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Ülkemizde kırsal kalkınma politikaları 1970’li 
yıllardan beri uygulanmaktadır. Önceleri daha çok 
tarımsal modernizasyon ve verimlilik odaklı olan 
kırsal kalkınma politikaları, günümüzde gerek 
tarım gerekse de bölgesel politikalarla birlikte ele 
alınmaya başlanmıştır. Kırsal kalkınma alanında 
ilk defa Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-
2013) döneminde bağımsız politika dokümanları 
(Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji (UKKS) ile Kırsal 
Kalkınma Planı) yayımlanmıştır. Dokuzuncu 
Kalkınma Planı (2007-2013) döneminde söz konusu 
kırsal politika dokümanlarıyla tesis edilen planlama 
deneyiminin Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 
ile sürdürülmesi hedeflenmektedir.

Isparta Kırsal Kalkınma Planı, Dokuzuncu Kalkınma 
Planı (2007-2013) ve Onuncu Kalkınma Planı (2014-
2018) hedefleri doğrultusunda oluşturulan ulusal 
kırsal kalkınma politikalarının Isparta İli özelinde 
ekonomik, sosyal ve mekânsal çözümlemesinin 
yapılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Isparta Kırsal 
Kalkınma Planı, ulusal düzeyde hazırlanan Ulusal 
Kırsal Kalkınma Stratejisi (2010-2013) ve taslak 
Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisine (2014-2020) 
uyumlu olacak şekilde Kırsal Kalkınma Planı (2010-
2013) örnek alınarak, Isparta İli kırsal alanında 
uygulanacak faaliyetleri ve bu faaliyetlerden 
sorumlu kuruluşları belirleyen referans doküman 
niteliğindedir. 

Isparta Kırsal Kalkınma Planında kırsal kalkınma, 
ulusal politikalarda ele alındığı şekilde tarım 
sektörüne ilave olarak bölgesel gelişme politikaları 
ile birlikte ele alınmıştır. Bu kapsamda tarım 
dışı alanlarda da müdahaleye yönelik faaliyetler 
belirlenmiştir.

Isparta Kırsal Kalkınma Planının uygulama 
düzeyinin artırılması; kurumlar arasında işbirliği 
ve koordinasyonun sağlanmasına, yerel düzeyde 
kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine, özel 
sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarının 

artırılmasına, üreticilere yönelik finansal 
desteklerin artırılmasına, destekleme araçlarının 
çeşitlendirilmesine, izleme ve değerlendirme 
faaliyetlerinin yapılmasına, sunulan kamusal hizmet 
kalitesinin iyileştirilmesine, kaynak kullanımında 
yerel ihtiyaçların gözetilmesine, uygulamalarda 
yerel katılımcılığın ve sahiplenmenin artırılmasına 
bağlıdır. 

Isparta Kırsal Kalkınma Planı (2014-2019) beş 
bölümden ve eklerden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 
Planın hazırlanma gerekçesi, amacı, kapsamı ve 
hazırlık süreci açıklanmıştır. İkinci bölümde Isparta 
İlinin mevcut durumu üzerinde durulmuştur. 
Isparta İlindeki yerleşim deseni, örgütlenme yapısı, 
temel ekonomik faaliyetler, sosyo-ekonomik 
gelişmişliği gibi konular ele alınmıştır. Üçüncü 
bölümde ise ulusal kırsal kalkınma stratejilerine 
uyumlu olarak hazırlanan Planın stratejik çerçevesi 
yer almaktadır. Bu bölümde 2014-2019 yılları olan 
Plan döneminde; yapılacak faaliyetler, sorumlu 
kuruluşlar ve izleme göstergelerine yer verilmiştir. 
Dördüncü bölümde ise Planın mali çerçevesi ele 
alınmıştır. Plan faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
kapsamında değerlendirilebilecek ulusal ve 
uluslararası fonlar aktarılmıştır. Beşinci bölümde 
Plan faaliyetlerinin uygulama düzeyinin artırılması 
amacıyla oluşturulacak koordinasyon yapısı ile 
izleme değerlendirme yapısı tanımlanmıştır. Ekler 
bölümünde ise plan hazırlık süreci protokol metni, 
katkı sağlayanlar listesi ile izleme döneminde 
kullanılacak olan form yer almaktadır.

GİRİŞ
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1.1. Kırsal Kalkınma Planı

1.1.1. Dayanak
2014-2019 dönemini kapsayan Isparta Kırsal Kalkınma Planı, Dokuzuncu ve Onuncu Kalkınma Planları kapsamında 
hazırlanan “Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2007-2013) ve taslak Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi’ne (2014-2020)” 
dayandırılarak hazırlanmıştır.

1.1.2. Amaç 
Son yıllarda ülkemizde kalkınma politikaları köklü bir değişim süreciyle beraber giderek önem kazanmıştır. Türkiye, 
yerelden gelen kalkınma çabalarını geleneksel olarak merkezden yönlendirilen kalkınma planlarıyla bütünleştirmeyi, böylece 
kalkınma sürecini hızlandırmayı amaçlamaktadır. İlk defa Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) döneminde kırsal politika 
dokümanlarıyla tesis edilen planlama deneyiminin Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ile sürdürülmesi hedeflenmiştir. 

Bu bağlamda kırsal kesimdeki ekonomik ve beşeri kaynak potansiyelinin harekete geçirilmesi; kırsal kesimin kısıtlarını ve 
ihtiyaçlarını, hizmetlerin ve yatırımların gerçekleştirilmesinde eşgüdümü, kaynak kullanımında etkinliği ve yerleşimlerin 
nüfus yoğunluğunu birlikte gözeten çok sektörlü ve bütüncül bir planlamayı hedefleyen ulusal kırsal kalkınma dokümanları 
oluşturulmuş ve uygulamaya konulmuştur. Isparta Kırsal Kalkınma Planı; Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) ve Onuncu 
Kalkınma Planı (2014-2018) hedefleri doğrultunda oluşturulan ulusal kırsal kalkınma politikalarının Isparta ili özelinde 
ekonomik, sosyal ve mekânsal çözümlemesinin yapılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Isparta Kırsal Kalkınma Planı, ulusal düzeyde hazırlanan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2010-2013) ve taslak Ulusal 
Kırsal Kalkınma Stratejisine (2014-2020) uyumlu olacak şekilde Kırsal Kalkınma Planı (2010-2013) örnek alınarak, Isparta 
ili kırsal alanında uygulanacak faaliyetleri ve bu faaliyetlerden sorumlu kuruluşları belirleyen referans doküman niteliğinde 
hazırlanmıştır.

1.1.3. Kapsam 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından üretilen kırsal alan istatistiklerine göre iki farklı kırsal alan tanımı kullanılmaktadır. 
Birinci tanıma göre il ve ilçe merkezleri dışında kalan tüm yerleşimler (köy ve beldeler dâhil) kırsal yerleşim yeri olarak kabul 
edilmiştir. İkinci tanıma göre ise nüfusu 20 binden düşük tüm yerleşim yerleri kırsal yerleşim yeri olarak kabul edilmiştir. 

Isparta Kırsal Kalkınma Planında yer alan politikalara esas ikinci tanım baz alınmıştır. Buna göre, kırsal yerleşimlerin 
kapsamına; Isparta Merkez ilçe dışındaki tüm ilçe merkezleri 1, belde ve köyler girmektedir.

Isparta Kırsal Kalkınma Planı, taslak Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisini (2014-2020) referans almaktadır. UKKS’de yer alan 
stratejik amaçlar ve tematik alanlarla uyumlu şekilde 5 stratejik amaç, 11 öncelik, 40 tedbir ve 114 faaliyetten oluşmaktadır. 
Isparta Kırsal Kalkınma Planı 2014-2019 dönemini kapsamaktadır. 

Isparta Kırsal Kalkınma Planında yer alan stratejik amaç ve öncelikler aşağıda verilmiştir.

 2014 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre.1
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1.1.4. Hazırlık Süreci  
Isparta Kırsal Kalkınma Planı, UKKS (2010-2013) ve UKKS’ye (2014-2020) uyumlu olacak şekilde katılımcı bir yaklaşımla 
hazırlanmıştır. Plan hazırlık sürecinde izlenilen yöntem aşağıda açıklanmıştır.  

Plan hazırlık çalışmalarının genel çerçevesini oluşturmak ve hazırlık sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasını temin 
etmek, kamu kurumları, özel sektör ile sivil toplum kuruluşları gibi ilgili paydaşlarda farkındalık oluşturarak Planın verimli 
ve katılımcı yaklaşımla hazırlanmasını sağlamak amacıyla Isparta Valiliği başkanlığında 10 kurum ile protokol imzalanmıştır. 
(Ek 1) 

İmzalanan protokolde yer alan Plan Hazırlıklarının Yürütülmesi hükümleri gereğince Plan hazırlık sürecinin katılımcı bir 
yapıda sürdürülmesini temin etmek amacıyla Koordinasyon Grubu (KG), çekirdek Grup (ÇG) ve Tematik Çalışma Grupları 
(TÇG) oluşturulmuştur. 

Koordinasyon Grubu: Isparta Valiliği temsilcisi başkanlığında protokole taraf kurumların en az bir kurum yetkilisi düzeyinde 
temsilcilerden oluşmuştur. Grubun temel görevi Plan hazırlık çalışmalarını izlemek ve yönlendirmektir.

Çekirdek Grup: Tematik Çalışma Grup Başkanları, moderatörler, koordinatörler, raportörler ve yazışma sorumlularından 
oluşturulmuştur. Grubun temel görevi tematik grup çalışmalarını yönlendirmek, raporlamak, birleştirmek ve Plan taslak 
metnini hazırlamaktır.

·	  Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi ve İstihdam İmkânlarının Artırılması
Öncelik 1: Tarım ve Gıda Sektörlerinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi 
Öncelik 2: Kırsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi 
·	  Kırsal Çevrenin İyileştirilmesi ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliği

Öncelik 1: Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması 
Öncelik 2: Tarım Arazilerinin Kullanımında Etkinliğin Sağlanması 
Öncelik 3: Orman Kaynaklarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması  
·	  Kırsal Yerleşimlerin Sosyal ve Fiziki Altyapısının Geliştirilmesi

Öncelik 1: Fiziki Altyapının Geliştirilmesi 
Öncelik 2: Sosyal Altyapının Geliştirilmesi 
·	  Kırsal Toplumun Beşeri Sermayesinin Geliştirilmesi ve Yoksulluğun Azaltılması

Öncelik 1: Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi 
Öncelik 2: Yoksullukla Mücadelenin Güçlendirilmesi 
·	  Yerel Kalkınmaya İlişkin Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi  

Öncelik 1: Kamunun Hizmet Sunum Kapasitesinin Geliştirilmesi 

Öncelik 2: Yerel Kalkınmaya Yönelik Girişimlerin Güçlendirilmesi 

Tematik Çalışma Grupları: Kırsal Kalkınma faaliyetleri ile ilgisi bulunan kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşları temsilcilerinden Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi’nde  (2010-2013) belirlenen dört temel stratejik amaç baz 
alınarak oluşturulmuştur. Grupların temel görevi, grup çalışmalarının raporlanması ve çekirdek gruba sunulmasıdır.

2013 yılı Aralık ayı içerisinde tematik gruplar oluşturularak çalışmalara başlanılmıştır. 2014 yılı Ocak-Nisan ayları arasında 
tematik çalışma grupları çalışmalarını sürdürmüştür. Tematik çalışma grupları içerisinde alt gruplar oluşturularak çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Nisan-Mayıs ayları içerisinde çekirdek grup tarafından grup raporları birleştirilerek Plan taslak metni 
oluşturulmuştur. Plan taslak metni ilgili kurumlara gönderilerek görüşleri alınmıştır. Gelen görüşler doğrultusunda taslak 
metin revize edilerek Plan nihai halini almıştır.
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2. MEVCUT DURUM
ISPARTA KALKINMA PLANI (2014-2019)
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2.1. Kırsal Alan Tanımı 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından üretilen kırsal alan istatistikleri incelendiğinde iki farklı tanımın 
kullanıldığı görülmektedir. Birinci tanım için temel kıstas yerleşim yerlerinin idari statüsüdür. Buna göre, il 
ve ilçe merkezleri dışında kalan tüm yerleşimler (beldeler dâhil) köy kabul edilmiştir. İkinci tanım için temel 
kıstas nüfus eşiğidir. Buna göre nüfusu 20 binden düşük tüm yerleşim yerleri kırsal yerleşim yeri olarak kabul 
edilmiştir.

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2010-2013) ve taslak Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinde (2014-2020) 
olduğu gibi Isparta Kırsal Kalkınma Planına esas tanım ikinci tanımdır. Buna göre, kırsal yerleşimlerin 
kapsamına; nüfusu 20 binden düşük il ve ilçe merkezleri, beldeler, köyler ve köy bağlısı yerleşimler girmektedir.

2.2. Kırsal Yerleşimler
Isparta’da yer alan kırsal yerleşimler, Türkiye kırsal yerleşme deseninin genel karakteristiği olan mekânsal 
dağınıklık, sayısal çokluk ve düşük nüfus profiline uymaktadır. 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 
(ADNKS) verilerine göre Isparta ilinde 202 köy, 9 kasaba, 13 ilçe bulunmaktadır. Merkez ilçe dışındaki 
yerleşim yerleri Plan’da ele alınan kırsal alan tanımına göre Plan uygulama alanı içerisinde yer almaktadırlar.1 
Isparta ili nüfusunun %51,68’i söz konusu alan içerisinde yaşamaktadır.

6360 sayılı yasa ile yapılan değişikliklerden Isparta ili yerleşim alanları da etkilenmiştir. Bu yasa gereği 2011 yılı 
ADNKS sonuçlarına göre büyükşehir belediyesi dışındaki illerde nüfusu iki binin altındaki belde belediyeleri 
köye dönüştürülmektedir. Isparta ilinde 29 belde belediyesi 6360 sayılı yasa gereği köye dönüştürülmüştür.  

  Planda kırsal alan tanımı 20 bin nüfus ve altı yerleşim yerlerini kapsamaktadır. Isparta ilçelerinden Merkez ilçe dışında sadece Yalvaç 20 bin eşiğini 
aşmaktadır. Yalvaç’ın nüfusunun 2012 ADNKS verilerine göre 20 bin altı olması, 2013 verilerine göre ise 20 binin çok az üzerinde olması nedeni ile Yalvaç kırsal 
alan tanımına dahil edilmiştir.

1
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Harita 1: Isparta İli Yerleşim Deseni

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Verilerinden Türetilmiştir.

İlçe merkezleri  ve  beldelerde mahalli  nitelikteki hizmetler  belediye  teşkilatları  aracılığıyla  sunulurken,  köylerde  bu hizmet-
lerin sunumu İl Özel İdarelerince yürütülmektedir. 6360 sayılı yasanın getirdiği değişiklikler nedeni ile Isparta ili nüfusunun 
%25,06’sına İl Özel İdaresi hizmet götürecektir.

Isparta ilinde en fazla yerleşim yeri (belediye + köy) Yalvaç (35), Eğirdir (30) ve Sütçüler’de (29) bulunurken en az yerleşim 
yeri Atabey (5), Uluborlu (4), Yenişarbademli (1) ilçelerinde bulunmaktadır.  

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Verilerinden Türetilmiştir.

Harita 2: Isparta İli Hizmet Sunumu

Harita 3: İlçelere Göre Yerleşim Yeri Sayıları

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Verilerinden Türetilmiştir.
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2.3. Nüfus Dağılımı
Ülkemizde nüfus istatistikleri köy ve şehir ayrımında yayınlanmaktadır. Isparta İlinde köy ve beldelerde yaşayanların toplam 
nüfus içerindeki payı giderek azalmıştır. 1965 yılında %63,74 olan köy/belde nüfusunun toplam nüfusa oranı yıllar içerisinde 
azalarak %30,78’e kadar inmiştir. Yalvaç, Merkez, Eğirdir ve Şarkikaraağaç köy nüfusunun en fazla olduğu ilçeler olarak öne 
çıkmaktadırlar.

Tablo 1: Yıllara Göre Nüfus Dağılımı

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

2013 yılı ADNKS verilerine göre 417.774 nüfusa sahip Isparta İlinin %69,22’si ilçelerde (merkez ilçe dahil), %5,72’si kasa-
balarda, %25,06’sı ise köylerde yaşamaktadır. Merkez ilçe dışında Yalvaç, Eğirdir ve Şarkikaraağaç ilçeleri nüfus büyüklüğü 
bakımından öne çıkan yerleşim yerleridir.

Harita 4: İlçelere Göre Nüfus Dağılımı

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Verilerinden Türetilmiştir.

Isparta İlinde yerleşim alanları genel olarak düşük nüfusa sahiptir. 224 yerleşim yerinin yerleşim yerinin nüfusu 500’den, 
176’sı ise 1000’den daha azdır. İlçe merkezlerinden ise Merkez ilçe dışında sadece Yalvaç ve Eğirdir’im nüfusu 10 binin 
üzerindedir.

2.4. Kurumsal Yapı ve Sosyal Örgütlenme

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında güçlü bir kurumsal yapı ve sosyal örgütlenmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Yönetişimin 
gereği olan sivil toplum kuruluşları, vatandaşların kendileriyle ilgili alınacak kararlarda söz sahibi olmalarını sağlayarak yerel 
demokrasinin gerçekleşmesinde ve güçlenmesinde etkili olmaktadırlar.

Isparta ilinde dernek ve vakıfların çoğunluğu merkez ilçede toplanmıştır. Isparta ilinde bulunan derneklerin %40,74’ü, 
vakıfların ise %61,29’u kırsal alan tanımındaki yerlerde bulunmaktadır. Türkiye’de her 771 kişiye bir dernek düşerken 
Sütçüler ilçesi dışında diğer yerleşim yerlerinde dernek başına düşen kişi sayısı daha düşük düzeydedir. Kırsal alanda bulunan 
derneklerin çoğunluğu dini, sportif, sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanlarında faaliyet göstermektedir.

Türkiye’deki özel sektörün mesleki üst kuruluşu ve yasal temsilcisi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı 
Merkez İlçe ve Yalvaçta, özel sektörün Türkiye’deki mesleki üst kuruluşu ve yasal temsilcisi olan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ne bağlı Ticaret ve Sanayi Odası bulunmaktadır.  
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Grafik 1: İlçelere Göre Dernek ve Vakıf Sayıları

Kaynak: Isparta Valiliği

2.5. Temel Ekonomik Göstergeler
Isparta ilinin de içinde bulunduğu TR61 Düzey 2 Bölgesi 2011 yılında Türkiye’de üretilen GSKD’ye %3,98 oranında katkı 
sağlamıştır. TR61 Düzey 2 Bölgesi ürettiği GSKD ile 26 bölge arasında altıncı sıradadır. Kişi Başı GSKD verileri 2009 yılı 
hariç yatay bir seyir izlemiştir. Bölge kişi başı GSKD verileri Türkiye ortalamasının üzerindedir.

Isparta 2008-2012 yılları arasında ihracatını sürekli artırmıştır. 2012 yılı verilerine göre yaklaşık 155 milyon $ ihracat ile iller 
arasında 40’ıncı olmuştur. Aynı yıl verisine göre yaklaşık 48 milyon $ ithalat rakamı ile 51’inci sırada yer almıştır. Isparta 
ithalatından daha fazla ihracat yaparak Türkiye dış ticaretine pozitif katkı yapmıştır. 

En fazla ihracat, mineral ürün imalatı, kimyasal ürünler imalatı, bitkisel ve hayvansal üretimler, gıda ürünleri imalatı, metal 
ürünleri imalatı, ağaç ürünleri imalatı şeklindedir. En fazla ihracat yapılan ülkeler ise Amerika, Almanya, Fransa’dır. En fazla 
ithalat yapılan sektörler ise makine ve teçhizat, en fazla ithalat yapılan ülkeler Çin, Almanya, İtalya ve Kazakistan’dır. Gıda 
ürünleri ve enerjidir.

Isparta İlinde işsizlik oranları Türkiye genel ekonomik durumuna göre dalgalanma göstermektedir. İşsizlik oranları Türkiye 
ortalamasının altında seyretmektedir. 

Tablo 2: Genel Ekonomik Göstergeler

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

2.6. Sanayi
Isparta sanayi faaliyetleri genel olarak tarımsal hammaddelere ve doğal kaynaklara dayalı olarak gelişmiştir. Isparta’nın 
sanayi kompozisyonunun oluşumunda belirleyici olan etmenler yoğun olarak gerçekleştirilen bitkisel ve hayvansal üretim 
faaliyetleri, İlde ve yakın çevrede bulunan geniş ormanlık alanlar ve maden rezervleridir. Bu doğrultuda Isparta’da öne çıkan 
sanayi sektörleri ağaç ürünleri, gıda ürünleri, mineral ürünler, tekstil ürünleri imalatı ve deri üretimi, gül ürünleri, kozmetik 
üretimi sektörleridir. 

Isparta İl Brifingi Raporuna (2014) göre, Isparta tekstil sanayi son yıllarda kumaş, trikotaj ipliği, battaniye, hazır giyim ve yan 
sanayi imalatı olarak gelişme göstermektedir.

Dericilik sektöründe İl merkezindeki Deri Organize Sanayi Bölgesinde yıllık 2,5 milyon adet küçükbaş hayvan derisi 
işlenerek ayakkabı astarı (meşin) ve yüzlük deri üretimi yapılmaktadır. Yalvaç ilçemizde ise yaklaşık 50 adet iş yerinde 250 
ton büyükbaş ve 50.000 adet küçükbaş hayvan derisi işlenmektedir.

Mermer ürünleri sektörü 2013 yılında da ilde gelişme gösteren başlıca sektör olup, çok sayıda mermer ocağı işletmesi 
açılmıştır. Buralardan çıkarılan mermerlerin tamamına yakını ihraç edilmektedir. 

Gıda ve tarım ürünleri sektöründe; İlde un ve unlu mamuller, meşrubat, meyve suyu ve konsantresi, su ürünleri, süt mamulleri, 
kuruyemiş, et mamulleri üretimine yönelik sanayi kuruluşları dikkat çekmektedir. 

İl sanayi üretimini oluşturan başlıca ürünler, çimento ve klinker, mermer, kereste ve ağaç ürünleri üretimi, tekstil ipliği ve 
tekstil, mobilya ve döşemelik, lambri, gıda maddeleri ve içecek, katı yakıtlı kalorifer kazanı, sunta üretimi, deri üretimi, gül 
ürünleri, kozmetik üretimi şeklindedir. 

Sanayi altyapısı olarak Isparta İlinde Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Deri Organize Sanayi 
Bölgesi olmak üzere iki adet organize sanayi bölgesi yer almaktadır. İl merkezi ve ilçelerde ise sekiz adet küçük sanayi sitesi 
bulunmaktadır. 

  İlgili veriler Düzey 2 Seviyesinde açıklanmaktadır.3
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Tablo 3: Organize Sanayi Bölgeleri

Kaynak: Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu, 2013

Tablo 4: Küçük Sanayi Siteleri,2014

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, 2014

2.7. Tarım
Tarım Isparta ekonomisi için en önemli faaliyet kollarından biridir. İlin sahip olduğu verimli toprak yapısı 
ve sulama imkânlarının elverişliliği İlde tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapılmasına katkı sağlamıştır.  
İlde tarımsal üretim faaliyetleri gelişen teknoloji ve üretim tekniklerine bağlı olarak ilerleme kaydetmektedir. 
Ancak üretimi gerçekleştirilen ürünlerin sınırlı bir kısmı ihraç edilebilmektedir. İlde üretilen ürünlerin büyük 
bir kısmı Isparta’da ve ülke içinde tüketime sunulmaktadır. 2004 yılında Isparta’nın tarımsal ürün ihracatı 
10,1 milyon dolar iken 2013 yılına gelindiğinde 4 15,7 milyon dolara yükselmiştir. Isparta’da 2004-2013 yılları 
arasında tarımsal ürünlerin ihracat miktarı 1,5 kat artarken Isparta toplam ihracatı yaklaşık 2 kat artmıştır. 

4

OSB’NİN
BÜYÜKLÜĞÜ

(HEKTAR)

TOPLAM
SANAYİ
PARSEL
SAYISI
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Grafik 2: Isparta Tarımsal Ürünler İhracatı (Dolar)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Grafik 3: Toplam İhracatı ($)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

2013 yılında Tarımsal ürünler ihracatından 15.721.819 $ gelir elde edilmiştir. Söz konusu gelir Isparta toplam ihracatının 
yaklaşık %10’una karşılık gelmektedir.  Ancak son on yıllık toplam ihracat içerisinde tarımsal ürünler ihracatının aldığı payla 
ilgili zaman grafiği incelendiğinde tarımsal ürünler ihracatının payının düştüğü gözlemlenmektedir.

