 

kapasitesini geliştirme çabası içinde olmuş, bir taraftan da hizmet kalitesini arttırıcı programlar üret-

miştir.

Demokratik katılımı da beraberinde getiren İl Özel İdare Kanunu ile kaynakların etkin kullanımı 

ve rasyonel dağıtılması sağlanmıştır. İlde yaşayan tüm vatandaşların katılımıyla oluşturulan İl Genel 

Meclisi, ildeki yatırımları belirlemiş ve şehir merkezinden en ücra köye kadar bu yatırımlar aktarılarak 

sorunlar çözüme kavuşturulmuş ve kavuşturulmaya devam etmektedir.

 Niğde İl Özel İdaremiz ilkeleri doğrultusunda üstün çalışmalarını devam ettirmektedir. Birçok ko-

nuda öncü kuruluş olan özel idaremiz mahalli hizmetin ayrılmaz bir parçası olan dürüstlük, güvenilirlik 

ve hesap verilebilirlik ilkesiyle yoluna bundan sonrada devam edecektir.

Özel İdaremiz uyguladığı projelerde kendisine önder kabul ettiği; kalite bilincine sahip olma, 
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zamanındalık-sürelere uyum, teknolojik gelişmeleri faaliyetlerinde kullanma ilkeleriyle büyük bir titizlik 

ve özen göstererek planladığı projeleri zamanında bitirmeyi bilmiştir.

Her bakımdan eşitlik ve adalet ilkesinden bir an bile ödün vermeyen İl Özel İdaremiz, yaptığı hiz-

metlerle Niğde’ye damgasını vurmuş ve Niğdelilerin gönlünde hak ettiği yeri kazanmıştır.

Özel İdaremizin yol hizmetlerinden içme suyuna, gölet çalışmalarından yeraltı sularına yapmış 

olduğu çalışmalar ilimizin yüz akıdır. Özel idaremizin Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nce yürütülen 

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında sağladığı ülke birincilikleri ise kuru-

mumuz açısından iftihar vesilesidir.

Bugüne kadar yapılan hizmetler gelecekte yapılacak güzel hizmetlerin bir habercisidir. Bu nok-

tada İl Genel Meclisini, İl Encümenini ve emeğini esirgemeyen İl Özel İdaresi Personelini gösterdikleri 

başarılı hizmetlerden dolayı kutluyorum. Yapılan bu çalışmalarda kurumlar arasındaki uyum, yarının  

aydınlık Niğde’sinin teminatı olacaktır.

Vali
Âlim BARUT
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Niğde için Niğdeli için en iyiyi yapmanın gayreti içinde, iktidarıyla muhalefetiyle aynı çatı altında bir 
araya gelmiş meclisimizin tek düşüncesi vardır; Hizmet… Hizmet… Hizmet… 

Bu bağlamda çalışmalarını devam ettiren İl Genel Meclisimiz, her alanda İl Özel İdaremizi destek-
lemiştir. Yayın hayatına merhaba diyen İl Özel İdaresi Dergisi ile bundan böyle Niğde için yapılan tüm 
hizmetler kamuoyuna duyurulacaktır.

2005 yılından bugüne kadar ilimize İl Özel İdare eliyle yapılan hizmetleri gördüğümüzde, mem-
nuniyetimiz bir kat daha artmaktadır. 40’ın üzerinde gölet, tüm köylere kilitli parke, içme suyu, ka-
nalizasyon, yol ve daha sayamayacağımız bir çok hizmet. İl Genel Meclisimiz geçmişte olduğu gibi 
gelecekte de ilin menfaatleri doğrultusunda gündemindeki konuları karara bağlayacak ve Niğde’ye bir 
çivi çakmanın hesabında olacaktır.

Meclis çatısı altındaki tüm arkadaşlarımız komisyonlarında konularını tizlikle ele almakta, yerinde 
incelemelerde bulunmakta ve karara bağlanacak konu hakkında en kısa sürede raporlarını meclise 
sunmaktadırlar. Arkadaşlarıma da bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor ve aynı çalışma azminin 
devamını kendilerinden bekliyorum.

Sayın Vali, İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Niğde İl Özel İdaresi Niğde’nin sorunlarını gidermek için 
kenetlenmiş durumdadır. Bu kenetlenmenin doğuracağı tek bir sonuç vardır. O da her alanda gelişmiş 
bir Niğde’dir. Yayın hayatına merhaba diyen “Niğde İl Özel İdaresi Dergisi”nin ilimize ve okurlara hayırlı 
olmasını diliyorum.

Nuri AYDUĞAN
İl Genel Meclis Başkanı
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VİZYONUMUZ
Katılımcı, şeffaf, demokratik ve insan odaklı bir yerel yönetim anlayışı içinde halkımızla 

el ele vererek, potansiyel kaynaklarımızı da harekete geçirerek, ilimizin ihtiyaç ve sorunlarını 
yasal mevzuatı çerçevesinde en etkin ve en verimli biçimde çözmek, sınırlı mali kaynaklarımı-
zı iyi değerlendirerek minimum kaynakla maksimum hizmet üretmeyi sağlamak, halkımıza 
hızlı, kaliteli ve çağdaş hizmet sunmak vizyonumuzdur.

MİSYONUMUZ
Yasayla verilen mahalli ve müşterek nitelikteki;
Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, ilin 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 orta 
öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapımı, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının 
karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin 
desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesislerine ilişkin hizmetleri belediye sınırları 
dışında,

Katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek, halkımı-
zın yaşam kalitesini ve ilimizin refah düzeyini yükseltmek misyonumuzdur.

 
İLKELERİMİZ
Niğde İl Özel İdare Kurumu, çalışanlarına rehberlik etmek ve halkımızın beklentilerine 

karşılık vermek üzere ilkelerini belirlemiş ve bu ilkeler ışığında yoluna devam etmektedir. 
Kurumumuz; Niğde halkına en iyiyi, en güzeli sunabilmek için çalışmalarını aralıksız 

sürdürmektedir.

• Liderlik ve öncülük etme,
• Dürüstlük ve güvenilirlik,
• Şeffaflık, 
• İş ve çalışma ahlakı,
• Kalite bilincine sahip olma ve kalite duyarlılığı,
• Titizlik ve özen,
• Zamanındalık ve sürelere uyum,
• Kaynakların tahsisinde önceliklere göre hareket etme,
• Her bakımdan eşitlik ve adalet,
• Verimlilik
• Teknolojik gelişmelere açık olmak
İlkelerimiz tutum, davranış ve düşünce biçimimizi yansıtmaktadır. İlkelerimiz vatandaş-

larımıza karşı aynı zamanda taahhütlerimizdir. 
Tüm personelimiz ilkelerimiz konusunda hassasiyetle davranmakta ve her alanda mey-

dana gelen yeniliklere hızla adapte olmak için sürekli olarak çeşitli hizmet içi eğitimlere tabi 
tutulmaktadır. 
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SEKRETER
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BÜROSU
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HİZMETLER 
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MÜDÜRLÜĞÜ

YOL VE ULAŞIM 
HİZMETLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE KENTSEL 
İYİLEŞTİRME 
MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI 
VE EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE 
DENETİM 

MÜDÜRLÜĞÜ

İL GENEL 
MECLİSİ

İL ENCÜMENİVALİ



NİĞDE
İL ENCÜMENİ

SEÇİLMİŞ
Bilal VURAL

Sami ALTINKAYA
Yıldıray UYSAL

Tevfik AVANOĞLU
Muhsin KOÇOĞLU

ATANMIŞ
Muhittin ŞAHİN
Mustafa GÖKAL

Işıl ÇAKICI
Gülay ÖKSÜZOĞLU
İbrahim TANDOĞAN

İl Encümen Başkanı
Âlim BARUT



OLUŞUMU:
İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üye-

leri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler 
birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği 
beş üyeden oluşur. 

GÖREVLERİ:
Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı ince-

leyip il genel meclisine görüş bildirmek.

Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını al-
mak ve uygulamak.

Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma 
yapmak.

Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin Türk Lirasına 
kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.

Taşınmaz mal satımına, trampa  edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları 
uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saat-
lerini belirlemek

Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.

Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

İL ENCÜMENİ’NİN GÖREVLERİ



İL GENEL MECLİSİ
ÜYELERİ

NİĞDE

İL GENEL MECLİS BAŞKANI
Nuri AYDUĞAN

DİVAN KATİPLERİ
Ali UĞURLU

Sami ALTINKAYA

2. BAŞKAN VEKİLİ
Muhsin KOÇOĞLU

1. BAŞKAN VEKİLİ
Tevfik AVANOĞLU

DİVAN KATİPLERİ
Ünal PINAR

Yıldıray UYSAL

ÜYELER
Ahmet BAYKAN

Bilal VURAL
İbrahim UZUN
Kamil DAVARCI

Tahsin EREN
Erdal KOÇYİĞİT

Ferhat KAVAKLIOĞLU
Hüseyin KOÇAKLI
Sabri BOZDAĞ

Eşref TEKİN
Ramazan CEYLAN

Birol ÖNDER



İL GENEL MECLİSİ
İHTİSAS KOMİSYONLARI

NİĞDE

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU

1- Ahmet BAYKAN  (BAŞKAN)
2- Tevfik AVANOĞLU (BAŞKAN VEKİLİ)
3- Yıldıray UYSAL
4- Ramazan CEYLAN
5- Ünal PINAR
6- Kamil DAVARCI
7- Tahsin EREN

 
EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL 
HİZMETLER KOMİSYONU

1- Sami ALTINKAYA (BAŞKAN)
2- Ahmet BAYKAN (BAŞKAN VEKİLİ)
3- Tevfik AVANOĞLU
4- Birol ÖNDER
5- Hüseyin KOÇAKLI                                                                       
 

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

1- Ferhat KAVAKLIOĞLU (BAŞKAN)
2- Muhsin KOÇOĞLU (BAŞKAN VEKİLİ)
3- Ünal PINAR
4- Kamil DAVARCI
5- Hüseyin KOÇAKLI
 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

1- Erdal KOÇYİĞİT (BAŞKAN)
2- Sabri BOZDAĞ (BAŞKAN VEKİLİ)
3- Bilal VURAL
4- Ali UĞURLU
5- Muhsin KOÇOĞLU
6- Eşref TEKİN
7- İbrahim UZUN

İL SINIRLARI İLE SORUMLU ÇEŞİTLİ 
İŞLER KOMİSYONU

1- Bilal VURAL (BAŞKAN)
2- Ramazan CEYLAN (BAŞKAN VEKİLİ)
3- Sami ALTINKAYA
4- Eşref TEKİN
5- Tahsin EREN  
 

TARIM KOMİSYONU

1- Ferat KAVAKLIOĞLU (BAŞKAN)
2- Bilal VURAL (BAŞKAN VEKİLİ)
3- Ramazan CEYLAN
4- Eşref TEKİN
5- Tahsin EREN
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Nuri AYDUĞAN

01.05.1967 tarihinde Niğde İli’nde dünyaya gel-
dim. İlk ve orta öğrenimimi Niğde’de tamamla-
dım. Çalışma hayatına 1988 yılında ticaretle baş-
ladım. Beyaz eşya, mobilya, çelik kapı, oturma 
grubu ve çekyat imalat işleri üzerine ticaret haya-
tım devam ediyor. Birçok sosyal içerikli projeler-
de yer almış olup halen, Niğde Endüstri Meslek 
Lisesi Okul Aile Birliği Başkanlığı ve Ticaret Oda-
sı Üyeliğimi sürdürmekteyim. Siyaset hayatıma 
1993 yılında Refah Partisi Merkez İlçe Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak başladım. Bu görevimi 1998 yılına kadar sürdürdüm. 1998 yılında Fazilet 
Partisi Kurucu Merkez İlçe Başkanı oldum ve 2001 yılına kadar bu görevi sürdürdüm. 2001 
yılında Ak Parti Kurucular Kurulu Üyeliğinde bulundum, aynı zamanda İl Başkan Yardımcılığı 
ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini yürüttüm. 2003 yılında Ak Parti Merkez İlçe Başkanı, 2006 
yılında Ak Parti İl Başkanı seçildim. 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Genel Seçimleri neticesinde 
İl Genel Meclis Üyeliğine seçildim ve halen İl Genel Meclis Başkanı olarak görevimi sürdür-
mekteyim. Evli ve 4 çocuk babasıyım.

Temsil Ettiği İlçe

Öğrenim Durumu

Mesleği

Doğum Tarihi

Medeni Hali

Özgeçmiş

Merkez

Ortaokul

İş Adamı

1967

Evli

İL GENEL 
MECLİS ÜYELERİ

NİĞDE
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Ahmet BAYKAN

1975 yılı Niğde doğumluyum. Açık Öğretim Fakültesin-
de eğitimime devam ediyorum. Halen sanayici olarak 
çalışmalarımı sürdürüyorum. 1996 yılında Bursa’da 
askerlik görevimi yerine getirdim. 2006 – 2008 yılları 
arasında Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı ile siyasi 
hayatım başladı. 2009 yılında yapılan mahalli idareler 
seçimlerinde Ak Parti’den İl Genel Meclis Üyeliği gö-
revine seçildim. İl Genel Meclisi Plan Bütçe Komisyon 
Başkanlığı görevini yürütüyorum. Evli ve 1 çocuk babasıyım.

Temsil Ettiği İlçe

Öğrenim Durumu

Mesleği

Doğum Tarihi

Medeni Hali

Özgeçmiş

Merkez

Lise

İş Adamı

1975

Evli

Bilal VURAL

1959 yılında Niğde ili Çamardı ilçesi Üçkapılı köyünde 
dünyaya geldim. İlk, orta ve lise tahsilimi Niğde de tamam-
ladım. 1978 tarihinde liseyi bitirdim, aynı yıl memuriyet ha-
yatım başladı. Askerlik görevimi 1981 yılında Erzurum’da 
tamamladım. 2004 yılında emekli oldum, aynı yıl aktif 
siyasete Ak Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı olarak 
katıldım. 2009 yerel seçimleri ile Ak Parti İl Genel Mecli-
si Üyeliğine seçildim. Halen İl Sınırları ile Sorumlu Çeşitli 
İşler Komisyon Başkanlığı görevini yürütüyorum. Evli ve 4 
çocuk babasıyım.

Temsil Ettiği İlçe

Öğrenim Durumu

Mesleği

Doğum Tarihi

Medeni Hali

Özgeçmiş

Merkez

Lise

Esnaf

1959

Evli
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İbrahim UZUN

1965 yılında Niğde de dünyaya geldim. 1978 yılında 
Halil Kitapçı İlkokulun’dan mezun oldum. Müteahhitlik 
yapıyorum. Askerlik vazifemi 1985 yılında Tunceli’de 
tamamladım. 1993 - 2009 yılları arasında 3 dönem be-
lerdiye meclis üyeliği görevini yürüttüm. 2009 yerel se-
çimleri ile MHP İl Genel Meclisi üyeliğine seçildim. Evli 
ve 3 çocuk babasıyım.

Temsil Ettiği İlçe

Öğrenim Durumu

Mesleği

Doğum Tarihi

Medeni Hali

Özgeçmiş

Merkez

İlkokul

Serbest

1965

 Evli

Kamil DAVARCI

1952 yılında Niğde de doğdum. İlk, orta ve lise tahsilimi Niğde 
de tamamladım. 1973 yılında Gümrük Tekel Bak. Teftiş Kurulu 
Başkanlığında memuriyete başladım, 1976 yılında Niğbaş Belen 
San. Tic. Ltd. şirketinde Ticaret Şefi Sevkiyat Amirliği yaptım. 
1985’de serbest muhasebecilik yaptım, 2005 yılında emekli ol-
dum. 1970 yılında siyasi hayatım başladı. 1988- 1990 yılları ara-
sında SHP üyeliği, 1992’de CHP Niğde İl Bşk. Kurucu Üyesi ve 
İl Saymanlığı, 1999 – 2004 yılları arasında CHP Merkez İlçe Bşk. 
Kurultay Delegesi olarak görev aldım. 2009 yılında CHP’den İl 
Genel Meclis Üyeliğine Seçildim. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

Temsil Ettiği İlçe

Öğrenim Durumu

Mesleği

Doğum Tarihi

Medeni Hali

Özgeçmiş

Merkez

Lise

Mali Müşavir

1952

Evli

Milliyetçi Hareket Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi
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Tahsin EREN

1961 tarihinde Niğde’de doğdum İlk ve orta öğreni-
mimi Niğde’de tamamladım. Vatani görevimi 1981/82 
yıllarında Yozgat ili Çayıralan İlçe Jandarma Bölük 
Komutanlığı’nda tamamladım. Askerlik dönüşü ticaret 
hayatına atıldım. Halen devam etmekteyim. Değişik ta-
rihlerde MHP Niğde İl Teşkilatında İl Başkan Yardımcı-
lığı görevinde bulundum. Mart 2009’da yapılan mahalli 
seçimler neticesinde MHP Merkez İlçe İl Genel Meclis 
Üyesi olarak seçildim. Evli ve 3 çocuk babasıyım.

Temsil Ettiği İlçe

Öğrenim Durumu

Mesleği

Doğum Tarihi

Medeni Hali

Özgeçmiş

Merkez

Ortaokul

Serbest

1961

Evli

Erdal KOÇYİĞİT

1968 Niğde ili Bor ilçesi doğumluyum. İlk ve orta öğreni-
mimi Niğde de tamamladım. Şu an Koçyiğitler San. Tic. 
Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanıyım. Fazilet Partisi Genç-
lik Kolları Başkanlığı ile siyasete atıldım. Ak Parti kuruldu-
ğu günden itibaren üyeliğim devam etmektedir. Halen Ak 
Parti İl Delegesiyim.  İl Genel Meclisinde İmar ve Bayın-
dırlık Komisyon Başkanlığını sürdürmekteyim. Evli ve 5 
çocuk babasıyım.

