
Niğde İl Özel İdare Dergisi’nin ikinci sayısıyla karşınızda olmaktan 
büyük kıvanç duyuyoruz. Şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde yapılan 
çalışmaları kamuoyu ile paylaşmanın son derece önemli olduğu günü-
müzde idaremiz bugüne kadar yerel medya, ulusal medya ve web sitesi 
aracılığıyla bu paylaşımı devam ettirmekteydi. 2010 yılı başıyla birlikte 
yayın hayatına merhaba diyen dergimiz ile birlikte paylaşım kanallarımı-
za bir yeni halka daha eklenmiş oldu. İlk sayımıza gösterilen ilgi ve alaka 
yaptığımız bu çalışmanın doğruluğunu bize gösterdi.

Niğde İl Özel İdaresi’nin temel prensipleri vardır. Bu temel prensip-
lerden birisi de “Kaynakların Etkin ve Verimli” kullanılmasıdır. 

İlimiz küçük… Kaynaklarımız da bu paralelde küçük. Ancak, yapıl-
ması gereken hizmetler var. Vatandaşın sınırsız talepleri var. Gölet, yol 
standardın yükseltilmesi, yer üstü sulama kanalları, içme suyu deposu 
ve arıtması vb. Bu taleplerin tamamına mevcut kaynaklarla cevap ver-
mek son derece güç. Ancak, idaremiz bugüne kadar yaptığı planlama 
ile bunun üstesinden gelmeyi başarmış ve Niğde’nin köylerini yaşam 
standardı yüksek köyler arasına sokmuştur.

Nedir Niğde İl Özel İdaresi’nin yaptığı? İyi planlama, özverili ça-
lışma. Bu iki öğeyi sağlamaktan geçiyor herşey. İlimiz Bor İlçesinde taş 
ocağı şantiyemiz var. Bu şantiye de filler malzeme üretimi kendi ekiple-
rimizce gerçekleşiyor. Köylünün yolunu yaparken filler malzemede dışa 
bağımlı kalmıyoruz. Kendi kaynaklarımızı kendimiz oluşturuyoruz.

Atıl yatırıma hiçbir zaman meydan vermiyoruz. Etüd çalışmalarımı-
zı özenle yapıyoruz. Üst yapıyı çıkmadan temellerini yere bastırıyoruz. 
Yapacağımız göletlerde özellikle zemin etüdüne büyük önem veriyoruz. 
Su kaynaklarının kıt olduğu ilimizde suyun bir damlası bile bizim için 
önem taşıyor.

Hiç şüphesiz ki verdiğimiz tüm hizmetlerde uyumlu çalışmanın 
payı yadsınamaz. İl Genel Meclisi Başkan ve Üyeleri, İl Encümeni ve Va-
limizin desteklerini bugüne kadar hep gördük. Sayın Valimizin olaylara 
bakış açısı ve konulara vakıf olması yine elimizi güçlendiren öğelerden 
bir tanesi oldu. 

Valimizden aldığımız tam destek ve İl Genel Meclis Komisyonları-
nın konuları en kısa sürede meclis gündemine taşıması ve karar alma 
sürecinde hiçbir gecikme yaşanmaması, hizmetin hızını olumlu yönde 
etkileyen unsurlar arasında yeraldı.

Artık mevsim bahara, yaza dönüyor. Uzun kış boyunca ofislerimiz-
de hummalı bir çalışma ile projelerimizi hazırladık. Sahaya iniyoruz. Pro-
jeleri hayata geçirmek için startı verdik.

Yapılan tüm çalışmaların halkımız için hayırlı olmasını temenni edi-
yor, bizlere katkılarını esirgemeyen başta Sayın Valimiz Âlim BARUT’a, İl 
Genel Meclis Başkanı Nuri AYDUĞAN’a, İl Genel Meclis üyelerine ve İl 
Encümen üyelerine şükranlarımızı sunuyoruz.
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Sayın Valimiz Âlim BARUT ile dergimi-
zin 2. sayısı için bir röportaj yaptık. Röpor-
tajında Niğde İl Özel İdaresi’nin yaptıkları, 
yapacaklarını değerlendiren Vali BARUT, kıt 
imkânların nasıl verimli kullanılacağı konu-
sunda önemli mesajlar verdi. 

Sayın Valimizden idaremizin geniş hiz-
met yelpazesinin her bir perdesi hakkında 
görüşlerini aldık. 

Tüm sorularımıza açıklıkla cevap ver-
diği ve bizlere bu röportaj imkânını tanı-
yarak kıymetli vakitlerini ayırdığı için Sayın 
Valimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

KÖYE, KÖYLÜYE BUGÜNE KADAR 
VERİLEN HİZMETLER MEMNUNİYET VERİCİ, 

BUNDAN SONRA HEDEF; HİZMETİ BİR 
ADIM DAHA İLERİYE GÖTÜRMEK

Sayın Valimiz Âlim BARUT ile idaremiz özelinde ilimizde yapılan 
çalışmaları değerlendirdik. Vali Âlim BARUT, yapılan çok güzel 
hizmetlerin bulunduğunu belirttiği röportajında, yapılacak büyük 
projelerin kendilerini beklediğini ifade etti.
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Vali Âlim BARUT Kim-
dir?

01.02.1955 tarihinde 
Yozgat’ta doğdum. İlk  ve 
orta öğrenimimi Tokat’ta, Lise 
öğrenimimi Kırşehir-Kaman’da 
tamamladım. Ankara Üni-
versitesi Hukuk Fakültesin-
den 1977 yılında mezun ol-
dum. İçişleri Bakanlığınca 
yapılan maiyet memurluğu 
(kaymakam adaylığı) imtiha-
nını kazanarak 1978 yılında 
Kahramanmaraş’ta devlet me-
murluğu görevine başladım. 
Kaymakamlık staj döneminde 
Giresun-Dereli, Gaziantep-
Yavuzeli ve Kırşehir-Çiçekdağı 
ilçeleri Kaymakam Vekilliği gö-
revini ifa ettim. 1980 yılında 
Kaymakamlık kursunu bitire-
rek Sivas-Yıldızeli Kaymakamlı-
ğına atandım.

1982 yılında askerlik ter-
hisini müteakip 1983 yılında 
Çanakkale-Yenice Kaymakam-
lığına, 1984 yılında Artvin-
Yusufeli Kaymakamlığına, 
1986 yılında İçişleri Bakanlığı 
Eğitim Daire Şube Müdürlü-
ğüne atandım. Eğitim Dairesi 
Şube Müdürlüğü görevi es-
nasında 1987-1988 öğretim 
yılında Devlet Lisan Okuluna 
devam edip sertifika aldım. 
1988-1989 yılları arasında 
bir yıl süreli olarak 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanunu hü-
kümleri uyarınca yetiştirilmek 
amacıyla A.B.D.’de görevlen-

dirildim.
Yurtdışından dönüşte 

1989 yılında Trabzon-Of Kay-
makamlığına, 1990 yılında 
Mülkiye Müfettişliğine atan-
dım. Bu tarihten 2003 yılına 
kadar Mülkiye Başmüfettişi 
olarak görev yaptım. İçişleri 
Bakanlığında 2003 yılı başın-
da Teftiş Kurulu Başkan Vekili 
olarak görevlendirildim. 2004 
yılında İller İdaresi Genel Mü-
dürlüğü, aynı yıl sonunda 
Müsteşar Yardımcılığına atan-
dım. 2009 yılında Niğde’ye 
hizmet için Niğde Valiliğine 
atandım ve halen bu görevimi 
sürdürüyorum.

Sayın Valim 2009 yılı-
nın son çeyreği ile birlikte 
ilimizde göreve başladı-
nız. Geçen altı aylık süre 
zarfında ilin tüm sorunla-
rına hâkim oldunuz. Bu 

süre içerisinde Niğde ile 
ilgili gözlemleriniz tespit-
leriniz neler oldu?

Niğde, İç Anadolu 
Bölgesi’nin küçük ve şirin şe-
hirlerinden birisi. Cumhuriyet-
le birlikte il vasfını kazanan 
illerimizden birisi. Zamanla 
bünyesinden önce Nevşehir 
sonrasında da Aksaray’ı il ola-
rak çıkaran bir il. Cumhuriyet 
tarihi boyunca olumsuz top-
lumsal olayların yaşanmadı-
ğı, halkı daha ziyade tarımla 
uğraşan bir il. Üniversitenin 
1992 yılında şehre gelmesiyle 
kabuğunu kırma noktasında 
büyük adımlar atan bir il aynı 
zamanda.

Niğde; Köylünün köyün-
de elmasıyla patatesiyle haşır-
neşir olduğu, Merkez İlçe ve 
Bor İlçesi’nde iki adet organize 
sanayi bölgesi bulunan ancak 



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

istediği ölçüde sanayi hamle-
sini yapamayan bir şehir.

Güvenlik açısından ba-
kıldığında diğer illere nazaran 
nitelikli suçların az görüldü-
ğü, ulaşım noktasında Kuzey-
Güney ve Akdeniz Bölgesi ile 
Doğu Anadolu Bölgemizin 
bağlantı noktasında bulunan 

ve ulaşım konusunda sıkıntı 
çekilmeyen bir il.

İl Özel İdare özelinde ya-
pılan çalışmalara bakıldığında 
ise görev alanındaki köyler-
de içme suyu, kanalizasyon 
ve yol ağında ülke genelinde 
parmakla gösterilecek illerden 
birisi. 

Bizim amacımız Anayasa-
mızın 5. maddesinde de be-
lirtildiği üzere Cumhuriyeti ve 
demokrasiyi korumak, kişile-
rin ve toplumun refah, huzur 
ve mutluluğunu sağlamak; 
kişinin temel hak ve hürriyet-
lerini, sosyal hukuk devleti ve 
adalet ilkeleriyle bağdaşmaya-
cak surette sınırlayan siyasal, 
ekonomik ve sosyal engelleri 
kaldırmaya, insanın maddî ve 
manevî varlığının gelişmesi 
için gerekli şartları hazırlamaya 
çalışmaktır.

“İl genelindeki 

köylere  

bakıldığında bir 

çok sorun geride 

bırakılmış. Yol, su, 

kanalizasyon...

Artık yeni 

hizmetler üretmek 

için çalışmalıyız.

Yeni projeler 

ortaya koyarak bu 

projeleri hayata 

geçirmeliyiz.”



Bu doğrultuda çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz, bundan 
sonra da sürdüreceğiz.

Sayın Valim, 5302 
Sayılı İl Özel İdare Kanu-
nu ile il özel idarelerinin 
sorumluluk alanı genişle-
miştir. Bu bağlamda ida-
remiz eğitimden sağlığa, 
tarımdan kültür ve turiz-
me değin birçok alanda 
hizmet üretmiş ve üret-
meye devam etmektedir. 

Efendim, köylerin ön-
celikli ihtiyacı olan; yol, 
su, kanalizasyon alanında 
Niğde İl Özel İdaresi’nin 
yaptığı çalışmalar hakkın-
da değerlendirme yapar 
mısınız?

Niğde İli, kıt kaynakları et-
kin verimli kullanma noktasın-

da İl Özel İdare eliyle önemli 
örnekler vermiştir. KÖYDES’te 
elde edilen başarılar bunun 
bir göstergesidir. İlimizde özel 
idaremizin bugüne kadar yap-
tığı faaliyetler hepimizin bildiği 
üzere kamuoyunda teveccüh 
ile karşılanmıştır. İdaremiz; so-
rumluluk alanına giren  yer-
leşim birimlerinde, bir ekip 
olarak bugüne kadar en iyiyi 
verebilmenin gayreti içerisinde 
olmuştur. 

İnsanın öncelikli ihtiyaçla-
rına baktığımızda su ilk sırada 
gelmektedir. Hem içme suyu 
hem sulama suyu. Bunlar 
olmadı mı hayati fonksiyon-
lar büyük darbe alır. Bu bağ-
lamda köylerimize bakıyoruz. 
İçme suyu olmayan köy yok. 
Bu gerçekten çok önemli. Bi-

zim için normal olan bu du-
rum başka iller için halen so-
run olarak devam etmektedir. 

Bir başka öncelik kana-
lizasyon. Kanalizasyon altya-
pısını sağlam yapan illerden 
birisi yine ilimiz. İlimizin kana-
lizasyonu olmayan köyü bu-
lunmamaktadır.

Ulaşımda ise yine sorun-
suz biri iliz. Bir köy için saydı-
ğım bu faktörler –içme suyu, 
yol, kanalizasyon- önemlidir. 
Niğde bu sorunları geride bı-
rakmıştır.

Şimdi ise işimiz daha zor-
laşmıştır. Artık yeni neler ya-
pabilirizin peşinde koşacağız. 
Mevcudu nasıl ileriye götüre-
ceğiz. Bunun planlaması ya-
pılıyor. Bununla ilgili çalışmalar 
yapılıyor.
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Sayın Valim İl Özel 
İdaresinin Tarımsal Sula-
ma Çalışmalarını Değer-
lendirirmisiniz? 2010 yılı 
Niğde’de tarımsal sulama 
hamlesinin yapılacağı bir 
yıl mı olacak?

Geçmişe baktığımızda ta-
rımsal sulamada da tablomuz 
iyi. Ancak, yeterli mi? Değil. 
Daha büyük ölçekli göletler 
yapılabilir. Kapalı sistemler ya-
pılarak suyun yüksek kotlara 
çıkması sağlanabilir. Bunlar 
için çalışacağız. 

Tarımsal sulamada neler 
yapmışız? Geçmişe doğru bir 
bakalım?