Grafik 4: Tarımsal Ürünler İhracatının Toplam İhracat İçindeki Payı (%)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Isparta’da meyve yetiştiriciliğinin ön plana çıkmasıyla yakından ilgili olarak İlin tarımsal ürünler ihracatında en büyük kalem 
meyveciliktir. 2013 yılında ihraç edilen 15,7 milyon dolarlık tarımsal ürünlerin yaklaşık %75’ine karşılık gelen 11,7 milyon 
dolarlık kısmını meyveler, sert kabuklu yiyecekler, içecek ve baharat bitkileri oluşturmuştur. Bu açıdan Isparta kırsal kesimi 
için meyvecilik faaliyetleri önemli bir gelir kaynağı olmaktadır. Tarımsal ürünlere ait ihracat içindeki ikinci büyüklüğe sahip 
kalem sebzeler, bahçe ve kültür bitkileridir. Söz konusu kalemde yer alan ürünlerin ihracatından 2013 yılında 2,5 milyon dolar 
gelir elde edilmiştir.
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2.7.1. Arazi Dağılımı
Isparta’da görülen iklim ve jeolojik yapı farklılıkları ile vejetasyondaki çeşitlilik farklı özelliklere sahip toprakların oluşumuna 
imkân sağlamıştır.  İlde bulunan arazilerinin dörtte üçlük kısmı toprak kabiliyetlerine göre 8 ayrı kategoride sınıflandırılmıştır. 

Tablo 5: Toprakların Arazi Kabiliyet Sınıflarına Göre Dağılımı

Kaynak: Tarım Master Planı

Isparta 893.307 hektar yüzölçümüne sahiptir. İlin yüz ölçümünde en önemli büyüklüğe sahip kısmı orman ve bataklık arazileri 
oluşturmakta olup söz konusu arazilerin büyüklüğü 372.597 hektardır. Tarım arazileri İl yüz ölçümünde ikinci büyüklüğe 
sahiptir. İlin arazi dağılımı aşağıdaki grafikte sunulmuştur.

Grafik 5: Arazi Dağılımı

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

2.7.2. Tarım Alanları
Isparta’da 251.282 hektar tarım arazisi bulunmaktadır. Tarım arazilerinin 248.173 hektarlık kısmı sulanabilir nitelik 
taşımaktadır, ancak bu arazilerin 60.199 hektarı sulanmaktadır. Sulanan arazilerin %46’ sına tekabül eden 27.962 hektarlık 
alanda damla sulama tesisi mevcuttur. Küresel iklim değişikliği ile yeryüzüne düşen yağışların azalması ve su kaynaklarının 
gittikçe tükenmesi nedeniyle, vahşi sulama sistemlerinin il genelinde terk edilerek damla sulama sisteminin yaygınlaştırılması 
gerekmektedir. 

İlde tarımsal üretimin yapıldığı önemli ovalar bulunmaktadır. Bunlar Atabey (Kuleönü-Bozanönü), Keçiborlu, Senirkent, 
Kumdanlı, Gelendost, Şarkikaraağaç ve Boğazova ovalarıdır.

İlde bulunan tarımsal arazilerin yaklaşık %51’lik kısmında tarla bitkileri ekimi yapılmaktadır. Tarım alanlarının kullanım 
istatistiklerine göre İlde bulunan toplam tarım alanlarının yaklaşık %16’sı gibi büyük bir toprak büyüklüğünün nadasa 
bırakıldığı görülmektedir. Nadasa bırakılan alanların yüksek olması İl için önemli bir sorundur. İlde bulunan tarım alanlarının 
yaklaşık %15’lik kısmı ise kullanılmamaktadır. Söz konusu bu alanların kullanımının sağlanmasına yönelik düzenleme ve 
teşviklerin hayata geçirilmesi kırsal kesimde yaşayan vatandaşların gelir düzeyinin artmasına olanak sağlayacaktır.

Isparta tarımsal ekonomisinin lokomotifi niteliğinde olan meyvecilik faaliyetleri için kullanılan tarımsal üretim alanı ise ilde 
bulunan tarım alanlarının %13’ünü oluşturmaktadır. Sebze üretimi için kullanılan alan ise toplam tarım alanlarının yaklaşık 
%2’sini oluşturmaktadır.  
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Grafik 6: Kullanım Türüne Göre Tarım Alanları

Kaynak: Isparta Tarım İl Müdürlüğü

2.7.3. Bitkisel Üretim
TÜİK 2012 yılı verilerine göre Isparta’da toplam 1.305.057.000 TL tutarında bitkisel üretim gerçekleştirilmiştir. İl, Türkiye 
bitkisel üretiminin yaklaşık %1,5’lik kısmının üretilmesine katkı sağlamıştır. İl, kişi başına 3.132 TL’lik bitkisel üretim 
değeri ile 81 il arasında 5. sırada yer almaktadır. Türkiye’de kişi başına bitkisel üretiminin 1.162 TL olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda Isparta’nın önemli bir bitkisel üretim merkezi olduğu ifade edilebilir. İlin bitkisel üretim miktarı 2003-
2012 yıllarını içeren on yıllık zaman periyodunda yaklaşık 2,3 kat artış göstermiştir.  
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Harita 6: İlçelere Ait Elma Üretim Miktarı (Ton)

Isparta ile özdeşleşen ve dünyada ilin söz 
sahibi olduğu yağ gülü üretimi ilde başarılı 
şekilde yürütülen ve il ekonomisine önemli katkı 
sağlayan bir diğer üretim faaliyetidir. 2013 
yılında Türkiye’de üretilen 10.769 tonluk yağlık 
gülün %79’una karşılık gelen 8.481 tonluk kısmı 
Isparta’da üretilmiştir.  Bu üretim miktarı ile 
Isparta, Türkiye yağlık gül üretiminde ilk sırada 
yerini almıştır. 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Verilerinden Derlenmiştir

Harita 7: İlçelere Ait Gül Üretim Miktarı (Ton)

İlde bitkisel üretim içerisinde meyvecilik ön plana 
çıkarken meyve yetiştiriciliği içerisinde ise elma, 
kiraz, kayısı üretimi ön plana çıkmaktadır. Ayrıca 
yağlık gül üretimi ve lavanta üretimi Türkiye 
içerisinde ilin ön plana çıktığı alanlardır. 

2013 yılında Türkiye elma üretimi 3.128.450 ton 
iken söz konusu üretimin 634.862 tonluk kısmı 
Isparta’da üretilmiştir. İlde üretilen elma miktarı 
Türkiye üretiminin %20,3’lük kısmına karşılık 
gelmiştir. Bu üretim miktarı ile Isparta Türkiye 
elma üretiminde ilk sırada yerini almıştır. 

Grafik 7: Bitkisel Üretim Değeri (Bin TL)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Bitkisel üretim değerlerinin ilçe bazlı olarak incelendiğinde Eğirdir, Gelendost, Yalvaç en fazla bitkisel üretim 
değerine sahip ilçeler iken; Aksu, Sütçüler, Yenişarbademli en düşük bitkisel üretim değerine sahip ilçelerdir.

Harita 5: Isparta Bitkisel Üretim Değeri

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Verilerinden Derlenmiştir
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Verilerinden Derlenmiştir
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İlin Türkiye üretimi içerisinde söz sahibi olduğu 
meyve türlerinden bir diğeri ise kirazdır. 2013 
yılında ilde toplam 32.732 ton kiraz üretilmiş, bu 
üretim değeri ile Isparta 81 il arasında 4. sırada 
yerini almıştır. 2013 yılında ülke kiraz üretiminin 
%6,4’lük kısmı Isparta tarafından karşılanmıştır.

Harita8: İlçelere Ait Kiraz Üretim Miktarları (Ton)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Verilerinden Derlenmiştir

Harita 7: İlçelere Ait Kayısı Üretim Miktarları(Ton)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Verilerinden Derlenmiştir

Kayısı üretimi de ilde yoğun olarak 
yapılan meyve yetiştiriciliği içinde yer 
almaktadır. 2013 yılında Isparta’nın 
10 ilçesinde toplam 16.582 ton kayısı 
yetiştirilmiştir. Bu üretim miktarı ile 
Türkiye Kayısı üretiminin %2’lik kısmı 
karşılanmış, İl kayısı yetiştiriciliğinde 6. 
sırada yerini almıştır.
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2.7.4. Hayvansal Üretim
İlde 2012 yılında 224.607.000 TL tutarında hayvansal ürün değeri üretilmiştir. İl, 2012 yılında üretmiş olduğu hayvansal ürünler 
değeri ile 38. sırada yerini almaktadır. 2012 yılında Isparta’da kişi başına hayvansal ürünler değeri 537 TL’ye karşılık gelirken 
bu değer Türkiye ortalaması için 652 TL düzeyindedir. Kişi başına hayvansal ürünler değeri bakımından İlin Türkiye ortalama 
değerleri altında kalması ilde özellikle kırsal kesimde hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir.

İlde son on yılda hayvansal ürünler değeri yaklaşık 3,1 kat artmıştır. 2003 yılında 71.570.000 TL olan hayvansal ürünler 
değeri 2012 yılı itibariyle 224.607.000 TL düzeyine gelmiştir. Söz konusu on yıllık dönem içerisinde, Türkiye’de hayvansal 
ürünler değerinin yaklaşık 3,7 kat arttığı görülmektedir. 

2003-2012 yılları arasında Isparta’da hayvansal ürünler değerinin 2008 yılına kadar düzenli bir şekilde yükselme eğiliminde 
olduğu 2008 yılından sonra bir yıl düşme diğer yıl yükselme eğiliminde olduğu görülmektedir. Oysa söz konusu on yıllık 
süreçte Türkiye hayvansal ürünler değeri sürekli artma eğiliminde olmuştur.

Grafik 8: Isparta Hayvansal Ürünler Değeri (Bin TL)

Grafik 9: Türkiye Hayvansal Ürünler Değeri (Bin TL)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

İl, büyükbaş hayvan varlığı bakımından 81 il arasında 45. sırada bulunmaktadır. 2013 yılı verilerine göre 
İlde 132.477 büyükbaş hayvan bulunmaktadır. İlde büyükbaş hayvancılık Yalvaç ve Şarkikaraağaç ilçelerinde 
yoğunlaşmaktadır. Büyükbaş hayvancılık faaliyetleri ilde geliştirilmesi gerekmektedir.

Harita 10: Büyükbaş Hayvan Varlığının İlçelere Göre Dağılımı

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Verilerinden Derlenmiştir
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Harita 10: Küçükbaş Hayvan Varlığının İlçelere Göre Dağılımı

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Verilerinden Derlenmiştir

Küçükbaş hayvancılık alanında ise Isparta 81 il arasında 405.365 hayvan sayısı ile 39. sıradadır. İlde küçükbaş 
hayvancılık faaliyetleri Sütçüler, Yalvaç, Isparta Merkez ve Eğirdir’de yoğunlaşmaktadır.

2.8. İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlikleri
Ölçülebilir ve karşılaştırılabilir ekonomik ve sosyal göstergelerle bölgesel gelişmişlik analizi yapılarak gelişmişlik düzeylerinin 
belirlenmesi; mekânsal olarak dengeli ve sürdürülebilir kalkınma amacına hizmet edecek politikalar geliştirilmesi ve 
uygulanmasına zemin hazırlamaktadır. Bu kapsamda Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından 2004 yılında İlçelerinSosyo-
Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması yapılarak Türkiye geneli ilçeler 5 farklı gelişmişlik düzeyine ayrılmıştır.

Bu çalışmaya göre; Isparta Merkez İlçe, Uluborlu, Atabey, Gönen 2. gelişmişlik düzeyinde, Yenişarbademli, Senirkent, 
Eğirdir, Keçiborlu, Şarkikaraağaç, Yalvaç ilçeleri 3. gelişmişlik düzeyinde, Gelendost, Aksu ilçeleri 4. gelişmişlik düzeyi 
Sütçüler ilçesi ise 5. gelişmişlik düzeyinde yer almaktadır.

Benzer çalışma Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından TR61 Düzey 2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı hazırlıkları 
kapsamında yapılmıştır. 2013 yılında yapılan ve güncel verilerin kullanıldığı çalışmada TR61 Düzey 2 Bölgesinde (Antalya, 
Isparta, Burdur) bulunan ilçeler sosyo-ekonomik gelişmişliklerine göre analiz edilmiştir.

Söz konusu çalışma neticesinde Isparta ilçeleri içerisinde Merkez ilçe en gelişmiş ilçe olarak ön plana çıkmıştır. Merkez ilçeyi 
Eğirdir, Uluborlu, Atabey izlerken, Gelendost, Aksu, Sütçüler en az gelişmişlik gösteren ilçeler olmuşlardır.

Tablo 6: Isparta İlçelerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması

Kaynak: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
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Harita 10: Isparta İlçelerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması

Kaynak: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

Bu bölüm Kırsal Kalkınma Ulusal Stratejisinden (2014-2020) alınmıştır.5

2.9. Destekleme Faaliyetleri 
Kırsal Kalkınma kapsamında değerlendirilebilecek ulusal ve uluslararası destekleme faaliyetleri aşağıda ele alınmıştır.5 

2.9.1. Ulusal kaynaklarla yürütülen destekleme faaliyetleri
Kırsal Kalkınma Destekleri: GTHB tarafından sağlanan bu desteklerin temel amacı tarımsal üretim altyapısının geliştirilmesi 
ile tarımsal ürünlerde katma değer artışı sağlanarak kırsal ekonominin güçlendirilmesidir. Proje destek konuları; ekonomik 
faaliyetler, modern sulamaya ilişkin makine ve ekipman desteği ile tarımsal üretim altyapısının modernizasyonuna ilişkin 
makine ve ekipman destekleridir. Teklif çağrısı usulüyle yürütülen ve yüzde 50 hibe desteği sağlanan projeler kır ve kent 
ayrımı yapılmadan ülke genelinde uygulanmaktadır. Projelerin yararlanıcıları çiftçi kayıt sistemi veya GTHB tarafından 
oluşturulan diğer kayıt sistemlerine tabi gerçek kişiler (çiftçiler ve üreticiler) ile diğer tüzel kişilerdir (şirketler, kooperatifler, 
üretici organizasyonları gibi). Proje uygulaması yerel düzeyde GTHB il müdürlüklerince koordine edilmektedir. Mevcut 
destek uygulaması, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2015 sonuna kadar sürdürülecektir. 

Hayvancılık Destekleri: GTHB uhdesinde yürütülen bir diğer proje bazlı destekleme faaliyeti hayvancılık sektörüne 
yöneliktir. Destek programının genel amacı et ve süt sığırcılığının geliştirilmesi, modern işletmelerin kurulması, hayvansal 
üretimde verimliliğin/kalitenin artırılması yoluyla ekonomik gelir artışının sağlanmasıdır. Program DAP ve GAP illerinde 
teklif çağrısı usulüyle uygulanmaktadır. Programın destek konuları damızlık gebe düve alımı, süt sağım ünitesi ve soğutma 
tankı alımı ve yeni ahır yapımıdır. Programın yararlanıcıları çiftçi kayıt sistemi ve diğer kayıt sistemlerine tabi gerçek kişiler 
ile belirlenen diğer tüzel kişilerdir. Program kapsamında hibe destek oranları yüzde 30 ile 40 arasında değişmektedir. Program 
uygulaması yerel düzeyde GTHB il müdürlüklerince koordine edilmektedir.

Yoksullukla Mücadele Destekleri: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) tarafından sağlanan bu desteklerin 
temel amacı ülke genelinde yoksulluğun üretim ve istihdam faaliyetleri yoluyla azaltılmasıdır. Ancak bu destekleme programı, 
kırsal yoksullukla mücadele araçlarının başında gelmektedir. Programın destek konuları; gelir getirici nitelikteki tarım ve 
tarım dışı ekonomik faaliyetlerdir. Uygulaması talep bazlı yürütülen projelerde, her uygun başvuru sahibi için azami 15 
bin TL kredi desteği sağlanmaktadır. Bu destek ilk 2 yılı geri ödemesiz toplam 8 yıllık ve faizsiz bir geri ödeme takvimiyle 
sunulmaktadır. Destek ülke genelinde kır ve kent ayrımı gözetilmeksizin uygulanmakla birlikte, proje uygulaması il/ilçe 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) koordine edildiğinden vakıf mütevelli heyeti tespitiyle yoksul 
hanelerin bu desteğe erişimi özellikle teşvik edilmektedir. Projenin yararlanıcıları ASPB’ce hazırlanan yoksulluk kriterleri 
kapsamına giren fert ve hanelerdir. 

Çevresel Altyapı ve Çevre Koruma Destekleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından sağlanan bu 
desteklerin temel amacı kırsal çevrede, kirliliğin önlenmesi ve doğal kaynakların korunmasıdır. Proje destek konuları; turizm 
altyapısı, katı atık depolama ve geri kazanım altyapısı, atık su arıtma ve içme suyu altyapısıdır. Uygulaması talep bazlı 
yürütülen ve yüzde 50 ila 100 oranlarında hibe desteği sağlanan projeler; turizm geliştirme bölgeleri, özel çevre koruma 
bölgeleri, doğal sit alanları ile tabiat varlıklarının bulunduğu yörelerde uygulanmaktadır. Projelerin yararlanıcıları mahalli 
idare ve birlikleridir. Proje uygulaması yerel düzeyde ÇŞB İl Müdürlüklerince koordine edilmektedir. 

Diğer taraftan, tarım-çevre tedbirlerinin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin 
Korunması Projesi (ÇATAK) uygulamaları GHTB koordinasyonunda yürütülmektedir.

Orman Köyleri (ORKÖY) Destekleri: Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB) tarafından sağlanan desteğin temel amacı 
kırsal alanda yoksulluk riski yüksek kesimlerin başında gelen orman köylülerinin sürdürülebilir geçim kaynaklarına ulaşmasıdır. 
Proje destek konuları, orman ürünleri ile tarım ve tarım dışı kaynaklara yönelik ekonomik faaliyetlerdir. Uygulaması talep 
bazlı yürütülen, çoğunlukla kredi desteği şeklinde ve kısmen de yüzde 25 hibe desteği seçeneği sunulan bu projeler sadece 
orman köylerinde uygulanmaktadır. Projelerin yararlanıcıları orman köylerindeki gerçek kişiler ile buralarda kurulu tarımsal 
kalkınma kooperatifleridir. Proje uygulaması yerel düzeyde Orman İşletme Müdürlüklerince koordine edilmektedir. 

KOSGEB Destekleri: KOSGEB tarafından sağlanan destekler 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre 
belirlenen sektörlerde (madencilik ve taş ocakçılığı, imalat, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, su 
temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri, inşaat, toptan ve perakende ticaret, ulaştırma ve depolama, 
konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, bilgi ve iletişim, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, idari ve destek hizmet 
faaliyetleri, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor ile diğer hizmet faaliyetleri) faaliyet gösteren KOBİ’lere yöneliktir. 
KOSGEB; girişimciliğin geliştirilmesi, kurumsallaşma, kalite ve verimliliğin arttırılması, teknolojik gelişmelere uyum, Ar- 
Ge kapasitesinin arttırılması, çevre ve insan sağlığına duyarlı üretim, bilgiye erişim, nitelikli istihdam, yurtdışı pazarlara 
açılma, ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesi amacıyla 7 destek programı kapsamında KOBİ’lere ve girişimcilere geri 
ödemeli ve geri ödemesiz (hibe) destekler sunmaktadır. Bunların yanı sıra finansman destekleri uygulanmakta, laboratuvar ve 
bilgilendirme-yönlendirme faaliyetleri de yürütülmektedir. KOSGEB destekleri ülke genelinde kır-kent ayrımı gözetilmeksizin 
uygulanmakla birlikte, destekleme oranları bölgesel teşvik sistemine göre 6 bölge üzerinden farklılaştırılmaktadır. KOSGEB 
destek programlarının uygulanması yerel düzeyde KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerince yürütülmektedir.

Bölgesel Gelişme Destekleri: Bölgesel gelişme kurumlarından tarım ve kırsal kalkınma mali destek programı uygulayan 
kurumların başında ağırlıklı olarak kalkınma ajansları (KA) gelmektedir. Düzey 2 bölgeleri bazında kurulmuş bulunan 
ajanslarca yürütülen mali destek programları arasında tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik hibe programları da bulunmaktadır. 
Ajanslar destekleme faaliyetlerini, kurulu bulundukları bölgenin, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel boyutlarını bir 
bütün olarak ele alan bölgesel gelişme planları çerçevesinde sürdürmektedir. Bu destekler ile kalkınmanın ülke sathında 
dengeli olarak yayılması ve yerel kalkınma potansiyelinin harekete geçirilmesi hedeflenmektedir. Destek programları teklif 
çağrısı usulüyle ajans bölgesi kapsamındaki illerde çoğunlukla kır ve kent ayrımı gözetilmeksizin uygulanmaktadır. Destek 
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programlarında potansiyel yararlanıcılar; yerel idareler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu 
niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kâr amacı güden işletmeler, kooperatifler, birlikler ve diğer gerçek ve 
tüzel kişilerdir. Hibe oranları desteğin konusu, yararlanıcısı ve uygulama yeri gibi kriterler dikkate alınmak üzere yüzde 90’a 
kadar çıkabilmektedir. 

Diğer taraftan, KA’ların yanı sıra bölge kalkınma idarelerinin ilki olan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 
belirlenen ilçelerde tarım ve tarım dışı ekonomik faaliyetlere yönelik kırsal kalkınma projeleri yürütülmektedir.

2.9.2. Uluslararası kaynaklarla yürütülen destekleme faaliyetleri
Bu bölümde, ulusal bütçe katkısına ilave olarak AB ve diğer uluslararası kuruluşların sağladığı hibe ve/veya kredi 
destekleriyle yürütülen başlıca mali destek programları ve entegre kalkınma projeleri ele alınmaktadır. 

IPARD Programı: Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) beş bileşeninden biri olan kırsal kalkınma bileşeni  
(IPARD)  kapsamında, aday ülkelerde Ortak Tarım Politikasının uygulanması ve yönetimi için yapılan uyum hazırlıkları 
çerçevesinde, tarım sektörünün ve kırsal alanların sürdürülebilir kalkınması desteklenmektedir. IPARD Programı uygulama 
mekanizması, gerek program tasarımı gerekse program yönetimi bakımından diğer ulusal ve uluslararası kaynaklarla yürütülen 
tarım ve kırsal kalkınma mali destek programları bakımından referans özellik taşımaktadır. 2007-2013 dönemi için ülkemize 
tahsis edilen IPARD fonlarının kullanımını düzenleyen IPARD Programı, yönetim otoritesi olarak belirlenen GTHB ve ödeme 
ajansı olarak akredite edilen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) uhdesinde uygulanmaktadır. Program 
kapsamında desteklenen tedbirler ve programın uygulandığı 42 il Ek-3’te belirtilmektedir. Programın yararlanıcıları; tarım ve 
gıda işletmeleri, üretici organizasyonları ve diğer yerel kalkınma aktörleridir. Program kapsamında uygun bulunan projelere 
yüzde 50 ile yüzde 65 arasında değişen oranlarda hibe desteği sağlanmaktadır. Proje uygulaması yerel düzeyde TKDK İl 
Koordinatörlüklerince yürütülmektedir. 

Entegre Kalkınma Projeleri: GTHB koordinasyonunda uluslararası teknik yardım ve finans kuruluşlarından sağlanan 
krediler vasıtasıyla dar bölgeli kalkınma projeleri yürütülmektedir. Bu projeler; Diyarbakır-Batman-Siirt, Ardahan-Kars-
Artvin, Konya-Karaman ve Gümüşhane-Bayburt-Rize kalkınma projeleri ile Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyon Projesidir. 
Bu projelerin temel amacı tarımsal faaliyetler yoluyla yoksulluğun azaltılması ve kırsal kesimde sürdürülebilir geçim 
kaynaklarının temin edilmesidir. Bu projelerde hibe destek oranları yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişmektedir. Proje 
konuları, tarım ve tarım dışı ekonomik faaliyetler, tarımsal üretim altyapısı, toprak ve su kaynaklarının rehabilitasyonu, 
yayım hizmetleri, sulama altyapısı ve diğer fiziki altyapı ihtiyaçlarıdır. Projeler belirlenen koşullara uygun köyler ve ilçe 
merkezlerinde uygulanmaktadır. Proje yararlanıcıları, proje uygulama alanlarındaki düşük gelirli çiftçiler ve buralarda kurulu 
üretici organizasyonlarıdır. Proje uygulaması yerel düzeyde GTHB İl Müdürlüklerince koordine edilmektedir. Ayrıca, yerel 
düzeyde proje illerinde birer proje koordinatörlüğü ihdas edilmektedir. 

3. KIRSAL KALKINMA PLANI
TEDBİR VE FAALİYETLERİ

ISPARTA KALKINMA PLANI (2014-2019)
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Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ile uyumlu olarak hazırlanan Isparta Kırsal Kalkınma Planı (2014-2019) Isparta’nın kırsal 
kalkınma alanındaki öncelikli tedbir ve faaliyetlerini içermektedir. Belirlenen tedbir ve stratejilerin temel dayanağı taslak 
Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi’nde (2014-2020) yer alan stratejik amaç ve önceliklerdir. Bu stratejik amaç ve önceliklerle 
uyumlu olarak, Plan hazırlık sürecinde oluşturulan Tematik Çalışma Gruplarındaki paydaşlar tarafından toplantılarda önerilen 
tedbir ve faaliyet taslakları, Çekirdek Grup tarafından uyumlaştırıldıktan sonra, yerel ve teknik danışma süreci ile kurum 
görüşleri alınarak sonuçlandırılmıştır.

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinde (2014-2020) belirlenmiş olan 5 stratejik amaç ve 11 öncelik alanından oluşan politika 
çerçevesi doğrultusunda; Isparta Kırsal Kalkınma Planının tedbir ve faaliyetleri belirlenmiş ve bu tedbir ve faaliyetler Planın 
temelini oluşturmuştur. Bu Plan Isparta için hayata geçirilecek kırsal kalkınma uygulamaları açısından bağlayıcı niteliktedir. 