Temsil Ettiği İlçe

Öğrenim Durumu

Mesleği

Doğum Tarihi

Medeni Hali

Özgeçmiş

Altunhisar

Ortaokul

Serbest

1968

Evli

Milliyetçi Hareket Partisi
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Yıldıray UYSAL

1972 Niğde İli Altunhisar ilçesinde dünyaya geldim. İlk 
ve orta öğrenimimi Altunhisar da tamamladım. 1989 
yılında Bor Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun olarak 
eğitim hayatımı tamamladım. Şu an esnaflık ve çiftçilik 
yapmaktayım. 1994 – 1995 yılları arasında Bilecik’te as-
kerlik vazifemi yerine getirdim. 1999 – 2004 yılları ara-
sında Belediye Meclis Üyeliği göreviyle başlayan siyasi 
hayatım, 2001 – 2008 Ak Parti İlçe Başkanlığı ve 2009 
seçimlerinde İl Genel Meclis Üyeliğine seçilmemle devam ediyor. Evli ve 3 çocuk babasıyım.

Temsil Ettiği İlçe

Öğrenim Durumu

Mesleği

Doğum Tarihi

Medeni Hali

Özgeçmiş

Altunhisar

Lise

Esnaf - Çiftçi

1972

Evli

Ferhat KAVAKLIOĞLU

1946 yılında Niğde İli Bor İlçesinde dünyaya geldim. 1970 
yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun 
oldum. Emekliyim. 1975 yılında İzmir Bornova Topçu 
Taburu’nda askerlik görevimi tamamladım. 2009 yılında 
Ak Parti’den İl Genel Meclis Üyeliği ile siyasi hayatım baş-
ladı. Halen Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Tarım Komis-
yonu Başkanlığı görevlerini yürütüyorum. Evli ve 2 çocuk 
babasıyım.

Temsil Ettiği İlçe

Öğrenim Durumu

Mesleği

Doğum Tarihi

Medeni Hali

Özgeçmiş

Bor

Fakülte

Ziraat Yüksek Mühendisi

1946

Evli
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Hüseyin KOÇAKLI

1946 Niğde ili Bor ilçesinde dünyaya geldim. 1968 yı-
lında Niğde Öğretmen Okulu’ndan mezun oldum. Uzun 
yıllar öğretmenlik mesleğini yaptıktan sonra 1994 yılın-
da emekli oldum. 1990 – 1993 yılları arasında İlksan 
Genel Kurul Üyeliği yaptım. Emekli olduğum günden 
bugüne kadar MHP teşkilatından yer almaktayım. 2009 
yılında İl Genel Meclis Üyeliğine seçildim. Evli ve 3 ço-
cuk babasıyım.

Temsil Ettiği İlçe

Öğrenim Durumu

Mesleği

Doğum Tarihi

Medeni Hali

Özgeçmiş

Bor

Yüksekokul

Öğretmen

1946

Evli

Sabri BOZDAĞ

1956 yılında Bor İlçesi Kılavuz Köyünde doğdum. Bor Kı-
lavuz Köyü İlköğretim Okulu’ndan mezun oldum. Esnaflık 
yapıyorum. 1976 yılında askerlik görevimi yaptım. Ak Parti 
kurucu üyelerindenim 2009 yılında Ak Parti’den İl Genel 
Meclis Üyeliği görevine seçildim. Evli ve 6 çocuk babası-
yım.

Temsil Ettiği İlçe

Öğrenim Durumu

Mesleği

Doğum Tarihi

Medeni Hali

Özgeçmiş

Bor

İlkokul

Esnaf

1956

Evli

Milliyetçi Hareket Partisi
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Tevfik AVANOĞLU

1960 Bor/Niğde doğumluyum. 1978 yılında Bor Şe-
hit Nuri Pamir Lisesi’nden mezun olduktan sonra 
İstanbul’da 5 yıl serbest ticaretle uğraştım. 1988 yılında 
Erciyes Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun ol-
dum. 1992 yılından itibaren Birko A.Ş. İthalat ve Muha-
sebe Servisi’nde çalıştım. 2007 yılında emekli oldum. 
Halen ticaretle uğraşmaktayım. Aktif siyasete 2002 yı-
lında Ak Parti ile başladım. 2005 yılından itibaren 4 yıl 
Ak Parti Bor İlçe Teşkilatı’nda görev aldım. 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde İl Genel Meclisi 
Üyeliğine seçildim. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

Temsil Ettiği İlçe

Öğrenim Durumu

Mesleği

Doğum Tarihi

Medeni Hali

Özgeçmiş

Bor

Fakülte

İktisatçı

1960

Evli

Sami ALTINKAYA

1962 Niğde İli Çamardı İlçesi’nde doğdum. 1975 yılından 
beri ticari faaliyetlerde bulunmaktayım, kereste imalatçılı-
ğı ve satıcılığı yapıyorum. Askerlik vazifemi 1982 yılında 
Isparta Dağ Komando Okulu’nda yaptım. 1987 yılında 
MHP ilçe başkanı seçildim, bu görevimi 1998 yılına kadar 
devam ettirdim. 2001 - 2008 yılları arasında AK Parti Ça-
mardı İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundum. 2009 yılında 
Ak Parti İl Genel Meclis Üyeliğine seçildim. Halen Eğitim-
Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyon Başkanlığı görevini 
sürdürmekteyim. Evli ve 3 çocuk babasıyım.

Temsil Ettiği İlçe

Öğrenim Durumu

Mesleği

Doğum Tarihi

Medeni Hali

Özgeçmiş

Çamardı

İlkokul

Serbest

1962

Evli
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Ünal PINAR

1968 Niğde ili Çamardı İlçesi doğumluyum. İlk, orta 
ve lise tahsilimi Çamardı’da tamamladım. 1990 yı-
lında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet 
Yüksekokulu’ndan mezun oldum. Serbest meslekle iş-
tirak etmekteyim. 1990 yılında Ankara da askerlik göre-
vimi yerine getirdim. 2009 yılında Ak Parti İl Genel Mec-
lis Üyeliğine seçildim. Evli ve 3 çocuk babasıyım.

Temsil Ettiği İlçe

Öğrenim Durumu

Mesleği

Doğum Tarihi

Medeni Hali

Özgeçmiş

Çamardı

Yüksekokul

Serbest

1968

Evli

Eşref TEKİN

1964 yılında Niğde İli Çiftlik ilçesinde dünyaya geldim. 
1979 yılında Niğde Lisesi’nde eğitim hayatımı tamamla-
dım. 1979’da çalışma hayatına girdim soba ve yem işiy-
le uğraştım. Halen patates alım satım işi ve petrolcülük 
yapıyorum. Askerlik vazifemi 1985 yılında Ağrı Eleşkirt’de 
tamamladım. 1992 – 1999 yılları arasında CHP ilçe baş-
kanlığı ile siyasi hayatım başladı. 1999 -2004 yılları ara-
sında Belediye Başkanlığı yaptım. 2009 yılında CHP den 
İl Genel Meclis Üyeliği görevine seçildim. Evli ve 5 çocuk 
babasıyım.

Temsil Ettiği İlçe

Öğrenim Durumu

Mesleği

Doğum Tarihi

Medeni Hali

Özgeçmiş

Çiftlik

Lise

Serbest

1964

Evli

Cumhuriyet Halk Partisi
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Muhsin KOÇOĞLU

1976 yılında Niğde ili Çiftlik ilçesinde doğdum. Niğde 
Atatürk Sağlık Meslek Lisesi’nde eğitim hayatımı ta-
mamladım. Esnaflık yapıyorum. Askerlik görevimi 1998 
yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Barış Kuv-
vetleri Alayı’nda yaptım. 2004 – 2009 yılları arasında 
Ak Parti’den İl Genel Meclis Üyeliği ile başlayan siyasi 
hayatım 2009 seçimlerinde de tekrar aynı göreve seçil-
memle devam ediyor. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

Temsil Ettiği İlçe

Öğrenim Durumu

Mesleği

Doğum Tarihi

Medeni Hali

Özgeçmiş

Çiftlik

Lise

Esnaf

1976

Evli

Ramazan CEYLAN

1956 Niğde ili Çiftlik İlçesi’nde dünyaya geldim. 1971 yı-
lında Çiftlik Ortaokulu’ndan mezun oldum. 1976 yılında 
askerlik dönüşü Kütahya İli’nde ticarete atıldım. 1994 yılın-
dan itibaren Çiftlik ilçesinde akaryakıt ve inşaat malzeme 
satışı ve taahhüt işleri ileuğraşmaktayım. Çiftlik İnsan Hak-
ları Komisyonu üyesiyim. Askerlik vazifemi 1976 yılında 
Mardin de tamamladım. 2002 yılında Ak Parti ilçe başkan-
lığı ile siyasi hayatım başladı. 2009 seçimlerinde İl Genel 
Meclis Üyeliğine seçildim. Evli ve 4 çocuk babasıyım.