2009 yılı için Niğde İl 
Özel İdaresi Tarımsal Hizmet-
ler Müdürlüğü’nce tarımsal 
desteklemeler dahil toplam 
19 adet iş yatırım programına 
alınmıştır. Bu işlerden Ulukışla 
İlçesi Hüsniye Köyü Sulama 

Göleti sari olarak ihale edilmiş 
ve 2009 yılı ödeneği kullandırı-
larak 2010 yılına devri yapılmış-
tır. Diğer tüm işler tamamlan-
mıştır. Hüsniye Köyü Sulama 
Göleti işine bu yıl devam edi-
lecektir. Yatırımlara KDV dahil 
toplam 2.100.000 TL ödenek 
kullanılmıştır.

Yine 2009 yılında Niğde İl 

Özel İdaresi tarımsal destekle-
melere önem vermiş ve hay-
van içme suyu sıvatı, malzeme 
alımları, tohum alımları gibi 
çeşitli çalışmalarda bulunmuş-
tur. 2009 yılı içerisinde tarım 
sektörüne toplam 359.425 TL 
harcanmıştır. 

2008 yılı için Niğde İl Özel 
İdaresi Tarımsal Hizmetler 
Şube Müdürlüğü’nce toplam 
34 adet iş yatırım programına 
alınmış. Bu işlerden Çamardı 
İlçesi Yelatan Köyü Yer Üstü 
Sulama işi dışında kalan tüm 
işler tamamlanmıştır. Yela-
tan Köyü Yer Üstü Sulama işi                                                                                                                                              
                                  de 2009 
yılında tamamlanmıştır. 

2008 yılında da tarımsal 
desteklemelere önem verilmiş 
ve hayvan aşı alımları, fidan 
alımları gibi çeşitli çalışmalarda 
bulunmuştur. 2008 yılı içeri-
sinde tarımsal desteklemelere 
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224.013 TL aktarılmıştır
2007 yılı Niğde İl Özel 

İdaresi Genel Sekreterliği Ta-
rımsal Hizmetler Müdürlü-
ğünce toplam 26 adet iş ya-
tırım programına alınmış. Bu 
programdaki işlerden 3 adeti 
2006 yılı yatırım programın-
dan devredilmiştir. 

Geçmişte yaptığımız bu 
hizmetleri 2010 yılında  ve ile-
riki yıllarda da geliştirerek sür-
düreceğiz. 

Bu yıl tarımsal sulamaya 
ağırlık vereceğiz. Geçtiğimiz 
ay içerisinde İl Özel İdare yet-
kililerinden tarımsal sulamada 
ne durumdayız? Konulu bri-
fing aldım. 2005 yılında Köy 
Hizmetleri İl Müdürlükleri ile 
İl Özel İdareleri’nin birleşme-
sinin ardından Niğde’de kü-
çüklü büyüklü 40’ı aşkın gölet 
yapıldığını gördüm. Yukarıda 
da bahsettiğim gibi içme suyu 
ve kanalizasyon sorununu 
çözdük. 2010 yılında hizmet-
lerimizin ağırlık merkezine ta-
rımsal sulama projelerini koya-
cağız.

KÖYDES’te, köy içme 
suyu ve kanalizasyon çalışma-
larında olduğu gibi tarımsal 
sulama, su temini ve su kay-
naklarının tasarruflu kullanı-
mında da başarılı olacağımıza 
inanıyorum.

Sosyal Devlet anlayışı 
içerisinde İl Özel İdareleri 

de görevler üstlenmiştir. 
Mikro kredi adı altında 
yoksul vatandaşların des-
teklenmesi planlanmıştır. 
Niğde İl Özel İdaresi’nin 
Mikro Kredi çalışmaları 
konusunda bilgi aktarır 
mısınız?

Mikro Kredi dar gelirli ka-
dınların kendi kendilerine gelir 
getirici faaliyette bulunmaları-
na imkan sağlayan temin ve 
kefalet istenmeden verilen kü-
çük bir sermayedir.

Mikro Kredi, teminatsız 
ve kefaletsiz kredi almak için, 
aynı mahallede oturan ben-
zer ekonomik ve sosyal şart-
ları taşıyan asgari beş bayanın 
bir araya gelmesiyle oluşturu-
lan gruba verilmektedir. Grup 
üyelerinin hepsine ayrı ayrı 
mikro kredi verilir.

İlk yıl için öngörülen kredi 
tutarı 100 ile 700 TL arasın-
dadır. Ancak, kredi alan ba-
yanlarımızın girişimcilik ruhu 
ve potansiyeli dikkate alınarak 
verilen kredi tutarı her yıl 1000 
TL’ye kadar artırılabilmektedir.

İdaremiz 2008 yılından 
bugüne Mikro Krediye toplam 
175.000,00 TL tutarında ser-
maye aktarmıştır. Kredi kulla-
nan üye sayımız ise şu anda 
440’tır.

Bu uygulanan sistem 
Birleşmiş Milletler tarafından 
da kabul görmüş bir sistem 

olmakla birlikte, yapılan uy-
gulama neticesinde geri dö-
nüşümün %100 olduğunu 
görmekteyiz. Gerek ilimizde 
gerekse diğer illerde uygu-
lanan bu benzer modellerle 
üyeler hizmet edebilecek hale 
getirilmiştir. 

Sermaye katkısını veren 
Niğde İl Özel İdaresi bütçesi 
içerisinde 2010 yılı için de yine 
Mikro Krediye bir miktar pay 
ayrılmıştır.

Mikro Kredinin amacı 
üretime aktif katılımın sağlan-
masıdır. Amaç belli. Dar ge-
lirliyi girişimci yapmak ve mali 
yönden onlara katkı vermek. 
Projemiz sağlıklı bir biçimde 
devam ediyor, bundan sonra 
da devam edecektir.

Efendim, İdaremizin 
eğitime sağladığı katkıla-
rı nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? Bununla birlikte yine 
Sosyal Devletin bir parça-
sı olarak çeşitli sebeplerle 
sokakta kalmış çocuklara 
Devletin sahip çıkması 
noktasında İl Özel İdare 
eliyle ne gibi çalışmalar 
yapıldı, yapılıyor?

Sosyal Devlet vurgusunu 
iyi anlamamız ve özümse-
memiz gerektiği inancında-
yım. Türkiye Devleti güçlü bir 
Devlettir. Türkiye Cumhuri-
yeti, toplumun huzuru, millî 
dayanışma ve adalet anlayışı 
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içinde, insan haklarına saygılı, 
Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 
Anayasamızın başlangıcında 
belirtilen temel ilkelere daya-
nan, demokratik, lâik ve sosyal 
bir hukuk Devletidir. Bu Devlet 
anlayışının sorumlulukları var-
dır, gereklilikleri vardır. 

Biz Niğde Valiliği olarak, 
Niğde İl Özel İdaresi olarak, 
kısaca Niğde’deki tüm kamu 
kurumları olarak sosyal dev-
letin gerekliliklerini en mun-
tazam şekilde uygulamanın 
gayreti içerisindeyiz. Bu an-
layış ile yaptığımız hizmetlere 
baktığımızda;

İlimiz sosyal hizmetler 
alanında önemli aşamalar 
kaydetmiş bir ildir. Türkiye’de 
ilk defa uygulanan bir model 
ile yetiştirme yurtlarında ka-
lan kız öğrencilerimize “Sevgi 
Evleri Projesi”yle apart evler 
yapılmıştır. Öğrencilerimiz ye-
tiştirme yurdu ortamından 
çıkarılarak bu mekanlara ta-
şınmışlardır. Burada kendilerini 
aile ortamına yakın bir atmos-
ferde bulmuşlardır.

Bildiğiniz üzere ilimize 
çevre ilçe merkezleri ve köy-
lerden eğitim almak için gelen 
ilköğretim ve lise öğrencileri 
bulunmaktadır. Bu öğrenci-
lerimizin ilimize günlük geliş 
gidiş yapma imkanları bulun-
mamaktadır. Gerek maddi açı-
dan, gerekse ulaşım sorunları 
açısından. 

Biz eğitim hizmetlerinin 
sonuna kadar arkasındayız. İl 
merkezine köylerden okumak 
için gelen yavrularımız bizim 
için bir emanettir. Onları en 
iyi şekilde barındırmak ve eği-
tim hayatlarını sürdürmelerine 
katkı sağlamak zorunluluğu-
muz vardır. Çünkü sosyal Dev-
let anlayışı bunu gerektirir.

Buradan hareketle yine İl 
Özel İdare eliyle başlatılan 300 
kişi kapasiteli öğrenci yurdu 

projesini de destekledik. Bu 
yurdumuzu da 2010 yılı içeri-
sinde hizmete alacağız.

Eğitim konusunda da 
son derece olumlu hizmetlere 
imza atan İl Özel idaremiz, bil-
diğiniz üzere bir de anaokulu 
inşaatını tamamlayarak Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne teslim 
etmiştir. Eğitim bizim her za-
man birinci önceliğimiz olmuş, 
bundan sonra da olmaya de-
vam edecektir.”
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Köylerimizde İl Özel 
İdare eliyle yapılan inşaat 
çalışmaları hakkında ne-
ler aktarabilirsiniz?

Yukarıda da belirttim… 
Ülke geneline baktığımda 
şanslı bir il Niğde. Neden 
şanslı? İçme suyu olmayan 
köyümüz yok. Kanalizasyonu 
olmayan köyümüz yok. As-
faltsız köy yolumuz yok. Köy 
meydanlarına ve köy kamusal 
alanlarına kilitli parke döşen-
miştir. Köy konağı olmayan 
köyümüz yok. Köy meydanla-
rına WC ve şadırvan yapılmış-
tır. Tüm köy mezarlıkları ve ca-
mileri onarılmıştır. Tüm köylere 
çocuk oyun grubu kurulmuş-
tur. Tüm bu gelişmeler iftihar 
kaynağımızdır.

Sayın Valim KÖYDES’e 
bir parantez açma gere-
ğini hissediyoruz. Niğde 
ve KÖYDES deyince neler 
söylersiniz?

Bu konuda aslında ra-
kamlar her şeyi ortaya koyu-
yor. Uygulanmaya başladığı 
yıldan bugüne değin KÖYDES 
yüzümüzün akı olmuştur. Bu 
yıldan sonra da geçmiş yıllar-
da olduğu aynı başarıyı tek-
rarlamak için çalışmalarımız 
aralıksız sürüyor. 

KÖYDES’te alınan başarı-

nın sebeplerine baktığımızda, 
projeleri zamanında hazırla-
ma, ihaleleri zamanında ger-
çekleştirme ve koordinasyonu 
görüyoruz. 

Kıt kaynakların etkin kulla-
nımını da yine KÖYDES’te gö-
rüyoruz. 1 lira geliyor, 2 liralık 
iş üretiliyor. Bu nasıl oluyor… 
Düşünceyle, planlamayla… 
KÖYDES Projesinin ilimizde 
sağlıklı bir şekilde yürütülme-
sinde emeği geçen arkadaşla-
rımızın hepsine teşekkür edi-
yorum.

Sayın Valim soruları-
mızı yanıtlayarak bizlere 
zaman ayırdığınız için size 
tekrar teşekkür ediyoruz.

Ben size teşekkür ediyo-
rum.

Röportaj: Bülent TÜFEKÇİ



Niğde Valisi Âlim BARUT 
İl Genel Meclis Binası’nda 
idaremizin tarımsal hizmetler 
alanında geçmiş yıllarda yap-
tığı ve 2010 yılında yapacağı 
çalışmalar hakkında brifing 
aldı. Vali BARUT’un yanısıra 
brifinge İl Genel Meclis Baş-
kanı Nuri AYDUĞAN ve bazı il 
genel meclis üyeleri katıldı.

Niğde İl Özel İdaresi 2009 
yılı tarımsal sulama çalışmaları 
hakkında bilgi veren il özel ida-
re yetkilileri, 2009 yılı içerisinde 
Niğde İl Özel İdaresi Tarımsal 
Hizmetler Müdürlüğü’nce ta-
rımsal desteklemeler dahil top-
lam 19 adet işin yatırım prog-
ramına alındığını belirttiler. Bu 
işlerden Ulukışla İlçesi Hüsniye 

Köyü Sulama Göleti’nin yıllara 
sari olarak ihale edildiğini ve 
2009 yılı ödeneği kullandırı-
larak 2010 yılına işin devrinin 
yapıldığını ifade eden yetkililer. 
2009 yılında planlanan diğer 
tüm işlerin ise tamamlandığını 
kaydettiler. 

Niğde İl Özel İdaresi 2009 
yılında da tarımsal destekle-
melere önem verdiğini vur-
gulayan il özel idare yetkilileri, 
hayvan içme suyu sıvatı, mal-
zeme alımları, tohum alımları 
gibi çeşitli çalışmalarda bulu-
nulduğunu vurguladılar. Yet-
kililer, 2009 yılı içerisinde ise 
tarımsal desteklemelere top-
lam 24.477 TL aktarıldığını dile 
getirdiler. 

2010 yılında yapılacak 
çalışmalara değinen İl Özel 
İdaresi yetkilileri, 109 tarımsal 
sulama talebinin mevcut ol-
duğunu belirterek;

“İdaremizde toplam 109 
adet dilekçe ile sulama projesi 
talebi mevcuttur.

Proje talep edilenlerden;
36 adedinin projesi yapılmış,
31 adedinde proje çalışmala-

rı devam etmekte,
19 adedi olumsuz,
23 adedi ise inceleme aşa-

masındadır.
Ayrıca; toprak tahlil la-

boratuarımızda çiftçilerin 
toprakları tahlil edilmekte ve 
keson kuyulara su kullanım 
izin belgesi verilmektedir. Bu 
işler programlı olmayıp, ge-
len taleplere göre hizmet 
verilmektedir.”dediler.