Yukarıda belirtilen süreçler sonucunda, elde edilen öncelik tedbir ve faaliyet sayısı, stratejik amaçlar itibarıyla aşağıdaki 
gibidir; 

Buna göre Isparta Kırsal Kalkınma Planında toplam 5 stratejik amaç, 11 öncelik, 40 tedbir ve 114 faaliyet 
bulunmaktadır.

Tedbir formları 9, faaliyet formları ise 10 parametreye göre hazırlanmıştır. Faaliyetler, tedbir formlarından hareketle elde 
edilmiştir. Tedbir Formunun son parametresinin başlığı ‘Faaliyetler’ olup, bu bölümde yer alan faaliyetler Faaliyet Formunda 10 
parametre altında işlenmiş ve detaylandırılmıştır. Faaliyetler tedbirlerle, tedbirler taslak Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinde 
(2014-2020) yer alan stratejik amaç ve önceliklerle uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Isparta Kırsal Kalkınma Planında yer alan tedbirler, faaliyetlerle ilgili genel bilgi ve açıklamaları içermektedir. Faaliyetler ise 
uygulamaya yönelik olup, içeriği ve kapsamı alt faaliyetlerle açıklanmıştır. Alt faaliyetler sorumlu kurumlar için yapılması 
gereken işler niteliğinde olup, faaliyetlerde yer alan uygulama yeri, hedef kitlesi, izleme göstergeleri gibi diğer parametreler 
uygulamada takip edilecek esas ve usullere karşılık gelmektedir. 

Stratejik Amaç 1’de 2 öncelik 10 tedbir ve 33 faaliyet

Stratejik Amaç 2’de 3 öncelik 9 tedbir ve 27 faaliyet

Stratejik Amaç 3’de 2 öncelik 10 tedbir ve 25 faaliyet

Stratejik Amaç 4’de 2 öncelik 5 tedbir ve 23 faaliyet

Stratejik Amaç 5’de 2 öncelik 6 tedbir ve 6 faaliyet
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3.1. STRATEJİK AMAÇ 1
ISPARTA KALKINMA PLANI (2014-2019)

Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi ve İstihdam 
İmkânlarının Artırılması

STRATEJiK AMAÇ
Stratejik Amaç 1’de 2 öncelik 10 tedbir 
ve 33 faaliyet

STRATEJiK AMAÇ
Stratejik Amaç 2’de 3 öncelik 9 tedbir 
ve 27 faaliyet

STRATEJiK AMAÇ
Stratejik Amaç 3’de 2 öncelik 10 tedbir 
ve 25 faaliyet

STRATEJiK AMAÇ
Stratejik Amaç 4’de 2 öncelik 5 tedbir 
ve 23 faaliyet

STRATEJiK AMAÇ
Stratejik Amaç 5’de 2 öncelik 6tedbir 
ve 6 faaliyet



Kırsal Kalkınma Planı (2014-2019)Kırsal Kalkınma Planı (2014-2019)

58 59

3.1. KIRSAL EKONOMİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İSTİHDAM 
İMKÂNLARININ ARTIRILMASI
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ÖNCELİK 1.1 
TARIM VE GIDA SEKTÖRLERİNİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ

TEDBİR 1.1.1
ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNİN KURUMSAL KAPASİTELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

I. Mevcut Durum
Ülkemiz genelinde olduğu gibi Isparta ilinde de tarımsal örgüt sayısı fazla olmasına rağmen çiftçilerin örgütlenme düzeyi 
düşüktür. Genel olarak üreticilerin birlikte hareket etme bilincinin düşük olması ve mevcut örgütlerin düzenli gelir kaynaklarına 
sahip olmayan, kurumsallıktan uzak, zayıf ve dağınık oluşumlar olması nedeniyle çiftçiler, girdi temininden pazarlamaya kadar 
olan tüm süreçlerde bireysel hareket etmek ve bu durumun yol açtığı güçlüklerle mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar.
Isparta’da 13’ü il ve ilçe merkezi, 9’u belde ve 202’si köy, toplam 224 yerleşim birimi bulunmakta olup, bu yerleşim 
birimlerinin 166’sında en az bir adet tarımsal amaçlı örgüt bulunmaktadır. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı 117 adet tarımsal kalkınma, 67 adet sulama ve 14 adet su ürünleri kooperatifi 
olmak üzere toplam 198 adet tarımsal amaçlı kooperatif, 6 adet üretici birliği, 3 adet yetiştirici birliği, 1 adet tarım kooperatifleri 
bölge birliği ve 7 adet ziraat odası bulunmaktadır.  Ayrıca Gümrük Ticaret Bakanlığı’na ait İlde Gül Üreticileri Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) ve 6 adet bağlı kooperatiften 5’i Isparta il sınırları içinde yer almaktadır.
Tarım kredi kooperatiflerinin ortak sayısı 11.640, GÜLBİRLİK’in ortak sayısı 8.000, tarımsal kalkınma kooperatiflerinin ortak 
sayısı 13.045, sulama kooperatiflerinin ortak sayısı 13.014, su ürünleri kooperatiflerinin ortak sayısı 731, üretici birliklerinin 
üye sayısı 1.394, yetiştirici birliklerinin üye sayısı 4.062, tarım kooperatifleri bölge birliğinin üye birim kooperatif sayısı 50 
ve ziraat odalarının üye sayısı 44.710’dur. 

Tarımsal faaliyetleri 2003-2013 yılları arasındaki dönemde,  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından tarımsal 
örgütlere; sığır yetiştiriciliği, koyun yetiştiriciliği, soğuk hava deposu inşaatı, basınçlı sulamalar, ekonomik yatırımlar ve 
makine ve ekipman alımları için 45.543.620 TL tutarında kredi kullandırılmış ve 22.400.567 TL tutarında hibe desteği 
sağlanmıştır.

II. Stratejik Önemi
Güçlü üretici örgütlerinin kurulması durumunda bu örgütlerin ortak ve üyelerine uygun şartlarla girdi, finansman ve eğitim-
yayım hizmetlerinin temini yoluyla tarımsal üretimde verimlilik, ürün kalitesinde pazar şartlarına uygunluk ve ihracat 
miktarında artış sağlanabilecektir. Isparta tarımının ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edecek güce sahip olması, 
ürünlerin daha iyi şartlarda pazarlanabilmesi, gelir düzeyi artışı ile çiftçilerin refah düzeyinin artması ve kırsalda kalkınmanın 
sağlanabilmesi için örgütlenme düzeyinin artırılması önem arz etmektedir. 

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
Onuncu Kalkınma Planı Madde 745, 746, 763

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Tarımsal destekler, kırsal kalkınma projeleri, hibe programları, mevzuat düzenlemeleri

VI. Mali Kaynak

Genel Bütçe, SYD fonu, KA hibeleri, İl Özel İdaresi, AB fonları, uluslararası fonlar 
VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu, 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, 6964 Sayılı TZOB ve Ziraat Odaları 
Kanunu, 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, 5355 Sayılı Mahalli 
İdare Birlikleri Kanunu, 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, 5330 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri 
ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında 553 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

VIII. Tedbir Hedefleri
1. Üretici örgütleri yönetiminde profesyonelleşmenin artırılması
2. Üretici örgütlerinin tarımsal pazarlarda aktif rol alması
3. Üreticilerin bilgi düzeylerinin artırılması
4. Üretici örgütlerinin tarım politikalarına daha etkin katılım ve desteğin sağlanması
5. Üretici örgütlerinin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin mesleki eğitime tabi tutulması

IX. Faaliyetler
1.1.1.1. Üretici Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Güçlendirilmesi
1.1.1.2. Üretici Örgütlerinin Pazarlama Altyapısının Geliştirilmesi
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FAALİYET 1.1.1.1 
ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNİN KURUMSAL KAPASİTELERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

I. Yeri
Kırsal yerleşim yerleri

II. Hedef Uygulama Alanı
Üretici örgütleri ve üst kuruluşları

III. Süresi
48 Ay

IV. Gerekçesi
Tarımsal faaliyette bulunan herhangi bir üreticinin, belli sorumlulukları üstlenerek ve belli bir bedel ödeyerek her hangi bir 
üretici örgütüne üye/ortak olmasındaki temel amaç; üretime yönelik girdi niteliğindeki her türlü ihtiyacı ile birlikte sosyal 
hayata yönelik gereksinimlerinin de olabilecek en makul şartlarda ve mümkün olan en yüksek standartta karşılanacağı, kendisi 
tarafından üretilen ürünlerin örgüt tarafından alınacağı, pazarlama ve ürün bedelinin tahsili noktasında herhangi bir endişe 
taşımayacağı, yönetim ve denetim kurulları tarafından idari veya teknik konularda profesyonel destek alabileceği imkânların 
yaratılacağı, yönetim kurulu üyeleri ile sağlıklı bir iletişim içinde olduğu, kişisel veya siyasi çekişmelerin yaşanmayacağı, 
her türlü faaliyete ait bilgi ve belgenin düzenli olarak kayda alındığı ve düzenli olarak kendisiyle paylaşıldığı, iç denetim 
mekanizmalarının eksiksiz olarak işlediği bir tüzel kişiliğin himayesinde olmaktır. 

Isparta genelinde bu koşulların tamamını karşılayan herhangi bir üretici örgütü bulunmamaktadır. Bu hususlardan cüzi bir 
bölümünün karşılandığı az sayıda örgüt bulunmakta ise de, bu durum da çalışanlarının kişisel becerileri ile gerçekleşmektedir. 
Isparta ilinde tarımsal amaçlı kooperatiflerin kurumsallaşamamasının temel nedeni birim kooperatiflerin küçük ve genelde 
köy bazında kurulmuş olmalarıdır. Bunlar genel olarak ortak sayısı, kurumsal kapasite, idari ve mali yönetim performansı, 
sağlanan hizmetler, yürütülen faaliyetler, ortaklara sağlanan gelir ve istihdam imkânları bakımından yetersiz kuruluşlardır. 
Küçük olmaları dolayısıyla sermaye birikimi sağlanamamakta, kredi kullanma ve proje uygulama imkânları sınırlanmakta, 
yıllık olağan genel kurul toplantılarının giderlerinin karşılanmasında sıkıntı yaşanmakta, iş gücü yetersizliği dolayısıyla 
yönetim ve denetim kurullarının oluşturulmasında dahi zorluklar yaşanmaktadır. Bu nedenle ilde faaliyet gösteren üretici 
örgütlerinin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi gerekmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. Küçük çiftçi örgütlerinin hizmet kapasitelerinin ve etkinliklerinin artırılmasına yönelik olarak havza bazında, güçlü,  
 profesyonelce yönetilen birim kooperatiflerin kurulması 
2. Birim kooperatiflerin daha güçlü hale getirilmesi amacıyla kooperatif birleşmelerinin özendirilmesi ve tasfiye          
 işlemlerinin kolaylaştırılması
3. Kooperatiflere uygulamak istedikleri projeler için kredi kullandırılmasında veya tarımsal desteklemelerin   
 verilmesinde örgütün ortak sayısı, çalışma alanı, yıllık bilanço büyüklüğü, idari personel ve teknik eleman   
 istihdamı, mekanizasyon durumu ve diğer alt yapı kapasiteleri ile ilgili kriterler esas alınması ve bu şekilde belli   
 büyüklüğün altında olanların bu imkânlardan yararlanmaları engellenerek küçük örgütlerin birleşmeye zorlanması  
4. Mevzuatta yapılacak düzenlemeler ile tarımsal amaçlı örgütlerin çalışma konularının net bir şekilde tanımlanması  
 yolu ile aynı yerde veya bölgede aynı amaçla faaliyette bulunabilecek başka bir örgütün kurulmasının engellenmesi
5. Tarımsal örgütlerin yönetim ve denetim kurullarında o yerde görevli kamu görevlilerinin doğal üye olması yönünde  
 yasal düzenlemeler yapılarak, örgütlenmenin kurumsallaşması sürecine katkı sağlaması
6. Tarımsal örgütlerin kurulabileceği bölgelerin ve bu bölgelerde kaç örgüt kurulabileceğinin somut kriterler esas   
 alınarak belirlenmesi

7. Tarımsal örgütlenmeyi cazip hale getirmek ve tarımsal örgütleri desteklemek üzere ürün satışları ve mal alımlarında  
 vergi muafiyetleri veya avantajları ile nakdi destek mekanizmalarının geliştirilmesi
8. Birliklerinin yönetim kurullarında görev alacak kişilerin belirli bir eğitim seviyesinde olmalarının sağlanması
9. Çalışma alanlarına göre üretici örgütlerinde tam zamanlı olarak istihdam edilmesine ihtiyaç duyulan teknik   
 personelin nitelik ve sayıları hakkında standartların oluşturulması
10. Üretici örgütlerinde teknik personelin istihdamının teşvik edilmesi
11. Üretici örgütlerinin yönetim ve denetim birimlerinde görev alan üyeler için yıllık düzenli eğitim programlarının d 
 üzenlenmesi
12. Örgütlerin proje geliştirme, uygulama ve izleme kapasitelerinin güçlendirilmesi

VI. Sonuçlar
1. Üretici örgütlerinin idari,  mali ve teknik yönden sürdürülebilirliğinin artması
2. Örgütlerin pazarda rekabet gücü kazanması
3. Örgütlerde profesyonel yönetim altyapısının oluşması
4. Örgütlerin kurumsallaşma alt yapısının güçlenmesi

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, üretici örgütleri

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
SDÜ, meslek kuruluşları, bankalar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Örgütlerin arasındaki işbirliğinin zayıf olması
2. Örgütlere yönelik denetim hizmetlerinin yetersiz kalması
3. Örgütlerin yönetimlerinde baskın olan kişilerin, temin ettikleri ekonomik faydalardan vazgeçmek istememeleri

X. İzleme Göstergeleri
1. Üretici örgütlerine kayıtlı olan ortak/üye sayısı
2. Üretici örgütlerinde istihdam edilen idari personel ve teknik eleman sayısı
3. Üretici örgütü sayısı
4. Birleşen üretici örgütü sayısı
5. Tasfiye olan üretici örgütü sayısı
6. Örgüt üyelerinin örgütlerinden memnuniyet düzeyi



Kırsal Kalkınma Planı (2014-2019)Kırsal Kalkınma Planı (2014-2019)

64 65

FAALİYET 1.1.1.2
ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNİN PAZARLAMA ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

I. Yeri
Kırsal yerleşim yerleri

II. Hedef Uygulama Alanı
Üretici örgütleri ve üst kuruluşları

III. Süresi
48 Ay

IV. Gerekçesi
Küçük ölçekte üretim yapan veya yeterli bilgi donanımına sahip olmayan çiftçilerin ürünlerinin çiftçi örgütleri tarafından 
en uygun koşullar altında pazara sunulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’deki tarımsal ürün piyasaları, genel olarak 
komisyoncuların, aracıların ve büyük firmaların hâkimiyetinde olduğundan, üretilen ürünler üreticiden nihai tüketiciye kadar 
çok sayıda el değiştirmektedir.  Bu sayının en aza indirilerek üretici gelirlerinin arttırılması ve tüketicilerin daha makul 
fiyatlara ürün alabilmeleri mümkün görünmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. Üreticilerin üretim faaliyetlerine göre örgütlenmelerinin desteklenmesi  
2. Üretici örgütlerinin pazarlama birimleri için standartların oluşturulması
3. Üretici örgütlerinin pazarlama birimlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi  
4. Üretici örgütlerinin sözleşmeli üretim modeli konusunda eğitilmesi ve teşvik edilmesi
5. Üretici örgütlerine e-ticaret eğitimlerinin verilmesi ve portal oluşturulması
6. Üretici örgütleri aracılığı ile sözleşmeli üretim yapan girişimcilerin desteklenmesi  
7. Üretici örgütleri aracılığı ile yapılan pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi
8. Alt yapısı hazır olan üretici örgütlerinin ortak pazarlama konusunda birleşmelerinin sağlanması
9. Üretici örgütlerinin pazarlama konusunda uzman personel istihdamının sağlanması için mali destek yapılması 
10. Çiftçilerin ürünlerinin üreticiden doğrudan tüketiciye ulaşımın sağlanması aracıların en aza indirilmesi
11. Ürünlerin üretiminde standardın sağlanması için çiftçilerin bilinç düzeyinin artırılması
12. Hallerde veya büyük şehirlerde üretici örgütleri için satış noktalarının oluşturulması ve rüsum, harç adı altında   
 herhangi bir vergi alınmaması

VI. Sonuçlar
1. Üretici örgütlerinin idari,  mali ve teknik yönden sürdürülebilirliğinin artması
2. Örgütlerin pazarda rekabet gücü kazanması
3. Örgütlerde profesyonel yönetim altyapısının oluşması
4. Örgütlerin kurumsallaşma alt yapısının güçlenmesi
5. Üretici ve tüketici arasındaki zincirin kısalması
6. Çiftçilerin ürünlerini pazara doğrudan arz edebilmesi    
7. Çiftçi gelirinde sağlanan artışla birlikte örgütlülük düzeyinde de artış sağlanması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Ticaret Borsası, BAKA, TKDK, KOSGEB, bankalar, meslek kuruluşları, üretici örgütleri 

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Üretici örgütlerinin farklı mevzuata tabi olması ve sorumlu kamu kurumlarının farklılaşması
2. Üretici örgütlerinde pazarlama için profesyonel yöneticilerin istihdam edilememesi

X. İzleme Göstergeleri
1. Ürününü üretici örgütü üzerinden pazarlayan üretici/çiftçi sayısı   
2. Üretici örgütleri üzerinden pazarlanan ürün miktarı
3. Mevcut pazarlama kanalından pazarlanan ürün ile üretici örgütleri aracılığı ile pazarlanan ürün fiyatı

TEDBİR 1.1.2
TARIM-GIDA ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

I. Mevcut Durum 
Isparta yoğun olarak tarımsal üretim gerçekleştirilen bir il olmasına karşın elde edilen ürünleri işleyen az sayıda işletme 
mevcuttur. Ürünler çoğunlukla herhangi bir işlemden geçirilmeden, dalından toplandığı hali ile satılmaya çalışılmaktadır. 
Sonuç olarak ürünlerin piyasa değeri düşmekte, pazarlama konusunda sıkıntılar yaşanmakta, ihraç edilen ürün miktarı sınırlı 
düzeyde kalmaktadır.

Isparta’da ürün tasnifleme, ambalajlama tesislerinin yetersizliğinin sonucu olarak her üreticinin ürünlerini bireysel olarak 
pazarlamaya çalışması sonucu tarımsal üretim faaliyetlerinin karlılığı çok düşük düzeyde kalmaktadır. Ürününü satamayan ya 
da satıp bedelini alamadığı için mağdur olan üretici sayısı da gün geçtikçe artmaktadır.
Ürünlerin pazar şartlarına uygun biçimde depolama, tasnifleme, paketlenme işlerini yapacak tesislerin kurulması, Isparta’da 
tarım sektörünü rekabetçi bir yapıya taşıyacak, üretilen ürünlerin pazarlanması kolaylaştıracak ve üreticilerin karlılık düzeyini 
artıracaktır.

II. Stratejik Önemi  
Isparta’da üretilen tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazar şartlarına uygun kalite ve standartlarda ürün elde edilmesiyle ihracat 
miktarında artış sağlanabilecektir. Bu tedbir Isparta tarımının ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edecek güce sahip 
olması, ürünlerin daha iyi şartlarda pazarlanabilmesi, gelir düzeyi artışı ile çiftçilerin refah düzeyinin artması bakımından 
önemli görülmektedir.

III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile ilişkisi 
Onuncu Kalkınma Planı Madde 762, 763, 764

IV. Sorumlu Kuruluşlar 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Tarımsal destekler, kırsal kalkınma projeleri, hibe programları

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, SYD fonu, TKDK proje hibeleri, BAKA proje hibeleri,  İl Özel İdaresi, AB fonları, uluslararası fonlar, banka 
kredileri
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VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

VIII. Tedbir Hedefleri
1. Tarımsal ürünlerin işlenerek niteliğinin iyileştirilmesi ve kolay pazarlanabilmesi
2. Tarımsal ürün ihracatının artması
3. Tarımsal üretim faaliyetinde karlılığın artması

IX. Faaliyetler
1.1.2.1.Tarım Ürünlerinin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik
Yatırımların Desteklenmesi

FAALİYET 1.1.2.1
TARIM ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASINA YÖNELİK 
YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

I. Yeri
Kırsal yerleşim yerleri

II. Hedef Uygulama Alanı
Tarım işletmeleri, Gıda sanayi işletmeleri, Üretici örgütleri

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Tarım sektöründe üretilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenerek mamul madde haline getirilmesi, depolanması, 
paketlenmesi ürün pazarlama süreci için büyük önem arz etmektedir. Temel koşul, tarımsal ürünlerin yerinde işlenmesi 
ve değerlendirilmesidir. Bunun için tarıma dayalı sanayi işletmelerinin kurulması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. 
Isparta ilinde önemli miktarda üretimi olan elma, kiraz, gül çiçeği ve süt üretiminin, kurulacak ve yaygınlaştırılacak sanayi 
işletmelerinde işlenmesi ve pazara arz edilmesi ilin ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu durum; üretici gelirlerinin 
artmasına, sanayinin gelişmesine, istihdam imkânlarının artmasına, örgütlenmenin yaygınlaşmasına ve ticaretin canlanmasına 
neden olacaktır.

V. Alt Faaliyetler
1. Bitkisel üretim yapan işletmelere standardizasyon ve paketleme konusunda bilgilendirme yapılması
2. Proje hazırlama ve uygulama konusunda müteşebbislere eğitim verilmesi
3. Meyvecilikte soğutma – depolama, tasnifleme ve ambalajlama tesislerinin kurulması
4. Süt üretiminin yoğun olduğu yörelerde süt toplama merkezlerinin oluşturulması
5. Üreticilere ve müteşebbislere hibe destek oranlarının artırılması

VI. Sonuçlar
1. Kırsal alanda yerinde istihdamın sağlanması
2. Kırsal alanda tarım dışı istihdamın artırılması
3. Tarımsal ürünlerde katma değerin artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, üretici 
örgütleri

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
İl Özel İdaresi, BAKA, TKDK, SDÜ, Kaymakamlıklar, Belediyeler, ilgili sivil toplum kuruluşları

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Tarımsal işletmelerde bilgi eksikliği ve sermaye yetersizliği
2. Tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik alt yapı yetersizliği
3. Ürün çeşitliliğinin fazla olmaması

X. İzleme Göstergeleri
1. Tarım ürünlerini işleyen, paketleyen ve depolama yapan işletme sayısı
2. İşletme – paketleme – depolama yapan işletmelerdeki istihdam sayısı
3. Süt toplama merkezi sayısı

TEDBİR 1.1.3
ÜRETİCİLERE YÖNELİK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

I. Mevcut Durum
Isparta’da tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veren bir çiftçi örgütü vardır ve bu örgüt 2013 yılında 1.069 çiftçiye hizmet 
vermiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Tar-Gel projesi kapsamında Isparta’da istihdam ettiği ve 212 köyde görev 
yapan 87 teknik personeli (ziraat mühendisi, veteriner hekim, su ürünleri mühendisi) mevcuttur. Isparta’da 2013 yılında 72 
tanıtım etkinliği, 33 tarla günü, 21 çiftçi kursu, 503 çiftçi toplantısı, 9 çiftçi gezisi düzenlenmiş olup toplamda 12.910 çiftçiye 
eğitim hizmeti verilmiş ve bu eğitimlerde 168.123 materyal (kitap, broşür, cd. vb.) dağıtılmıştır.

II. Stratejik Önemi
Tarımsal üreticilerin bilgi düzeylerini artırması, birim alandan yüksek verim alabilmeleri, yeni bitki türlerini tanımaları, 
teknolojiyi kullanmaları ve daha az emek harcayarak üretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için tarımsal yayım, danışmanlık 
ve eğitimler önem arz etmektedir.