Temsil Ettiği İlçe

Öğrenim Durumu

Mesleği

Doğum Tarihi

Medeni Hali

Özgeçmiş

Çiftlik

Ortaokul

Esnaf

1956

Evli
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Ali UĞURLU

1978 Niğde İli Ulukışla İlçesi doğumluyum. Ulukışla 
Meslek Lisesi’nden mezun oldum. Çiftçilik ve serbest 
ticaretle uğraşıyorum. Askerlik vazifemi 1998 yılında 
İzmir’de yaptım. Ak Parti ilçe başkanlığı göreviyle baş-
layan siyasi hayatım 2009 seçimlerinde Ak Parti’den İl 
Genel Meclisi Üyeliği ile devam ediyor. Evli ve 2 çocuk 
babasıyım.

Temsil Ettiği İlçe

Öğrenim Durumu

Mesleği

Doğum Tarihi

Medeni Hali

Özgeçmiş

Ulukışla

Yüksekokul

Esnaf

1978

Evli

Birol ÖNDER

1963 Adana doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimimi Ulu-
kışla İlçesi’nde tamamladım. Anadolu Üniversitesi İşletme 
Fakültesi’nden 1986 yılında mezun olarak eğitimimi tamamla-
dım. 1992 yılında S. M. Mali Müşavirlik Sınavını kazandım. Sırası 
ile Ulukışla Spor Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği Baş-
kanlığı, Kızılay Derneği Şube Başkanlığı yaptım. Kızılay Derneği 
Şube Başkanlığım hala devam etmektedir. 2004 yılında CHP’de 
aktif olarak siyasete atıldım. 2004 yerel seçimlerinde CHP Ulu-
kışla Belediye Meclis Üyesi seçildim. 2009 yılında CHP’den İl 
Genel Meclis Üyesi seçildim. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

Temsil Ettiği İlçe

Öğrenim Durumu

Mesleği

Doğum Tarihi

Medeni Hali

Özgeçmiş

Ulukışla

Fakülte

Mali Müşavir

1963

Evli

Cumhuriyet Halk Partisi
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Çamardı İlçesi Eynelli Köyü sınırları içinde inşa edilen Eynelli Göleti 
Niğde Milletvekilleri Muharrem SELAMOĞLU, İsmail GÖKSEL’in 
yanısıra protokol mensupları ve vatandaşların katılımıyla hizmete 
açıldı

Eynelli Göleti 
Sulamaya Açıldı
Eynelli Göleti 
Sulamaya Açıldı
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Niğde İl Özel İdaresi 2007 
yılı programına alınarak, 2009 
yılında tamamlanan Eynelli 
Göleti; dönemin Valisi Seba-
hattin Öztürk, Niğde Milletve-
killeri Muharrem SELAMOĞ-
LU, İsmail GÖKSEL, Niğde İl 
Genel Meclis Başkanı Nuri 
AYDUĞAN, Niğde Belediye 
Başkanı Faruk AKDOĞAN, İl 

Genel Meclis üyeleri, ilçe kay-
makamları, kurum amirleri ve 
çok sayıda vatandaşın katılı-
mıyla hizmete açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başla-
yan Eynelli Göleti açılış töre-
ninde ilk sözü İl Genel Meclis 
Başkanı Nuri AYDUĞAN aldı. 
AYDUĞAN, çiftçinin en önem-

li gereksiniminin su olduğunu 
belirterek yaptığı konuşma-
sında; 

“Çiftçilik deyince, tarım 
deyince aklımıza ilk gelen şey 
sudur. Eynelli ve yöresinin su 
ihtiyacına cevap verecek olan 
bu göletimizin çalışmalarını 
yürüten bizden önceki İl Ge-
nel Meclisi Üyelerine teşekkür 



24 Niğde İl Özel İdaresi Dergisi •• www.noi.gov.tr

Eynelli Göleti’nin 

hizmete girmesiyle 

birlikte mevcut tarım 

alanlarında sulama 

sıkıntısı giderilirken 

yeni tarım alanları 

da sulamaya 

açılacak. Böylelikle 

yöre halkının refah 

düzeyi artacak.

ediyorum. Onların yürüttüğü 
bu çalışmayı bugün hep birlik-
te noktalıyoruz. 

Gölet bölge insanı için 
son derece önemli bir işlev 
görecektir. Şu anda göletimi-
zin doluluk oranı memnuniyet 
vericidir. İnşası tamamlanan 
bu gölet, ilimizin en büyük gö-
letidir. Göletimiz mevcut tarım 
alanlarının sulamasını gerçek-
leştirecek. Bunun yanısıra yeni 
sahalar sulamaya açılacaktır. 
Üreticimizin, çiftçimizin su ile 
birlikte hasat verimi artacaktır. 
Göletimiz yöre halkına hayırlı 
olsun.” dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı 
Nuri AYDUĞAN’ın ardından 
söz alan Niğde Milletvekili 
Muharrem SELAMOĞLU’da; 
Eynelli Göleti’nin iki yıl gibi kısa 
bir sürede tamamlanarak hiz-
mete girdiğinin altını çizerek; 

“Niğde İli, Çamardı İlçesi, 
Eynelli Köyü için çok önemli 
bir gölet. Bu göleti hep birlikte 
açmanın mutluluğunu yaşı-
yoruz. Yapımı kısa bir sürede 
tamamlanan gölet sayesinde 
yöremizin sulama suyu sıkın-
tısı giderilmiştir. Bu memnuni-
yetimizi artırıyor. 

Niğde İl Özel İdaresi ola-
rak burada yaşayan, tarımla 
uğraşan vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarını karşılamak için 
gece gündüz demeden ça-

lışmalarımızı sürdürmekteyiz. 
Niğdemiz’de ihtiyaç olan tüm 
yörelere Özel İdare imkanla-
rıyla tüm hizmetleri götürece-
ğiz. Sulama ise sulama, yol ise 
yol, kanalizasyonsa kanalizas-
yon. Bizim tek bir gayemiz var 
Niğde için. Hizmet, hizmet, 
hizmet…” dedi.

M i l l e t v e k i l i 
SELAMOĞLU’nun ardından 
konuşan Niğde Milletvekili 
İsmail GÖKSEL’de suyun öne-
mine vurgu yaparak;

 “Su hayattır. Neyin ha-
yatı? İnsanların ve tüm can-
lıların. Bitkilerin… Dünyanın 
dörtte üçü sudur. İnsan vücu-
dunun da dörtte üçü sudur. 
Bu bir tesadüf değildir. Bu bir 
yaradılıştır.

Bizim için çok önem arz 
eden suyu hem toplayacağız, 
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“Eynelli, şanslı 

yörelerimizden bir 

tanesidir. Yapımına 

2007 yılında 

başlanmış ve kısa 

bir sürede hizmete 

açılmış bir gölete 

sahiptir. Bu bir 

şanstır. Elbette bunu 

yapmayla işimiz 

bitmiyor. Kapalı 

sulama sistemini 

yapım işi bizi bekliyor. 

İlk fırsatta bunu da 

yapacağız. Göletimiz 

yöre halkına hayırlı 

olsun.”

hem değerlendireceğiz hem 
de temiz tutacağız. Su hangi 
dağın tepesindeyse oraya gi-
deceğiz. Su hangi yerin altın-
daysa oradan bulup çıkaracak 
ve halkımızın hizmetine suna-
cağız. 

Kısa bir sürede inşa edile-
rek hizmete sunulan bu göle-
tin yöre halkına hayırlı olması-
nı temenni ediyorum. Emeği 
geçen arkadaşlarımıza da te-
şekkür ediyorum.”

Eynelli Göleti’nin açılış tö-
reninde son konuşmayı yapan 
dönemin Niğde Valisi Seba-
hattin ÖZTÜRK, Eynelli halkı-
nın çok şanslı olduğunu dile 
getirerek, çok kısa bir sürede 
göletlerine kavuştuklarını ifade 
etti. Yalnızca göleti tamamla-
makla işlerinin bitmediğinin 
altını çizen Vali Sebahattin 
ÖZTÜRK, kapalı devre sulama 
sisteminin de kaynaklar oluş-
tuğu anda hemen yapılacağı-
nı ifade etti. Vali ÖZTÜRK Gö-
letin yaklaşık 2 milyon 500 bin 
TL’ye malolduğunu hatırlattığı 
konuşmasında şunları kaydet-
ti; 

“İlimizin en önemli sorun-
larından bir tanesi yetersiz su 
kaynaklarıdır. Niğde’de akarsu 
kıtlığı vardır. Dolayısıyla mev-
cut imkanları en iyi şekilde kul-
lanmanın çabası içerisindeyiz. 
Nerede bir akarsuyumuz var-

sa bunun önüne bir gölet, ba-
raj yapma çabası içerisindeyiz. 
Eynelli Göleti ölçek olarak ba-
kıldığında baraj niteliğindedir. 