Yetkililer, Göletlerde 6 
adet hazır projeye 3.729.934 
TL, 9 adet hazırlanacak pro-
jelere 16.280.000 TL olmak 
üzere; toplam 15 adet proje-
de 20.009.934 TL ödeneğe ih-
tiyaç olduğuna vurgu yaptılar.

Vali Âlim BARUT birifing 
sunumunun ardından yaptığı 

Vali Âlim BARUT İl Genel Meclis Binası’nda idaremizin tarımsal 
hizmetler alanında geçmiş yıllarda yaptığı ve 2010 yılında 
yapacağı çalışmalar hakkında brifing aldı.

“Ağırlığı Tarımsal 
Sulamaya Vereceğiz”
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açıklamasında Niğde’nin yol 
ve içme suyunda sorunlarını 
aşmış bir olduğunu her plat-
formda vurguladığını belirte-
rek, 2010 yılında ağırlıklarını 
tarımsal sulamaya verecek-
lerini kaydetti. Tarımsal su-
lamanın önemine değindiği 
açıklamasında Vali BARUT, 
yapılan bu yatırımların sonun-
da idarenin cebine bir kuruş 
bile geri dönmeyeceğini an-
cak çiftçinin hasatında bu 
kazancı görebileceğini ifade 
etti. Su kaynaklarının kıtlaşma 
yönünde bir grafik çizdiği gü-
nümüzde mevcut kaynakların 
en verimli şekilde kullanılma-
sının büyük önem taşıdığını 
belirten Vali Âlim BARUT, 2010 
yılında programlanan göletle-
rin finansmanını sağlamak için 
çalışmaların devam edeceğini 
kaydetti.

Vali Âlim BARUT tarımsal 
sulama ve tarımsal hizmetler 
konusunda yaptığı açıklama-
sında şunları kaydetti;

“Özel  İdaremiz bugün 
bize ilimizin mevcut göletle-
rinin ne durumda olduğu ve 
bundan sonra yapılabilecekler 
hakkında bilgi aktardı. Arka-
daşların hepsine bugüne ka-
dar yaptığı çalışmalardan dola-
yı teşekkür ediyorum. Bundan 
sonra özellikle tarımsal sula-
mada yapacağımız işler çok. 
İlimizin yol-su-kanalizasyon 
sıkıntısı diğer illerle kıyaslan-
dığında yok. Bu memnuniyet 
verici. Bu cümleyi yakın gele-
cekte tarımsal sulama içinde 
kullanabilmek istiyoruz. Bu-
nun için 2010 yılından başla-
yarak tarımsal sulamaya bir 
kat daha fazla ağırlık verece-
ğiz.

Yapılacak küçük ölçekli/
büyük ölçekli göletler, kapalı 
sistemler, yer üstü sulama ka-
nalları ve benzeri tüm işlerde 
öncelik sırasında ihtiyaçlar be-
lirlenecek ve objektif bir biçim-
de karar alınarak sırayla Niğde 
geneli taranacaktır.

Sezon açılmak üzere. 
Bahar geliyor. İdaremiz proje 
hazırlıklarını tamamlamış. Sıra 
sahaya çıkmada. Sahaya çıka-
cağız ve bu bahar döneminde 
extra bir çalışmayla tarımsal 
sulama işlerini hızlandıracağız. 
Finansman noktasında ise 
2010 yılı programı finansma-
nın bir kısmı gerçekleşti. Kalan 
kısmı için de çalışmalarımız 
devam ediyor. 

Yapılan tüm bu sulama sis-
temleri çiftçimiz için köylümüz 
için. Onların zenginliği bizim 
zenginliğimizdir.” 
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İl Genel Meclis Başkanı Nuri AYDUĞAN İl Genel Meclis çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgi-
lendirdi. Meclis Başkanı AYDUĞAN Ocak-Nisan döneminde meclislerinin 4 olağan toplantı yaptığını, 
20 birleşimden ibaret olan bu toplantılarda toplam 36 adet karar alındığını hatırlattı. Alınan kararların 
Niğde ve Niğdeliye hizmet ekseninde olduğunu vurgulayan AYDUĞAN, meclis komisyonlarının hızlı 
ve titiz çalışması neticesinde konuların ivedi bir biçimde mecliste karara bağlandığını ifade etti. Niğde İl 
Genel Meclisi’nde 2010 yılı Ocak-Nisan döneminde alınan kararların özetleri ise şu şekilde:

• İl Özel İdaresi Arkeolog kadrosuna atanan Banu TÖKE’nin atanması hususunda idare tarafın-
dan meclise bilgi verildi.

• Denetim Komisyonuna Muhsin KOÇOĞLU, Sabri BOZDAĞ, Yıldıray UYSAL, Tahsin EREN, Kamil 
DAVARCI’nın seçilmesine.

• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Mütevelli Heyetine üye seçiminin yapılması hususunun 
05.01.2010 tarihinde yapılacak birleşimde değerlendirilmesine.

• İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Genel Meclisince kabul 
edilen  “Su Kullanım İzin Belgesinin Verilmesi ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik.”in 8. mad-
desinin değiştirilmesine.

• Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün ilimiz genelindeki 3 yıllık derslik ihtiyacına 
yönelik hazırlanan 3 yıllık yapım programının kabulüne.

• İlimiz Ulukışla ilçesi Emirler köyünde Emirler göletinin yapımı esnasında malzeme temini için 
2942 sayılı Kanunun 19. maddesine istinaden kamulaştırılan 187 ada, 14 parselde kayıtlı 2297,66 m² 
taşınmazın üzerine şantiye olarak yaptırılan binası ile birlikte Emirler köyü muhtarlığı adına tahsis edil-
mesine.

• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinde hayırsever vatandaşlar arasından 
görev yapacak üyelerin seçilmelerine.

• İlimiz Merkez Dikilitaş ve Himmetli, Bor ilçesi Kavuklu, Çamardı ilçesi Üskül, Ulukışla ilçesi Emirler, 
göletlerinin yapımı esnasında malzeme alımı ve başka nedenlerle kamulaştırılan ancak gerek malzeme 
alımı için gerekse başka nedenlerle göl aynası dışında kalan ve şu anda kullanımına ihtiyaç kalmayan 
taşınmazların satışının yapılması talebinin komisyondan gelecek rapor doğrultusunda değerlendiril-
mek üzere Bütçe ve Plan Komisyonuna havale edilmesine.

• İlimiz Merkez Şahinali Mahallesinde Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, tapuda 20 M III pafta, 
1566 ada, 6 parselde kayıtlı 3.113,16 m² yüzölçümlü arsalı kargir benzin istasyonu ve müştemilatının 
satışının yapılması talebinin  komisyondan gelecek rapor doğrultusunda değerlendirilmek üzere Bütçe 
ve Plan Komisyonuna havale edilmesine.

Niğde İl Genel Meclisi Ocak Nisan döneminde 4 olağan toplantı 
yaptı. Toplantıların 20 birleşiminde toplam 36 karar alındı. 

İl Genel Meclisi’nden 
Haberler
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• İlimiz Ulukışla İlçesi Şeyhö-
merli köyünde tapunun M32c12b 
pafta 159 ada 22 numaralı parselde 
kayıtlı arazi üzerinde akaryakıt, LPG 
istasyonu ve dinlenme tesisi  yapıl-
mak üzere Osman EMEN tarafın-
dan çizdirilen mevzi İmar planının 
onaylanmasına.

• İlimiz Ulukışla İlçe  Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma  Vakıfı 
mütevelli heyetinde görev yapmak 
üzere seçilen Ali UĞURLU istifa et-
miş olduğundan yerine Mustafa 
ALTINÖZ’ün seçilmesine.

• 5263 Sayılı Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Genel Müdür-
lüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 19.maddesine istinaden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Mütevelli Heyetine üye seçiminin 
yapılması ile İl Genel Meclisinin 06.01.2010 gün ve 7 sayılı kararının aynen uygulanmasına.

• İlimiz Merkez Dikilitaş ve Himmetli, Bor ilçesi Kavuklu, Çamardı ilçesi Üskül, Ulukışla ilçesi Emirler, 
göletlerinin yapımı esnasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 19 maddesine istinaden malzeme 
alımı ve başka nedenlerle kamulaştırılan taşınmazların İdarece belirlenecek satış bedeli üzerinden satı-
şının yapılarak elde edilecek gelirin ilimizin öncelikli ihtiyaçlarında kullanılmasına.

• İlimiz Merkez Şahinali Mahallesinde Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait tapuda 20 M III pafta, 1566 
ada, 6 parselde kayıtlı 3.113,16 m² yüzölçümlü kargir benzin istasyonu ve müştemilatının İdarece be-
lirlenecek satış bedeli üzerinden satışının yapılarak elde edilecek gelirin ilimizin öncelikli ihtiyaçlarında 
kullanılmasına.

• İl Özel İdaresinde 3 adet 6 dereceli İç Denetçi kadrosunun ihdasına .

• İl Özel İdaresinde G.İ.H sınıfına ait  5 dereceli 1 adet muhasebeci kadrosunun 3 dereceli 1 adet 
muhasebeci kadrosu ile değiştirilmesini ihtiva eden III sayılı dolu kadro değişikliği cetvelinin kabulüne.

• “TBMM  Üstün Hizmet Ödülü” için aday olarak hayırsever Vatandaşlar Nazmi FİLİBELİ ve Rasim 
DEDE’nin TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kuruluna bildirilmesine.

• Niğde İli, Ulukışla İlçesi,Şeyhömerli Köyü, Çatalarkaç Mevkii, Karaman m32c-126 Pafta 158 Ada 
6 nolu parselde kayıtlı arsa üzerine akaryakıt istasyonu yaptırmak üzere Hasan Çakıcı tarafından verilen 
Akaryakıt ve LPG İstasyonu amaçlı çizilen mevzi imar planının onaylanmasına ilişkin İl Genel Meclisinin 
04/12/2006 tarih ve 144 sayılı kararının iptaline .

• İlimiz Çamardı ilçesi, Bereketli Mahallesi, 7 pafta, 142 ada, 8 parsel numaralı taşınmaz üzerinde 
mülkiyeti “…. Taşınmazın orijinal halleri ile korunması, onarılması, satılmaması ve ziyaretçilere açık tu-
tulması ….”şartı ile ve hibe yoluyla İl Özel İdaresi adına edinilen iki katlı kargir ev ve arsasının hibe eden 
tarafından konulan şartların aynen korunması ve bütün giderleri Belediye Başkanlığına ait olmak üzere 
Çamardı Belediyesine tahsisinin yapılmasına.
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• İlimiz Merkez Ağcaşar köyü sakinlerinden Ramazan BAYRAM’ın içkili restoran yapma talebinin İl 
sınırları ile sorumlu çeşitli işler komisyonuna havalesine.

• İl Özel İdaresi 2009 yılı gelir, giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi ile ilgili denetim ko-
misyonu raporunun İl Genel Meclisinin bilgisine sunulmasına.

• İl Özel İdaresi 2009 yılı Faaliyet programının aynen kabulüne

• İlimiz Merkez Aktaş kasabasında mevcut L33C21A3C ve L33C21B4D imar paftalarında kasa-
ba Belediye Başkanlığınca konut ihtiyacını karşılamak amacı ile ilave imar planı için Mülkiyeti İl Özel 
İdaresine ait 2,4 hektarlık taşocağı vasıflı taşınmazı satın alma talebinin Bütçe ve Plan Komisyonuna 
havalesine

• İl Özel İdaresi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinde bulunan, 44.51.00.12.00. 
01.3.9.5.06.1Taşıt Alımları Kaleminden; 700.000,00-TL. Ödeneğin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün, 
44.51.33.00.04.2.1.11.5.06.5 Hüsniye Sulama Göleti Yapım Projesi  harcama kalemine aktarılmasını 
içeren  kurumsal kodlama cetvellerinin aynen kabulüne.

• İl Özel İdaresinin 6 adet kadro değişikliğini içeren II sayılı boş kadro değişiklik cetvelinin aynen 
kabulüne.

• İlimiz Merkez Çavdarlı Kasabasında kütüphane olarak kullanılmak üzere Belediye Başkanlığı adı-
na tahsis edilen binanın belediye adına tahsisinin kaldırılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler 
ve Yayınlar Genel Müdürlüğü adına tahsisinin yapılmasına.

• İlimiz Valilisi Sayın Âlim BARUT’un başkanı bulunduğu Niğde ili Çevre Koruma Vakfı bütçesinden 
İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılmak üzere 570.000,00.-TL. değerinde araç gereç almak suretiyle İl 
Özel İdaresine hibe edilmiş olduğundan İl Özel İdaresine yapmış olduğu bu önemli katkılarından dolayı 
İl Genel Meclisi olarak şükran duyguları ve teşekkürlerimizin ifadesi olarak temenni kararı alınmasına.

• İlimiz Merkez Ağcaşar köyünde mülkiyeti kendisine ait tapunun L33-b-16-d pafta, 151 ada, 5 
parselde kayıtlı 12071,01 m² yüzölçümlü tarla vasıflı yere içkili restoran yapmayı talep eden köy sakin-
lerinden Ramazan BAYRAM’ın bahse konu alanda içkili yer açtırılması ve içkili yer bölgesi tespit edilmesi 
talebinin reddine.
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• 5302 sayılı İl Özel idaresi Kanununun 25.maddesi gereğince 5 İl Encümen üyeliğine Ahmet BAY-
KAN, Ferhat KAVAKLIOĞLU, Ünal PINAR, Ramazan CEYLAN,  Ali UĞURLU’nun  seçilmesine .

• 5302 Sayılı İl Özel idaresi Kanununun 16. ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. madde-
sine istinaden  ihtisas komisyonlarının seçilmesine .