III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile ilişkisi
Onuncu Kalkınma Planı Madde 745, 746, 763

IV. Sorumlu kuruluşlar
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

V. Uygulama için uygun araç/işlem         
Tarımsal destekler, mevzuat düzenlemeleri

VI. Mali Kaynak
Genel Bütçe, SYD fonu, KA hibeleri, İl Özel İdaresi, AB fonları, uluslararası fonlar 
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VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, 6964 Sayılı TZOB ve Ziraat Odaları Kanunu, 5355 Sayılı Mahalli İdare 
Birlikleri Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

VIII. Tedbir Hedefleri
1. Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veren kişi/kuruluşların sayısının artırılması
2. Tarımsal danışmanlık hizmeti alan çiftçi sayısının artırılması
3. Gerçekleştirilen eğitim ve yayım faaliyetlerinin artırılması
4. Tarımsal yayım ve danışmanlık sertifikası olan teknik personel sayısının artırılması
5. Eğitim ve yayım kapsamında tanıtım etkinliği, çiftçi toplantısı vb. etkinlik sayısının artırılması
6. Eğitim ve yayım faaliyetlerine katılan çiftçi sayısının artırılması
7. Eğitim ve yayım faaliyetlerine katılan kadın çiftçi sayısının artırılması  
   
IX. Faaliyetler
1.1.3.1. Tarımsal Eğitim ve Yayım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi

FAALİYET 1.1.3.1
TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

I. Yeri
Kırsal yerleşim yerleri

II. Hedef Uygulama Alanı
Isparta’da faaliyet gösteren tarımsal işletmeler ve üretici örgütleri

III. Süresi
48 Ay

IV. Gerekçesi
Çiftçi eğitim ve yayım hizmetlerinin temel amacı, üreticilerin bilgi eksikliklerinin giderilerek, geleneksel tarım yöntemlerinden 
modern yöntemlere geçişi sağlamak, teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak ve benimsetmektir. Ayrıca yayımın bir diğer 
amacı ihtiyaca yönelik üretimin yapılmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için, araştırmacı, eğitimci ve üretici bağının 
güçlü tutulması gerekmektedir.  Isparta ilinde 2002 yılından 2014 yılına kadar yapılan çiftçi eğitim faaliyeti sayısı faaliyeti 
sayısı %30 oranında artış gösterirken, bu eğitim faaliyetlerine katılan çiftçi sayısı %2,5 oranında bir azalış göstermiştir. 
Bu durumun nedeni olarak tarım ile ilgili yayın yapan TV kanal ve programlarının, tarımsal fuarların, TARGEL projesi 
kapsamında köylerde istihdam edilen tarım danışmanlarının, ayrıca tarımsal girdi piyasalarında (gübre, tohum, zirai ilaç, yem 
vb.)  faaliyet gösteren özel firmaların sayısının artmış olması gösterilebilir.  Çiftçilerin bilgi ihtiyaçlarını, düzenlenen eğitim 
faaliyetlerinden ziyade, büyük ölçüde bahsedilen bu kaynaklardan karşıladıklarını söylemek mümkündür.
Çiftçi eğitim ve yayım hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin ve kurumsallaşmasının temin edilmesi amacıyla, üretici örgütlerinin 
etkin ve öncü bir rol üstlenmesi ve gerekli altyapıyı oluşturması önem arz etmektedir. 

V. Alt Faaliyetler
1. Üretici örgütlerinin çiftçi eğitiminde görev alması, tarımsal danışman istihdam etmeleri ve üyelerinin teknik bilgi  
 ihtiyacını istihdam ettikleri danışmanlarla sağlamaları
2. Tarımsal örgütler ile SDÜ Ziraat Fakültesi arasındaki işbirliği geliştirilmeli, Ziraat Fakültesinin tarımsal yayıma  

 katkısının artırılması için yönetsel düzeyde koordinasyon sağlanması
3. Tarımsal örgütlerin tarımsal yayım hizmetlerine yönelik bilişim  (internet, TV, SMS, MMS, vb.) teknolojileri   
 altyapısının güçlendirilmesi
4. Yayım ve danışmanlık birimlerinin ihtiyaç duyacağı araştırmaların yapılması ve elde edilen bulguların üreticilere  
 ulaştırılması için üretici örgütleri, kamu sektörü yayım birimleri ve Ziraat Fakültesi arasında iş birliğinin artırılması  
 ve koordinasyon sağlanması 
5. Tarımsal üretici örgütlerinin, tarımsal üretimde bilinçli girdi kullanımının sağlanması yönünde üyelerine yönelik  
 yayım çalışmaları yapması, bu kapsamda AB ve Rusya gibi ülkelerin talep koşullarını karşılayacak kalitede ürünler  
 üretilmesi ve hedef dış pazarlara yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılmasında öncü olma görevini üstlenmeleri

VI. Sonuçlar
1. Üreticilerin bilgi düzeylerinin yükselmesi
2. Tarımsal üretimde verimliliğin artması ve kalite standartlarına uyumun sağlanması
3. Ürün çeşitliliğinin artması
4. Teknoloji kullanımının artması
5. Kırsal alanda yaşam kalitesinin artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, SDÜ, DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, meslek örgütleri, üretici örgütleri ve üst 
kuruluşları, ilgili sivil toplum kuruluşları

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Eğitim-yayım materyalinin görselleştirilmemesi
2. Üretici örgütlerinin profesyonel bir yönetim anlayışından uzak olması
3. Üniversite, tarımsal örgütler, araştırma enstitüleri ve İl Müdürlüğü arasındaki işbirliği ve koordinasyonun eksik  
 olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Kamu tarafından istihdam edilen tarım danışmanı sayısı
2. Sertifikalı tarım danışmanı istihdam eden üretici örgütü sayısı
3. Tarımsal danışmanlık desteğinden yararlanan üretici sayısı 
4. Ziraat Fakültesi, araştırma enstitüleri ve Tarım İl Müdürlüğü tarafından üretilen görsel ve basılı eğitim materyali  
 sayısı (broşür, liflet, çiftçi mektubu, CD, vb.)
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TEDBİR 1.1.4
TARIM VE GIDA İŞLETMELERİNİN MODERNİZE EDİLMESİ

I. Mevcut Durum
Tarıma dayalı sanayi; tarımsal ürünlere hazırlama, işleme, muhafaza, ambalajlama, vb. işlemler uygulayarak, ürünlerin nitelik 
ve niceliklerini değiştiren imalat sanayi koludur. Tarıma dayalı sanayiler genelde, entansif tarımın yapıldığı ve ürün deseninde 
çeşitliliğin bulunduğu yörelerde gelişme göstermektedir. Büyük ölçüde emek yoğun bir üretim biçimidir. Tarıma dayalı sanayi 
yedi alt grupta sınıflandırılmaktadır. Bunlar; gıda, içecek, dokuma ve giyim, deri ve deri mamulleri, tütün ve tütün mamulleri, 
orman ürünleri ve kâğıt imalatı sektörleridir.

Tarım ile tarıma dayalı sanayi karşılıklı etkileşim içinde olan ve birbirlerini tamamlayan sektörlerdir. Aralarındaki etkileşim; 
hammadde temini, istihdam, sermaye birikimi, ihracat vb. birçok konuyu kapsayabilmektedir.

Isparta ilinde kayıtlı 1.048 imalat sanayi işletmesi bulunmakta, bu işletmelerde 10.656 sigortalı çalışan bulunmaktadır. Bu 
imalat sanayi işletmelerinin yaklaşık %70’ini tarıma dayalı sanayi sektörleri oluşturmaktadır. İldeki başlıca tarıma dayalı 
sanayi sektörleri; gıda ürünleri, tekstil ve giyim, orman ürünleri (mobilya, diğer ağaç ürünleri), deri mamulleri ve kimyasal 
(aromatik) ürünler imalatıdır.

İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli işletmelerin büyük bölümü Merkez ilçe ile Gönen Keçiborlu 
ilçeleri arasında yer alan Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi ve çevresinde bulunmaktadır. İlde bu alan dışında orta 
ve büyük ölçekli imalat sanayi işletmesi sayısı çok azdır.

Kırsal alanda doğal kaynakların ve çevrenin korunmasını dikkate alarak tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi bütünleşmesinin 
sağlanması, kırsal bölgelerde yaşayan insanların gelir düzeyini yükseltecek ve yaşam kalitesini iyileştirecek öncelikli bir 
tedbirdir. 

II. Stratejik Önemi
Kırsal alanlarda tarımda üretkenlik ve rekabetçilik artmaktadır. Ancak bu artış diğer sektörlerde, kentsel bölgelere oranla 
daha yavaştır. Kırsal alanda yaşayan insanların gelir düzeyinin yükseltilmesi ve yerinde istihdamın sağlanabilmesi için 
tarıma dayalı sanayi işletmeleri kurulması ve geliştirilmesi önem arz etmektedir. Kırsal rekabetçilik, kırsal alanda istihdam 
oluşturma ve kırsal alandan kentsel alanlara göçün önlenmesi, tarımsal üretimin artırılması tarımsal ürün işleyen sanayi 
işletmeleri yatırımlarının gerçekleştirilmesi ile mümkün olabilmektedir. Isparta ili bazı tarımsal ürünlerin (elma, yağlık gül 
gibi) üretiminde lider konumdadır. Ancak, bu potansiyel yeterince değerlendirilmemekte ve katma değeri yüksek ürünlere 
dönüştürmede sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sebeple tarıma dayalı imalat sanayi girişimlerinin tarımsal üretimin yoğun olarak 
gerçekleştirildiği il merkezinin uzağında bulunan kırsal bölgelerde yaygınlaşması gerekmektedir.

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
Onuncu Kalkınma Planı, Madde 764, 768, 769

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Kamu yatırımı, hibe programları, kırsal kalkınma projeleri, araştırma/geliştirme projesi, mevzuat düzenleme

VI. Mali Kaynak
Genel Bütçe, BSTB, GTHB, BAKA, TKDK, Uluslararası fonlar

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
4562 sayılı OSB kanunu, 5488 sayılı Tarım Kanunu, TDİOSB uygulama yönetmeliği

VIII. Tedbir hedefleri
1. Bitkisel ve hayvansal üretimin artırılması
2. Tarıma dayalı sanayinin teşvik edilmesi
3. Sanayini ihtiyaç duyacağı nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması
4. Gıda işletmelerinde kalite ve hijyen standartlarının artırılması
5. Tarımsal sanayinin nitelikli hammadde ihtiyacının düzenli bir şekilde sağlanması

IX. Faaliyetler
1.1.4.1. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin Oluşturulması
1.1.4.2. Tarım İşletmelerinin Modernizasyonuna Yönelik Yatırımların Desteklenmesi
1.1.4.3. Gıda Sanayi İşletmelerinin Gıda Güvenliği Gereklerine Uyumu İçin Desteklenmesi

Isparta İlinde Faaliyet Gösteren İmalat Sanayi İşletmelerinin ve Bu İşletmelerde İstihdam Edilen 
Sigortalı Çalışanların Sayısı, 2012
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FAALİYET 1.1.4.1 
TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN OLUŞTURULMASI

I. Yeri
Kırsal yerleşim yerleri

II. Hedef Uygulama Alanı
Tarıma dayalı sanayi işletmeleri, üretici örgütleri, bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetinde bulunan üreticiler

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Tarımsal hammadde üretiminden ziyade işlenmiş mamul madde üretimine geçilmesi, daha fazla katma değer oluşturması, 
markalı ve ihracata yönelik kaliteli ürünlerin elde edilmesi, tarıma dayalı sanayi işletmelerinin kurulması ve yaygınlaştırılması 
ile mümkün olabilecektir. İl kırsal kesiminde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) oluşturulur ise 
bireysel maliyetlerin ortak giderlere dönüşmesi sayesinde işletmelerin karlılığında artış sağlanacak, ihtiyaca yönelik yoğun 
tarımsal üretim gerçekleştirilebilecek, istihdam olanakları artacak ve Isparta’nın kırsal ekonomik kalkınması hız kazanacaktır.

V. Alt Faaliyetler
1.         TDİOSB’nin yerinin belirlenmesi
2.         TDİOSB’nin belirlendiği yerde altyapı hizmetlerini tamamlanması
3.         TDİOSB hakkında müteşebbislere bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması
4.         TDİOSB’ye yatırım yapacak müteşebbislerce proje hazırlanması ve onaya sunulması
5.         TDİOSB girişimcilerine ve çalışanlara eğitim desteği sağlanması
6.         TDİOSB’lerde sözleşmeli üretim modeline geçilmesi
7.         TDİOSB’lerdeki işletmeler pazar araştırmaları desteği sağlanması
8.         Mevcut işletmelerin kurulacak TDİOSB’ye taşınmasının teşvik edilmesi
9.         İşletmelere hayvan sağlığı vb. hizmeti verecek ortak ünitelerin oluşturulması

VI. Sonuçlar
1. Tarım – sanayi bütünleşmesinin sağlanması
2. Tarımsal üretimde kalite artışı ve standartlaşmanın yaygınlaşması
3. Tarımsal ürünlerde katma değer artışının sağlanması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,  BAKA, SDÜ, TKDK, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, üretici örgütleri, kaymakamlıklar, 
belediyeler, ilgili sivil toplum kuruluşları

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. TDİOSB’lere ilişkin mevzuatın geniş olması
2. TDİOSB’de yatırım yapacak müteşebbis azlığı
3. Müteşebbislerin TDİOSB’ye taşınması için yeterli teşvik unsurlarının olmaması
4. TDİOSB kurulumu işinin devlet eliyle yapılmaması 
5. ÇDP kısıtlamaları
6. Bölgedeki bir işletmeye bulaşan hayvan / bitki hastalıklarının bölgenin tümüne yayılması

X. İzleme Göstergeleri
1. TDİOSB’de faaliyet gösteren işletme sayısı
2. TDİOSB’de istihdam edilen kişi sayısı

FAALİYET 1.1.4.2
TARIM İŞLETMELERİNİN MODERNİZASYONUNA YÖNELİK YATIRIMLARIN 
DESTEKLENMESİ

I. Yeri
Kırsal yerleşim yerleri

II. Hedef Uygulama Alanı
Bitkisel ve hayvansal üretim faaliyeti yürüten işletmeler, üretici örgütleri (kooperatifler, üretici birlikleri)

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Bitkisel ve hayvansal üretim faaliyeti sürdüren işletmelerin modern üretim teknolojilerinden yararlanması verimliliğin 
artmasına, üretim maliyetlerinin düşmesine, kaliteli üretimin gerçekleşmesine ve dolayısıyla üretici gelirlerinin artmasına 
imkân sağlamaktadır. Yeni ve modern üretim teknolojilerinin kullanılması hem il hem de ülke ekonomisine önemli katkı 
sağlayacaktır. 
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V. Alt Faaliyetler
1. Bitkisel üretim faaliyetinde bulunan işletmelerde sulama sistemlerine yönelik yatırımların desteklenmesi
2. Bitkisel ve hayvansal üretim yapan işletmeler için tarımsal alet ve makine destek mekanizmaları oluşturulması
3. Modern plantasyon projelerinin desteklenmesi (fidan, fide vb.)
4. Hayvancılıkta açık ve yarı açık sığır yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması
5. Hayvancılık yapan işletmelerin, yem bitkilerine yönelik yatırımlarının desteklenmesi
6. Ahır / ağıl tadilatlarının ve toplu tesis projelerinin desteklenmesi

VI. Sonuçlar
1. Bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliğin artması
2. Üretilen ürünlerde kalite ve hijyenin artması
3. Tarımsal işletmelerde gelir düzeyinin yükselmesi
4. Tarımsal işletmelerinin rekabet gücünün artması
5. Halk sağlığının korunması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
İl Özel İdaresi, BAKA, TKDK, üretici ve yetiştirici birlikleri, ilgili sivil toplum kuruluşları

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Tarımsal üretimde girdi fiyatlarının yüksek olması
2. Küçük üreticilerin pazarlama altyapısının zayıf olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Modern üretim için destek alan işletme sayısı

FAALİYET 1.1.4.3
GIDA SANAYİ İŞLETMELERİNİN GIDA GÜVENLİĞİ GEREKLERİNE UYUMU İÇİN 
DESTEKLENMESİ

I. Yeri
Kırsal yerleşimler
II. Hedef Uygulama Alanı
Gıda imalat sanayi işletmeleri
III. Süresi
60 ay
IV. Gerekçesi
Toplumun sağlıklı beslenebilmesi, yalnızca yeterli nicelik ve nitelikte tarımsal üretimin gerçekleştirilmesine değil aynı 
zamanda bitkisel veya hayvansal ürünlerin ilk üretim merkezinden sofraya ulaşıncaya kadar temizliğinin ve tazeliğinin 
muhafaza edilmesine bağlıdır. Gıdalar, hastalıklara neden olan biyolojik, fiziksel ve kimyasal etkenleri önleyecek şekilde 
işlenmeli, hazırlanmalı, depolanmalı ve son tüketiciye ulaştırılmalıdır.

Türkiye’de gıda güvenliğinin sağlanması için 11 Haziran 2010 tarihinde kabul edilen 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri Bitki 
Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu” 13 Haziran 2010 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış ve altı ay sonra yürürlüğe girmiştir.

V. Alt Faaliyetler
1. İşletmelerin gıda güvenliği yönünden eksik oldukları hususların belirlenmesi
2. Gıda güvenliğini konusunda işletmelerin bilgilendirilmesi
3. Gıda güvenliğini dikkate alarak üretim yapan işletmelerin teşvik edilmesi
4. Gıda güvenliği konusunda işletmelerin denetlenmesi

VI. Sonuçlar
1. Gıda güvenliğini dikkate alarak üretim yapan işletmelerin rekabet gücünün korunması ve faaliyetlerinin   
 sürdürülebilirliğinin sağlanması
2. Halk sağlığı ve tüketici haklarının korunması
3. Gıda güvenliği konusunda ihracatta yaşanan sıkıntıların en aza indirilmesi

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
İl Özel İdaresi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Ticaret Borsası, meslek örgütleri, SDÜ, Kaymakamlıklar, Belediyeler, 
ilgili sivil toplum kuruluşları

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Gıda güvenliği kapsamında üretim yapan işletmelere yönelik yeterli çalışmanın bulunmaması
2. Gıda güvenliği konusunda hem tarım işletmesi sahiplerinin hem de gıda sanayi işletmesi yöneticilerinin bilgilerinin  
 yetersiz olması
3. Sektörde çalışan personelin gıda güvenliği eğitiminin yetersiz olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Gıda güvenliğine uygun üretim yapan tarımsal işletme sayısı
2. Gıda güvenliğine uygun üretim yapan gıda sanayi işletme sayısı

TEDBİR 1.1.5
GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİN ARTIRILMASI

I. Mevcut Durum
AB’ye uyum sürecinde gıda güvenliği konusunda “çiftlikten sofraya” prensibine uygun olarak gıdanın güvenilir şekilde 
üretimi ve tüketimi konusunda önemli adımlar atılmıştır. Ancak, kırsalda üretici ve tüketicilerin güvenilir gıda konusunda 
bilgi düzeyi daha sınırlı kalmıştır.

GTHB, “Güvenilir Gıda” konusunda herkesi bilinçlendirmeyi ve gıda denetim hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini 
amaçlamaktadır. Bu amaçla öncelikle gıda ve tarım işletmelerinin gıda güvenliğini sağlaması, Bakanlığın bu işletmelerde ve 
ürünlerde resmi kontrolleri yürütmesi, sağlık açısından zararlı olan gıda üretiminin önüne geçilmesi ve kayıt dışı üretim ve 
satışın önlenmesi sağlanarak tüketici sağlığının ve menfaatinin en iyi şekilde korunması ve piyasalardaki haksız rekabetin 
önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 

GTHB’ye bağlı gıda kontrolü ile görevlendirilmiş laboratuvarlar; Türk Gıda Kodeksi’ne bağlı olarak gıda, gıda ile temas 
eden madde ve malzemelerin gıda güvenilirliğine uygunluğuyla ilgili, hijyen ve kalite analizlerini yapmak, kurulacak gerçek 
ve tüzel kişilere ait özel laboratuvarlarla, bu hizmetlerin yanı sıra yem ve yem maddeleri, hayvan hastalıkları teşhis, bitkisel 
üretimden elde edilen gıdaların birincil üretim aşamasında kimyasal kalıntısı bulunmayan sağlıklı ürün yetiştirilmesinin 
teminini sağlamak amacıyla, kullanılan kimyasalların etkin denetiminin sağlanması ve tohumluk kontrol hizmetlerini 
yürütmektir.
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Yürütülen bu hizmetlerin belirlenen bölgeler ve öncelikler bazında iyileştirilmesi ve AB gıda mevzuatına yönelik yapılacak 
yeni düzenlemelerle gıda güvenliğine ilişkin hizmetlerde ilerleme kaydedilmesi beklenmektedir. Buna ek olarak, tarımsal 
ürünlerin standartlara uygun ve güvenli şekilde üretimi için çiftlik bazında denetimlerin artırılması yine önemli hususlardan 
biridir.

2013 yılı Küresel Gıda Güvenliği Endeksinde, Türkiye 105 ülke arasında 36’ncı sırada yer almıştır. Bu endekste gıda güvenliğinin 
boyutlarına göre Türkiye erişilebilirlikte (ekonomik ulaşılabilirlik) 44’üncü, bulunabilirlikte (fiziksel ulaşılabilirlik) 26’ncı ve 
kalite ve gıda güvenilirliği boyutunda ise 35’inci sırada bulunmaktadır.

II. Stratejik Önemi
Gıda güvenliğine ilişkin kırsal alanda insan sağlığının korunması amacıyla, gıda denetimlerinin yapılması kadar üretici ve 
tüketicilerin bilinçlendirilerek güvenilir gıda üretimi ve tüketiminin sağlanması önem arz etmektedir. Gıda güvenliğinin 
üretim prosesinin en başından başlatılması şarttır. Bu bakımdan tarım ve gıda üreticisi işletme sahiplerinin ve tüketicilerin 
bilinçlendirilmesi gerekli görülmektedir. Söz konusu üretim, işleme ve dağıtım aşamalarının denetimi için kamu kontrol 
hizmetleri altyapısının iyileştirilmesi ve akreditasyonunun sağlanması AB ve Ulusal mevzuat ile uyumlu bir sistemin İl 
genelinde hizmete sunulması öncelikli görülmektedir.

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
Onuncu Kalkınma Planı Madde 763, 768, 770; GTHB Stratejik Planı (2013-2017) Stratejik amaçlar 2. Madde, Stratejik 
Hedefler 3, 4, 5, 6

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü, Belediyeler, İl Özel İdaresi

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Kamu yatırımı, AB projeleri, araştırma/eşleştirme projesi

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri,  Özel İdare bütçesi,  meslek odaları sponsorluğu

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu; 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu; 5174 sayılı Odalar 
Borsalar Kanunu; 5216 sayılı Büyük Şehir Belediyeleri Kanunu; 5393 sayılı Belediyeler Kanunu; 5302 sayılı Özel İdare 
Kanunu; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu; 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu; 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun; 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz 
ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun; 4733 Sayılı Tütün ve Alkollü İçkiler 
Piyasası Kanunu

VIII. Tedbir hedefleri
1. Gıda güvenliğine yönelik farkındalığın artırılması
2. Gıda güvenliği konusunda kurumsal kapasitelerin artırılması 

IX. Faaliyetler
1.1.5.1. Gıda Güvenliği Konusunda Üretici ve Tüketicilerin Bilinçlendirilmesi ve Kontrol Hizmetlerinin İyileştirilmesi
1.1.5.2. Gıda Güvenliğine Yönelik Kontrol Hizmetlerinin İyileştirilmesi

FAALİYET 1.1.5.1 
GIDA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ÜRETİCİ VE TÜKETİCİLERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ VE 
KONTROL HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Uygulama Alanı
Kırsal alanda faaliyet gösteren gıda işletmeleri, üretici örgütleri, bitkisel ve hayvansal ürün üreticileri

III. Süresi
48 ay

IV. Gerekçesi
Gıdaların çiftlikten sofraya gelene kadar güvenliğinin ve kalitesinin sağlanmasına yönelik eğitim, kontrol ve denetim 
hizmetlerinin il genelinde iyileştirilmesi, kayıt dışı gıda üretiminin önlenmesi öncelikli hedeflerdir. Gıda kontrollerinin en 
kırsal bölgelere kadar inmesinin desteklenmesi, İl Gıda Kontrol laboratuvarında gıda analizlerinde yaygın olarak kullanılan 
yöntemlerin validasyon ve akreditasyonunun gerçekleştirilmesi, akredite olunan analizlerin sayılarının ihtiyaçlara uygun 
şekilde artırılması gerekmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. Mevcut laboratuvarın alt yapı eksikliklerinin tespiti ve giderilmesi
2. Akreditasyon konusu başta olmak üzere çalışma konularında uzmanların yetiştirilmesi
3. Laboratuvarın akreditasyon çalışmalarının tamamlanması
4. Akreditasyon için denetim birimlerinin altyapı sorunlarının ve eksikliklerinin giderilmesi
5. Gıda Güvenliği Bilgi Sistemiyle tam iletişim kurulması
6. Gıda denetim ekipleri sayısının artırılması
7. Mezbaha ve kombina işletmelerinin izleme, kontrol ve raporlama altyapısının güçlendirilmesi
8. Tarımsal hammadde, gıda ve yemin izlenebilirliğinin sağlanması
9. ‘Kayıt ve Onay’ kapsamındaki gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemlerinin kanuni süresi içerisinde tamamlanması
10. Gıda işletmelerinde çalışanların hijyen eğitimi almalarının sağlanması
11. Güvenli gıda hakkında üreticiler ve tüketiciler için bilgi setleri ve etkili yazılı-görsel materyal hazırlanması,   
 hazırlanan materyalin kaymakamlıklar, belediyeler, köy muhtarlıkları ve üretici örgütleri kanalıyla dağıtılması
12. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve yerel yönetimler işbirliği ile eğiticilerin eğitilmesi
13. İşletmeler ve tüketicilere yönelik bilgilendirme amaçlı toplantı ziyaretlerin düzenlenmesi
14. Üreticilerin ve tüketici örgütlerinin, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesinde daha etkin ve aktif hale gelmelerinin  
 sağlanması
15. Birincil üreticilerin, birincil üretim aşamasında uymaları gereken genel ve özel hijyen kuralları ile iyi üretim   
 uygulamaları hakkında bilgilendirilmelerinin sağlanması
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16. Semt ve Kırsal Pazarların yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi
17. Kırsal kesimde insan tüketimi ve gıda üretiminde kullanılan suyun ilgili mevzuata uygun olarak temin edilmesi