Eynelli, şanslı yörelerimiz-
den bir tanesidir. Yapımına 
2007 yılında başlanmış ve kısa 
bir sürede hizmete açılmış bir 
gölete sahiptir. Bu bir şanstır. 
Elbette bunu yapmakla işimiz 
bitmiyor. Kapalı sulama siste-
mini yapım işi bizi bekliyor. İlk 
fırsatta bunu da yapacağız. 
Göletimiz yöre halkına hayırlı 
olsun. Bol ve bereketli bir ha-
sat diliyorum.”

Yapılan konuşmaların 
ardından Vali Sebahatin ÖZ-
TÜRK ve beraberindeki proto-
kol mensuplarıyla birlikte gölet 
açılışı gerçekleştirildi. Göletin 
vanası açılarak tarım alanları-
na ilk su gönderildi.
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Şantiyemizde 1. kat asfalt, 2. kat asfalt ve asfalt ba-
kım çalışmalarında kullanılmak üzere A Tipi,  B tipi mıcır ve 
filler malzeme üretimi yapılmaktadır. Şantiyemizde son üç 
yılda yapılan üretim değerleri şu şekilde oluşmuştur. 

2007 yılında 233 kilometre 1. kat asfalt, 284 kilometre 
2. kat asfalt ve 679 kilometre asfalt bakım çalışması prog-
ramlanmış; bu çalışmalar için 45.016 metreküp (85.531 
ton) malzeme ihtiyacı hasıl olmuş ve şantiyemizde yapılan 
95.380 ton üretimle tüm ihtiyaç karşılanmıştır.

Bor Pınarbaşı Taşocağı 
şantiyemizde 1. kat asfalt, 

2. kat asfalt ve asfalt 
bakım çalışmalarında 

kullanılmak üzere A tipi 
mıcır, B tipi mıcır ve filler 
malzeme üretimi kendi 
personelimiz tarafından 

yapılmaktadır. 

Kendimiz Üretiyoruz, 
Kendimiz Kazanıyoruz



27Niğde İl Özel İdaresi Dergisi •• www.noi.gov.tr

Kendimiz Üretiyoruz, 
Kendimiz Kazanıyoruz

2008 yılında 128 kilomet-
re 1. kat asfalt, 144 kilometre 
2. kat asfalt ve 885 kilometre 
asfalt bakım çalışması prog-
ramlanmış, bu çalışmalar için 
26.778 metreküp (50.878 
ton) malzeme ihtiyacı hasıl ol-
muş ve şantiyemizde yapılan 
54.264 ton üretimle tüm ihti-
yaç karşılanmıştır.

2009 yılında 67 kilometre 
1 kat asfalt, 13 kilometre 2. 
kat asfalt kaplama ve 941 ki-
lometre asfalt bakım çalışması 
programlanmış, bu çalışmalar 
için 12.090 metreküp (22.972 
ton) malzeme ihtiyacı hasıl ol-
muş ve şantiyemizde yapılan 
39.454 ton üretimle tüm ihti-
yaç karşılanmıştır.

Şantiyemizde iki adet yer 
altı akaryakıt tankı, beş adet 
yerüstü akaryakıt tankı bulun-
maktadır. Yer altı tanklarımızın 
kapasitesi 40.000 litre, yerüs-
tü tanklarımızın kapasitesi de 
40.000 litre olmak üzere şan-
tiyemizde toplam 80.000 litre 
akaryakıt tank kapasitesine 
sahip bulunmaktayız.

Ayrıca şantiyemizde ısıt-
malı ve ısıtmasız olarak iki tip 
daha tanklarımız mevcut olup, 
ısıtmalı tank kapasitemiz 1100 
tondur. Isıtmasız tank kapasi-
temiz ise 200 tondur.

KÖYDES Projesi’ni 2009 
yılında ilk sırada bitiren iller ara-
sında yer aldık. Bunun sebep-
leri vardı. Taşocağı şantiyemiz-
de bu sebeplerden birisiydi. 
2009 yılı KÖYDES Projelerimizi 
hemen oluşturduk. İhtiyaç-
larımızı hemen belirledik ve 
burada yapılan üretim saye-
sinde ivedi bir biçimde proje-
lerimizi uyguladık. Projelerde 
hem maliyeti düşürdük, hem 
de hızı artırdık. Biz filler malze-
mede, mıcırda dışa bağımlı ol-
saydık; projelerimiz daha geç 
tamamlanmış olacak ve daha 
maliyetli işler çıkaracaktı.

Üretmenin hazzını yaşı-
yoruz. Üretmenin gururunu 
yaşıyoruz. Kendimiz üretiyo-
ruz, kendimiz kazanıyoruz. 
Üretime aktif katılmamız bizi 
diğer illerden bir adım öne 
çıkarıyor. Balık almıyoruz, ba-
lık tutuyoruz. Şantiyemizdeki 
yeni  amacımız, şantiyeyi nasıl 
modernize ederiz, yeni neler 
üretebiliriz olacaktır.
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Araçlarımız 
   Takip Altında

Niğde İl Özel İdaresi, sahip olduğu veya ki-
raladığı her türlü araca ait konum bilgisini içeren 
Araç Takip ve Yönetim Sistemi’ni kurdu. Bu sistem 
sayesinde, Niğde İl Özel İdaresi, bünyesinde yer 
alan araçların daha ekonomik ve verimli bir şekilde 
yönlendirmesini yapabilecek. 

Niğde İl Özel İdaresi, bünyesinde yeralan yir-
mibeş adedi iş makinesi kırk adedi binek araç ol-
mak üzere toplamda altmışbeş adet araç 7 gün 
24 saat bu sistemle takip edilecek. 

Gerçek zamanlı olarak Niğde İl Özel İdaresi’nin 
bünyesinde yer alan araçlar, sayısal harita altlığı 
ve uydu fotoğrafı üzerinden internet tabanlı kul-
lanıma açık olarak izlenecek. İnternet üzerinden, 
yöneticiler de kendi ofislerinden veya internet eri-
şimi olan herhangi bir yerden makine (bilgisayar) 
bağımlılığı olmadan sahadaki tüm araç ve iş ma-
kinelerini takip edebilecekler. Bu sayede araçların 
güvenli, ekonomik ve verimli, düzenli raporlanmış 
bir sistem içerisinde kullanımı mümkün olacak. 

Hizmetlerin yapılmasında zamandan tasar-
ruf, hızların izlenmesi nedeniyle sürücüden kay-
naklanan trafik kazalarının azalması, yakıt tasarru-
funun sağlanması, fazla mesailerin ve buna bağlı 
ek giderlerin azalması, gereğinden uzun molalar, 
aşırı rölanti süresi ihlalleri, çalışma bölgesi ihlalleri, 
rota ihlallerinin önüne geçilerek araç yönetiminin 
optimum olmasının sağlanması, araçların ve sürü-
cülerin emniyeti sağlanacaktır. 

Araç takip sisteminin hizmete alınması ile ilgili 

bir açıklamada bulunan Niğde Valisi Âlim BARUT, 
özel idaresinin hizmet yelpazesini genişlettiği-
ni belirterek, geçmiş 10-15 yıla bakıldığında özel 
idarelerin yalnızca içme suyu ve kanalizasyonla 
uğraştığını, günümüzde ise artık bu tip çalışma-
ların tamamlandığını ve özel idarelerin daha farklı 
hizmet sahalarında faaliyetini sürdürdüğünü dile 
getirdi.

Bu bağlamda araçlara uygulanan araç takip 
sisteminin de özel idarenin elini güçlendireceğini 

Niğde İl Özel İdaresi kullandığı 
araç ve iş makinelerine araç takip 
sistemi kurdu. Kurulan bu sistemle 
araçların daha verimli çalışması 
hedefleniyor…
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belirten Vali Âlim BARUT, araç-
ların kontrolünün bu sistemle 
daha sağlıklı bir biçimde sağ-
lanacağını ve araçların daha 
verimli ve etkin kullanılacağını 
ifade etti. 

İlk etapta 65 araca bu sis-
temin uygulandığını ifade eden 
Vali BARUT, özel idarenin maki-
ne parkına yeni katılacak araç-
lara da bu sistemin uygulana-
cağını belirtti.

Niğde Valisi Âlim BARUT 
Araç Takip Sistemi’nin hizmete 
girmesiyle ilgili yaptığı açıkla-
masında şunları dile getirdi;

“Niğde İl Özel İdaresi her 
alanda en iyi hizmeti sunmanın 
gayreti içindedir. Bugüne kadar 
yaptığı çalışmalar bunun gös-
tergesidir. Özel idareler geçmiş 
yıllara baktığımız zaman köyle-
re içme suyu ve kanalizasyon 
yapıyorlardı. Bugün geldiğimiz 
noktada ise köylerin bu tip ih-
tiyaçlarının giderildiğini görü-
yoruz. Niğde İl Özel İdaresi köy 
için köylü için daha sosyal içe-
rikli projelere imza atmak için 
düğmeye basmıştır.