• İlimiz Merkez Aktaş kasabasında mevcut L33C21 A3C ve L33C21B4D imar paftalarında kasaba 
Belediye Başkanlığınca konut ihtiyacını karşılamak amacı ile ilave imar planı için Mülkiyeti İl Özel İdare-
sine ait 2,4 hektarlık taşocağı vasıflı taşınmazı satın alma talebinin reddine .

• 24.01.2010 tarihinde yapılan görevde yükselme sınavı sonucu İl Özel İdaresinde mevcut muh-
telif kadrolara Valilik onayı ile ataması yapılan personellerin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 
36.maddesi gereğince meclisin bilgisine sunulmasına.

• İl Özel İdaresi boş dolu kadro değişiklik cetvellerinin aynen kabulüne.

• Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Ulukışla ilçesi Emirler köyü 177 ada , 2 parselde kayıtlı 
849,44m² yüzölçümlü taşınmaz ile 184 ada, 83 parselde kayıtlı 3207,17 m² yüzölçümlü taşınmazın 
bedelsiz olarak köy tüzel kişiliği adına tahsisinin yapılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 
havalesine  .

• İl Özel idaresi 2010 yılı ek bütçe taslağının Bütçe Plan Komisyonuna havalesine .

• İl Özel idaresi 2010 yılı ek bütçesinin hazırlandığı şekilde aynen kabulüne.

01.04.2010 tarihinde yapılan meclis toplantısında seçilmiş encümen üyeleri yenilendi. seçilmiş 
encümen üyeliklerine Ahmet BAYKAN, Ferhat KAVAKLIOĞLU, Ünal PINAR, Ramazan CEYLAN ve Ali 
UĞURLU getirildi.

Yeni Encümen Üyeleri 
Göreve Başladı



Vali Âlim BARUT; “İnsanın geleceğini şekillendiren temel 
öğelerden biri eğitimdir. Bizim için su ne kadar önemliyse eğitim 
de o kadar önemlidir. Geleceğimizi sağlam temellere oturtmak 
için ana sınıfından üniversiteye kadar her noktada eğitime destek 
veriyoruz…”

“Eğitimle Geleceğimiz 
Şekillenir”

“Eğitimle Geleceğimiz 
Şekillenir”

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



17Niğde İl Özel İdaresi Dergisi •• www.noi.gov.tr

Vali Âlim BARUT İl Özel 
İdaresi’nin eğitim alanında yap-
tığı çalışmaları dergimize değer-
lendirdi. İnsan hayatında yeri 
tartışma götürmeyecek bir ko-
nunun eğitim olduğunu ifade 
ederek açıklamasına başlayan 
Vali BARUT, Günümüz dünya-
sında ülkelerin uluslararası are-
nada boy göstermesinin son 
teknolojiyi üretmesi ile mümkün 
olabileceğini, bunun da yolu-
nun eğitimden geçtiğini belirtti.

Ülkemizde temel eğitimin 
beş yıldan sekiz yıla çıkarılma-
sı ve okul öncesi eğitimin yay-
gınlaşmasının geleceğin tekno-
lojik şartlarına ayak uydurmak 
için yapılan bir çalışma olarak 
değerlendirilmesi gerektiğinin 
altını çizen Vali BARUT, İl Özel 
İdaresi’nin eğitime yaptığı kat-
kıların gelecek nesillerin daha iyi 
koşullarda eğitim almasını sağ-
lamak için olduğunu kaydetti. 

İl Özel İdaresi’nin eğitime 
katkısının yalnızca derslik inşa 
etmekle sınırlı kalmadığını ifade 
eden Vali Âlim BARUT, okul ön-
cesi eğitim kurumları ve köyler-
den şehir merkezine eğitim için 
gelen öğrencilerin barınmaları 
içinde özel idaresinin çalışmalar-
da bulunduğunu bunun da eği-
timin önemli bir parçası olduğu-

nu kaydetti. Bu noktada 2009 
yılında İl Özel İdare eliyle yapılan 
Cumhuriyet Anaokulu’nun hiz-
mete girdiğini hatırlatan BARUT, 
2010 yılında da 300 kişilik dev 
bir ortaöğretim yurdunun hiz-
mete gireceğini vurguladı. 

2009 yılında İl Özel 
İdaresi’nin eğitime; 59 dersliğin 
yanısıra 6 onarım işi, bir doğal-
gaz tesis yapımı, 1 anaokulu ya-
pımı ve 300 kişilik öğrenci yurt 
yapımıyla katkı sağladığını ifade 
eden Vali Âlim BARUT açıklama-
sında şunları kaydetti;

“İnsana sağlıklı içme suyu 
götüreceksiniz. İnsana temel 
eğitimini vereceksiniz. İnsan için 
su neyse eğitim de odur. İl Mil-
li Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel 
İdaresi eliyle ilimizin eğitim ka-
litesinin yükseltilmesi için çalış-
malarımız aralıksız sürüyor. 

Amaçlarımız neler; Birinci-
si eğitim çağına gelipte okula 
gitmeyen çocuğumuzun bu-
lunmamasını istiyoruz. Bir diğer 
amacımız derslik sayımızın sağ-
lıklı ve kaliteli bir eğitim verilmesi 
standardına getirilmesi istiyo-
ruz. Bir diğeri ülke genelinde 
yapılan başarı sıralamasında ili-
mizi mümkün olduğunca yukarı 
çıkarmak istiyoruz. 
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Eğitim kalitesinin yüksel-
tilmesi, iller sırasında üst basa-
maklara çıkma konusunu Milli 
Eğitim Müdürlüğü ayağında 
değerlendiriyoruz. Derslik ba-
şına düşen öğrenci sayısının 
azaltılması, okulların araç ge-
reç eksiklikleri, okul öncesi ku-
rumlarının yaygınlaştırılması 
konusunda bina tesisi ve okul 
onarımlarını ise İl Özel İdare-
miz ayağında değerlendiriyo-
ruz. 

Eğitime bugüne kadar ne 
kadar destek verirsek verelim 
her zaman 1 lira daha fazlası-
nı verebilirmiyiz? Bir sıra daha 
fazla alabilirmiyiz? Bunun 
hesabını güdüyoruz. Çünkü 

biz bu ülkeyi bu gençlere bu 
çocuklara emanet edeceğiz. 
Ülkemiz bu gençlerin bu ço-
cukların elinde büyüyecek, 
gelişecek. Onlara ne kadar 
büyük imkânlar sunarsak, on-
lara ne kadar farklı eğitim ola-
nakları sunarsak gelecekteki 
Türkiyemiz’in temelleri o denli 
sağlam olacaktır.”

İl Özel İdaresi’nin 2009 
yılında eğitim alanında yaptığı 
harcama miktarlarına da deği-
nen Vali BARUT;

“Yukarıda da ifade etmeye 
çalıştım. Eğitime bugün 10 lira 
katkı dahi sağlasak amacımız 
11 lira olacak. Mevcut bütçe 
imkanları dahilinde eğitime 

maximum payı vermenin gay-
retinde olduk bundan son-
ra da olacağız. İl Özel İdaresi 
olarak 2009 yılında 59 derslik 
yapımına, 6 onarım işine ve 1 
doğalgaz bakımına 4.400.000 
TL harcadık. Ortaöğretim 
yurt binamıza 2009 yılında 
2.374.000 TL harcadık.”

Açıklamasının ikinci bölü-
münde ise İl Özel İdare 2010 
yılı yatırım programına deği-
nen Vali Âlim BARUT;

“Merkez ilçemize 24 ders-
likli ilköğretim okulu yapaca-
ğız. Merkez 19 Mayıs İlköğre-
tim Okulu ve Çiftlik Mustafa 
Kemal İlköğretim Okulu’nun 
onarım çalışmalarını yapa-
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cağız. Bu üç işin proje bedeli 
3.920.000 TL’dir. Bor İlçemiz’e 
600.000 TL proje bedelli 100 
öğrencili bir anaokulu yapaca-
ğız. Merkezde; Alay İköğretim 
Okulu’na 5 ilave derslik, Çayırlı 
Şehit Ayhan Karagöz İlköğre-
tim Okulu’na 18 yeni derslik, 
Çamardı Merkez Mehmet Akif 
Ersoy İlköğretim Okulu’na 6 

ek derslik, Çiftlik Bozköy İlköğ-
retim Okulu’na 5 derslik, Çiftlik 
Murtaza İlköğretim Okulu’na 
5 derslik Ulukışla Yeniyıldız İl-
köğretim Okulu’na 6 derslik 
ve Merkez Dündarlı İlköğretim 
Okulu onarım işi yapılacaktır.

2010 yılında yine okul-
larımızın donatım ihtiyacına 
yönelik olarak 1.500 adet sıra 

yapımı, 200 adet öğretmen 
kürsüsü, 250 adet sınıf dolabı, 
1.000 adet öğretmen sandal-
yesi 50 adet anaokulu malze-
mesi, 30 adet fotokopi ma-
kinası, 100 adet projeksiyon 
cihazı, ve 10 adet de baskı 
makinası alımı özel idare kay-
nakları ile yapılacaktır.”
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Gölet, Hüsniye’nin 
Kaderini Değ iş tirecek

Vali Âlim BARUT Ulukışla İlçesi Hüsniye Köyü’nde inşa edilen göletde 
incelemelerde bulundu. 2010 yılında bitirilmesi planlanan gölet 
hakkında Vali BARUT; “Göletler yaşam kaynağımızdır.” dedi.

Vali Âlim BARUT Ulukışla İlçesi Hüsniye Köyü’nde inşa edilen göletde 
incelemelerde bulundu. 2010 yılında bitirilmesi planlanan gölet 
hakkında Vali BARUT; “Göletler yaşam kaynağımızdır.” dedi.

Vali Âlim BARUT Ulukışla İlçesi Hüsniye Köyü’nde inşa edilen göletde 
incelemelerde bulundu. 2010 yılında bitirilmesi planlanan gölet 
hakkında Vali BARUT; “Göletler yaşam kaynağımızdır.” dedi.
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Niğde Valisi Âlim BARUT Ulukışla İlçesi Hüs-
niye Köyü’ne inşa edilen göletde yerinde incele-
melerde bulunarak, gölet hakkında bilgi aldı. Vali 
Âlim BARUT’a incelemeleri esnasında; Ulukışla 
Kaymakam Vekili Hüseyin ÇAM, Ulukışla İl Genel 
Meclis Üyeleri ve il özel idare yetkilileri eşlik etti.

Vali Âlim BARUT, göletlerin tarım ve hayvan-
cılıkta büyük öneminin olduğunu vurgulayarak, 
inşa edilen göletin yöre halkının su sıkıntısına 
cevap vereceğinin altını çizdi. Suyun her geçen 
gün insan hayatında ve doğal yaşamda önemi-
nin arttığını belirten BARUT, kıt su kaynaklarının 
doğru kullanılması gerektiğinin önemli olduğuna 
değindi. 

Vali Âlim BARUT, Ulukışla İlçesi Hüsniye Gö-
leti hakkında yaptığı açıklamasında; Doğru yerde 
ve doğru proje ile yapılan göletlerin ülkeye katma 
değer sağlayacağını belirtti. Yanlış yerde ve yanlış 
projelerle yapılan göletlerde su bile tutulamadığını 
hatırlatan Vali BARUT, bir işe başlarken en önemli 
unsurun planlama olduğunu kaydetti. Hüsniye 
Göleti’nin de doğru planlama ile 2009 yılında iha-
le edilerek çalışmaların başladığını kaydeden BA-
RUT, 2010 yılı içerisinde göletinin tamamlanarak 
tarımsal sulamaya açılacağını dile getirdi.

Yaptığı incelemeler esnasında Vali Âlim BA-
RUT göletin teknik özellikleri hakkında Niğde İl 
Özel İdare yetkililerinden bilgi aldı. İl Özel İdare 
yetkilileri göletin teknik özellikleri konusunda Vali 
Âlim BARUT’a şunları aktardılar;

“İlimiz Ulukışla İlçesi Hüsniye Köyü’ne inşa et-
tiğimiz göletimizin kret yüksekliği 21,50 metredir. 
Kret uzunluğu 337,85 metre olup, kret genişliği 7 
metredir. 

İnşa edilen Hüsniye Göleti’nde 2.313.200 
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metreküp su tutulması plan-
lanmaktadır. Bu miktarın fay-
dalı hacmi, yani kullanılacak 
net miktar 1.920,340 metre-
küptür. 

Zonlu gövde dolgusuyla 
inşa ettiğimiz bu göletten 300 
ailenin faydalanması planla-
nırken, 2.880 dekar alanın su-
lanması söz konusu olacaktır.

Göletin yaklaşık maliyeti 
KDV dahil 6.140.143 TL ola-
rak hesaplanmıştır. Yapılan 
ihale sonucu %54,84 tenzilat 
ile KDV dahil 2.773.000 TL be-

del üzerinden sözleşme imza-
lanmıştır. Göletin 2010 yılında 
sulamaya açılması planlan-
maktadır.”

Açıklamasına göletlerin 
yörenin can damarları oldu-
ğunu söyleyerek başlayan Vali 
Âlim BARUT şunları kaydetti; 
“Göletler yörenin can dama-
rıdır. Göletlerin doğru yerde 
inşa edilerek uzun dönem-
de fayda sağlaması; göletin 
doğru bir zemine oturtularak, 
doğru bir proje ile yapılmasıyla 
mümkün olur. 