VI. Sonuçlar
1. Isparta’da üretilmekte olan gıdaların ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artması
2. Birincil üretime yönelik resmi kontrol organlarının geliştirilmesi ve kontrollerin artırılması
3. Güvenli ve kaliteli gıda ve yem üretiminin artması
4. Eğitim görmüş tarımsal üretici ve sanayi çalışanlarının sayılarının artması
5. Kalifiye eleman sayısının artması
6. Haksız kazancın ve halk sağlığının tehdit edilmesinin önüne geçilmesi
7. Tarım ve gıda işletmelerinde üretim kalitesinin artması
8. Güvenilir ve kaliteli hammadde sağlanması
9. Bilinçli tüketici sayısının artışına bağlı olarak otokontrol mekanizmasının gelişmesi
10. Tarladan sofraya gıda güvenliği anlayışının etkinliğinin artırılması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Gıda Kontrol Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü, 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Üretici Örgütleri

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
İl Sağlık Müdürlüğü, İl Özel İdare Genel Sekreterliği, belediye başkanlıkları, SDÜ, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Ticaret ve 
Sanayi Odası, ziraat odaları

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. İhtiyaç duyulan tüm analizlerde laboratuvarın akredite olmaması ve laboratuvar yönetiminde uzman eksikliği
2. Gıda denetimi yapacak personel sayısının yetersizliği
3. Kontrol hizmetlerinde kullanılan malzemelerin maliyetli olması
4. İşletmelerin güvenli gıda standartlarının getirdiği maliyetlerden kaçınması
5. Gıda güvenliği konusunda kamuoyundaki bilgi kirliliği bulunması
6. Tarım ve gıda işletmelerin de çalışanların bilgi ve eğitim düzeylerinin düşük olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Kırsalda üretilen ürünlerin kalitesinin artması
2. Denetim ve analizlerin sayısı
3. Olumlu numune analiz sonuçlarının sayısının artması
4. Laboratuvarlarda görevli uzman sayısı (eğitim düzeyi vb. kriterler ile)
5. GTHB tarafından gıda güvenliğine yönelik düzenlenen eğitim semineri sayısı
6. GTHB tarafından gıda güvenliğine yönelik düzenlenen eğitim seminerlerine katılan üretici sayısı
7. İyi üretim uygulamalarını uygulayan üretici sayısı
8. Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen hijyen eğitimine katılanların sayısı
9. Gıda denetçilerinin sayısı (il ve ilçe bazında)

FAALİYET 1.1.5.2
GIDA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK KONTROL HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Uygulama Alanı
Kırsal alanda faaliyet gösteren gıda imalat işletmeleri, üretici örgütleri, çiftçiler

III. Süresi
48 ay

IV. Gerekçesi
Çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin ve kalitesinin sağlanmasına yönelik eğitim, kontrol ve denetim hizmetlerinin il genelinde 
geliştirilerek iyileştirilmesi, kayıt dışı gıda üretiminin önlenmesi öncelikli hedeflerdendir. Gıda kontrollerinin kırsal alanlarda 
yaygınlaşmasının desteklenmesi, İl Gıda Kontrol Laboratuvarında gıda analizlerinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerin 
validasyon ve akreditasyonunun gerçekleştirilmesi, akredite olunan analizlerin sayılarının ihtiyaçlara uygun şekilde 
çeşitlendirilerek artırılması gerekmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. Mevcut laboratuvarın alt yapı eksikliklerinin tespiti ve giderilmesi
2. Akreditasyon konusu başta olmak üzere çalışma konularında uzmanların yetiştirilmesi
3. Laboratuvarın akreditasyon çalışmalarının tamamlanması
4. Akreditasyon için denetim birimlerinin altyapı sorunlarının ve eksikliklerinin giderilmesi
5. Gıda Güvenliği Bilgi Sistemiyle tam iletişim kurulması
6. Gıda denetim ekiplerinin konusunda uzman kişilerden oluşturularak sayılarının artırılması
7. Mezbaha ve kombina işletmelerinin izleme, kontrol ve raporlama altyapısının güçlendirilmesi
8. Tarımsal hammadde, gıda ve yem izlenebilirliğinin sağlanması
9. Kayıt ve onay kapsamındaki gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemlerinin kanuni süresi içerisinde tamamlanması

VI. Sonuçlar
1. İlimizde üretilmekte olan gıdaların ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artması
2. Birincil üretime (bitki sağlığı, hayvan sağlığı, su ürünleri, tohum vb.) dair resmi kontrol yapılarının iyileştirilmesi,  
 geliştirilmesi ve kontrollerin artırılması
3. Sağlıklı, kaliteli ve güvenli gıda ve yem üretiminin artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Isparta İl Sağlık Müdürlüğü, Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğü, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Isparta İl Özel İdare Genel 
Sekreterliği, Belediye Başkanlıkları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Isparta Ticaret 
ve Sanayi Odası, Isparta Ziraat Odası Temsilciliği, Isparta İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Isparta İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Isparta Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Isparta Üretici Örgütleri

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. İhtiyaç duyulan tüm analizlerde Isparta İl Kontrol Laboratuvarının akredite olmaması ve laboratuvar yönetiminde  
 uzman eksikliği
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2. Gıda denetimi yapacak uzman personel sayısının yetersizliği
3. Kontrol hizmetlerinde kullanılan malzemelerin maliyetli olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Kırsalda üretilen ürünlerin kalitesinin artması
2. Denetim ve analizlerin sayısı
3. Numunelerde olumlu analiz sonuçlarının sayısının artması
4. Laboratuvarlarda görevli uzman sayısı (deneyim, yüksek lisans, doktora derecesi sahibi vb.)
5. Akredite olmuş laboratuvar sayısı
6. Gıda denetçilerinin sayısı (il ve ilçe bazında)

ÖNCELİK 1.2
KIRSAL EKONOMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ

TEDBİR 1.2.1 
KIRSAL TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

I. Mevcut Durum
Kıyı turizmi dışındaki diğer turizm çeşitlerinin ve iç bölgelerdeki turizm aktivitelerinin geliştirilmesi Türkiye 2023 Turizm 
Stratejisi kapsamında alınacak tedbirler arasında belirlenmiştir. Söz konusu strateji belgesinin eylem planında Isparta’yı büyük 
ölçüde içine alan Göller Bölgesi,  ekoturizm ve kültür turizmi gelişim bölgesi olarak ilan edilmiş ve bu alanlarda alternatif 
turizm türlerinin nitelikli bir şekilde geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Doğal alanlara yapılan, çevreyi koruma ve yerel halkın refahını iyileştirme sorumluluğu taşıyan seyahat olarak tanımlanan 
kırsal turizm, doğa ile olduğu kadar yerel halk ile de etkileşim içinde bulunma esasına dayanmaktadır. İç bölgelerde yerel bir 
ekonomi oluşturması, el sanatlarını ve tarımı geliştirmesi yönüyle Isparta’nın kırsal yerleşim yerlerine yakın doğal alanlarında 
uygulanabilir bir alternatif turizm türüdür.

Isparta’da uzun yıllardır gerçekleştirilen gül, kiraz, elma yetiştiriciliği vb. tarımsal faaliyetlerin ürün toplama süreçleri, kırsal 
turizm için şehri daha çekici hale getirebilecek festivaller haline dönüştürülebilir. Bunun yanı sıra ilin doğal alanlarında 
gerçekleştirilen dağ ve doğa yürüyüşü faaliyetleri kırsal turizmi destekleyici bir diğer önemli faktördür. Dünya genelinde 
tanınan uzun mesafe yürüyüş rotalarından biri olan Aziz Paul yolunun önemli bir kısmı Isparta ili sınırları içinde bulunmaktadır. 
Bu parkurda gerekli altyapı yatırımlarının, bakım onarım çalışmalarının gerçekleştirilmesiyle ve güzergâh boyunca ziyaret 
edilen tarihi, kültürel ve dinsel önemi olan mekânların ve çevresindeki yerleşim yerlerinin tanıtımının yapılmasıyla, kültür ve 
inanç turizmi ile eşgüdümlü olarak kırsal turizm geliştirilebilir. 

II. Stratejik Önemi
Isparta’da kırsal yerleşimlerde tarım dışı gelir getirici faaliyetlerin azlığı insanları kırdan kente göçe zorlamaktadır. Kırsal 
yerleşim yerlerinde turizm faaliyetleri yaygın değildir. Şehir merkezine yakın alanlarda günübirlik rekreasyon etkinlikleri 
gerçekleştirilmekte ancak bu faaliyetler kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan insanlara gelir sağlamamaktadır. Kırsal turizm, 
Isparta’nın doğal ve kültürel zenginliklerinin korunmasına, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına, yöre insanlarının 
tarımsal faaliyetlerle birlikte turizm faaliyetleri sürdürmesine ve kırsal ekonominin dinamizm kazanmasına olanak vermesi 
nedeniyle il için büyük önem arz etmektedir.

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
Türkiye 2023 Turizm Stratejisi Eylem Planı Madde 122, 123

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Kamu yatırımı, hibe programı, kırsal kalkınma projesi

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, KOSGEB ve KA hibeleri, AB fonları, Türkiye Kalkınma Bankası destekleri

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
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VIII. Tedbir hedefleri
1. Yöresel kültür mirasının en iyi şekilde sergilenebileceği yerleşim yerlerinin tespit edilmesi ve bu yerlerde kırsal  
 turizm altyapı çalışmaları gerçekleştirilmesi
2. Kırsal yerleşim yerlerinde konaklama kapasitesinin artırılması
3. Agro turizm faaliyeti gerçekleştiren işletme sayısının artırılması

IX. Faaliyetler
1.2.1.1. Kırsal Turizm Altyapısının Geliştirilmesi
1.2.1.2. Turizm Köyü Modelinin Oluşturulması
1.2.1.3. Konaklama İşletmeciliğinin Geliştirilmesi
1.2.1.4. İlçe Turizm Bilgi Paketinin Hazırlanması
1.2.1.5. Kırsal Alanda Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlere Esas Olacak Parkur Alanlarının Geliştirilmesi
1.2.1.6. İnanç Turizminin Geliştirilmesi

FAALİYET 1.2.1.1
KIRSAL TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

I. Yeri
Kırsal turizm potansiyeli olan kırsal yerleşim alanları

II. Hedef Uygulama Alanı
Tarımsal işletmeler ve üretici örgütler

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Artan kentleşme ile birlikte kırsal yörelerin rekreasyon alanları olarak cazibesi artmakta ve kentli nüfusun kırsalda 
gerçekleştirebileceği faaliyetler çeşitlenmektedir. Isparta’nın tarım potansiyeli ve gelişen doğal yaşam ve sağlıklı beslenme 
bilinci dikkate alındığında, kırsal turizm faaliyetleri hem işletmeler hem de tüketiciler açısından zengin fırsatlar sunan bir 
seçenek olarak öne çıkmaktadır.

V. Alt Faaliyetler
1. Isparta’da kırsal turizm potansiyeline sahip ilçe ve köylerin belirlenmesi
2. Kırsal turizme yönelik tanıtıcı broşürlerin hazırlanması
3. Kırsal turizm açısından öne çıkan ilçe ve köylerde kırsal turizmin yöre halkına tanıtılması ve bu kapsamda eğitim  
 programlarının düzenlenmesi 
4. Kırsal turizm açısından öne çıkan ilçe ve köylerin bu alanlarda yatırım yapmak isteyen işletmecilere tanıtılması
5. İşletmelere kırsal turizm için ihtiyaç duyulan altyapı ve teknik bilgi desteğinin sağlanması
6. Kırsal turizmin yaygınlaşması amacıyla kırsal turizm temalı projelere mali destek sağlanması

VI. Sonuçlar
1. Tarım dışı istihdam olanaklarının artması
2. Kentsel nüfusun tarım ve toprakla temasının artması
3. Yerli ve yabancı turizmin kırsal alanlarda gelişimi ile kültürler arası paylaşımın artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu,  Isparta İl Özel İdaresi, Orman ve Su İşleri 6. Bölge Isparta Şube Müdürlüğü, 
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Isparta İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, TÜBİTAK, Süleyman Demirel Üniversitesi, 
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, mahalli idare birlikleri, kaymakamlıklar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. İşletmelerin konaklama kapasitesinin yetersiz olması
2. Girişimcilerin bu faaliyet ile ilgili bilgi ve deneyiminin zayıf olması
3. Kırsal turizmin mevsim koşullarına bağlı olması
4. Kırsal alanlarda turizm kültürünün gelişmemiş olması
5. Girişimci sayısının yetersiz olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Kırsal turizm faaliyeti yürüten işletme sayısı
2. Kırsal turist sayısı

FAALİYET 1.2.1.2
TURİZM KÖYÜ MODELİNİN OLUŞTURULMASI

I. Yeri
Kırsal yerleşim yerleri

II. Hedef Uygulama Alanı
Turizm potansiyeli olan köyler

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Kentsel yaşamın olumsuz etkilerinden uzaklaşmak amacıyla son yıllarda talep edilen gezi-dinlenme yerleri arasına kırsal 
yerleşimler de önemli destinasyonlar olarak girmiştir. Kırsal yerleşimlerin turistik ve doğal zenginliği önemli değerler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İlimiz Isparta’da söz konusu değerlere sahip köylerin oluşturulmasıyla yöresel turizm değerlerinin ve 
yöresel ürünlerin tanıtılması, doğa koruma bilincinin artması, kültürlerarası diyalogun gelişmesi mümkün olacaktır. İlimizde 
turizm köylerinin oluşturulması, bu yerleşim yerlerinin ilimize sağlayacağı katkılardan hareketle, kalkınma potansiyellerinin 
belirlenmesi, hem kırsal kalkınmanın sağlanması hem küçük ölçekteki yerleşim bölgelerimizde turizmin canlanması açısından 
önemlidir.

V. Alt Faaliyetler
1. Örnek turizm köylerinin tespit edilmesi 
2. Köylerin peyzaj değerlerinin tespiti ve restorasyon ihtiyacının desteklenmesi
3. Köylerde yöresel ekolojiyle uyumlu konaklama imkânlarının geliştirilmesi
4. Eko-köy uygulamalarının bu yerleşimlerde desteklenmesi
5. Turizm köyleri için hibe programlarının TKDK tarafından yerinde tanıtılması
6. Köyde turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesine yönelik ekonomik ve sosyal faaliyetlerin desteklenmesi
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VI. Sonuçlar
1. Yöresel turizmin artması ve turizm değerlerinin tanıtılmasıyla kırsal kalkınmanın canlanması
2. Farklı yöreler arasında kültürel diyalog ve paylaşma imkânlarının oluşması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Belediyeler, ilgili sivil toplum kuruluşları, Isparta İl Özel İdaresi, TKDK, Kaymakamlıklar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Köylerde fiziki altyapı yetersizliği
2. Köylerde turizm kültürünün gelişmemiş olması
3. Genç nüfusun yerleşim yeri olarak köyleri seçmemesi

X. İzleme Göstergeleri
1. İlan edilen örnek turizm köyü sayısı

FAALİYET 1.2.1.3
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

I. Yeri
Kırsal yerleşim yerleri

II. Hedef Uygulama Alanı
Konaklama işletmeciliği yapan/yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Eko-turizm, kırsal-turizm, kültür gezileri ve doğa sporları gibi birçok faaliyet, kırsal alanlarda düzenlenmekte fakat bu 
faaliyetlere katılan kişiler için yeterli konaklama imkânı sağlanamamaktadır. Söz konusu faaliyetlerin çeşitlendirilerek 
devamlılığının sağlanması için yeterli ve nitelikli konaklama tesislerinin (pansiyon, motel, konukevi, dağ evi vb.) kurulması 
gerekmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. Konaklama işletmeciliğinin teşvik edilmesi gereken yerleşim yerlerinin tespit edilmesi
2. Konaklama işletmeciliği konusunda girişimcilerin eğitilmesi
3. Konaklama amaçlı değerlendirilecek binaların restorasyonunun desteklenmesi
4. Mevcut konaklama tesislerinin bakım-onarımın desteklenmesi
5. Yöresel kültüre ve malzemeye uygun şekilde iç donatıların inşa edilmesi
6. Konaklama işletmeciliği konusunda deneyim paylaşımı için işbirliği ağlarının desteklenmesi
7. Süleyman Demirel Üniversitesinde turizmle ilgili bölümler ile işbirliği içinde bu işletmelerde staj olanaklarının  
 sunulması

VI. Sonuçlar
1. Turizmin kırsal alanda yaygınlaşması
2. Kırsal kesimde tarım dışı istihdam imkânlarının arttırılması
3. Turizmin etkisiyle diğer sektörlerdeki iş ve üretim hacminin artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
ORKÖY, TKDK, İl Özel İdaresi, BAKA, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kaymakamlıklar, Belediyeler, turizm birlikleri 
ve ilgili sivil toplum kuruluşları

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Uygun yapı stokunun sınırlı olması
2. İşletmecilik deneyimi olan personelin yetersizliği
3. Alternatif turizm çeşitlerine ilginin zayıf olması
4. Kıyı, orman vb. alanlarda otel açılması açısından engel teşkil eden yasal kısıtlamalar

X. İzleme Göstergeleri
1. Konaklama işletmeciliği yapan tesis sayısı
2. Konaklama işletmelerindeki istihdam sayısı
3. Konaklama işletmelerindeki konaklayan turist sayısı

FAALİYET 1.2.1.4
İLÇE TURİZM BİLGİ PAKETİNİN HAZIRLANMASI

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Uygulama Alanı
Kaymakamlıklar, ilçe Belediyeleri, beldeler, köyler

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Isparta iklim ve topografya bakımından özgün nitelikleri ile doğal, kültürel ve tarihi değerleri ile zengin turizm potansiyeline 
sahip kırsal yerleşim yörelerini barındırmaktadır. Bu yörelerde bulunan turizm değerlerinin tanıtımının sağlanması turizmi 
canlandırarak kırsal ekonominin gelişimine katkı sağlayacaktır.

V. Alt Faaliyetler
1. İlçe turizm bilgi paketinin standart nitelikteki içeriğinin oluşturulması
2. İlimizde gerekli görülen ilçelerde turizm bilgi paketinin hazırlanması ve yıllık olarak güncellenmesi
3. İlçe ölçeğindeki alternatif turizm çeşitleri (doğa sporları, yayla, inanç, kültür, kış vb.) için varış noktalarının tespit  
 edilmesi
4. Isparta’nın ilçelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatındaki gelişmeleri gösteren yöresel ürünlerin teşhirine  
 yönelik altyapının geliştirilmesi
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5. Isparta’nın ilçelerinde turizm değerlerini kapsayan örnek tur programlarının hazırlanması ve tanıtılması
6. İlçe turizm bilgi paketi hakkında seyahat acentelerine yönelik tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarının düzenlenmesi

VI. Sonuçlar
1. Kırsal turizmin gelişmesi
2. Tarım dışı istihdam olanaklarının artması
3. Kent-kır arasında sosyal iletişim ve etkileşimin artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
BAKA, İl Özel İdaresi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, ilgili sivil toplum kuruluşları, Kaymakamlıklar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Turizm hizmetleri sunumunda ilçe bazlı örgütlenmenin zayıf olması
2. Kültür ve turizmin dinamik yapısı nedeniyle kalıcı envanter hazırlamanın güç olması
3. İlçe ölçeğindeki turizm değerlerinin tespiti ve önceliklendirilmesinde uzlaşı sağlanamaması
4. İlçelerde konaklama altyapısının yetersiz olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Turizm bilgi paketi hazırlanan ilçe sayısı

FAALİYET 1.2.1.5
KIRSAL ALANDA TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYETLERE ESAS OLACAK PARKUR 
ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ

I. Yeri
Parkur yapımına uygun doğal güzelliğe sahip alanlar

II. Hedef Uygulama Alanı
Doğa sporları yapan/yapmak isteyen insanlar

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Isparta ili doğal güzellikler bakımdan öne çıkan değerleri bünyesinde barındırmaktadır. Doğal değerlerin turizme 
kazandırılması ilimizde turizm faaliyetlerine katkı sağlayacak, kırsal bölgelerde turizmin artışıyla birlikte istihdamı arttıracak 
ve yeni ekonomik gelir kaynakları oluşturacaktır.

V. Alt Faaliyetler
1. İlçelerde turizm amaçlı sportif faaliyetler için kullanılacak parkur alanlarının tespit edilmesi 
2. Parkur güzergâhlarının haritalara veya görsel materyallere işlenmesi
3. Parkur güzergâhları üzerine yön ve mesafe bildiren levha koyma çalışmalarının yapılması
4. Parkur alanlarının internet ortamında tanıtımının yapılması

VI. Sonuçlar
1. Kırsal turizmin çeşitlenmesi ve gelişmesi
2. Tarım dışı istihdam olanaklarının artması
3. Kentsel bölgelerde yaşayan insanların kırsal bölgelerde zaman geçirmesi

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Isparta Şube Müdürlüğü, Isparta Orman Bölge 
Müdürlüğü, Kaymakamlıklar, Belediyeler, ilgili sivil toplum kuruluşları

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Parkur alanlarının yeterince tanınmaması
2. Güvenliğin sağlanması problemi

X. İzleme Göstergeleri
1. Turizm amaçlı sportif parkur alanı sayısı
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FAALİYET 1.2.1.6
İNANÇ TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

I. Yeri
Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kenti ve Eğirdir Barla Kasabası

II. Hedef Uygulama Alanı
Turizm acenteleri, inanç turizmine katılan insanlar

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Isparta Pisidia Antiokheia Antik Kentinin önemi Hıristiyanlık dininin yayılmasında siyasi kişiliği ile çok önemli bir rol 
oynamış olan Hz. İsa’nın 12 havarisinden St. Paul’un, bu şehire üç defa gelmesi, o bölgede yaşayan insanlara hitap ederek 
onlara Hıristiyanlığı anlatan vaazlar vermesinden kaynaklanmaktadır.

Eğirdir ilçesine bağlı Barla kasabası ise 20. yüzyılın önemli İslam din adamlarından Said Nursi’nin zorunlu ikamete tabi 
tutulduğu yerleşim yeri olması nedeniyle yerli turistlerce yoğun olarak ziyaret edilen bir destinasyondur.

V. Alt Faaliyetler
1. İnanç turizmi konusunda ilgili merkezi ve yerel kuruluşlarla ilgili paydaşlar arasında işbirliğinin sağlanması
2. İnanç turizm konusunda broşürlerin hazırlanması
3. İnanç turizm paket programlarının hazırlanması 
4. İnanç turizminin gerçekleşeceği bölgelerdeki turist taşıma kapasitelerinin belirlenmesi ve bu bölgelerde turizm   
 altyapısının iyileştirilmesi
5. Yöre halkının inanç turizmi hakkında bilgilendirilmesi
6. İnanç turizmine yönelik yatırımların desteklenmesi
7. İnanç turizminin daha iyi tanıtılabilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi açısından Antalya ile entegrasyonun   
 sağlanması
8. TKDK’nın bölge halkını turizm teşvikleri konusunda bilgilendirmesi

VI. Sonuçlar
1. İnanç turizmi hakkında bölge halkının farkındalığının artması 
2. Isparta inanç turizminin gelişimine katkı sağlanması
3. Kırsal alanlarda ekonomik gelir getiren turizm faaliyeti çeşitliliğinin artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
BAKA, TKDK, Kaymakamlıklar, Belediyeler, SDÜ, turizm birlikleri ve ilgili sivil toplum kuruluşları

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Konaklama altyapısının yetersiz olması
2. Turizm hizmetleri sunumunda ilçe bazlı örgütlenmenin zayıf olması
3. Bölge halkının genç nüfusun az olması
4. Turizm deneyimi olan personel yetersizliği

X. İzleme Göstergeleri
1. Bölgeye gelen turist sayısı
2. Bölgeyi tercih eden turizm acentesi sayısı
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TEDBİR 1.2.2 
TARIM VE TARIM DIŞI YEREL ÜRÜNLERDE KATMA DEĞER ARTIŞININ SAĞLANMASI

I. Mevcut Durum
Isparta’da tarımsal faaliyetlerden elde edilen gelir kırsal bölgelerde yaşayan birçok insan için tek gelir kaynağı durumundadır. 
Ancak elde edilen ürünler düşük birim fiyatlarla toptancılara satılmakta ya da üretici pazarlarında satılmaya çalışılmaktadır. 
Bitkisel ve hayvansal ürünlerin herhangi bir işlemden geçirilmeden doğrudan satılması, tarımsal üretim faaliyetlerinin 
karlılığının düşük düzeyde olmasına yol açmaktadır. 

Isparta’da nem düzeyi yüksektir. İl toprakları tarıma elverişlidir ve İlin büyük bölümünde sulama imkânları mevcuttur. Tüm 
bu olumlu faktörlere rağmen İl genelinde yetiştirilen ürünlerde çok fazla çeşitlilik bulunmamaktadır. İlde yetiştirilmesi için 
uygun koşullar bulunan bitki türlerine yaygınlaştırılması, hâlihazırda yetiştirilen türlerin verimlerinin artırılmasına yönelik 
çalışmalar yapılması, elde edilen ürünlerin tasnif ve paketleme işlemlerinden geçirilmesi ile bitkisel üretim faaliyetlerinde 
katma değer artışı sağlanacaktır.

Isparta’da hayvancılık faaliyetleri yürüten işletmeler, çoğunlukla hanehalkı geçimine yönelik olarak bu faaliyetleri bitkisel 
üretimle birlikte sürdüren küçük ölçekli hanehalkı işletmeleridir. Profesyonel anlamda ve büyük ölçekli işletmeler şeklinde 
besi ve süt sığırı, kıl keçisi ve koyun yetiştiriciliği için ilde uygun koşullar mevcuttur. Isparta endemik bitki yoğunluğu ile ön 
plana çıkan bir il olmasına rağmen arıcılık faaliyetleri de sınırlı düzeydedir. İlde sürdürülen tarımsal üretim faaliyetleri, sahip 
olunan potansiyelin çok altındadır.