Bu bağlamda il özel ida-
relerimiz de hem araç parkını 
yenileyerek hizmet hızını ar-
tırmakta hem de bu araçları 
uydu üzerinden internet vası-
tasıyla izleyebilmektedir. Özel 
idaremiz kurduğu bu sistemle 
artık hangi araç nerede, ne ka-
dar çalışmış? ne kadar mazot 
tüketmiş? mesai saatlerine 
uymuş mu? mola saatlerine 
riayet etmiş mi?... tüm bunları 
izleyebileceğiz.

Bu takip bizim araçlarımız-
dan elde ettiğimiz verimi daha 

üst seviyeye çıkaracak. Bunun 
yanında bir dozerimiz Çamar-
dı İlçesi Üskül Köyü’nde çalışı-
yor örneğin, orada işini bitirmiş 
merkez araç parkına dönerken 
yakın bir başka köye geçmesi 
gerektiğinde de hemen hari-
tamızdan yerini tespit ederek 
onu merkez araç parkına getir-
meden yeni görev yerine yön-
lendirebileceğiz.

Yine verimliliğin yanı sıra 
araç ve iş makinelerinin ve 
bunları kullanan operatör ve 
şoförlerimizin de güvenlikleri 
sağlanacak. Nasıl olacak bu? 
Araçlarımızın hızlarını da kont-
rol edeceğiz. Azami hız sınırla-
rına uyup uymadıklarını göre-
ceğiz. 

Bu sistemle birlikte özel 
idaremizin makine parkı daha 
verimli bir biçimde kullanılacak-
tır. Yeni kurulan bu sistemin İl 
Özel İdaresine ve ilimize hayırlı 
olmasını diliyorum.”

Niğde İl Özel İdaresi’nin 

hizmetlerini sunarken verimlilik 
ilkesini önemle benimsediğinin 
altını çizen Vali BARUT, idarenin 
yaptığı tüm hizmetlerinde ken-
dini amorti etme hesabı güttü-
ğünün de altını çizdi. Araç ve iş 
makinalarına takılan araç takip 
sisteminin maliyeti ile ilgili bilgi 
vererek devam ettiği açıklama-
sında Vali Âlim BARUT şunları 
belirtti;

“İl Özel İdaremiz ilkelerine 
bağlı olarak hizmetlerini sür-
dürmektedir. Bu ilkelerinden 
birisi de hiç ayrılmadığı verimli-
lik ilkesidir. Yapılan bu hizmetle 
araçlarımız sıkı bir takip altına 
alınacak ve olası suistimallerin 
önüne geçilecektir. Takip sis-
temini kurmak için ödediğimiz 
bedeli amorti edeceğiz. Araç 
takip sisteminin İl Özel İda-
resine maliyeti ise 54.750,00 
TL.’dir.”
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5302 sayılı yasa 
çerçevesinde Kasım ayı 
olağan toplantılarını ta-
mamlayan İl Genel Mec-
lisi, İl Özel İdare bütçesini 
20 milyon TL olarak kabul 
etti. 20 gün süren top-
lantılarda  bütçenin eko-
nomik fonksiyonel sınıf-
landırmaları ele alınarak 
görüşüldü.

İl Genel Meclisi’nce 
kabul edilen 2010 yılı İl 
Özel İdare Bütçesi ile il-
gili bir açıklama yapan 
Vali Âlim BARUT, idare-
nin 2010 yılı için hazırla-
nan bütçesinin Kurumsal 
Stratejik Planı’na uyumlu 
olduğuna dikkat çekti. 

İlin altyapı sorunları-
nı çözdüğünü belirterek 
açıklamasına başlayan 
Vali BARUT; “Niğde iline 
yeni gelmeme rağmen 
ilk edindiğim izlenim ilin 
altyapı sorunlarını çöz-
müş olmasıdır. İdaremi-
zin 2010 yılında yapacağı 
çalışmalar için bütçesi İl 
Genel Meclisinde görü-
şülerek kabul edilmiştir. 
Bütçe imkanları dahilinde 
maksimum verim elde et-

mek için çalışmalar yapı-
lacaktır.

İlin altyapı sorunlarını 
çözmesi artık yeni çalışma 
alanlarına yönelmemizi 
sağlayacaktır. Ülke gene-
line göre sorunlarını daha 
çabuk çözen Niğde, bun-
dan sonra geliştirme ve 
modernize çalışmalarına 
ağırlık verecektir.”

2010 yılı içerisin-
de Avrupa Birliği Hibe 
Programları’na idarenin 
daha yoğun bir biçimde 
eğileceğine değinen Vali 
BARUT; 

“İdarenin 2010 yılı 
bütçesi 20 milyon TL. 
İdare gelir sağladıkça ek 
bütçelerle bu rakam bü-
yüyecek. Biz 2010 yılı içe-
risinde AB kaynaklı proje-
ler için düğmeye bastık. 
Hibe programlarından 
elde edilecek gelirle büt-
çe dışında yeni projelere 
imza atacağız. Bu saye-
de hizmetlerimiz daha da 
artacak. Bütçenin Niğde 
halkına hayırlı olmasını 
diliyorum.”

2010 Yılı Bütçemiz 
20 Milyon TL
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İçişleri Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcılığı görevini yürütür-
ken, Bakanlar Kurulu kararı ile 
Niğde Valiliği görevine atanan 
Âlim Barut, görevine başladı. 
Valilik Binası önünde düzen-
lenen karşılama törenine Vali 
Vekili Polat Kara, İl Jandarma 
Komutanı Jandarma Albay 
İsmet Cansaran, Niğde Be-
lediye Başkanı Faruk Akdo-
ğan,  Vali Yardımcıları Hanlar 
İden ve  Dr. Adil Nas, Niğde 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Adnan Görür, İl Genel Meclis 
Başkanı Nuri Ayduğan, İlçe 
Kaymakamları, İlçe ve Belde 
Belediye Başkanları, kamu ku-
rum ve kuruluş müdürleri siya-
si parti temsilcileri, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ve valilik 
personeli katıldı. 

Vali Âlim Barut, polis me-
rasim mangasını selamlayarak 
kendini bekleyenlerle tek tek 
tokalaştı. Buradan makama 
geçen Vali Barut, ilk olarak 
göreve başlama yazısını imza-
ladı. Basın mensuplarına kısa 
bir açıklama yapan Vali Ba-
rut, Niğde’nin sanayileşmesi 
yönünde adım atacaklarını 

söyledi. Konuşmasına “Hita-
betim basın mensuplarına 
ama sözüm Niğde halkına” 
diyerek başlayan Vali Barut; 
“Niğde’ye Devleti ve hüküme-
ti temsil etmek, Niğde halkına 
hizmet etmek üzere geldim. 
Hizmetten  maksat refahı ve 
mutluluğu getirmek, güveni 
sağlamak. Hizmetin gerektir-
diği  kalkınmayı temin etmek. 
Buna ilişkin çalışmalarımızı ya-
pacağız” dedi. 

Adil ve tarafsız olmaya 
çok önem verdiğini kaydeden 
Vali Âlim Barut; “Adil, tarafsız 

ve iyi niyetle gece-gündüz 
hep birlikte çalışacağız, günü 
geldiğinde buradan ayrılırken 
de hoş bir seda bırakmak is-
tiyorum. Niğde’nin elma ve 
patates gibi tarım potansiyeli, 
Kapadokya gibi turizm potan-
siyeli var. Yine bildiğim kadarı 
ile iki adet organize sanayi 
bölgesi var. Artık günümüzde 
kalkınmanın motoru sanayi-
leşmedir. Bizim çalışmalarımız-
da bunları daha ileriye götür-
mek olacaktır.” diye konuştu. 

Niğde Valisi 
Âlim BARUT 
Görevine Başladı



Niğde İl Özel İdaresi köy-
lerde kullanılan içme suyunun 
kalitesini artırmak için 113 köye 
klorlama cihazı takılması işi 
ihalesini gerçekleştirdi ve ihale 
sonucu 113 köyün tamamına 
klorlama cihazı takıldı. 

Köy sularının klorlanması 
için su ile tahrikli ve elektrikli 
olmak üzere iki tip klorlama ci-
hazı kullanıldı. 52 adet elektrikli 
klorlama cihazı için 51.696,00 
TL yaklaşık maliyet hesaplanır-
ken, 61 adet su ile tahrikli klor-
lama cihazı için ise 141.215,00 
TL yaklaşık maliyet hesaplan-
mıştı. Yapılan ihale neticesinde 
ise 52 adet elektrikli klorlama 
cihazlarının İl Özel İdaresine 
maliyeti 20.563,00 TL, 61 adet 

Köy Suları Daha 
Temiz Akacak
İdaremiz 2009 yılı içerisinde tüm köylerin içme suyu depolarına 
klorlama cihazı monte etti. Klorlama cihazları sayesinde köylünün 
kullandığı içme suyunun kalitesi artacak...
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Köy Suları Daha 
Temiz Akacak

su ile tahrikli klorlama cihazla-
rının maliyeti ise 45.750,00 TL 
olmak üzere, toplam maliyet 
66.313,00 TL olarak gerçek-
leşti. 