Kışın boşa akıp 
giden sularımızın 
gölet yerlerinde 
depolanmasıyla 
yetersiz sulama 
yapılan mevcut 
meyve bahçeleri 
yeterli sulamaya 
kavuşacağı gibi yeni 
alanların da tarımsal 
sulamaya açılması 
sağlanacaktır. 
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Kışın boşa akıp giden su-
larımızın gölet yerlerinde de-
polanmasıyla yetersiz sulama 
yapılan mevcut meyve bah-
çelerini yeterli sulamaya ka-
vuşacağı gibi yeni alanlar da 
tarımsal sulamaya açılmasını 
sağlayacaktır. Göletler, böl-
gede yapılan hayvancılığa da 
hayvan içme suyu olarak katkı 
sağlayacaktır.”

2010 yılı çalışmalarında 
sulama hizmetlerini öncelik 
olarak belirlediklerini kayde-
den Vali BARUT açıklamasına 

şöyle devam etti;
“İlimizin tüm sorunlarını 

masaya yatırıyoruz. Yine tüm 
girdilerimizi hesaplıyoruz. Bir 
öncelik sırası belirliyoruz. İçme 
suyu ve yol gibi çözdüğümüz 
meseleleri öncelik sırasında 
geri plana atıyoruz. Yapılan 
tüm bu değerlendirmeler ışı-
ğında bu yıl tarımsal sulama 
yılımız olacak. Bu bağlamda 
sulamaya ağırlık vereceğiz. Bu 
yıl Hüsniye Köyümüze inşasını 
yaptığımız bu göleti bitirece-
ğiz. Yöre halkının bu sayede 

hasatta verimi artacak. Göle-
tin planlanan süre içerisinde 
hizmete alınarak köylünün 
yüzünün gülmesi bizim mut-
luluk vesilemiz olacaktır. Göle-
tin şimdiden yöre halkına ha-
yırlı olmasını diliyorum.”
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5302 sayılı yasa çerçeve-
sinde idaremize yol, su, gölet, 
imar, çevre düzeni vb. birçok 
konuda görev ve sorumluluk 
verilmiştir. İdaremiz bu önce-
likli hizmetlerin yanısıra köy-
lünün sosyal ihtiyaçlarına da 
cevap verme konusunda ça-
lışmalarını sürdürmektedir. Bu 
çerçevede köy meydanlarını 
kilitli parke ile ören idaremiz 
köy camilerinin wc ve şadırvan 
ihtiyacını da gidermektedir. 
Yine köy mezarlıklarının ihata 
duvarlarını da elden geçiren 
idaremiz, köy muhtarlarının 
en önemli ihtiyacına da cevap 
verdi ve muhtarı evinde hiz-
met vermekten kurtardı. Köy 
meydanlarına köy konağı inşa 
eden idaremiz böylelikle muh-
tarın daha iyi hizmet verebil-
diği bir mekan oluştururken 
köylünün de fikir alışverişi ya-

pabileceği bir ortam sağladı. 
Köydeki çocukların en bü-

yük ihtiyaçlarından olan park 
sorununu da el atan idaremiz 
köylere oyun grupları kurdu. 
Şehre park ihtiyacını gidermek 
için gelen çocuklar da bu sa-
yede köylerinde gönüllerince 
parklarında eğlenebilecekler. 

Köylere yapılan bu hiz-
metleri Vali Âlim BARUT ve 

İl Genel Meclis Başkanı Nuri 
AYDUĞAN’a sorduk ve onla-
rın bu konulardaki görüşlerini 
aldık.

Vali Âlim BARUT köylü-
nün her şeyin en iyisine lâyık 
olduğunu belirterek;

“Muhtarlarımız geliyor… 
Köylümüz geliyor… İhtiyaç-
larını bizlere bildiriyor. Bu ihti-
yaçlar arasında sıklıkla dile ge-

Muhtar; Konağında, 
Çocuk; Parkında
Muhtar; Konağında, 
Çocuk; Parkında
Niğde İl Özel İdaresi olarak köylerde görev alanımız içerisinde 
birçok hizmete imza attık. Köylere yaptığımız köy konakları ve oyun 
gruplarıyla ülke genelinde pek görülmeyen bir hizmeti de yine köyün 
hizmetine sunduk.
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tirilenlerden iki tanesi; “Sayın 
Valim köyümüzde kendimize 
ait bir yerimiz yok” ve “Köyü-
müzde çocuklarımızı oynata-
cak mekan bulamıyoruz” şek-
lindeydi. 

Hemen durumu de-
ğerlendirdik. Kaynaklarımızı 
kontrol ettik ve planlamamızı 
yaptık. Tüm köylerimize köy 
konağı inşa ettik. Tüm köyle-
rimize oyun grupları kurduk. 
Köylüyü, muhtarı memnun 
ettik.”

İl Genel Meclis Başkanı 
Nuri AYDUĞAN da muhtarla-
rın, köylünün ihtiyacına İl Özel 

İdaresi’nin hemen cevap ver-
diğini belirterek, Meclis olarak 
da köye yönelik hizmet karar-
larının en kısa sürede görü-
şülerek karara bağlandığının 
altını çizdi. İl Genel Meclis Baş-
kanı Nuri AYDUĞAN konuyla 
ilgili şunları kaydetti;

“Köy muhtarı bugüne ka-
dar evinde hizmet veriyordu. 
Belki vatandaş onu her istedi-
ği anda bulamıyordu. İl Özel 
İdaremizin yapmış olduğu bu 
güzel çalışmayla muhtar kö-
yün meydanında kendine ait 
köy konağında olacak. Tüm 
köylü de muhtara istediği 

anda erişebilecek.
Geleceğimizi emanet 

edeceğimiz kıymetli çocukları-
mızın köy yerlerindeki en bü-
yük eksikliklerinden bir tanesi 
çocuk parklarının bulunma-
masıydı. İl Özel İdaremiz bu 
konuya da el atarak köyleri-
mizi oyun gruplarıyla donattı. 
Köylünün yapılan bu hizmet-
lere teveccühü oldukça fazla. 
Çocuk, köyünde parkında oy-
nuyor, orda eğleniyor. Şehir-
deki imkânları köylere taşımak 
mutluluk verici.”
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İdaremizin 2010 Mali Yılı 
Performans Programı Vali Âlim 
BARUT tarafından kamuo-
yuna duyuruldu. Performans 
programının hazırlanma aşa-
malarına değinen Vali BARUT, 
performans programı hazırla-
manın kanuni bir zorunluluk 
olduğunu hatırlattı.

Vali Âlim BARUT konuy-
la ilgili yaptığı açıklamasında 
şunları kaydetti;

“Kamu idareleri 5018 sa-
yılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanununun 9.uncu 
maddesi gereğince gelecek 
beş yıllık döneme ilişkin stra-
tejik plan hazırlarlar. Yine aynı 
kanunun 9.uncu maddesine 
dayanılarak ve 05/08/2008 
tarih ve 26927 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Kamu 
İdarelerince hazırlanacak Per-
formans Programları hakkında 
yönetmelik gereği performans 
programları hazırlarlar.”

Vali BARUT, bu dayanak-
la idaremizin hazırladığı 2010 
Mali Yılı Performans Planı’nın, 
Niğde İl Özel İdaresi Stratejik 
Planı’nda yeralan amaçlara 
ulaşmak için, 2010 yılı içerisin-
de yapacağı faaliyetleri ve yü-
rütülecek projeleri kapsadığını 
ifade etti. 

Hazırlanan performans 
planlarının da duyurulmasının 
yasal zorunluluk olduğuna 
işaret eden Vali Âlim BARUT, 
Kamu İdarelerince Hazırlana-
cak Performans Programla-
rı Hakkında Yönetmeliğin 7. 
maddesinin 5. bendinde; “…
Hazırlanan performans prog-
ramları mahalli idarelerde üst 
yönetici tarafından Ocak Ayı 
içerisinde kamuoyuna duyu-
rulur” hükmüne istinaden ba-
sın toplantısının tertip edildiği-
ni vurguladı.

Vali Âlim BARUT İl Özel 
İdare bütçesinin 2010 yılı için 

20 milyon TL olarak kabul edil-
diğini hatırlatarak yaptığı açık-
lamasında;

“İl Özel İdaresi 2010 Mali 
Yılı Performans programı uya-
rınca hizmetlerini; emniyet 
hizmetleri, sağlık hizmetleri, 
kültür ve turizm hizmetleri, 
çevre ve orman hizmetleri, 
bayındırlık ve iskan hizmetleri, 
sosyal güvenlik ve sosyal yar-
dım hizmetleri, spor hizmet-
leri, eğitim hizmetleri başlığı 
altında verecektir. 

Bu hizmetler Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü, Özel 
Kalem Müdürlüğü, Mali Hiz-
metler Müdürlüğü, Plan Proje 
Yatırım İnşaat Müdürlüğü, İn-
san Kaynakları ve Eğitim Mü-
dürlüğü, Tarımsal Hizmetler 
Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hiz-
metleri Müdürlüğü, Yazı İşleri 
Müdürlüğü, Hukuk Müşavirli-
ği, Afet ve Acil Durum Müdür-
lüğü ve İlçe Özel İdareler tara-

2010 Performans Planı 
Kamuoyuna Açıklandı
Niğde Valisi Âlim BARUT düzenlediği basın toplantısıyla İl Özel İdaresi 
2010 Mali Yılı Performans programını kamuoyuna duyurdu.
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fından gerçekleştirilecektir.
2010 yılında; genel sek-

reterlik ve 9 merkez birim mü-
dürlüğü, 1 hukuk müşavirliği, 
5 ilçe özel idare müdürlüğü, 
organizasyonuyla toplam 241 
işçi, 71 memur 104 araç ve iş 
makinası ile 20 milyon TL tuta-
rında iş ve hizmet gerçekleşti-
rilecektir.  

2010 Mali Yılı Performans 
Programında MOBESE için 
50.000,00 TL, sağlık ocak-
larının bakım ve onarımı için 
100.005,00 TL, ambulans 
alımı için 150.000,00 TL, kül-
tür ve turizm hizmetleri bas-
kı cilt ve tanıtım giderlerine 
100.000,00 TL, ağaçlandır-
ma ve erozyon çalışmalarına 
30.000,00 TL, bayındırlık ve is-
kan hizmetleri büro makine ve 
teçhizat ve akaryakıt alımına 
20.001,00 TL, eğitim hizmet-
leri su, yakacak, elektrik gider-
leri ve okul bakım ve yapımına 
3.113.001,00 TL ödenek ayrıl-
mıştır.

Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü’ne taşıt ve iş ma-
kinası alımına 1.125.004,00 
TL, akaryakıt ve yağ alımla-
rı için 1.300.000,00 TL, ba-
kım onarım ve diğer giderlere 
1.513.624,00 TL, 

Özel Kalem Müdürlüğü 
temsil ağırlama ve cari gider-
lere 350.000,00 TL,

Mali Hizmetler Müdürlü-
ğü Mahalli İdareler Birlikleri ve 
köy yardımlarına 2.275.004,00 
TL, İller Bankası payına 
820.000,00 TL, yedek ödenek-
lere 2.000.000,00 TL olmak 
üzere toplam 5.095.004,00 TL 
ödenek konulmuştur. 

Plan Proje Yatırım ve İnşa-
at Müdürlüğüne 1.020.004,00 
TL ödenek aktarılmış, bunun 
555.001,00 TL’si kanalizasyon 
tesis yapım ve onarımlarına, 
455.003,00 içme suyu bakım 
ve onarımlarına, 10.000,00 
Demirkazık Helikopter pistine 
ayrılmıştır. 

İnsan Kaynakları Müdür-
lüğü personel cari giderlerine 
1.908.919,00 TL tahsis edil-
miştir.

Tarımsal Hizmetler 
Müdürlüğü’ne sulama suyu 
kanal gölet bakım ve onarım-
larına 970.011,00 TL, tarım 

ve hayvancılığı geliştirmeye 
520.000,00 TL, 

Yol ve Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü köy yolları bakım 
ve onarımına 1.074.984,00 
TL, parke taşı ve park yapım 
projesine 400.000,00 TL, Yazı 
İşleri Müdürlüğü il genel mec-
lis ve il encümeni üyeleri cari 
giderlerine 315.000,00 TL 
ödenek konulmuştur.

İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürlüğü Coğrafi bilgi siste-
mi Projesi’ne 55.003,00 TL, İl 
Çevre Düzen ve Planı uygula-
masına 20.000,00 TL, 

Hukuk müşavirliği mah-
keme ve harç giderlerine 
55.000,00 TL, 

Afet ve acil Durum Yöne-
tim Planlamasına 5.020,00, 

Altunhisar, Bor, Çamardı, 
Çiftlik ve Ulukışla ilçe özel ida-
relerine 621.415,00 TL ödenek 
aktarılmıştır.
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Mikro Krediye 
  Toplam 175.000 TL 
Vali Âlim BARUT, idaremizin yürüttüğü mikro kredi çalışmalarını 
yerinde inceledi. BARUT, 2008 yılından bugüne mikro krediye Niğde 
Özel İdaresi’nin 175.000 TL sermaye aktardığını belirtti

Vali Âlim BARUT Mikro 
Kredi Ofisi’ni ziyaret ederek 
Niğde İl Özel İdaresi’nin mik-
ro kredi çalışmaları hakkında 
bilgi aldı. 

5302 sayılı İl Özel İdare 
Yasası’nın “İl Özel İdaresinin 
Görev ve Sorumlulukları” baş-
lıklı 6. maddesinin a fıkrasında 
mikro kredi konusunda il özel 
idarelere sorumluluk verilmiş-
tir.

Vali Âlim BARUT ziyareti 
esnasında bir açıklama yapa-
rak, Niğde İl Özel İdaresi’nin 
2008 yılında Türkiye İsrafı Ön-
leme Vakfı ile yaptığı protokol 
çerçevesinde mikro kredi ça-
lışmalarını sürdürdüğünü dile 
getirdi. 