II. Stratejik Önemi
Isparta’nın kırsal bölgelerinde insanların yaşamı tarımsal faaliyetler üzerine kuruludur. Bu faaliyetlerden elde ettikleri gelir ile 
geçimini sağlayamayan hanehalkı işletmeleri arttıkça kente göç hız kazanmaktadır. Elde edilen ürünlerde katma değer artışı 
sağlanırsa böylelikle kırsalda yaşayan insanların ortalama gelir düzeyi yükselecek ve insanları göçe zorlayan birincil sorun 
giderilmiş olacaktır.

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
Onuncu Kalkınma Planı Madde 758, 760, 761, 762

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Kooperatif ve Birlikler, TKDK, İl Özel İdaresi

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Hibe programları, kırsal kalkınma projeleri, tarımsal destekler

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, AB fonları, uluslararası fonlar, İl Özel İdaresi ve TKDK

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
441 sayılı KHK; 5488 sayılı Tarım Kanunu; 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu

VIII. Tedbir Hedefleri
1. İlde üretimi sınırlı düzeyde olan alternatif bitkisel ürünlerin üretiminin yaygınlaştırılması
2. İlde hayvancılık faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılması
3. Üreticilerin karlılık düzeyinin artırılması

IX. Faaliyetler
1.2.2.1. Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması
1.2.2.2. Elma İhracatının Artırılması
1.2.2.3. Çilek Üretiminin Yaygınlaştırması ve Geliştirilmesi
1.2.2.4. Mantar Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması
1.2.2.5. Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Elde Edilen Sütün Pazarlanması
1.2.2.6. Besi Sığırı Yetiştiriciliği
1.2.2.7. Kıl Keçisi Yetiştiriciliği ve Elde Edilen Ürünlerin Pazarlanması
1.2.2.8. Pırıt Koyunu Yetiştiriciliğinin Tanımlanması ve Geliştirilmesi
1.2.2.9. Arıcılıkta Ürün Çeşitliliğinin ve Verimliliğinin Geliştirilmesi
1.2.2.10. Yöresel Zanaat ve El Sanatlarının Geliştirilmesi
1.2.2.11. Karayolları Üzerindeki Seyyar Satış Yerlerinin Düzenlenmesi
1.2.2.12. Yöresel Ürün ve Pazarlama, Tanıtım Organizasyonları ve Fuarlarının Düzenlenmesi
1.2.2.13. Kırsalda İŞGEM (İş Geliştirme Merkezi) Kurulması
1.2.2.14. Agro Turizmin Geliştirilmesi
1.2.2.15. Yöresel Ürünlerin Online Platformda Pazarlanmasının Sağlanması

FAALİYET 1.2.2.1
TIBBI VE AROMATİK BİTKİLER YETİŞTİRİCİLİĞİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Uygulama Alanı
Tarımsal işletmeler

III. Süresi
48 Ay

IV. Gerekçesi
Isparta konumu ve iklimi özellikleri dikkate alındığında tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği açısından son derece önemli bir 
şehir olarak karşımıza çıkar. İlde yaklaşık olarak 18 adet büyük ve onlarca da küçük uçucu yağ imalat atölyesi mevcuttur. Bu 
işletmelerin en büyük sorunu yıl boyunca sürekli çalışamamalarıdır. Örneğin gül yağı çıkaran işletmelerin büyük bir kısmı 
gül sezonu boyunca sadece 2-3 ay gibi bir süre çalışmakta, diğer zamanlarda ise atıl durumda kalmaktadır. İşletmelerin tam 
kapasite ile çalıştırılabilmesi için gül dışında da aromatik bitkilerin işlenmesi gerekmektedir. 

Isparta’nın tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliği bakımından zengin olması, şehir halkının bu işe yatkın olması, hammaddenin 
kolay bulunabilir olması gibi sebeplerden dolayı ilde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, hem üretimde 
uzmanlaşma hem de kırsal kalkınma açısından olumlu sonuç doğuracaktır.

V. Alt Faaliyetler
1. Tıbbi ve aromatik bitki üretiminin desteklenmesi
2. Şehrin topografik ve iklimsel koşullarına uyum sağlayabilecek yeni tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda araştırma  
 faaliyetleri yürütülmesi

VI. Sonuçlar
1. Tıbbi ve aromatik bitki üretiminin yaygınlaşması
2. Tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapan üretici sayısının artması 
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VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
TKDK, SDÜ, Kaymakamlıklar, SYDV

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Tıbbi ve aromatik bitki üretimi karlılık oranının dış koşullara bağlı olarak yıldan yıla değişkenlik arz etmesi

X. İzleme Göstergeleri
1. Tıbbi ve aromatik bitki üretim miktarı
2. Tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapan üretici sayısı

FAALİYET 1.2.2.2
ELMA İHRACATININ ARTIRILMASI

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Uygulama Alanı
Elma üreticileri 

III. Süresi
48 ay

IV. Gerekçesi
Dünyada en fazla elma üretimi yapan ülkeler arasında üçüncü sırada olan Türkiye, elma ihracatı bakımından ülkeler 
sıralamasında on sekizinci sırada yer almaktadır. Isparta ili tek başına ülkemizde yetiştirilen elma miktarının yaklaşık %21’ini 
üreterek en fazla elma üretimi yapılan iller sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenle ülkemizin elma ihracatı 
konusunda yaşadığı sıkıntılardan en fazla etkilenen ilin Isparta olduğu söylenebilir.

Isparta yöresinde mevcut elma türlerinin, ülke pazarındaki yerini artırma ve dış pazara açılabilme amacıyla ıslah edilmesi 
ve yeni elma türlerinin geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmalarda büyük bir artış olmasına karşın, üretilen elmaların 
kalitelerini koruma amacıyla mevcut depolama teknolojilerinin geliştirilmesi ve yeni teknolojilerinin uygulanması konularına 
yeteri kadar önem verilmemektedir. Bu durum, yöre elmacılığının dış ve iç piyasalardaki pazar değeri bakımından istenilen 
düzeye gelmesini sınırlamaktadır.

V. Alt Faaliyetler
1. Depoların tamamında kontrollü atmosfer sistemine geçişin sağlanması
2. Her deponun kullanabileceği merkezi ya da bireysel elma paketleme ve tasnifleme birimlerinin kurulması
3. Yurt dışına elma ihracatının gerçekleştirilebilmesi için gerekli danışmanlık hizmetlerini verebilecek ve   
 organizasyon yapabilecek birimlerin kurulması
4. Elma ihracatında öne çıkan üreticilerin ve soğuk hava deposu işletme sahiplerinin teşvik edilmesi 
5. Üreticileri ve soğuk hava deposu işletme sahiplerini ihracat işlemleri konusunda bilgilendirmek amacıyla gerekli  
 eğitim çalışmalarının yapılması

VI. Sonuçlar
1. Elma ihracat miktarının artırılması
2. Elma ihracatından elde edilen gelirin artırılması
3. Bölgedeki tüm depoların soğutma teknolojisinin gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, TKDK, tarımsal kalkınma kooperatifleri, üretici birlikleri, bankalar, SDÜ
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IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Depoların soğutma sisteminin değiştirilmesinin meydana getirdiği maliyet
2. Elma paketleme ve tasnifleme ünitesinin yapımındaki yapı ve sistem maliyeti
3. Elma ihracatının gerçekleştirilebilmesi için gerekli danışmanlık ve organizasyonu yapabilecek tecrübeye sahip   
 elemanların bulunmaması

X. İzleme Göstergeleri
1. Elma ihracat miktarı
2. Elma ihracatından elde edilen gelir miktarı

FAALİYET 1.2.2.3
ÇİLEK ÜRETİMİNİN YAYGINLAŞTIRMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Uygulama Alanı
Sulama imkânı olan köyler ve çiftçi aileleri

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Çilek üretimi, küçük ölçekli işletmeler tarafından yatırım yapıldıktan sonra fazla girdi kullanmadan gerçekleştirilebilen 
ve dolayısıyla iyi ekonomik getirisi olan, ürünleri sofralık olarak ve gıda sanayinde hammadde olarak kullanılmak üzere 
pazarlanabilen, Isparta iklim şartlarında yürütülebilecek bir faaliyettir. Tarımsal üretim artışı ürünü hammadde olarak kullanan 
sanayi kollarını geliştirecek ve bu yolla ilde yeni istihdam imkanları oluşacaktır. 

V. Alt Faaliyetler
1. Çilek üretiminin ekonomik getirisinin ve öneminin potansiyel üreticilere anlatılması
2. Çilek yetiştirilecek alanlarda su kaynaklarının artırılması damla sulama sistemlerinin geliştirilmesi

VI. Sonuçlar
1. Kırsal alandaki refah seviyesinin yükseltilmesi 
2. Tarımda yeni kaynaklarının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
İl Özel İdaresi, TKDK, kaymakamlıklar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Üreticilerin bu faaliyet alanının ekonomik getirisi konusunda tereddütlerinin olması
2. Üreticilerin pazar ile ilgili sıkıntı yaşayacağını düşünmeleri
3. Çilek üretimi alanında yatırım desteği olmaması

X. İzleme Göstergeleri
1. Çilek üretiminden dekar başına elde edilecek gelir 
2. Çilek üretimi yapan köy ve hane sayısı
3. Çilek üretimi yapılan alan büyüklüğü
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FAALİYET 1.2.2.4
MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI

I. Yeri
Köyler, kasabalar, nüfusu düşük ilçe merkezleri gibi kırsal yerleşimler 

II. Hedef Uygulama Alanı
Kırsal alanda tarıma elverişsiz ve az topraklı çiftçi ve çiftçi ailesi

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Mantar yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ile kırsal yerleşimlerde yeni bir alternatif geçim ve istihdam kaynağı oluşturulması, 
besin değeri yüksek bu tarımsal ürünün arzının ve üretici olan hanehalklarının gelirlerinin artması, atıl durumda bulunan depo 
ve hangarların kullanılarak üretime geçilmesi hedeflenmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. Mantar yetiştiriciliği ile ilgili eğitim çalışmaları gerçekleştirilmesi
2. Mantar yetiştiriciliği ile ilgili üreticilere teknik destek sağlanması
3. Üreticiler içi kompost tedarik edilmesi

VI. Sonuçlar
1. Tarımda yeni gelir imkânlarının oluşması
2. Kırsal alandan kente göçün ve kırsal alanda gizli işsizliğin önlenmesi
3. Ailede atıl işgücünün aktif hale getirilmesi
4. Atıl vaziyette bulunan depo ve hangarlarda kültür mantarı yetiştiriciliğinin yapılması
5. Doğadan toplanan mantarların tüketilmesinde zehirlenme riski bulunduğu için, kültür mantarı üretimi artırılarak bu  
 riskin azaltılması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, kaymakamlıklar, TKDK

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
SDÜ, bankalar, üretici birlikleri, ilgili sivil toplum kuruluşları
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IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Mantar üretim tesisi kurulum maliyetinin yüksek olması
2. Üreticilerin mantar üretimi konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması
3. Toplu üretim yapılmadığı için pazarlamada sorunlar yaşanması
4. Kompost maliyetinin yüksek olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Eğitim verilen çiftçi sayısı 
2. Mantar üretimi yapan işletme sayısı 
3. Mantar üretim miktarı

 

FAALİYET 1.2.2.5
SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ELDE EDİLEN SÜTÜN PAZARLANMASI

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Uygulama Alanı
Süt hayvancılığı yapmak isteyen girişimciler ve çiftçiler 

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Isparta sulu tarımın yanı sıra yem bitkisi yetiştirme imkânlarının var olduğu bir tarımsal potansiyele sahiptir. Bunun yanında 
meyve suyu sanayisinden elde edilen meyve posalarının hayvan yetiştiriciliğinde kullanılması imkânları da mevcuttur. Bu 
nedenle ilin kırsal kesimlerinde süt sığırı yetiştiriciliğinin ve süt üretiminin artırılması önemli bir geçim kaynağı olarak 

görülmektedir. 

V. Alt Faaliyetler
1. Bölgeye uygun verimli süt sığır ırklarının belirlenmesine yönelik saha çalışmalarının yapılması
2. Süt sığırlarının verim özelliklerine yönelik yetiştirme koşullarında bakım-besleme metotlarının geliştirilmesi ve  
 yem bitkisi ekilişinin yaygınlaştırılması
3. Süt sığırlarının verim kayıtlarının düzenli olarak tutulmasının yönelik eğitim çalışması.
4. Bölgenin nitelikli damızlık ihtiyacının karşılanması için damızlık düvelerin korunması, kesiminin engellenerek süt  
 sığırcılığına kazandırılması.
5. Süt işletmelerinde pazarın talep ettiği hijyen standartlarında süt elde edilebilmesi için eğitim faaliyetleri yürütülmesi
6. Süt sığırı işletmelerinde sağım sistemleri kurularak sağım koşullarının iyileştirilmesi.
7. Süt kalite ve fiyatlarının artırılması ile üretici gelirlerinin yükseltilmesi

VI. Sonuçlar
1. Yem bitkisi ekiminin yaygınlaşması
2. Hayvan besleme tekniklerinin geliştirilmesi ve işletmecilerin vizyonunun gelişmesi
3. Süt üretiminin artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Yetiştirici birlikleri, SDÜ, bankalar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Yetiştiricilerin eğitim ve öğrenim seviyelerinin yetersizliği
2. Yetiştiricilerin finansman kaynağı bulmakta zorlanması ve öz kaynak eksikliği
3. Yem bitkisi ekim alanlarının çok küçük olması
4. Yem fiyatlarının ve girdilerin pahalı olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Eğitim verilen işletmeci sayısı
2. Süt sığırı sayısı
3. Süt üretim miktarı

FAALİYET 1.2.2.6
BESİ SIĞIRI YETİŞTİRİCİLİĞİ 

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Uygulama Alanı
Besi hayvancılığı yapmak isteyen girişimciler ve çiftçiler

III. Süresi
18 ay
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IV. Gerekçesi
Yem bitkisi ve tahıl yetiştirme imkânlarının olduğu Isparta’da entansif-yarı entansif besicilik ve açıkta besi sığırı yetiştiriciliğinin 
artırılması önemli bir geçim ve istihdam kaynağı olarak görülmektedir.  Antalya gibi büyük bir turizm bölgesinin Isparta ile 
komşu olması meyvecilikte olduğu kadar et ve süt üretiminde de işletmecilere ürünlerini pazarlama imkanı sunmaktadır.

V. Alt Faaliyetler
1. Bölgeye uygun, verimli besi sığır ırklarının belirlenmesine yönelik saha çalışmalarının yapılması
2. Besi sığırlarının verim özelliklerine yönelik yetiştirici koşullarında bakım-besleme metotlarının geliştirilmesi ve  
 yem bitkisi ekilişinin yaygınlaştırılması
3. Besi sığırlarının bakımına-beslenmesine yönelik eğitim çalışmaları yapılması, modern yetiştiricilik tekniklerinin  
 öğretilmesi
4. Bölgenin iklimine dayanıklı ve et randımanı yüksek Simental, Şarole, Aberdin Angus, Montofon ırklarının   
 geliştirilmesi ve besiye alınması
5. Hayvan kesimlerinin sağlıklı koşullarda, ruhsatlı kesimhanelerde, veteriner hekimler gözetiminde yapılması.
6. Et parçalama ve işleme tesislerinin geliştirilmesi
7. Frigo hijyenik et taşıma araçlarının sayısının artırılması, etin soğuk zincirde taşınması

VI. Sonuçlar
1. Besi sığırlarının canlı ağırlık ve et verimlerinin artması
2. Yem bitkisi ekilişinin yaygınlaşması
3. Hayvan besleme tekniklerinin gelişmesi ve hayvan sahiplerinin vizyonunun gelişmesi
4. Isparta ili et üretiminin artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Yetiştirici birlikleri, SDÜ, bankalar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Yetiştiricilerimizin eğitim ve öğrenim seviyelerinin yetersizliği
2. Yetiştiricilerimizin finansman kaynağı bulmakta zorlanması ve öz kaynak eksikliği
3. Yem bitkisi ekim alanlarının azlığı
4. Yem fiyatlarının ve girdilerin pahalı olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Eğitim verilen işletmeci sayısı
2. Besi sığırı sayısı
3. Elde edilen kırmızı et miktarı

FAALİYET 1.2.2.7
KIL KEÇİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Uygulama Alanı
Tarıma elverişsiz veya az toprağa sahip olan çiftçi ve ailesi

III. Süresi
48 ay

IV. Gerekçesi
Isparta’da kıl keçisi yetiştiriciliği ekonomik katkısının yanı sıra geçmişten gelen bir mirastır. Bu faaliyetin ana ürünleri olan 
et ve sütten elde edilen keçi peyniri, keçi yetiştiricilerinin en önemli gelir kaynağıdır. Ayrıca kıl keçisi yetiştiriciliği ürünleri, 
bu faaliyet sadece doğal kaynaklarla yapılan organik üretim modeli olduğu için, gün geçtikçe daha fazla talep görmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. Kıl keçisinin verim özelliklerinin saptanmasına yönelik saha çalışmalarının yapılması.
2. Kıl keçisinin verim özelliklerine yönelik yetiştirici koşullarında ıslah çalışmalarının yapılması. 
3. Bölgenin nitelikli damızlık ihtiyacının karşılanması için damızlık çiftliğinin kurulması
4. Keçi peyniri üretimi koşullarının iyileştirilmesi
5. Keçi peyniri pazarı oluşturularak yetiştiricilerin gelirlerini artırıcı çalışmaların yapılması
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VI. Sonuçlar
1. Kıl keçisinin verim özelliklerinin geliştirilmesi.
2. Bölgenin nitelikli damızlık ihtiyacının karşılanması
3. Kıl keçisi yetiştiricilerinin gelir durumunun iyileşmesi

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Isparta İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, SDÜ, üretici birlikleri

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Yetiştiricilerin ıslaha yönelik çalışmalara sıcak bakmaması
2. Saha çalışmaları için saha koşullarının elverişsiz olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Kıl keçisi sayısı
2. Üretilen keçi peyniri miktarı
3. Elde edilen keçi eti miktarı

FAALİYET 1.2.2.8
PIRIT KOYUNU YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TANIMLANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Uygulama Alanı
Tarıma elverişsiz veya az topraklı çiftçi ve çiftçi ailesi

III. Süresi
48 ay

IV. Gerekçesi
Pırıt koyunu 40-45 yıl içerisinde çeşitli melezleme çalışmaları sonucunda ortaya çıkmış, bölgenin iklimsel ve topografik 
koşullarına adapte olmuş melez bir koyun ırkıdır. Kütahya, Afyon, Uşak, Manisa, Isparta ve Burdur illerinde yetiştirilmektedir. 
Pırıt koyunu yetiştiriciliğinin tanımlanması ve geliştirilmesi sağlanarak ilde giderek azalan küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini 
artırmak hedeflenmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. Pırıt koyununun ırk ve verim özelliklerinin saptanmasına yönelik saha çalışmalarının yapılması
2. Pırıt koyununun verim özelliklerine yönelik yetiştirici koşullarında ıslah çalışmalarının yapılması.
3. Bölgenin nitelikli damızlık ihtiyacının karşılamaya yönelik çalışmaların yapılması
4. Koyunculuktan elde edilen yan ürünlerin değerlendirilmesine yönelik pazar koşullarının geliştirilmesi

VI. Sonuçlar
1. Pırıt koyununun verim özelliklerinin geliştirilmesi.
2. İlde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Isparta İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, SDÜ, üretici birlikleri

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Yetiştiricilerimizin ıslaha yönelik çalışmalara sıcak bakmaması
2. Saha çalışmalarında saha koşullarının elverişsiz olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Pırıt koyunu sayısı
2. Üretilen koyun eti miktarı

FAALİYET 1.2.2.9
ARICILIKTA ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN VE VERİMLİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Uygulama Alanı
Amatör anlamda arıcılık yapan az topraklı ve topraksız çiftçiler, orman köylerindeki çiftçiler

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Isparta’da arıcılığın sadece bala yönelik olması, arıcıların diğer arı ürünlerine yönelmemeleri ve teknolojik yetersizlik 
nedeniyle dünya gıda kodeksi ölçüsünde bir üretim kalitesine ulaşılamamıştır.

Isparta’nın bir tarım kenti olması ve özellikle elma, kiraz, kayısı üretim bölgesi olması nedeniyle polinasyonda arıya ihtiyaç 
vardır. 

Coğrafi konum itibari ile Isparta arı kışlatma alanlarına yakındır. Bu da gezginci arıcılık için bir avantaj teşkil etmektedir. 
Arıların sahilde kışlaması ve sonra yayla şartlarında arıcılığın yapılabilmesi Isparta’yı arıcılık açısından elverişli bir duruma 
getirmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. Bölgeye has ana arı genotipinin ıslah edilmesi ve arıcılara teknik bilgi desteği verilmesi
2. Arıcılığın bir meslek haline getirilmesi yönünde özendirici ve teşvik edici uygulamaların hayata geçirilmesi
3. Gezginci arıcılığın özendirilmesi ve teşvik edilmesi
4. Arı konaklama bölgelerinin bilimsel olarak tespit edilmesi ve buna uygun alt yapının oluşturulması
5. Milli park ve tabiat koruma alanlarının belli bir plan çerçevesinde arıcıların kullanımına açılması
6. Kırsal bölgelerdeki keyfi uygulamaların engellenmesi
7. Bölgemizde arının önemini kavratıcı çalışmaların yapılması (Meyve bahçelerinde kimyasal mücadele vb.)
8. Bal ormanlarının kurulması
9. Lavanta, kekik, yayla ve salgı balı gibi botanik orijine göre bal üretiminin yapılmasını teşvik edici uygulamaların  
 sağlanması
10. Meyve bahçelerinde tozlaşma amacıyla bal arısı kolonisi kullananlara bombus arında olduğu gibi desteklemenin  
 yapılması



Kırsal Kalkınma Planı (2014-2019)Kırsal Kalkınma Planı (2014-2019)

104 105

11. Arı hastalık ve zararlıları konusunda arıcıların eğitiminin sağlanması, baldaki kalıntı probleminin önüne geçilmesi
12. Organik arıcılık üretim sistemlerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi
13. Bal üretiminde markalaşmayı teşvik etmek amacıyla laboratuvarlar ve belgeleme konusunda çalışmaların başlatılması

VI. Sonuçlar
1. Kovan başına bal üretimin dünya ölçüsüne çıkması
2. Arıcılığın Isparta’da meslek haline gelmesi
3. İşletme ölçeklerinin optimal düzeye ulaşması
4. Diğer tarım ürünlerinde (Elma, Kiraz, Kayısı) kalite ve ürün artışının sağlanması
5. Kırsalda tarımsal geliri sınırlı işletmelerde yeni gelir imkânlarının sağlanması ve göçün önüne geçilmesi

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
SDÜ, TKDK, Arı Yetiştiricileri Birliği, İl Jandarma Alay Komutanlığı, Osman ve Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü, Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Arıcılığın gelir getirici bir meslek olarak görülmemesi
2. Arıcılık işletmelerinin çoğunluğunun küçük ölçekli olması
3. Arıcılığın bölge halkına yeterince anlatılamaması
4. Arıcılık işletme sahiplerinin bal üretimi dışındaki ürünlerin üretimini yeterli düzeyde bilmemesi

X. İzleme Göstergeleri
1. Arıcılık yapan işletme sayısı
2. İşletme başına arılı kovan sayısı
3. Bal ve diğer arıcılık ürünlerindeki üretim miktarı
4. Arıcılık sektöründe piyasaya sürülen ürün çeşidi
5. Tozlaşma amacıyla arı kullanan meyve yetiştiricilerinin sayısı

FAALİYET 1.2.2.10
YÖRESEL ZANAAT VE EL SANATLARININ GELİŞTİRİLMESİ

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Uygulama Alanı
Zanaatkarlar, kadınlar ve gençler

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Halı/minyatür halı-kilim-bez dokuma, seramik, ağaç/taş işleme, gümüş işlemeciliği vb. konularda ülkemizde önemli bir gelir 
ve istihdam potansiyeli bulunmaktadır. Kırsal kesimde tarım dışı iş imkânlarının sağlanması ve işsizliğin azaltılması yönünde 
önemli bir geçim kaynağı olarak görülen zanaat ve el sanatlarının desteklenmesi, aynı zamanda yerel kültürel değerlerin 

korunması ve geliştirilmesine de imkân vermektedir. Bu çerçevede, yerel üreticilere, geleneksel el sanatlarının pazara uygun 
tasarımla geliştirilmesi, üretime dönük iyileştirici ve yeni ürün geliştirici uygulamaların yapılması, ürünün pazarlanması, 
geleneksel el sanatlarına dayalı iş fikri geliştirme ve iş kurma konularında destek verilmesi etkili olacaktır.