Merkez İlçeye bağlı 28 
köy, Bor İlçesine bağlı 21 köy, 
Altunhisar ilçesine bağlı 2 köy, 
Ulukışla İlçesine bağlı 34 köy, 
Çamardı İlçesi’ne bağlı 19 
köye ve Çiftlik İlçesine bağlı 
9 köye klorlama cihazı takıldı. 
Geçmiş yıllarda klorlama ciha-
zı olan köylerle birlikte yapılan 
bu çalışmayla tüm köylerde 
klorlama cihazı mevcut hale 
geldi.

Köy içme suyu kalitesinin 
artırılması hakkında bir açık-
lamada bulunan Niğde Valisi 
Âlim BARUT, yapılan bu hiz-
metle birlikte köylünün daha 
sağlıklı bir su tüketeceğini 
ve suya bağlı olarak meyda-
na gelebilecek hastalıklardan 
korunacağını dile getirdi. Vali 
BARUT, özellikle yaz aylarında 
halk sağlığını tehdit eden ishal, 
tifo, dizanteri, kolera ve ben-
zeri hastalıkların yapılan bu 
hizmet sayesinde Niğde’nin 
köylerinde daha az yaşanaca-
ğını kaydetti.

Niğde Valisi Âlim BARUT 

konuyla ilgili yaptığı açıklama-
sında şunları kaydetti;

“İlimizde yaşayan vatan-
daşlarımızın her türlü ihtiyaç-
larına cevap verebilmek için 
tüm kurumlarımız çalışmalarını 
sürdürmektedir. Bu bağlamda 
sularımızın kalitesinin yüksel-
tilmesi için çalışmalar yaptık. 

İl Özel İdaresi eliyle köyle-
rimize klorlama cihazı takıyo-
ruz. Klorlama cihazı alım iha-
lesini gerçekleştirdik. Toplam 

113 adet klorlama cihazı aldık 
ve köylere montajı yapıldı. Bu 
cihaz sayesinde köylerimizin 
su depolarından sağladıkları 
suyun kalitesi daha da yük-
selecektir. Su yolu ile bulaşan 
hastalıklar da asgariye indirile-
cektir. 

113 adet klorlama ciha-
zının idaremize maliyeti ise 
66.313.00 TL olarak gerçek-
leşti.”
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Dört İlçeye 
Spor Salonu Açıldı
Spordan sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK, birtakım 
incelemelerde bulunmak için geldiği Niğde’de yapımını İl Özel 
İdaresi’nin üstlendiği kapalı spor salonlarının açılışını yaptı.
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Spordan Sorumlu Devlet Baka-
nı Faruk Nafiz ÖZAK beraberinde 
Gençlik ve Spor Genel Müdür Vekili 
Mehmet KOCATEPE, Kayak Fede-
rasyonu Başkanı Özer AYIK olduğu 
halde ilimizde bir takım incelemeler-
de bulundu.

 Devlet Bakanı Faruk Nafiz 
ÖZAK incelemeleri esnasında ilk 
olarak Niğde Valiliği’ni ziyaret etti. 
Burada ilin spor alt yapısıyla ilgili ola-
rak Vali Âlim BARUT’ tan bilgi alan 
Bakan ÖZAK, yapımını Niğde İl Özel 
İdaresi’nin üslendiği Altunhisar, Ça-
mardı, Çiftlik ve Ulukışla kapalı spor 
salonlarının Gençlik Ve Spor Genel 
Müdürlüğü’ne devredilmesi proto-
kolünü imzaladı.

Devlet Bakanı ÖZAK daha son-
ra Niğde İl Özel İdaresi tarafından 
yapılan ve Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü’ne devredilen spor sa-
lonlarının açılışını yaptı.

Altunhisar Kapalı Spor 
Salonu’nun açılışında bir konuşma 
yapan Bakan ÖZAK sporun önemi-
ne vurgu yaparak, Türk sporcuları-
nın uluslararası organizasyonlarda 
başarılarını beklediğini dile getirdi. 
Niğde’ye yapılan kapalı spor salonla-
rından da geleceğin olimpiyat şam-
piyonlarının, dünya şampiyonlarının 
çıkmaması için bir engel bulunmadı-
ğını ifade eden Bakan ÖZAK, bunun 
için tek yapılması gerekenin disiplinli 
bir çalışma olduğunu söyledi.

Spordan Sorumlu Devlet Bakanı 
Faruk Nafiz ÖZAK, Altunhisar Kapa-
lı Spor Salonu’nun açılış töreninde 
şunları kaydetti;
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“Spor yaparsanız hasta-
neye daha az gidersiniz. Şeke-
ri, tansiyonu ve kolestrolü olan 
kişiler sporla bunu iyileştirebilir. 
Spor yapalım. En azından yü-
rüyüş yapalım. Ülke nüfusu-
muzun yarısı 28 yaş altında. 
Dünya coğrafyasına baktığı-
mızda ülkemiz nüfus yapısına 
benzer ülkeler çok nadir. Biz 
sizlerle gurur duyuyoruz. Siz-
ler bizim en büyük zenginliği-
mizsiniz.

21.yüzyıl, bilgiyi elin-
de tutanların yüzyılı olacak. 
Altunhisar’da öğrenci olan 

İlknur’ un rakibi Trabzon’daki 
Ayşe, Fatma değil, 
Almanya’daki, Amerika’daki 
bir bayan olacak. Rakipleriniz 
bunlar. Kendinizi ona göre 
ayarlayın, çok çalışın…

Biz sporu ve sporcuyu 
çok seviyoruz. Ancak, spor 
yapmayı sevmiyoruz. Ama-
cımız çok sayıda insana spor 
yaptırmak. 2002 yılında 500 
bin lisanslı sporcumuz vardı. 
Bugün bu sayı 2,5 milyona 
ulaştı. Bu da yetmez. En az 
10 milyon lisanslı sporcumuz 
olmalı. Okulda spor kulüple-

ri kurmalıyız. Okulla sporu iç 
içe geçirmeliyiz. Bu salonların 
kullanılarak eskitilmesi lazım. 
Niğde’deki 4 spor salonunu 
biz aldık. Elektriğini, suyunu, 
her türlü ihtiyacını biz üstleni-
yoruz. Sizden, tek bir isteğimiz 
var. Spor yapın, sağlıklı olun, 
geleceğimizi sizlere emanet 
edeceğiz.”

Hedeflerinin spor yapan, 
okulda çok başarılı olmuş öğ-
rencilerle geleceğin Türkiye’sini 
yaratmak olduğunu ifade 
eden ÖZAK, Türkiye’nin; eko-
nomisiyle Avrupa Birliği ülke-
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leri arasında 6. sırada, dünya 
ülkeleri arasında 16. sırada 
yeraldığını belirterek, öğrenci-
lerden böyle bir ülkede yaşa-
dıkları için kendileri ile gurur 
duymalarını istedi. 

Bakan ÖZAK, yaptığı ko-
nuşmasının ardından protokol 
mensupları ile birlikte kapalı 
spor salonunun kurdelesini 
keserek hizmete açtı. Daha 
sonra Çiftlik İlçesine geçen Ba-
kan ÖZAK ve beraberindekiler 

burada da kapalı spor salonu-
nu hizmete açarak vatandaşa 
seslendiler. ÖZAK, Çiftlik İlçe-
sinde yaptığı konuşmasında 
gelişmişliğin sadece bilim ve 
teknoloji ile olmayacağını be-
lirterek; bunun kültür, sanat 
ve sporla desteklenmesi ge-
rekliliğine vurgu yaptı.  ÖZAK, 
dünyanın en önemli ortak 
tutkusunun spor olduğuna 
da işaret etti.

Sporun toplumsal bir ha-

reket olduğunu tanımlayan 
ÖZAK, ülkelerin tanıtımında 
ve birbirleri ile olan ilişkisinde 
önemli rol oynadığını vurgula-
yarak şunları söyledi;

“Türkiye spor sayesin-
de kendini kanıtlıyor. Çeşitli 
uluslararası etkinliklere katılıp 
şampiyonluklar elde ediyo-
ruz. 2011’de Erzurum’da Kış 
Oyunları’nı yapacağız. Aynı 
yıl Trabzon’da Dünya Genç-
lik Oyunları’nı yapacağız. Av-
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rupa Futbol Şampiyonasını 
Türkiye’ye almak için uğraşıyo-
ruz. Türkiye bunu en iyi yapar. 
Niye? Çünkü bizim insanımız 
futbolu çok seviyor. Modern 
stadlarımız var. O bakımdan 
Türkiye çok büyük organizas-
yonlara imza atabilir.” 