Açıklaması çerçevesinde 
mikro kredinin kapsamı konu-
sunda da bilgi veren Vali Âlim 
BARUT şunları kaydetti;

“Mikro Kredi dar gelirli ka-
dınların kendi kendilerine gelir 
getirici faaliyette bulunmala-
rına imkan sağlayan teminat 
ve kefalet istenmeden verilen 
küçük bir sermayedir.

Mikro Kredi, teminatsız 
ve kefaletsiz kredi almak için, 
aynı mahallede oturan ben-
zer ekonomik ve sosyal şart-
ları taşıyan asgari beş bayanın 
bir araya gelmesiyle oluşturu-
lan gruba verilmektedir. Grup 
üyelerinin hepsine ayrı ayrı 
mikro kredi verilir.

İlk yıl için öngörülen kredi 
tutarı 100 ile 700 TL arasında-
dır. Ancak, kredi alan bayan-
larımızın girişimcilik ruhu ve 
potansiyeli dikkate alınarak 
verilen kredi tutarı her yıl 1000 
TL’ye kadar artırılabilmekte-
dir.”
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Açıklamasının ikinci 
bölümünde Niğde İl Özel 
İdare’sinin Mikro Krediye sağ-
ladığı desteğe dikkat çeken 
Vali Âlim BARUT ;

“idaremiz 2008 yılından 
bugüne Mikro Krediye toplam 
175.000,00 TL tutarında ser-
maye aktarmıştır. Kredi kulla-
nan üye sayımız ise şu anda 
440’tır. 

Bu uygulanan sistem 
Birleşmiş Milletler tarafından 

da kabul görmüş bir sistem 
olmakla birlikte, yapılan uy-
gulama neticesinde geri dö-
nüşümün %100 olduğunu 
görmekteyiz. Gerek ilimizde 
gerekse diğer illerde uygu-
lanan bu benzer modellerle 
üyeler hizmet edebilecek hale 
getirilmiştir. 

Sermaye katkısını veren 
Niğde İl Özel İdaresi bütçesi 
içerisinde 2010 yılı için de yine 
Mikro Krediye bir miktar pay 

ayrılmıştır.”
Açıklamasının son bölü-

müne üretime aktif katılma-
ya değinen Vali Âlim BARUT 
“Mikro Kredinin amacı üretime 
aktif katılımın sağlanmasıdır. 
Amaç belli. Dar gelirliyi giri-
şimci yapmak ve mali yönden 
onlara katkı vermek. Projemiz 
sağlıklı bir biçimde devam edi-
yor, bundan sonra da edecek-
tir” 
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İl Encümeni Ocak Nisan dönemi içerisinde 16 toplantı yaptı. Yapılan toplantılarda toplam 120 ka-
rar alındı. Dönem içerisinde alınan kararlarda ekonomik ömrünü doldurmuş araçların satışı hakkında 
alınan kararlar ve satışı yapılan araçlar şu şekildedir.

1975 Model 75-47046 Caterpıllar   Motor Screyper, 
1975 Model 75-47045 Caterpıllar  Motor Screyper, 
1998 Model 98-40016 Samsung  SE-210 LC-3 Ekskavatörün  (Soosan SB-60 Kırıcı ile birlikte) 
1976 Model 51 DT 527 Plakalı Mercedes LK-1513 Damperli Kamyonun  
1976 Model 51 DT 539 Plakalı  Mercedes LK-1513 Damperli  Kamyonun  
1976 Model 51 DT 535 Plakalı  Mercedes LK-1513 Damperli  Kamyonun  
 1976 Model 51 AR 756 Plakalı Mercedes LK-1513 Damperli Kamyonun   
1977 Model 51 DT 538 Plakalı   Mercedes LK-1513 Damperli  Kamyonun   
1989 Model 51 AE 277 Plakalı   Desoto AS 900 (Çift Kabinli) Kasalı Kamyonun  

Ekonomik Ömrünü 
Dolduran Araçlar Satıldı
İl Encümeni idaremize ait ekonomik ömrünü doldurmuş araçların 
satışı hakkında karar aldı. Çalıştırılması ekonomik olmayan araçlar 
satılarak yeni araçlar makine parkına kazandırılacak



1976 Model 76-50074 Air-man  ( PDR 370) Syy. Kompresörün  hurda olarak
1976 Model 76-50177 Air-man ( PDR 370) Syy. Kompresörün  hurda olarak 
1976 Model 76-50076 Air-man  ( PDR 370) Syy. Kompresörün  hurda olarak taliplilerine   satışı 

yapılmış olup,
Talipli bulmayan 7 adet iş makinesinden  1986 Model 86-25147 Caterpıllar D7G Dozer, 1986 

Model 86-25149 Caterpıllar  D7G Dozer, 1986 Model 86-25150 Caterpıllar  D7G Dozer, 1986 Model 
86-25006 Fiat Allis  FD 20 Dozer, 1990 Model 90-40001 Komatsu PC 200-5 Ekskavatör, 1985 Model 
51 DP 109 Plakalı   Fiat Roley tanker, 1984 Model 51 DP 591 Plakalı   Boronkay Semi Treylerin  mu-
hammen bedellerinin  %20 oranında düşürülmek suretiyle satışı yapılmak üzere  2886 Sayılı Devlet 
İhale Kanununun 45.a maddesi gereğince 17.03.2010 Çarşamba günü saat 10.30’da tekrar ihaleye 
çıkarılmasına karar verildi.

17.03.2010 gününde yapılan ihale sonucunda da; 
1986 Model 86-25147 Caterpıllar   D7G Dozer,
1986 Model 86-25150 Caterpıllar D7G Dozer,
1986 Model 86-25006 Fiat Allis FD 20 Dozer,  
1985 Model 51 DP 109 Plakalı Fiat Roley tanker,
1984 Model 51 DP 591 Plakalı Boronkay Semi Treyler, taliplilerine satışı yapılmıştır.       
Talipli bulmayan  1986 Model 86-25149 Caterpıllar D7G Dozer ile  1990 Model  90-40001 Ko-

matsu PC 200-5 Ekskavatör ise 2886 sayılı DİK’nun 71.maddesinin (1) bendi gereğince  Bor Belediye 
Başkanlığına satışının yapılmasına karar verilmiştir. 
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Vali Âlim BARUT, İl Genel Meclis 
Başkanı Nuri AYDUĞAN, il genel meclisi 
üyeleri, AK Parti İl Başkanı Yaşar ATAÇ, il 
özel idare yetkilileri ve personelinin katı-
lımıyla dün İl Özel İdaresi Hizmet Binası 
Bahçesi’nde düzenlenen törenle 5 yeni 
araç, filomuza katıldı.

Araçların açılış töreninde bir konuş-
ma yapan Vali Âlim BARUT, Niğde’ye 
geldiği  günden beri Niğde’ye hizmet 
etmek için çaba gösteren bir İl Genel 
Meclisi, bir İl Özel İdaresi bulduğunu 
belirterek;

“Niğde’ye geldiğim günden beri 
Niğde’ye her alanda hizmet etmek is-
teyen bir İl Genel Meclisi, bir sekreterlik 
gördüm. Bizim de amacımız Niğde’ye 
hizmet. Bu doğrultuda yapılan çalış-
maların önünü açıyoruz. Çevre Koru-
ma Vakfı Mütevelli Heyeti’nin, İl Genel 
Meclisi’nin tüm üyelerinin ortak görü-
şüyle bu araçları İl Özel İdaremizin ma-
kine parkına kazandırdık. 

Yeni Araçlar Törenle 
Hizmete Girdi

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ TARAFINDAN HİBE EDİLEN
ADI : BMC PRO 935 8X4 KAMYON
ADEDİ : 2 ADET
TOPLAM FİYATI : 265.000 TL

TEKNİK ÖZELLİKLER
MOTOR : CUMMİNS 350 EURO 1 MOTOR
YAKIT : 6 SİLİNDİRLİ DİZEL
MOTOR GÜCÜ : 2100d/d da 251,7 KW
VİTES : 16+2 MANUAL VİTES
DİREKSİYON : İNTEGRAL TİP HİDROLİK DİREKSİYON
FREN SİSTEMİ : ABS VE ASR’Lİ TAM HAVALI KURU SERVİS FRENİ
AZAMİ AĞIRLIK : 32.000 KG
İLAVE EKLENTİ : KUVET TİPİ DAMPER YAPILACAKTIR

ÇEVRE KORUMA VAKFI TARAFINDAN HİBE EDİLEN
ADI : BMC PRO 827 4X2 KAMYON
ADEDİ : 2 ADET
TOPLAM FİYATI  : 192.000 TL 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
MOTOR :CUMMİNS 260 EURO 1 MOTOR
YAKIT : 6 SİLİNDİRLİ DİZEL
MOTOR GÜCÜ : MOTOR GÜCÜ 2200d/d da 194 KW
VİTES : 9+1 MANUAL VİTES
DİREKSİYON : İNTEGRAL TİP HİDROLİK DİREKSİYON
FREN SİSTEMİ : TAM HAVALI KURU SERVİS FRENİ
AZAMİ AĞIRLIK : 18.000 KG
İLAVE EKLENTİ : MICIR SERİCİ TERTİBATI OLACAKTIR
 
ÇEVRE KORUMA VAKFI TARAFINDAN HİBE EDİLEN
ADI : LEVEND 3,0 MDT AÇIK KASALI KAMYONET
ADEDİ : 1 ADET
TOPLAM FİYATI  : 27.000 TL 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
MOTOR : NİSSAN 3 Lt 
YAKIT : 4 SİLİNDİRLİ DİZEL
MOTOR GÜCÜ : MOTOR GÜCÜ 3800d/d da 74 KW
VİTES : 5+1 MANUAL VİTES
DİREKSİYON : İNTEGRAL TİP HİDROLİK DİREKSİYON
AZAMİ AĞIRLIK : 3.500 KG
TAŞIMA KAPASİTESİ : 2500 KG

ARAÇLARIN TOPLAM BEDELLERİNİN İCMALİ
BMC PRO 935 KAMYON 2 ADET 265.000 TL
BMC PRO 827 KAMYON 2 ADET 192.000 TL
LEVEND 3,0 MDT 1 ADET 27.000 TL
DAMPER VE MICIR SERİCİ 101.800 TL
GENEL TOPLAM 585.800 TL
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Biz atıl duran bir kaynağımızın 
olmasını istemiyoruz. İş yapmayan, 
verim alamadığımız araçlar, banka-
da duran paramız… Bunları aktif 
olarak kullanmak istiyoruz. İl Encü-
men kararıyla İl Özel İdaresi makine 
parkında bulunan eski araçların sa-
tışı gerçekleştirildi. Bu yeni araçlarla 
da makine parkımız güçlendi genç-
leşti.” dedi.

Açılış esnasında bir basın men-
subunun “İl Özel İdaresi’nin mevcut 
makina parkı köylere hizmet götür-
mede yeterli mi” sorusuna karşı Vali 
BARUT;

“Bu yaz yapacağımız çalışmala-
rın hepsini belirledik. Bu işler için ne 
kadar iş makinasına ihtiyaç var bu-
nun planlamasını da yaptık. Mevcut 
makine parkıyla ilgili bana gelmiş bir 
eksiklik yok. Köylerimize hizmet gö-
türmede makina parkımız yeterlidir. 
Ancak gençleştirme çalışmalarınız 
sürekli devam edecektir.”  dedi.
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Niğde İl Özel İdaresi hizmet binası bahçesin-
de düzenlenen törenle, Niğde İl Özel İdaresi’nin 
Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla tedarik ettiği iki 
adet ambulans yapılan protokolle Niğde İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Vali Âlim BARUT’un yanısıra İl Genel Meclis 
Başkanı Nuri AYDUĞAN, il genel meclis üyeleri 
ve kurum müdürlerinin hazır bulunduğu tören-
de Vali BARUT bir konuşma yaptı.

BARUT, insan hayatında sağlığın önemini 
vurguladığı konuşmasında, il özel idaresi eliyle 
alınarak İl Sağlık Müdürlüğü’ne devredilen am-
bulanslarla hasta nakil sürelerinde Avrupa stan-
dardına erişilmeye çalışılacağını kaydetti. Şehir 
merkezinden 4 dakika köylerden ise 24 dakika 
gibi bir süre içerisinde hastaların sağlık kuruluş-
larına naklinin hedeflendiğinin altını çizen Vali 
BARUT, çalışmaların bu doğrultuda devam etti-
ğini kaydetti. 

Sağlık araçlarının kullanılmasını insan olarak 
gönüllerinin arzulamadığını dile getiren BARUT, 
günümüz şartlarında bunun mümkün olmadı-
ğının altını çizdi. Ambulansların hayat kurtarma 
vesilesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade 
eden Vali BARUT;

“İnsan hayatında sağlık önemli bir yer tutar. 
Sağlığımız iyi olmazsa üretemeyiz kazanamayız. 
Sağlıklı genç nesillerle ileriye güvenle bakabiliriz. 
İl Özel İdare eliyle alınan bu ambulansları İl Sağ-

lık Müdürlüğüne teslim etmek için toplandık bu-
rada. Ambulansların hayırlı olmasını diliyorum.

Sağlık alanına İl Özel İdaresinin verdiği katkı-
lar devam ediyor. Gönül ister ki bu iki ambulans 
hiç kullanılmasın. Ancak günümüzde bu müm-
kün değil. Umuyoruz ki bu ambulanslarımız can 
kurtarmaya vesile olur.”dedi.

İl Özel İdaresine 257.664.80 TL’ye maloalan 
ambulansların zemin kaplaması, antibakteriyal 
olup içerisinde oksijen tüpü, portatif aspritör 
bulunmaktadır. Ambulanslar, telsiz sistemli tam 
teşekküllüdür. 