V. Alt Faaliyetler
1. İlçe bazlı zanaat ve el sanatları envanterinin çıkarılması
2. Geleneksel el sanatları üretimine yönelik tasarım ve yeni ürün geliştirme desteklerinin sağlanması
3. Halk Eğitim Merkezlerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi
4. El sanatlarına yönelik atölyelerin desteklenmesi ve sayısının artırılması
5. Teknik eleman, zanaatkâr-usta ve vasıfsız işgücünün buluşturulacağı eğitim atölyelerinin kurulması
6. Gezici köy kurslarına yönelik altyapı-donatım ihtiyaçlarının karşılanması
7. Üretilen ürünlerin tanıtımı için fuar ve sergi desteklerinin sağlanması

VI. Sonuçlar
1. Kırsal mirasın korunması ve yaşatılması
2. Kadınlar ve gençlerin ekonomik ve sosyal hayata katılımının artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Kültür ve Turizm il Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlıklar

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İŞKUR, TKDK, BAKA, SDÜ, Kaymakamlıklar, mahalli idare birlikleri, ilgili sivil 
toplum kuruluşları
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IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik imkânların kısıtlı olması
2. Gençlerin geleneksel el sanatlarına ilgi göstermemesi
3. Geleneksel zanaat ürünlerinin getirisinin düşük olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Halk eğitim merkezlerinde düzenlenen kurs çeşidi sayısı
2. Halk eğitimi kurslarında dağıtılan sertifika sayısı
3. Üretilen yöresel ürün ve hizmetlerin sayısı

FAALİYET 1.2.2.11
KARAYOLLARI ÜZERİNDEKİ SEYYAR SATIŞ YERLERİNİN DÜZENLENMESİ

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Uygulama Alanı
Karayolları üzerinde ve yakınındaki yerleşim yerleri

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Şehirlerarası yol güzergâhlarında kayıtlı ticari işletme niteliği taşımayan satış tezgâhları kırsal kesimde bazı haneler için önemli 
bir gelir kaynağı iken, kırsal kültürün de önemli bir unsurudur. Yöresel ürünlerin tanıtımı, kırsal hanelerin gelir kaynaklarının 
çeşitlendirilmesi ve yoksulluğun azaltılması bakımından önemli sayılabilecek bu faaliyetler çoğunlukla denetimsiz bir şekilde 
sürdürülmektedir. Bu tezgâhların bulundukları yerler ve yola uzaklıkları da karayolu trafik güvenliği açısından denetim altına 
alınması ve tüketici sağlığı açısından standarda kavuşturulması zorunludur. Bu faaliyetlerin kontrol altına alınması suretiyle 
kırsal kesim için bir gelir ve istihdam alanı olması sağlanabilir.

V. Alt Faaliyetler
1. Satış tezgâhlarının ruhsatlandırılması, işletmesi ve denetimi ile ilgili mevzuat çıkarılması
2. Yol güzergâhındaki yerleşimlerde satış tezgâhları için uygun mekânın belirlenmesi
3. Satış tezgâhlarının sadece yöresel ürün satmasının temin edilmesi
4. Satış tezgâhlarının yol üstündeki veya yakınındaki ilgili köy sakinlerince işletilmesi
5. Satış tezgâhı olarak kullanılmak üzere model yapıların tasarımı ve kurulması
6. Yol güzergâhındaki uygun yerleşimlerde model tarımsal marketlerin kurulumunun desteklenmesi

VI. Sonuçlar
1. Kırsal kesimde tarım dışı gelir imkânlarının artması
2. Karayolu güvenliğini tehdit eden eski uygulamaların ortadan kalkması
3. Yolcuların güvenilir gıdalara erişiminin sağlanması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, kaymakamlıklar, belediyeler
VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Mevcut mevzuatta ilave düzenlemelere ihtiyaç duyulması
2. Satılan ürünlerin üretiminde sürekliliğin olması
3. Uygun işletme modeli ve standartların oluşturulamaması
4. Satış yapan üreticilerin bireysel ve mobil hareket etme eğiliminde olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Tescilli satış tezgâhına sahip yerleşim sayısı
2. Tescil edilen satış tezgâhı sayısı

FAALİYET 1.2.2.12
YÖRESEL ÜRÜN VE PAZARLAMA, TANITIM ORGANİZASYONLARI VE FUARLARININ 
DÜZENLENMESİ

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Uygulama Alanı
Yöresel ürün imalatı yapan tarımsal işletmeler, üretici örgütleri ve firmalar

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Türkiye’nin çeşitli yörelerine has özellikler taşıyan ve bulunduğu yörede marka haline gelmiş her bir yöresel ürünün tanıtımı, 
üretici ile kentli tüketicinin buluşturulması, kentlerde söz konusu ürünler için pazar olanaklarının ve il dışı pazarlama 
imkânlarının geliştirilmesi ve yöresi dışında tedariki çok zor olan yöresel ürünlerin uygun koşullarda temin edilmesi önem 
arz etmektedir. Bu amaçla, ülkemizin herhangi bir yöresinde kendine has özellikleriyle ön plana çıkmış tüm gıda ve gıda dışı 
ürünlerin şehir merkezlerinde fuarlar aracılığıyla tanıtımı hem üreticiler için pazar sorununun hem de tüketiciler için yöresel 
ürünlere doğrudan erişim kanallarının açılmasını mümkün hale getirecektir. 

V. Alt Faaliyetler
1. İl bazında gıda ve gıda dışı yöresel ürün envanterlerinin çıkarılması
2. Belediyelerle birlikte uygun fuar yeri ve takviminin belirlenmesi ve duyurulması
3. Fuarlara katılacak işletme kriterlerinin belirlenmesi ve duyurulması
4. İşletmelere fuar organizasyonlarına katılım desteği sağlanması
5. Yöresel ürünlere fuar dışı zamanlarda da tanıtım desteklerinin sürdürülmesi
6. Geleneksel mutfak kültürü ve yöresel yemek yarışmalarının düzenlenmesi
7. Yöresel gıdaların temin edileceği köy pazarlarının kurulumunun yöresinde desteklenmesi
8. Yöresel ürün ve hizmet üretimi ile ilgili standartlar ve hijyen konusunda eğitimler düzenlenmesi
9. Yöresel ürün ve hizmetlerin satış teknikleri üzerine eğitimler düzenlenmesi

VI. Sonuçlar
1. Yöresel ürünlerin ülke genelinde ve uluslararası alanda tanınması ve talebin artması
2. Yöresel ürünlerde markalaşma eğiliminin hızlanması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
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VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
BAKA, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kaymakamlıklar, Belediyeler, mahalli idare birlikleri, üretici örgütleri, 
ilgili sivil toplum kuruluşları

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Yöresel ürün imalatçılarının üretimlerinin sınırlı olması
2. Belediyeler açısından teşvik edici unsurların bulunmaması
3. Fuarlara katılımın firmalar açısından maliyetli olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Düzenlenen yöresel ürün fuar sayısı
2. Fuarlarda tanıtılan yöresel marka sayısı
3. Düzenli pazar kurulan kırsal yerleşim yeri sayısı

FAALİYET 1.2.2.13
KIRSALDA İŞGEM (İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ) KURULMASI

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Uygulama Alanı
Kırsal kesimde yaşayan tüm insanlar

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Mesleki eğitimler gerçekleştirilmesi, girişimciliğin desteklenmesi ve kırsal yörelerde yeni iş imkânları sağlanması amacıyla 
İş Geliştirme Merkezleri kurulması gerekmektedir. Özellikle kırsal yörelerimizdeki girişimciler işletme geliştirme koçluğu, 
destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim, uygun koşullarda iş yeri imkânı, ortak ofis ekipmanı gibi konularda 
desteklere ihtiyaç duymaktadır. Tüm bu eksiklerin karşılanması için İŞGEM’e ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca firmaların 
tanıtımı İŞGEM çatısı altında internet sitelerinde yapılmakta, pazar araştırmaları İŞGEM müdürlüğü tarafından yapılıp 
firmalar bilgilendirilmekte, ortak organizasyonlar sayesinde firmalar ulusal ve uluslararası fuarlara katılabilmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. İŞGEM işyerleri oluşturulması
2. Eğitim faaliyetleri düzenlenmesi
3. Girişimci hibe ve kredi destekleri verilmesi
4. Ortak ofis araç ve gereçlerinin kullanılması
5. Gerektiğinde pazarlama, hukuk ve muhasebe danışmanlığı konularında koçluk hizmetlerinin sunulması
6. İşletmelere destek ağlarına ulaşımlarını sağlama
7. İşletmelerin finans kaynaklarına erişimlerini sağlama

VI. Sonuçlar
1. Kırsal yörelerde iş imkânlarının artması
2. Kırsal yörelerde istihdamın artması
3. Kırsal yörelerde ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi 

4. Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi,   
 yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasının sağlanması
5. Geniş kapsamda Ülkenin özelde ise Isparta’nın kırsal kesimlerinin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının    
 karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artması
6. Yeni girişimcilerin, en zayıf durumda oldukları iş kurma aşamasında desteklenerek, bu zor aşamayı sağlıklı bir   
 şekilde aşmalarının ve ayakta kalmalarının sağlanması ve bu işletmelerin kuruluş aşamasında karşılaşacakları   
 risklerden korunması
7. İşsizliğin azaltılmasına katkı yapılması, yerel gelişmenin hızlandırılması
8. Girişimciliğin geliştirilmesi
9. İşletmelerin kapasitesinin artırılması
10. KOBİ’lerin uluslararası pazarlardaki firmaların iş hacmi ve iş kalitesi hakkında bilgilendirilmesi
11. İş ortamlarının iyileşmesini sağlanması,

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
KOSGEB

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Kaymakamlıklar, belediyeler, odalar, meslek örgütleri, dernekler

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Kırsal yerleşimlerde çalışmak isteyen girişimci ve işgücü sayısının azlığı

X. İzleme Göstergeleri
1. Kurulan İŞGEM sayısı
2. Düzenlenen eğitim faaliyeti sayısı
3. Verilen hibe destek miktarı
4. Verilen kredi desteği miktarı

FAALİYET 1.2.2.14
AGRO TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Uygulama Alanı
Kırsal kesimde yaşayan tüm insanlar

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Isparta’da gül, elma, kiraz gibi ürünlerin üretim süreçleri turizm faaliyetleri ile birleştirilebilir ise ürün hasat süreçleri 
zaman içinde turistlerin ilgisini çeken festivaller haline getirilebilir. Bunun yanı sıra geleneksel yöntemle yapılan tarımsal 
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faaliyetler(pekmez yapımı, keçi koyun kırkım işleri, vb.) turistlerin ilgisini çekmektedir. Isparta kırsalında yapılan bu tür 
geleneksel yöntemle yapılan tarımsal faaliyetlerin çeşitliliği agro turizm açısından önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. 
Kırsalda yaşayanların günlük rutin olarak yaptıkları faaliyetlerin turizmin bir parçası haline getirilmesi ve buralarda 
yaşayanların yaptıkları bu tarımsal faaliyetlere ziyaretçilerin katılımı ile oluşan agro turizm kırsal alanda geleneksel 
yöntemlerin sürdürülebilmesi ve burada yaşayan halka ekonomik anlamda katkı sağlaması kırsal alanda kalkınmanın önemli 
bir aşamasını oluşturabilmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. Şehir halkına çalışma hakkında bilgilendirme yapılması
2. Geleneksel yöntemle yapılan tarımsal faaliyetlerin envanterinin çıkarılması
3. Yöresel özellikleri öne çıkan tesislerde çeşitli konaklama imkânları sağlanması
4. Tur acentelerine tanıtımlar yapılması
5. Pilot çalışmalar yapılması ve elde edilen tecrübelerin paylaşılması

VI. Sonuçlar
1. Kırsal kesimde yaşayan insanlara iş imkânı sağlaması
2. Gelir getirici yeni faaliyet alanları oluşması
3. Yapılacak altyapı yatırımları ile kırsal kalkınmanın önünün açılması 

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
BAKA, TKDK, Isparta Valiliği, Kaymakamlıklar, Belediyeler, ilgili STK’lar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Konaklama ve ulaşım altyapısının yetersiz olması
2. Kırsalda yabancı dil bilen personel yetersizliği

X. İzleme Göstergeleri
1. Agro turizm amacıyla gelen turist sayısı

 

FAALİYET 1.2.2.15
YÖRESEL ÜRÜNLERİN ONLİNE PLATFORMDA PAZARLANMASININ SAĞLANMASI

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Uygulama Alanı
Kırsal kesimde yaşayan tüm insanlar

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi

Endüstriyel ürünlere alternatif olarak tüketiciler doğal ve yöresel ürünlerden gün geçtikçe daha fazla talep etmektedir. Kırsal 
yerleşimlerde yaşayan insanların el sanatları faaliyeti ile ürettiği eşyalar, ev yapımı yöresel yiyecekler vb. ürünler online 
platformda tüketicilere ulaştırılabilir ise kırsal yerleşimlerde yaşayan insanların ekonomik durumları kısmen iyileştirilebilir.

V. Alt Faaliyetler
1. Online alışveriş platformu oluşturulması
2. Kırsal kesimde yaşayan insanlara bilgilendirme yapılarak üretime katkı sağlamak isteyenlerin organize edilmesi

VI. Sonuçlar
1. Ev hanımlarına yeni iş imkânı sağlanması
2. Ticari faaliyetlerin çeşitlenmesine ve artışına bağlı olarak sosyal hayatın gelişmesi

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Üretici birlikleri

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
ITSO, TKDK, BAKA, kaymakamlıklar, belediyeler

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Kırsal yerleşimlerde internet kullanımının düşük olması
2. Ürün sevkiyatının hızlı yapılabilmesi için ulaşım altyapısının yetersiz olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Organizasyona katılım gösteren üretici sayısı
2. Online platformda pazarlanan ürün sayısı

TEDBİR 1.2.3
TARIM DIŞI SEKTÖRLERDEKİ TİCARİ İŞLETMELERİN MODERNİZE EDİLMESİ

I. Mevcut Durum
Kırsal ekonomilerde ağırlığı olan sektörlerin başında tarım gelmektedir ancak yerel sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin 
gelişmesi ve güçlenmesi kırsal kalkınma için önem arz etmektedir. İnsanları kırsal bölgelerden büyük kentsel yaşam alanlarına 
göç etmesinin önüne geçilebilmesi ancak yerel ekonomilerin sektörel olarak çeşitlenmesi, altyapı yatırımlarının yapılması ve 
ticari bir hareketliliğin sağlanması mümkündür.

Isparta’nın kırsal bölgelerinde faaliyet gösteren imalat sanayi girişimlerinin büyük bölümü emek yoğun üretim teknikleri 
üzerine yoğunlaşmış, küçük ölçekli işletmelerdir. Eski üretim tekniklerinin uzun yıllar sürdürülmesi neticesinde rekabet 
güçlerini ve pazar paylarını kaybeden işletmeler kapanmakta, ayakta kalabilenler ise yerel tüketiciye hitap eden ve yakın 
çevresine pazarlayabileceği asgari düzeyde üretim yapmaktadır.

Kırsal bölgelerde insanların ortalama gelir düzeyinin düşük olması, sanayi sektörünün yanı sıra inşaat, ticaret ve hizmet 
sektörlerinin de gelişmesinin önünde engel teşkil etmektedir. İşletmelerin ortalama ölçeğinin büyümesi ve ulusal ve dış 
pazarlara açılabilmeleri için finansman sorunlarının giderilmesi ve modernizasyonlarının sağlanması gerekmektedir.

II. Stratejik Önemi
Kırsal bölgelerde sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin modernize edilmesi, işletmelerin rekabet 
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güçlerini artırmasının yanı sıra büyümelerini ve kurumsallaşmalarını kolaylaştıracağı için yerel ekonomilerin canlanmasına, 
güçlenmesini sağlayacaktır. Kırsal bölgelerde bu işletmelerde çalışan insanların sayısının ve nitelikli personel istihdamının 
artışı ise insanlarının ortalama refah ve gelir düzeyi artışına katkıda bulunacaktır.

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
Onuncu Kalkınma Planı Madde 693, 699, 700, 917, 919

IV. Sorumlu Kuruluşlar
KOSGEB, BAKA, TKDK, ITSO, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, meslek örgütleri

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
KOBİ Mali Destek Programları, Ar-Ge,  İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programları, İş Birliği Güç Birliği 
Destek Programları, Tematik Proje Destek Programları

VI. Mali Kaynak
Genel Bütçe, KOSGEB ve Ajans hibeleri, AB fonları

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği

VIII. Tedbir Hedefleri
1. Kırsal bölgelerde faaliyet gösteren ticari işletmelerin modernize edilmesi ve rekabet güçlerinin artırılması
2. Kırsal kesimde faaliyet gösteren işletmelerde nitelikli personel istihdamının sağlanması

IX. Faaliyetler
1. Tarım Dışı Küçük Ölçekli İmalat Sanayinin Desteklenmesi

FAALİYET 1.2.3.1
TARIM DIŞI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İMALAT SANAYİNİN DESTEKLENMESİ

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Uygulama Alanı
Kırsal yerleşimlerdeki KOBİ’ler, esnaf ve sanatkârlar, meslek örgütleri

III. Süresi
48 ay

IV. Gerekçesi
Kırsal ekonominin geliştirilmesi ve iş imkânlarının artırılmasında tarımsal sanayi işletmeleri kadar önem taşıyan diğer bir 
kesim de kırsalda kurulu bulunan tarım dışı KOBİ’lerdir. Küçük ölçekli imalat sanayini temsil eden bu işletmeler, kırsal 
kesimde tarım dışı istihdam olanaklarının artırılması açısından kilit öneme sahiptir. İlçe merkezlerinde kurulu küçük sanayi 
siteleri ve OSB’lerde yoğunlaşan bu işletmelerin arasına, ülkemizin ekonomik büyüme performansı neticesinde, farklı iş 
kollarındaki imalathaneler de eklenmiştir. Taşa ve toprağa dayalı sanayiler, otomasyon, otomotiv bakım, makine teçhizat, 

lojistik ve depolama, mobilya ve ağaç işleri, mermer ve madencilik, plastik ve kauçuk, tekstil ve dokuma, konaklama ve 
eğlence gibi çeşitli alt sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, diğer bağlantılı üretim alanlarını da beslemekte ve kırsal 
ekonomiye dinamizm katmaktadır. Başta tarımdan ayrılan kırsal işgücü için olmak üzere, kırsal nüfusun yöresinde iş ve 
istihdam olanaklarının çeşitlendirilmesi bakımından, kırsal kesimde kurulu bulunan veya kurulacak işletmelere yönelik 
desteklerin artırılması ve mali destek programlarının hayata geçirilmesi kırsal kalkınma açısından stratejik bulunmaktadır.

V. Alt Faaliyetler
1. Kırsal alandaki KOBİ’lere yönelik düşük faizli finansman imkânlarının sağlanması
2. Kırsal KOBİ’lerin dezavantajlı konumları nedeniyle ilave desteklerin düzenlenmesine imkân verecek şekilde ilgili  
 mevzuatın uyumlaştırılması
3. Söz konusu KOBİ’lerin kapasite geliştirme ve yatırım ihtiyaçlarını gözeten münferit mali destek programlarının  
 uygulanması
4. Kapasite geliştirme, iş kurma, pazarlama ve tanıtım, reklam ve mesleki eğitim gibi alanlara yönelik desteklerin ve  
 işbirliği imkânlarının artırılması
5. Uygun yörelerde bu işletmelere yönelik kümelenme desteklerinin sağlanması
6. Söz konusu KOBİ’lerin atık ve arıtma yatırımlarının desteklenmesi
7. Üniversiteler (MYO) ile KOBİ’ler arasında işbirliği olanaklarını artıran projelerin uygulanması
8. Atıl tesislerin yeni iş/üretim alanlarına kazandırılması için uygun modellerin geliştirilmesi

VI. Sonuçlar
1. Kırsal kesimde tarım dışı istihdam imkânlarının artması
2. Kırdan kente göç eğilimlerinin yavaşlaması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
KOSGEB

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
BAKA, TKDK, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, ITSO, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, SDÜ, meslek 
örgütleri, kaymakamlıklar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Kırsal kesimdeki KOBİ’lerin büyük işletmelerle rekabet edememesi
2. Kırsal kesimdeki işletmelerde çalışacak kalifiye eleman bulunamaması
3. Kırsal alana yönelik ulaşım ve lojistik hizmetlerinin aksaması
4. Kırsal alandaki enerji arz güvenliğinin sanayi işletmeleri açısından yetersiz olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Kırsal yerleşimlerdeki tarım dışı KOBİ sayısı
2. Kırsal KOBİ’lerde istihdam edilen kişi sayısı

TEDBİR 1.2.4 
MİKRO İŞLETMECİLİK TEMELİNDE GİRİŞİMCİLİĞİN TEŞVİK EDİLMESİ

I. Mevcut Durum
Girişimciliği yaygınlaştırmaya yönelik teşvik ve destek mekanizmaları, günümüzde en çok önem atfedilen kalkınma 
tedbirleri arasında yer almaktadır. Bu sayede yeni iş alanlarının açılması, işsizliğin azaltılması, ekonominin canlandırılması 
hedeflenmektedir.
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Isparta’nın kırsal bölgelerinden kentsel merkezlere göçün birinci gerekçesi olan işsizliğin engellenebilmesi için bu bölgelerde 
girişimciliğin özendirilmesi önemlidir. Kırsal bölgede yaşamanın zorlukları nedeniyle ortaya çıkan çaresizlik aynı zamanda 
insanların girişimciliği bir seçenek olarak gündemlerine almaları ve bu yolla kendilerini istihdam etmeleri, temel ihtiyaçlarını 
karşılamaları, iş fırsatlarını değerlendirmeleri ve hem kendilerinin hem de çevrelerindeki insanların yaşam kalitelerini 
yükseltmeleri için bir motivasyon unsuru olarak görülebilir. Bu nedenle kırsal yerleşimlerde gerçekleştirilebilecek iş 
faaliyetlerinin insanlara anlatılarak girişimciliğin özendirilmesi önem arz etmektedir. 

II. Stratejik Önemi
Sosyal ve ekonomik kalkınma dışsal müdahalelerden ziyade bireylerin kendi ortak hayallerini gerçekleştirmek ve gelecekteki 
yaşamlarını inşa etmek üzere harekete geçmesi ile mümkündür. Kırsal yerleşim yerlerinde yerel ürünlerin pazarlanabilmesi, 
ekoturizm faaliyetlerinin gelişmesi, mal ve hizmet sunum kapasitesinin artması, ticaretin canlanması, bu bölgelerde yaşayan 
insanların hayat standartlarının yükselmesi ve şehir merkezlerine göçün azalması için yerel halkın girişimcilik kültürünü 
benimsemesi gereklidir.

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
Onuncu Kalkınma Planı, Madde 690, 691, 693; KOSGEB Stratejik Kalkınma Planı 

IV. Sorumlu Kuruluşlar
KOSGEB, BAKA, SDÜ, İŞKUR, İTSO, Kaymakamlıklar, Esnaf Odaları

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Girişimci Destek Programları

VI. Mali Kaynak
Genel Bütçe, KOSGEB hibeleri

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
15/06/2010 tarih 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği 
kapsamında 2010/02 sayılı KOSGEB İcra Komitesi Kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulan Girişimcilik Destek 
Programının 25. Maddesine istinaden hazırlanmış uygulama esasları.

VIII. Tedbir Hedefleri
1. Kırsal bölgelerde girişimcilik kültürünün yaygınlaşması
2. Kırsal yerleşim yerlerinde mal ve hizmet sunum kapasitesinin artması
3. Kırsal yerleşim yerlerinde ticari faaliyetlerin artması
4. Kırsal bölgelerde istihdamın artması
5. Kent merkezlerine göçün azalması

IX. Faaliyetler
1. Kırsal Girişimcilik Kültürünün Oluşturulması

FAALİYET 1.2.4.1
KIRSAL GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Uygulama Alanı
Kırsal kesimde yaşayan girişimcilik potansiyeline sahip insanlar

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Kırsal kesimde yaşayıp aktif iş hayatı içerisinde olmayan ancak iş hayatına dahil olma potansiyeli bulunan insanlara, genç 
ve kadın girişimciler öncelikli olmak üzere, girişimcilik kültürünün anlatılması, yapılacak çalışmalar ile bu kişilere devletten 
mikro kredi ve hibe desteği sağlanarak küçük çaplı ticari faaliyetlere girmelerinin sağlanması kırsal kesimde ekonomik 
faaliyetlerin çeşitlenmesine önayak olacaktır.

V. Alt Faaliyetler
1. Kırsal kesimde yaşayanlara girişimcilik eğitimleri verilmesi
2. İşbirliği yapan kurum ve kuruluşlar tarafından mikro kredi ve hibe desteği sağlanması
3. Kırsal kesimde yeni kurulmuş olan KOBİ’lere teşvik ve destekleri tanıtıcı eğitimler verilmesi

VI. Sonuçlar
1. Kırsal kesimde tarım dışı ticari hareketliliğin artması
2. Kırsal yörelerde istihdamın artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
KOSGEB

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
İŞKUR, TKDK, ITSO, BAKA, SDÜ, Kaymakamlıklar, KHGB, SYDV

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Kırsal yörelerde bilgiye ulaşmanın kentsel bölgelere göre daha zor olması
2. Kırsal yörelerde genel olarak işyeri açmak için gerekli sermayenin bulunamaması

X. İzleme Göstergeleri
1. Kırsal yörelerde girişimcilik eğitimlerine katılan kişi sayısı
2. Girişimcilik eğitimi sonrası işyeri açan kişi sayısı
3. İşyeri açan genç ve kadın girişimci sayısı

TEDBİR 1.2.5 
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

I. Mevcut Durum
Isparta’da su ürünleri tesislerinin tamamında alabalık yetiştirilmektedir. İl sınırları içerisindeki akarsular, baraj gölü ve göletler 
hem tüm sezon hem de periyodik alabalık yetiştiriciliği için uygundur. 84 alabalık işletmesinin 2013 yılı itibariyle üretim 
miktarı 5.000 tonun üzerindedir. Ayrıca yılda yaklaşık 100 milyon adet yavru üretimi yapılmaktadır.