Bakan Faruk Nafiz 
ÖZAK’ın ardından konuşan 
Vâli Âlim BARUT, İl Özel İda-
resi eliyle yaptırılan kapalı spor 
salonlarının kısa bir süre içe-
risinde tamamlanmasından 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Vali BARUT, sporun 
önemine vurgu yaptığı konuş-
masında, tamamlanan kapalı 
spor salonlarının fiziki özellik-
leri hakkında da bilgi aktardı. 
Vali BARUT açılış töreninde 
yaptığı konuşmasında şunları 
söyledi;

“Spor fiziki gelişimimiz için 
önemlidir. Biz de öğrencile-
rimizin, gençlerimizin sportif 

etkinliklerde bulunması için 
kapalı spor salonunun ihtiya-
cını giderdik. Öğrencilerimiz, 
gençlerimiz tüm tefrişatı do-
natılmış bu mekanda ihtiyaç-
larını karşılayacaklar. Onlardan 
istediğimiz, beklediğimiz disip-
linli bir biçimde sporlarını yap-
maları, ülkemizin adını ulusla-
rarası arenada duyurmalarıdır.

Altunhisar’a inşa ettiği-
miz spor salonumuz 930 m2 
alanlı 200 koltuk kapasitelidir. 
Salonumuzda 4 adet sporcu 
soyunma odası, 2 adet hakem 
odası, 2 adet idari oda, 1 adet 
masaj odası bulunmaktadır. 
Salonun zemini sentetik ni-
zamidir. Spor salonumuz ida-
remize KDV dahil 852.400,00 
TL’ye malolmuştur.

Çamardı ilçesine inşa etti-
ğimiz spor salonumuz 930 m2 
alanlı, 200 koltuk kapasitelidir. 
Salonumuzda 4 adet sporcu 
soyunma odası, 2 adet hakem 
odası, 2 adet idari oda, 1 adet 
masaj odası bulunmaktadır. 
Salonun zemini sentetik niza-
midir. Spor salonumuz idare-
mize KDV dahil 841. 242,00 
TL’ye malolmuştur.

Çiftlik’de inşa ettiğimiz 
spor salonumuz 1.740 m2 
alanlı 500 koltuk kapasitelidir. 
Salonumuzda 4 adet sporcu 
soyunma odası, 2 adet hakem 
odası, 2 adet idari oda, 1 adet 
masaj odası bulunmaktadır. 
Salonun zemini sentetik niza-

midir. Spor salonumuz idare-
mize KDV dahil 1.251.000,00 
TL’ye malolmuştur.

Ulukışla’da inşa ettiğimiz 
spor salonumuz 1.740 m2 
alanlı, 500 koltuk kapasitelidir. 
Salonumuzda 4 adet sporcu 
soyunma odası, 2 adet hakem 
odası, 2 adet idari oda, 1 adet 
masaj odası bulunmaktadır. 
Salonun zemini sentetik niza-
midir. Spor salonumuz idare-
mize KDV dahil 1.203.435,00 
TL’ye malolmuştur.

İmzaladığımız protokol ile 
yaptığımız bu salonları Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü’ne 
devrettik. Ancak, yine kapa-
lı spor salonlarımızın tefrişat 
ihtiyacı hasıl olursa bunu da 
bütçe imkanları dahilinde İl 
Özel İdare eliyle gidereceğiz. 
Spor salonlarımız hayırlı uğur-
lu olsun.”

Vali Âlim BARUT’un ar-
dından konuşan Milletvekili 
Muharrem SELAMOĞLU, ilin 
tüm ihtiyaçlarını gidermek 
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için aralıksız çalıştıklarını ifade 
eden SELAMOĞLU, Bakan 
ÖZAK’ ı Niğde’ de ağırladıkla-
rı için duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek şunları söyledi;

“İlimizin ihtiyaçlarına ce-
vap vermek için gece gündüz 
çalışıyoruz. Bugün burada Sa-
yın Bakanımız Faruk Beyi ağır-
lıyoruz. İlimizin ihtiyacı olan 
kapalı spor salonlarını kısa bir 
sürede bitirdik ve birlikte hiz-
mete açıyoruz. Çok mutluyuz. 
Gelecekte buradan Ayşeler, 
Fatmalar, Aliler, Ahmetler ye-

tişecek… Bunlar 
ülkemizi ulusla-
rarası organizas-
yonlarda temsil 
edecek. Alacakları 
başarı göğsümü-
zü kabartacak. 
Onurlanacağız, 
gururlanacağız. 
Sizden isteğimiz 
hocalarınızın, ant-
renörlerinizin ver-
diği bilgiler ışığın-
da düzenli olarak 
çalışmanızdır. Spor salonunu-
zun her türlü ihtiyaçları yine 
gözetilecektir. Sosyal amaçlı 
olarak da kullanabileceğiniz 
bu salonlar hepinize hayırlı ol-
sun.”

Milletvekili Muharrem 
SELAMOĞLU’nun ardından 
konuşan Milletvekili İsmail 
GÖKSEL;

“Bakanımıza ilimizi gez-
dirdik, yaptığımız hizmetlerin 
açılışını gerçekleştirdik. Halen 

devam eden projelerimiz hak-
kında kendisini bilgilendirdik. 
Sayın Bakan yapılan çalışma-
lardan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Projelerimizi des-
teklediğini ifade etti. 

Sizden talebimiz yaptı-
ğımız bu salonları boş bırak-
mamanızdır. Aksine buralarda 
sürekli çalışmalarınızı yapma-
nızdır.” dedi.



İl Özel İdaresi 
Kış Hazırlıklarını 
Tamamladı
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Niğde Valisi Âlim BARUT, içinde bulunduğumuz kış mev-

simi dolayısıyla İl Özel İdaresi’nin kış hazırlıkları konusunda 

bir açıklama yaptı.

Vali Âlim BARUT, Niğde’de kış mevsiminde köy yolların-

da hiçbir sorun yaşamak istemediklerini belirttiği açıklama-

sında, İl Özel İdaresi’nin bu yönde tüm önlemleri aldığını ve 

kar temizleme ekiplerinin teşekkül ettiğini vurguladı.

 Vali BARUT, hiçbir köy yolunun kar nedeniyle kapalı kal-

mayacağını vurguladığı açıklamasında şunları kaydetti;

 “İlimiz kış mevsimini Türkiye ortalamalarına göre sert 

geçiren bir il. 112 köyümüzün tüm yollarının kar nedeniy-

le kapanmaması için çalışmalar tamamlandı. İl Özel İdare 

bünyesinde 39 araç ve 77 personelle ‘Karla Mücadele Eki-

bi’ oluşturuldu. Kış aylarında yolu kapanan köylerden alınan 

tüm mesajlar kriz merkezinde anında değerlendirilecek ve 

ekipler kapalı köy yoluna müdahale edecekler. Ekiplerimiz 

24 saat esasına göre hizmet verecek ve hiçbir köyümüzde 

ne bir hastamız ne bir yaşlımız mağdur edilmeden istediği 

anda şehir merkezine ulaşacak ve burada tüm hizmetlerden 

faydalanabilecektir.”

 Vali Âlim BARUT, oluşturulan karla mücadele ekibinin 

araç-ekipman ve personel sayısı konusunda yaptığı açıkla-

masında şunları kaydetti;

“İl Özel İdare bünyesi altında kurulan ‘Karla Mücadele 

Ekibi’miz 39 araç ve 77 personelden oluşmaktadır. Ekipte 11 

greyder, 4 eskavatör, 7 dozer, 6 binek aracı, 4 kar küreme 

makinası, 4 kepçe, 2 JSB Bekoloder ve 1 adet de iş makina-

larına yerinde müdahale edebilecek seyyar tamir aracı bu-

lunmaktadır.”

39 araç 77 personeliyle kış hazırlıklarını 
tamamlayan İl Özel İdaresi, kış 
mevsiminde tüm köy yollarını açık 
tutacak…

39 araç 77 personeliyle kış hazırlıklarını 
tamamlayan İl Özel İdaresi, kış 
mevsiminde tüm köy yollarını açık 
tutacak…
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Çağa ayak uydurmanın gayreti içerisinde olan 
idaremiz, 2009 yılı içerisinde fiziki mekanlarını yenile-
di. Personellerini teknolojik donanım olarak güçlen-
diren idaremiz bunun yanısıra çalışma alanlarında 
da büyük yeniliklere imza attı.

Daha hızlı ve daha şeffaf bir hizmet anlayışını 
benimseyen idaremiz, oda sisteminden servis siste-
mine geçerken, personellerin tüm masa ve sandal-
yeleri rahat bir çalışma ortamına uygun hale getiril-
di.

Birimin tüm çalışanlarının birim müdürü nezare-
tinde tek serviste toplandığı idaremizde vatandaşa 
daha hızlı hizmet sunulması amaçlandı. Birim çalı-
şanlarının kendi aralarındaki diyalog kopukluklarının 
da en aza indirileceği servis sistemi sayesinde veri 
toplama ve veri nakilleri de daha hızlı gerçekleşe-
cek.

Fiziki Mekanlarımız 
Yenilendi
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TOPRAĞINA 
SAHİP ÇIK!..

TOPRAK 
TAHLİLİNİ 
YAPTIR

İl Özel İdaresi 
Toprak Tahlil Laboratuvarı 

0388 232 33 60
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