Niğde İl Özel İdaresi 2009 yılı 
bütçesinden Devlet Malzeme Ofisi 
kanalıyla aldığı iki adet ambulansı 
protokol karşılığında İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne teslim etti.

Sağlığa Bir Katkı Daha
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Vali Âlim BARUT, Çiftehan 
Sosyal Tesisleri’nde yapılan 
dere ıslah çalışmalarını yerin-
de inceledi. İl Özel İdaresi’nce 
dereye yerleştirilen 1,5x1,5x1 
metre boyutundaki prefabrik 
kutu menfezlerle dere yata-
ğının üstü kapalı hale getirile-
cek. Derenin üstünün kapatıl-
masıyla birlikte dolgu yapılarak 
çevre düzenlemesi yapılacak. 
Yapılan bu çalışmalarla dere 
yatağından gelen koku ve 
benzeri tehditler bertaraf edi-
lecek ve dere üzeri park haline 
getirilerek çevre düzenlemesi 
yapılacaktır.

Vali Âlim BARUT, derenin 

üzerinde yapılan çalışmala-
rı yerinde inceleyerek, yaptığı 
açıklamasında derenin üze-
rinin kapatılmasının insan 
sağlığı için önemli olduğunu 
vurgulayarak, dere yatağının 
üzerinin kapatılmasının ardın-
dan çevrede peyzaj çalışmala-
rının yapılacağını ifade etti.

Vali Âlim BARUT konuy-
la ilgili yaptığı açıklamasında 
şunları kaydetti;

“Çalışmalar hem insan 
sağlığı için hem de çevre dü-
zenlemesi için faydalı olacak-
tır. Yapılan çalışma neticesinde 
dere yatağından kaynaklı olu-
şabilecek hastalık ve kokunun 

önüne geçileceği gibi, derenin 
üzerinin kapanmasıyla birlikte 
yapılacak park alanıyla bulun-
duğumuz bu yer bir mesire 
alanına dönüşebilecektir.

İl Özel İdaresi ekipleri-
mizce dere yatağına şu ana 
kadar 50 adet prefabrik kutu 
menfez döşenmiş olup, yakla-
şık 100 adet daha döşenmesi 
planlanmaktadır.”

Çiftehan’da Çevre 
Düzenlemesi
Çiftehan’da Çevre 
Düzenlemesi
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Köylerin Altyapısının 
Desteklenmesi Projesi 2010 
yılı ödenekleri belli oldu. İli-
mize ayrılan ödenek miktarı 
2.229.802 TL olurken, ödene-
ğin il içinde dağılımını yapmak 
üzere İl Tahsisat Komisyonu 

Valilik Toplantı Salonu’nda Vali 
Âlim BARUT başkanlığında 
toplandı. 

İl Tahsisat Komisyon top-
lantısına Vali Âlim BARUT’un 
yanısıra; İl Genel Meclis Baş-
kanı Nuri AYDUĞAN, Bor Kay-

makamı Kemalettin SAKİN, 
Altunhisar Kaymakamı Selim 
ÇOMAKLI, Çiftlik Kaymaka-
mı Mehmet PARLAK, Ulukışla 
ve Çamardı Kaymakam Vekili 
Hüseyin ÇAM ve İl Özel İdare 
yetkilileri katıldı.

KÖYDES’ten Niğde’ye 
2.229.802 TL
Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi 2010 yılı ödenekleri belli 
oldu. İl Tahsisat Komisyonu  Vali Âlim BARUT başkanlığında toplanarak 
ilimizde KÖYDES kapsamında yapılacak işleri kararlaştırdı
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Toplantın açılışında bir 
açıklama yapan Vali Âlim BA-
RUT, 2010 yılı KÖYDES öde-
neklerinin belli olduğunu ha-
tırlatarak;

“2010 yılı Köylerin Altya-
pısının Desteklenmesi Projesi 
ödenekleri belli olmuştur. Bu-
nunla ilgili Yüksek Planlama 
Kurulu kararı Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü’nün web 
sayfasında yayınlandığı gibi 
illere de gönderilmiştir. İlimize 
2.229.802 TL ödenek aktarıl-
mıştır. İl Genel Meclis Başka-
nımız, Kaymakamlarımız ve 
İl Özel İdare yetkilileri ile top-
lanmış bulunmaktayız. İlimize 
ayrılan bu ödenekle hangi iş-
leri yapacağız, ona bakacağız. 
Ben şimdiden ilimize ayrılan 
bu ödenekle yapılacak hiz-
metlerin hayırlı olmasını diliyo-
rum.” 

Yapılan toplantı netice-
sinde 2010 yılı KÖYDES kap-
samında şu işlerin yapımına 
karar verildi;

İ çme suyu sektöründe;
Bor İlçesi Okçu Köyü, Bor 

İlçesi Tepeköy Köyü ve Çiftlik 
İlçesi Ovalıbağ köyleri içme 
suyu şebekelerinin tesis geliş-
tirme projeleri için KDV dahil 
485.360 TL tutarındaki yakla-
şık maliyete karşılık KDV dahil 
225.000 ayrılmasına,

Köy yolları sektöründe;
Keşif bedeli KDV dahil 

4.861.600 TL’ye karşılık, KDV 
dahil toplam 1.354.802 TL 
ödenek ayrılmasına ve bu 
ödenek ile 900.000 TL’ye as-
falt alımı, 454.802 TL’ye ise 
akaryakıt alımı yapılmasına 
karar verilmiştir. 

Ayrıca; 32 km 1. kat asfalt 
kaplama, 38 km 2. kat asfalt 
kaplama ve 36 km onarım iş-
leri yapılması planlanmıştır. 

Tarımsal sulama 
sektöründe;

Çamardı İlçesi Bekçili 
Köyü ve Ulukışla İlçesi Çifteköy 
Köyü’ne küçük ölçekli sulama 
göleti yapılması için KDV dahil 
1.310.692 tutarındaki yakla-
şık maliyete karşılık KDV dahil 
650.000 TL ayrılmasına, 

Vali Âlim BARUT İl Tahsi-
sat Komisyonu toplantısı son-
rasında ise şunları kaydetti;

“Arkadaşlarımızla ilimi-
ze yapılacak işlerin tamamı-
nı ele aldık. Önceliklerimizi 
belirledik ve yukarıda sayılan 
işleri yapmayı kararlaştırdık. 
İlimize KÖYDES kapsamında 
gelen 2.229.802 TL ye karşı-
lık 6.587.652 TL tutarında iş 
yapılacaktır. Bu son derece 
önemlidir. 1 liraya 3 liralık iş 
yapacağız.

Bilindiği üzere Niğde, 
KÖYDES’te ülke genelinde 
parmakla gösterilen iller ara-
sındadır.  Bu yıl da düğmeye 
erken bastık ve planlanan iş-
lerin ihale süreçlerini en kısa 
süre içerisinde tamamlayarak 
KÖYDES projesini Haziran Ayı 
içerisinde tamamlamayı he-
defledik. Bu hedef doğrultu-
sunda çalışacağız.”
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Vali Âlim BARUT idare-
mizin Çamardı İlçesi’nde inşa 
ettiği Eynelli Sulama Göleti, 
Mahmatlı Sulama Göleti ve 
Yeniköy Sulama Göleti’nde in-
celemelerde bulunarak, gölet-
lerin teknik özellikleri hakkında 
yetkililerden bilgi aldı.

Çamardı İlçesi Sulama 
Göletleri gezisine Vali Âlim 
BARUT’un yanısına AK Parti 
Milletvekilleri İsmail GÖKSEL, 
Muharrem SELAMOĞLU, İl 
Genel Meclis Başkanı Nuri AY-
DUĞAN, AK Parti İl Başkanı 
Yaşar ATAÇ, Bor Belediye Baş-
kanı Sıtkı ERAT, İl Genel Meclis 
üyeleri ve il özel idare yetkilileri 
katıldı.

Gezisi esnasında tarım-
sal sulamanın önemine vurgu 
yapan Vali Âlim BARUT, tarım-
sal sulama yatırımlarının ülke 
ekonomisi, çiftçi için son dere-
ce önemli olduğuna değindi. 
Niğde İl Özel İdaresi’nin yap-
tığı gölet çalışmaları ile üre-
tenin yüzünü güldürdüğünü 
hatırlatan BARUT, su olmazsa 

yaşamın da olmayacağını kay-
detti.

İnşa edilen göletler hak-
kında Vali Âlim BARUT’u bil-
gilendiren İl Özel İdare yetki-
lileri göletlerin teknik özellikleri 
hakkında şunları kaydettiler;

“Eynelli Sulama Göleti’nin 
yapımına 2007 yılında başlan-
mış olup 2008 yılında gölet 
sulamaya açılmıştır. 28 metre 
kret yüksekliği olan göletimi-
zin kret uzunluğu 260 metre-
dir. 3.061.723 metreküp de-
polama hacmine sahip olan 
göletimizden 250 aile fayda-
lanmaktadır. Eynelli Sulama 
Göletimizin 2009 yılı rakamla-
rıyla yaklaşık maliyeti KDV da-
hil 5.151.347 TL olarak hesap-
lanmış olup, göletimiz KDV 
dahil 2.189.016 TL sözleşme 
bedeli ile ihale edilmiştir.

Mahmatlı Sulama 
Göleti’nin yapımına 2006 yı-
lında başlanmış olup 2007 yı-
lında gölet sulamaya açılmıştır. 
23 metre kret yüksekliği olan 
göletimizin kret uzunluğu 

284 metredir. 697.773 metre-
küp depolama hacmine sahip 
olan göletimizden 174 aile 
faydalanmaktadır. Mahmatlı 
Sulama Göletimizin 2009 yılı 
rakamlarıyla yaklaşık maliyeti 
KDV dahil 3.055.820 TL olarak 
hesaplanmış olup, KDV dahil 
2.142.660 TL sözleşme bedeli 
ile ihale edilmiştir.

Yeniköy Sulama Göleti’nin 
yapımına 1995 yılında baş-
lanmış olup 2005 yılında gö-
let sulamaya açılmıştır. 33,50 
metre kret yüksekliği olan 
göletimizin kret uzunluğu 
340 metredir. 1.919.870 met-
reküp depolama hacmine 
sahip göletimizden 150 aile 
faydalanmaktadır. Yeniköy 
Sulama Göletimizin yaklaşık 
maliyeti 2009 yılı rakamlarıyla 
KDV dahil 6.831.123 TL olarak 
hesaplanmış olup, KDV dahil 
5.564.633 TL sözleşme bedeli 
ile ihale edilmiştir.”

Vali Âlim BARUT göletler 
hakkında aldığı teknik bilginin 
ardından yaptığı açıklamasın-

Vali BARUT
Sulama Göletlerini Gezdi
Vali Âlim BARUT İdaremizin Çamardı İlçesi’nde inşa ettiği göletlerde 
incelemelerde bulunarak, göletler hakkında yetkililerden bilgi aldı
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da şunları kaydetti;
“Tarımsal sulama ülke 

ekonomisi için önemlidir. Köy-
deki çiftçimiz için ise bir kat 
daha fazla önemlidir. Çiftçi 
ekecek, ektiğini sulayacak, 
hasat mevsimi ürününü ala-
cak. Sulama yapamazsa ve-
rim alamaz. Verim alamazsa 
ekonomik durumu kötüleşir. 
Bir sonraki yıl tohumluğunu 
almakta zorlanır.

Biz çiftçimize üretenimi-
ze destek olmak için sulama 
diyoruz. Bugün, geçtiğimiz 
yıllarda özel idare eliyle yaptı-
rılan göletlerimizi geziyoruz. 
Göletlerin son durumlarını in-
celiyoruz. Bu yıl sulama sıkın-

tısı yaşayan bazı köylerimizin 
gölet sıkıntılarını çözmek için 
hummalı bir çalışmaya girece-
ğiz. Bunlardan birisi de Hüsni-
ye Köyü Göleti olacak. Göleti 
bu yıl bitirmeyi planlıyoruz. 
Bunun yanısıra elimizde hazır 
dokuz adet gölet projemiz var. 
Kaynak buldukça bu projeleri-
mizi de hayata geçireceğiz. “

Yeni açılan göletlerle mev-
cut sahaların sulama sorunu 
ortadan kalkarken yeni alanlar 
da sulama imkanına kavuş-
maktadır. Bizim tek isteğimiz, 
tek düşüncemiz var köylünün 
köyünde refah seviyesi yüksek 
olarak yaşamasıdır. Bunun için 
de ne gerekiyorsa yapılmak-

tadır bundan sonra da yapıla-
caktır.”

Bor İlçesi Kılavuz Köyü’ne 
de gezi esnasında uğra-
yan heyet, Kılavuz Köyü 
Muhtarlığı’nın gölet talebini 
de yerinde ele aldı ve gölet ya-
pılması planlanan saha üze-
rinde incelemelerde bulun-
du. Vali Âlim BARUT, Kılavuz 
Köyü’nde yaptığı açıklamasın-
da “Gölet talebiniz değerlen-
dirilecek. Göletin yerine baka-
cağız. Zeminini inceleyeceğiz. 
Su tutma sorunu yoksa bütçe 
imkanları dahilinde köyünüze 
gölet yapılmasını planlamaya 
alacağız.” dedi.
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İdaremiz teknik personel yelpazesini geliştir-
mek ve güçlendirmek için bünyesine kattığı on 
bir aday memurun temel ve hazırlayıcı eğitimini 
tamamladı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı ile geçtiğimiz 
yıl içerisinde idaremize avukatlık branşında iki, 
maden mühendisliği, şehir plancısı, sanat tarih-
çisi, elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar 
mühendisliği, harita mühendisliği, mimar, kim-
ya mühendisi ve arkeolog branşlarında ise birer 
personelin yerleştirilmesi yapılmıştı.

Aday memurların, temel eğitim ve hazırla-

yıcı eğitim olmak üzere iki aşamalı eğitime tabi 
tutularak, bu eğitimler neticesinde çoktan seç-
meli sınav ile değerlendirmeleri yapıldı. Sınavlar 
neticesinde başarılı olan adayların asalet işlem-
leri tamamlanacaktır.

Adaylara temel eğitimde Anayasa, Milli Gü-
venlik Bilgisi, İnkılap Tarihi, Devlet Teşkilatı gibi 
konularda dersler verilirken, hazırlayıcı eğitimde 
ise idaremizin mevzuatına yönelik eğitim verildi.

Aday Memurların Eğitim 
Heyecanı
Kamu Personeli Seçme Sınavı ile kurumumuza yerleştirilen on bir 
aday memurun temel ve hazırlayıcı eğitimi tamamlandı
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Vali Âlim BARUT, Niğde Belediye Başka-
nı Faruk AKDOĞAN ve İl Genel Meclis Başkanı 
Nuri AYDUĞAN’ın katılımıyla idaremizde yangın 
söndürme tatbikatı yapıldı.

27.11.2007 tarihinde kararlaştırılan Binala-
rın Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 
usul ve esasları doğrultusunda İl Özel idaresi 
bünyesinde genel korunma konularını, yangın 
öncesi ve sonrası alınacak tedbirlerin organizas-
yonunu da kapsayacak şekilde yangın söndür-
me tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta; yangına elverişli yanıcı sıvıların 
depolandığı doldurulduğu ve nakledildiği akar-
yakıt istasyonu, asfalt tankları, atölye ve ilgili 
birimleri motorhane, elektrikhane, marangoz-
hane, lastikhane, döşemehane, boyahane gibi 
olası yerlere dikkat çekilerek bu konuda personel 
bilgilendirildi. 

İdaremiz hizmet binası sahasında yapılan 
tatbikata Vali Âlim BARUT, Niğde Belediye Baş-
kanı Faruk AKDOĞAN, İl Genel Meclis Başkanı 
Nuri AYDUĞAN, il özel idare yetkilileri ve perso-
neli katıldı.

Tatbikatın ardından bir açıklama yapan Vali 
Âlim BARUT şehrin güvenlik öğeleri arasında it-
faiyenin de olduğunu hatırlatarak;

“Kamu idarelerinde yangın konusunda du-

yarlı olmak zorundayız. Yangın gibi bir felaket 
karşısında idarelerin kendi bünyesinde oluştur-
dukları ekipler de önem taşır. İtfaiye olaya mü-
dahale edene kadar geçen sürede bu arkadaş-
larımızın müdahalesi belki de can kayıplarının 
önüne geçer. 

Yangına hazırlıklı olmak zorundayız. Kamu-
da özelde ve hatta arabamızda bulunan yangın 
tüplerinin periyodik bakımını ve kontrolünü yap-
tırmalıyız. Çünkü felaketle ne zaman karşılaşa-
cağımızı bilemeyiz. 

İlimizde de belediye ekiplerinin yangın ko-
nusunda tecrübeli olduğunu, olaya çok kısa bir 
süre içerisinde müdahale etmesiyle gördük. İli-
miz ve ülkemizin büyük felaketlere uğramama-
sını diliyorum.”

Yangın Tatbikatı Yapıldı
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İmar hududu içinde bu-
lunan binalı veya binasız arsa 
ve arazileri malikleri veya diğer 
hak sahiplerinin muvafakatı 
aranmaksızın birbirleri ile yol 
fazlaları ile, kamu kurumlarına 
veya belediyelere ait bulunan 
yerlerle birleştirmeye, bunları 
yeniden imar planına uygun 
ada ve parsellere ayırmaya, 
müstakil, hisseli veya kat mül-
kiyeti esaslarına göre hak sa-
hiplerine dağıtmaya ve re’sen 
tescil işlemlerini yaptırmaya be-
lediyeler yetkilidir. Sözü edilen 
yerler belediye ve mücavir alan 
dışında ise yukarıda belirtilen 
yetkiler Valiliklerce kullanılır.

Belediyeler veya Valiliklerce 
düzenlemeye tabi tutulan ara-
zi ve arsaların dağıtımı sırasında 
bunların yüzölçümlerinden ye-
teri kadar saha, düzenleme do-
layısıyla meydana gelen değer 
artışları karşılığında düzenleme 
ortaklık payı olarak düşülür. An-
cak, bu maddeye göre alınacak 
düzenleme ortaklık payları, dü-
zenlemeye tabi tutulan arazi ve 
arsaların düzenlemeden önce-
ki yüzölçümlerinin yüzde kırkını 
geçemez.

Düzenleme ortaklık pay-
ları, düzenlemeye tabi tutulan 
yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğ-
retim kurumları, yol, meydan, 
park, otopark, çocuk bahçesi, 
yeşil saha, ibadet yeri ve kara-
kol gibi umumi hizmetlerden 

ve bu hizmetlerle ilgili tesisler-
den başka maksatlarla kullanı-
lamaz.

Düzenleme ortaklık payla-
rının toplamı, yukarıdaki fıkrada 
sözü geçen umumi hizmetler 
için, yeniden ayrılması gereken 
yerlerin alanları toplamından 
az olduğu takdirde eksik kalan 
miktar belediye veya valiliklerce 
kamulaştırma yolu ile tamam-
lanır.

Herhangi bir parselden 
bir miktar sahanın kamulaştı-
rılmasının gerekmesi halinde 
düzenleme ortaklık payı, ka-
mulaştırmadan arta kalan saha 
üzerinden ayrılır.

Bu fıkra hükmüne göre, 
herhangi bir parselden bir de-
fadan fazla düzenleme ortaklık 
payı alınmaz. Ancak, bu hü-
küm o parselde imar planı ile 
yeniden bir düzenleme yapıl-
masına mani teşkil etmez.

Bu düzenlemeye tabi tu-
tulan arazi ve arsaların düzen-
leme ortaklık payı alınanlardan, 
bu düzenleme sebebiyle ayrıca 
değerlendirme resmi alınmaz.

Üzerinde bina bulunan 
hisseli parsellerde, şuyulanma 
sadece zemine ait olup, şuyu-
un giderilmesinde bina bedeli 
ayrıca dikkate alınır.

Düzenleme sırasında, plan 
ve mevzuata göre muhafaza-
sında mahzur bulunmayan bir 
yapı, ancak bir imar parseli için-
de bırakılabilir. Tamamının veya 

bir kısmının plan ve mevzuat 
hükümlerine göre muhafazası 
mümkün görülmeyen yapılar 
ise; birden fazla imar parseline 
de rastlayabilir. Hisseli bir veya 
birkaç parsel üzerinde kalan ya-
pıların bedelleri; ilgili parsel sa-
hiplerince yapı sahibine öden-
medikçe ve aralarında başka 
bir anlaşma temin edilmedikçe 
veya şuyuu giderilmedikçe, bu 
yapıların eski sahipleri tara-
fından kullanılmasına devam 
olunur. Bu maddede belirtilen 
kamu hizmetlerine ayrılan yer-
lere rastlayan yapılar belediye 
veya valilikçe kamulaştırılma-
dıkça yıktırılamaz.

Düzenlenmiş arsalarda 
bulunan yapılara, ilgili parsel 
sahiplerinin muvafakatları ol-
madığı veya plan ve mevzuat 
hükümlerine göre mahzur bu-
lunduğu takdirde, küçük ölçü-
deki zaruri tamirler dışında ilave 
değişiklik ve esaslı tamir izni ve-
rilmez. Düzenlemeye tabi tutul-
ması gerektiği halde, bu madde 
hükümlerinin tatbiki mümkün 
olmayan hallerde imar planı ve 
yönetmelik hükümlerine göre 
müstakil inşaata elverişli olan 
kadastral parsellere, plana göre 
inşaat ruhsatı verilebilir.

Bu maddenin tatbikinde 
belediye veya valilik, ödeye-
cekleri kamulaştırma yerine 
ilgililerin muvafakatı halinde 
kamulaştırılması gereken yer-
lerine karşılık, plan ve mevzuat 

3194 SAYILI İ MAR KANUNU
Arazi ve Arsa Düzenlemesi ( 18.Madde Uygulaması )
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hükümlerine göre yapı yapıl-
ması mümkün olan belediye ve 
valiliğe ait sahalardan yer vere-
bilirler.

Veraset yolu ile intikal 
eden, bu Kanun hükümleri-
ne göre şuyuulandırılan, Kat 
Mülkiyeti Kanunu uygulaması, 
tarım ve hayvancılık, turizm, 
sanayi ve depolama amacı 
için yapılan hisselendirmeler ile 
cebri icra yolu ile satılanlar hariç 
imar planı olmayan yerlerde her 
türlü yapılaşma amacıyla arsa 
ve parselleri hisselere ayıracak 
özel parselasyon planları, satış 
vaadi sözleşmeleri yapılamaz.

Arazi ve arsa düzenleme-
sinin esasları özetle şöyledir:

a. Öncelikle şehrin gelişme 
yönü ve yoğun yapılaşmaya 
uygun öğeleri göz önünde bu-
lundurularak düzenleme alanı, 
belediye ve mücavir alan sınır-
ları içinde belediye encümenin-
ce, dışında ise il encümenince 
saptanır.

b. Düzenleme Ortaklık 
Payı: Düzenlemeye tabi tutu-
lan yerlerin ihtiyacı olan yol, 
meydan, park, yeşil saha, genel 
otopark gibi umumi hizmetlere 
ayrılan ve tescile tabi olmayan 
alanlar ile cami, karakol yerleri 
ve ilgili tesisler için kullanılmak 
üzere, düzenleme dolayısıyla 
meydana gelen değer artışları 
karşılığında düzenlemeye tabi 
tutulan arazi ve arsaların, dü-
zenlemeden önceki yüzölçüm-
lerinden %40’ a kadar düşü-
lebilen miktar ve/veya zorunlu 
hallerde malikin muavafakatı ile 
tespit edilen karşılığı bedeldir.

Düzenleme ortaklık payı 

oranı; bir düzenleme alanında 
saptanan düzenleme ortaklık 
payı miktarının, bu alan için-
deki kadastro ya da imar par-
sellerinin yüzölçümü miktarına 
oranından ibarettir.

Bu oranın, taşınmaz yü-
zölçümünün yüzde kırka kadar 
olan bölümü bedelsiz alına-
bilmekte, fazlaya gereksinim 
olduğunda diğer kısmı için 
kamulaştırma yoluna başvu-
rulmakta ya da arsa sahibinin 
isteğine uygun olarak beledi-
yelerin başka yerlerdeki arsası 
ile değiştirilebilmektedir.

c. Saptanan düzenleme 
ortaklık payı oranı yüzde kırkın 
altında ise, bedelsiz olarak alı-
nacak miktarın yüzde kırkın al-
tındaki oran içinde olması yasa 
gereği olup, bunun yüzde kırka 
tamamlanması gibi bir uygula-
maya gidilmesi yasal açıdan 
olanaksızdır.

d. Yürürlükten kaldırılan 
6785 sayılı İmar Yasası’nın 42. 
maddesine göre yapılan arazi 
ve arsa düzenlemelerinde, bir 
kişinin yeri, okul, kreş, hasta-
ne, belediye hizmet veya di-
ğer resmi tesis alanı gibi kamu 
tesis alanlarında kaldığında, 
bu alanlar kamulaştırılıncaya 
kadar, o vatandaşa hiçbir yapı 
yapma olanağı sağlamaz ve 
bir ev yapacak kadar arsa bile 
verilmezken, 3194 sayılı İmar 
Yasası’nın 18. maddesi ile bu 
gibi alanlara düzenlemeye bağlı 
tutulan tüm parsel malikleri ar-
salarının büyüklükleri oranında 
pay verilerek ortak edilmekte 
ve böylece zarara uğramaları 
önlenmektedir.

e. Sınırı saptanarak düzen-
lemesine karar verilen alan için-
de kalan arsa ve araziler, imar 
planındaki yapılanma koşulları-
na uygun olarak parsellere ay-
rılmakta ve parselasyon harita-
ları yapılmaktadır. Bu haritalar 
yapılarak düzenlenen parseller 
taşınmaz sahiplerine özgülle-
nirken varsa mevcut yapıların 
bir imar parseli içinde kalma-
sına ve taşınmaz sahiplerine 
öncelikle kendi arsalarının bu-
lunduğu yerden arsa ayrılması-
na, olanaklar elverdiğince özen 
gösterilmesi gerekmektedir.

f. Bu özgülleme (tahsis) iş-
lemlerinin sonuçlanmasından 
sonra yapılan tüm işlemlerin 
uygunluğu, belediye ve mü-
cavir alan sınırları içinde bele-
diye encümenince dışında ise 
il encümenince onaylanarak, 
onaylanan parselasyon planla-
rının bir ay süre ile ilan edilmesi 
olağan yöntemlerle halka du-
yurulması sağlanarak bu süre 
içinde parselasyon planlarına 
itiraz edilebilmekte, bir aylık 
ilan süresi sonunda kesinleşen 
parselasyon planları, tescil edil-
mek üzere ilgili tapu dairelerine 
gönderilmektedir. 

MAKALE: 
Ş ahide DAL

İ mar ve Kentsel İ yileş tirme 

Ş ube Müdürü

KAYNAKLAR:
• 3194 Sayılı İmar Kanunu
• Anayasa Mahkemesinin 21.6.1990 gün 
ve E: 1990/7, K: 1990/11 sayılı Kararı.
• İmar Kanununun 18.Maddesi Uyarınca 
Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle 
İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik
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