Yıllar itibariyle mevcut projeli işletme tesisi sayısı ve alabalık üretim miktarı aşağıdaki tabloda verilmiştir:
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II.  Stratejik Önemi
Isparta genelinde su ürünleri yetiştiriciliği için uygun çok sayıda akarsu, göl ve gölet bulunmaktadır. Hem iç hem de dış 
pazarda kolay pazarlanabilecek iç su ürünlerinin yetiştiriciliği yaygınlaştırılabilir ise kırsal kesimde yaşayan insanlar için yeni 
bir gelir kaynağı bulunmuş ve mevcut potansiyel değerlendirilmiş olacaktır.

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
Onuncu Kalkınma Planı Madde 774

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma 
Enstitüsü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Kamu yatırımı, hibe programı, araştırma projesi, kırsal kalkınma projesi, eşleştirme projesi, STK projeleri

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, AB fonları, uluslararası fonlar

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik, İyi Tarım Uygulamalarına 
İlişkin Yönetmelik, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği, Su Kirliliği Yönetmeliği

VIII.   Tedbir Hedefleri
1. Sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletme sayısının artırılması ile bu üretim nedeniyle oluşan çevre   
 kirliliğinin azaltılması
2. Su ürünleri üretim miktarının artırılması

IX. Faaliyetler
1.2.5.1. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi

FAALİYET 1.2.5.1
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Uygulama Alanı
Göl ve akarsu yakınında yaşayan insanlar ve potansiyel girişimciler

III. Süresi
48 ay

IV. Gerekçesi
Kırsal yörelerde doğal alanlarda veya havuzlarda gerçekleştirilecek kültür balıkçılığı faaliyetleri hem kolay istihdam olanağı 
bulamayan yaşlı, genç veya kadın nüfusun istihdam edilmesini sağlayacak hem de dışarıdan turist çekebilecek ve gelir 
getirecek bir ekonomik faaliyetin yaygınlaşması ile kırsal kalkınmaya katkıda bulunacaktır.

V. Alt Faaliyetler
1. Kırsal kesimde yaşayan insanlara su ürünleri üretimi eğitimi verilmesi
2. Kırsal kesimde yaşayan insanlara akarsu ve göllerde gerçekleştirilecek balık avcılığı faaliyetleri 
 konusunda bilgilendirme yapılması
 
VI. Sonuçlar
1. Kültür balıkçılığı faaliyetlerinin yaygınlaşması
2. Bilinçli avcılık faaliyetleri yürütülmesi
3. Kırsal yörelerde istihdamın artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
SDÜ, KOSGEB, TKDK, balıkçı kooperatifleri

IX. İzleme Göstergeleri
1. Kültür balıkçılığı yapan işletme sayısı
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STRATEJİK AMAÇ 2
ISPARTA KALKINMA PLANI (2014-2019)

Kırsal Çevrenin İyileştirilmesi ve Doğal Kaynakların 
Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
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3.2. KIRSAL ÇEVRENİN İYİLEŞTİRİLMESİ ve DOĞAL  
KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
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ÖNCELİK 2.1
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI

TEDBİR 2.1.1
ÇEVRE DOSTU ÜRETİM YÖNTEMLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI

I. Mevcut Durum
Isparta’da meyve üretim alanı tahıl ve sebzeden az olmasına rağmen üretim değeri açısından meyvecilik ilk sırada yer 
almaktadır. İç ve dış pazar açısından İlin meyve üretiminde kiraz ve elma önemli bir yere sahip olup, son yıllarda hızlı bir 
gelişme göstermiştir. Isparta’nın simgesi olan gül üretimi de ağırlığını korumaktadır. 

İlde son yıllarda önemli düzeyde bodur meyve bahçeleri tesis edilmektedir. Tesis edilen yeni meyve bahçeleri özellikle 
Merkez, Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçelerimizde yoğunlaşmaktadır. Bu ilçelerdeki üretim alanları içme suyu, 
sulama ve su ürünleri istihsal sahası olarak büyük öneme haiz olan Eğirdir Gölü havzası olarak tabir edebileceğimiz alanda 
yer almaktadır. Yeni tesis edilen meyve bahçelerini daha çok elma, vişne, kiraz, kayısı ve şeftali oluşturmaktadır. Özellikle 
kiraz ve elma üretiminde önemli bir potansiyel taşımaktadır. İlde elmanın yoğun olarak yetiştirildiği yerler sırasıyla Eğirdir, 
Gelendost ve Senirkent ilçeleridir. Isparta toplam elma üretiminin % 72.61’i bu üç ilçede gerçekleştirilmektedir. Isparta’da 
kiraz üretiminin % 59.01’i sırasıyla Uluborlu, Gelendost ve Senirkent ilçelerinde gerçekleştirilmektedir. 

Isparta önemli düzeyde meyve üretim potansiyeline sahiptir. Üretimin artırılması amacıyla tarımsal girdilerin yoğun ve 
bilinçsiz tüketimi (ilaç, gübre vb.) kırsal çevreyi özellikle bu bölgedeki önemli su kaynağı olan göl ekosistemindeki doğal 
dengeyi bozmaya başlamıştır. Benzer şekilde diğer yoğun bitkisel tabanlı üretimin yapıldığı bölgelerde de toprak ve su 
kaynaklarının kirlenme riskinin azaltılması için öncelikle sürdürülebilir, çevre dostu iyi tarım uygulamaları şartlarına uygun 
üretimin yapılması ve yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

Organik üretimdeki en büyük zorluk hastalık ve zararlılarla mücadeledir. Starking grubu elmalar karaleke hastalığına 
karşı oldukça hassas çeşitler olduğundan mevcut çeşitlerin organik olarak üretime yönlendirilmesi pratikte mümkün 
görünmemektedir. Pazarın da talebine bağlı olarak organik üretimi sınırlandıran karaleke hastalığına dayanıklı “Topas, Rajka, 
Rubinola, Granny Smith” elma çeşitlerinin yer alacağı yeni tesis bahçelere geçiş özendirilebilir. Organik meyve yetiştiriciliği 
yanında alternatif olarak organik “çilek yetiştiriciliği” de önerilebilir. Ayrıca ilde gül yağının çok uzun bir tarihsel geçmişe 
sahip olması ve iklimin de gül yetiştiriciliği için diğer illere göre daha uygun olması ilin gül yetiştiriciliğindeki önemini 
artırmaktadır. İlde gül, gül yağı elde etmek için yetiştirilmektedir. Türkiye uçucu yağ üretiminin en büyük payını gül yağı 
oluşturmaktadır. Dünya gül yağı üretiminin yaklaşık %50’sini Türkiye karşılamaktadır. 1992 yılına kadar Isparta tek başına 
Türkiye gül çiçeği dikim alanlarının %80’inden fazlasına sahipken, gül çiçeği alanlarının daraltılması politikasının sonucu 
olarak bu oran %60’lara inmiştir. Son yıllarda organik ürüne olan ihtiyacın doğal getirisi olarak ve konvansiyonel gül ihraç 
ürünlerinde pestisit kalıntısı riskine karşı bu spesifik üründe de çevre dostu üretim metotlarının uygulanması zorunluluğu 
kendini hissettirmeye başlamıştır.

Isparta’da büyükbaş hayvan yetiştiriciliği özellikle Yalvaç ve Şarkikaraağaç ilçelerinde gelişme göstermiştir. Fakat bu ilçelerde 
çevreci üretim metotlarına göre faaliyet gösteren bir hayvancılık işletmesi henüz bulunmamaktadır. Hayvancılık işletmelerinin 
insanların yaşam alanı dışarısına çıkartılması insan sağlığının korunması noktasında yegane çözüm olmamaktadır. Hayvancılık  
işletmelerinin ekosistemin durumuna göre mutlaka “organik ya da iyi tarım uygulaması” şeklinde bir modele uygun üretim 
yapması sağlanmalıdır.

İlimizdeki küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde de benzer bir üretim faaliyeti sürdürülmektedir. Topoğrafya engelinden dolayı 
ekonomik ölçekte bitkisel üretimin sınırlı yapılabildiği Aksu ve Sütçüler gibi ilçelerde küçükbaş hayvancılık (kıl keçisi), 
arıcılık, doğal alanlarda ıtri ve tıbbi bitkilerin toplanması, alabalık yetiştiriciliğinin organik ya da iyi tarım modeline uygun 
olarak yapılabilirliği mümkündür.

II. Stratejik Önemi
Çevreci tarım uygulamaları sayesinde Isparta’daki yoğun bitkisel ve hayvansal üretimden kaynaklanan toprak, yerüstü ve 
yeraltı su kaynaklarının kirlenmesi engellenecek, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik sağlanacak, tüketiciye güvenli 
ve sağlıklı gıdanın sunulmasının yanı sıra kaliteli ve sertifikalı ürüne olan talepten dolayı pazar payı artacaktır. Ayrıca gün 
geçtikçe artan çevreci tarımsal desteklerden üreticinin faydalanması sağlanacaktır.

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri ile İlişkisi
9. Kalkınma Planı Madde 187, 346 ve 507

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Gıda, Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü ve EKOBİR (Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği)

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Kamu yatırımı, hibe programı, araştırma projesi, kırsal kalkınma projesi, eşleştirme projesi, STK projeleri

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, AB fonları, uluslararası fonlar

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu; Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik, İyi Tarım Uygulamalarına 
İlişkin Yönetmelik, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu; Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği, Su Kirliliği Yönetmeliği, Eğirdir 
Gölü Özel Hükümleri

VIII. Tedbir Hedefleri
1. Organik tarım esaslarına uygun üretim yapan işletme ve müteşebbis sayısının artırılması
2. İyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun üretim yapan işletme ve müteşebbis sayısının artırılması
3. Sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletme sayısının artırılması ile bu üretim nedeniyle oluşan çevre   
 kirliliğinin azaltılması

IX. Faaliyetler
2.1.1.1. İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması
2.1.1.2. Çevre Dostu Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Sağlanması
2.1.1.3. Tuzlu ve Alkali Tarım Arazilerinin Islah Edilmesi
2.1.1.4. Mermer ve Taşocaklarının Rehabilitasyonunun Sağlanması
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FAALİYET 2.1.1.1
İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI

I. Yeri
Isparta ili sınırları içerisinde ve öncelikle stratejik öneme haiz su kaynakları havzasında yoğun meyve üretiminden kaynaklanan 
kirliliğe maruz kalan tarımsal araziler. (Eğirdir Gölü Tarım Havzası ve Beyşehir Gölü çevresi tarım arazileri)

II. Hedef Kitle
Bireysel üreticiler, üretici örgütleri ve tarımsal üretim yapan işletmeler

III. Süresi
48 Ay

IV. Gerekçesi
İyi tarım, ‘tarımsal üretim sistemini sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, 
hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemler’ olarak tanımlanmaktadır. 
İyi tarım uygulamalarının amacı insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde üretim yapılmasının sağlanmasıdır.

İyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması,Isparta’da üretim ve ihracat potansiyeli olan meyve ürünlerinden olan elma, 
kiraz, gül ve kayısının yoğun yetiştirildiği Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Uluborlu, Yalvaç, Senirkent ilçelerinde 
üretimin iyi tarım sertifikalı olarak yapılması sistemin usul ve esasları gereği çevrenin daha az kirletilmesini sağlayacaktır. 
Isparta’da yetiştirilen gül çiçeğinin devşirme zamanında yoğun zararlı akınına maruz kalması ürünün kalitesini ve miktarını 
olumsuz etkilemektedir. Bu zararlıları önlemek için yapılan zirai mücadele sonucunda ihraç edilen gül ürünlerinde pestisit 
kalıntısı oluşmakta bu da ürünün imajını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle gül üretiminde çevre dostu üretim yöntemlerinin 
uygulanması, dış pazarda ürünün, Isparta’nın ve Türkiye’nin itibarı için önem arz etmektedir.

Isparta’da üretilen yukarıdaki paragrafta belirtilmiş olan ürünlerin büyük bölümünün Eğirdir Gölü Havzasında yetiştirildiği 
görülmektedir. Bilinçsiz zirai mücadele uygulamaları ve gübreleme işlemleri sonucunda Eğirdir Gölünün, Gölü besleyen 
kaynakların, Göl Havzası topraklarının ve taban suyunun kimyasal kirlilikle karşı karşıya kalması riski bulunmaktadır. Benzer 
şekilde Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli ilçelerinin kıyısı olduğu Beyşehir Gölü üretim alanları da Eğirdir Gölü kadar olmasa 
da bir süre sonra aynı kaderi paylaşma riskiyle karşılaşacaktır. 

Çevreye, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen tarımsal üretimin yapılması, Isparta’nın doğal kaynaklarının korunması, 
tarımda izlenebilirlik ve sürdürebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması için iyi tarım uygulamalarının ilgili tüm üreticiler 
tarafından benimsenmesi gerekmektedir. Bu alanda ihtiyaç duyulan kurumsallaşmanın iyileştirilmesi ve üretimin desteklenmesi 
büyük önem arz etmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. İyi tarım uygulamaları mevzuatının GlobalGAP ile eşleştirilmesi
2. Üretici ve üretici örgütlerine iyi tarıma ilişkin yayım faaliyetlerinin yaygınlaştırılması
3. Yapılmakta olan iyi tarım uygulamalarına yönelik demonstrasyon çalışmalarının artırılması
4. İlimizdeki sektörel işletmelerin iyi tarım uygulamalarına geçişini teşvik etmek için ihtiyaç duyulan yatırımların  
 desteklenmesi
5. Üretici, üretici örgütleri ve ürünü satın alan müteşebbisler arasında işbirliği ağlarının oluşturulması
6. Kamunun ilgili mevzuat gereği iyi tarım uygulamalarına yönelik altyapısının (eğitim-yayım, kontrol ve denetim)  
 güçlendirilmesi

VI. Sonuçlar
1. Tarımsal faaliyetlere bağlı toprak, su kaynakları ve çevre kirliliğinin azalması

2. Güvenilir gıda arzının artması
3. Üretim sürecinin her aşamasının sorgulanabilir üretime geçilmesi
4. İlimizden ihraç edilen ürünlerde yaşanan sorunların azalması
VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, EKOBİR, SDÜ, üretici örgütleri, meslek 
örgütleri, ihracatçı birlikleri, ilgili STK’lar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. İyi tarım uygulamaları sistemi ve kapsamının uygulamada yeterince bilinmemesi, üreticinin sistemin gerekliliği  
 konusunda bilinç düzeyinin düşük olması
2. İyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun üretimi yönlendirecek tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluşların il  
 düzeyinde kurulmamış olması, yeterli teknik eleman bulunmayışı
3. Üretim sürecinde iç kontrol hizmeti ile teknik çalışma ve programları hazırlayacak yeterli teknik personelin olmaması
4. Sadece ihracat ürünlerinde İyi Tarım ve GlobalGAP Sertifikasının isteniyor olması
5. Gıda sektöründe faaliyet gösteren marketlerin ürün tedariklerinde iyi tarım sertifikalı ürünleri tercih etmemeleri, ya  
 da bu ürünleri tercih eden firmaların yetersiz oluşu
6. İyi tarım uygulamaları kriterlerinin sık sık değişmesi
7. Eğitim-izleme-denetim hususlarında kamu ve kamu dışında yeterli kurumsallaşmanın bulunmaması
8. İyi tarım uygulamalarının kontrol ve sertifikasyon hizmeti maliyetinin yüksek olması
9. Üretici örgütlerinin üyelerinin birlikte sertifikalı üretim modeli uygulama konusunda sorun yaşaması
10. İyi tarım uygulamaları sisteminin uygulanması üretim ve altyapı desteklerinin üretici tarafından cazip bulunmaması

X. İzleme Göstergeleri
1. İyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun üretim yapan ‘İyi Tarım Uygulaması’ sertifikalı işletme sayısı
2. İyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen ürünlerin muhafaza edileceği soğuk hava deposu ve tesislerinin sayısı 
3. İyi tarım uygulamaları yapılan tarım arazisi miktarı (da)
4. İyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun yapılan ürünlerin tüketici ile buluşturulduğu market vb. satış yerlerinin  
 sayısı

FAALİYET 2.1.1.2
ÇEVRE DOSTU SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SAĞLANMASI

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Kitle
Göl, gölet, baraj gölleri ile iç su kaynaklarının belirlenen yerlerinde su ürünleri yetiştiriciliği yapan kişi ve firmalar

III. Süresi
48 Ay

IV. Gerekçesi
Sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği üreticiler tarafından gerekli tedbirlerin alınmasıyla sağlanabilir. Aksi takdirde 
yetiştiricilikte kullanılan yemlerin, kimyasalların ve ilaçların bilinçsiz bir şekilde kullanılması çevre üzerinde bazı olumsuz 
etkilerin oluşmasına sebep olabilmektedir.  
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Yetiştiricilikte, üretimin nitelik ve niceliğinin artırılması (vitaminler, mineraller vb.), hastalıklara karşı önlem ve karşılaşılan 
enfeksiyonların tedavisi (dezenfektan, aşı, antibiyotik vb.) amacıyla çeşitli kimyasallar kullanılmaktadır. Isparta ili tesislerinde 
hastalık vakalarının 2000’li yıllardan sonra görülmeye başlandığı üreticiler tarafından belirtilmektedir. Yine üreticilerden 
alınan bilgilere göre yoğun olarak görülen hastalıklar; bakteriyel soğuk su hastalığı, laktokokosis, yersiniosis ve paraziter 
hastalıklardan beyaz benek olarak belirtilmiştir. Üreticileri bu hastalıklarda yoğun olarak kullandığı antibiotikler florfenikol, 
tribresen, enroflaksosin, doksisiklin, oksitetrasiklindir. Sözü edilen antibiyotikler kısa süreli olarak kullanılmakta, tüm 
tesislerde ortalama 50 kg/yıl antibiotik kullanılmaktadır. Yem ile birlikte verilen antibiotiklerin %20’si balık tarafından 
tutulmakta %80’ i su ortamına verilmektedir. 

Balık etinde rezidü izleme programı bir önceki yılın yetiştirilen ürün miktarına bağlı olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Isparta’da alabalık yetiştiricilik tesislerinden yıllık ortalama 70 adet numune alınmakta 
olup alınan bu numuneler Bakanlık tarafından belirlenen kurumlara analiz için gönderilmektedir. Gönderilen numunelerde 
aflatoksin, ağır metal, antibiyotik, stilben, steroid, anthelmintik ve boya analiz edilmektedir. Bugüne kadar Isparta’dan alınan 
numunelerde Bakanlık tarafından belirlenen limitlerin üzerinde kalıntıya rastlanılmamıştır.

Yetiştiricilik ünitelerinde hastalık sebebi, zehirlenme ya da teknik bir problemden dolayı meydana gelen balık ölümlerinde, 
bu atıklar kireçle gömülerek veya yakılarak ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Bu ölü balık atıkları su ortamına veya bir başka yere 
atılmamalıdır. İlimiz üretim tesislerinde hastalık nedeniyle toplu olan ölümlerde üreticilerin balık ölülerini açtıkları kireçli 
çukurlara gömdükleri belirtilmiştir. 

Su ürünleri yetiştiricilik faaliyetleri sürdürülürken görsel kirliliğe yol açmayacak her türlü önlem alınır. Bu çerçevede, 
özellikle, yetiştiricilikte kullanılan yemlerin torbaları ve diğer atıklar düzenli bir şekilde tesislerden uzaklaştırılır. Ayrıca, 
karadaki yapılar bulundukları ortamla uyumlu bir şekilde dizayn edilir ve dış cepheleri bulundukları ortama uygun şekilde 
boyanır (Su Ürün.Yön. 2004). Isparta’da mevcut kara tesisleri ormanlık alanlarda kurulu olup, birçok tesisin doğal dinlenme 
alanı olarak yapılandırıldığı ve çevreye olumsuz bir görüntü sergilemediği gözlenmiştir. 

Yetiştiriciliği yapılan kültür türleri çiftliklerden kaçarak doğal ortamlarda baskın hale gelebilmektedirler. İlimizdeki tesislerde 
olağan dışı haller (taşkın, ağ yırtılması vb.) dışında balık kaçışının olmadığı belirlenmiştir.  

Su ürünleri alanında istihdam önemli bir unsurdur. Bir alabalık yetiştiricilik tesisinin en az iki kişiye istihdam yarattığı 
söylenebilir. Bu durumda ilimizde bulunan 84 işletmede ortalama 168 kişi istihdam edilebilmektedir. Isparta ili tesislerinden 
elde edilen ürün iç pazarda çoğunlukla Antalya, Konya ve İzmir illerinden alıcı bulmakta ve büyük miktarı bu illerde yer alan 
işleme tesisleri vasıtasıyla ihraç edilmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. Yetiştiricilik çalışmaları başladıktan sonra belirli sürelerde ilgili su alanlarından ve zeminlerinden yapılacak   
 örneklemeler ve analizlerle çevresel etki kriterlerinin takip edilmesi
2. Çevre dostu su ürünleri yetiştiriciliğine ilişkin araştırma ve yayım faaliyetlerinin artırılması
3. Tüketici sağlığının olumsuz etkilenmemesi için doğru ilaç kullanımının ve ilaç kullanıldıktan sonra kalıntılarının  
 arınma sürelerine uyulmasının sağlanmasına yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
4. İç sularda daha az yem kullanımının sağlanabilmesi için balık ıslahı vb. çalışmaların yapılması
5. Kültürü yapılan türlerin doğaya kaçmasının önlenmesi için yetiştiricilik tesislerinde gerekli tedbirler alınması

VI. Sonuçlar
1. Su ürünleri yetiştiriciliğine ilişkin temel bilgi birikimi ve altyapının oluşması
2. Sürdürülebilirlik ilkelerine göre faaliyet gösteren çiftlik sayısının artması
3. Su ürünleri çiftliklerinden kaynaklanan çevre kirliliğinin azalması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
SDÜ Su Ürünleri Fakültesi, Su Enstitüsü, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, Su 
Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Su Ürünleri Kooperatifi ve Üst Birlikleri, Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Kontrol ve 
Sertifikasyon Kuruluşları, Çevreci STK’lar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Çevre dostu yetiştiricilik için mevzuatın yetersiz olması
2. Çevre dostu üretimi sağlayacak yem kaynaklarının yetersiz olması
3. Son yıllarda sayıları artan HES ve mermer ocakları yetiştiricilik tesislerinin faaliyetinin çevre dostu yetiştiricilik  
 üzerinde olumsuz etkisi olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Çevre dostu üretim sistemine (Organik Tarım ve İyi Tarım sistemi) kayıtlı su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletme  
 sayısı
2. Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik tescil edilen referans laboratuvar sayısı

FAALİYET 2.1.1.3
TUZLU VE ALKALİ TARIM ARAZİLERİNİN ISLAH EDİLMESİ

I. Yeri
Tuzlu ve alkali tarım arazileri

II. Hedef Kitle
Tuzlanmış ve alkali duruma maruz kalmış tarım arazilerine sahip işletmeler

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Ülkemizin su ve toprak kaynakları potansiyeli sulama projeleri ile rasyonel bir şekilde değerlendirilerek, kuru tarım alanları 
sulu tarıma açılmış, tarımsal üretim önemli oranda artmıştır. Sulu tarıma geçiş, üretimde artış sağlamasına karşın, bazı sorunları 
beraberinde getirmiştir. Tarımsal alt yapının yeterli olmadığı topraklarda tuzlulaşma sorunu başlamış; toprağın çoraklaşarak, 
tarım yapılamaz hale geldiği görülmüştür. Sulama, gübreleme, yüksek taban suyu ve toprak işlemenin bilinçsizce yapılması 
tarım arazilerinin tuzlanmasına neden olmaktadır. Sulama suyu ve yıkama suyu uygulamaları, fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
işlemler ile çok önemli olan insan faktörü tuzlu toprakların yönetiminin esasını oluşturmaktadır.

V. Alt Faaliyetler
1. Tuzlu ve alkali tarım arazilerinin tespit edilmesi
2. Yüksek taban suyu sorunu olan arazilerin belirlenmesi
3. Drenaj sistemi oluşturularak toprak ve toprak altı su ve tuz dengelerinin düzenlenmesi
4. Canlı ve ölü organik madde miktarıyla toprak geçirgenliğinin artırılmasının sağlanması
5. Toprağa hayvan gübresi ya da diğer organik maddelerin verilmesi ve baklagil yetiştirilmesi ile istenilen uygun   
 toprak yapısının oluşturulması
6. Tuzlu topraklarda sulamanın ekim öncesinde ya da hemen ekimden sonra yapılması
7. Tuzlanma riski taşıyan arazilerde denetimli sulama sistemlerinin teşvik edilmesi
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8. Tuzlu ve kurak topraklara uygun bitki deseninin belirlenmesi ve teşvik edilmesi
9. Toprak analizlerinin yaygınlaştırılması için yerelde kurumsal altyapının güçlendirilmesi
10. Sorunlu araziler için müdahale yöntemlerinin belirlenmesi
11. Tuzlanma konusunda çiftçi eğitimlerinin düzenlenmesi
12. İçme suyu havzalarında özel hüküm maddelerinin mutlak surette uygulanması

VI. Sonuçlar
1. Tuzlu ve alkali toprakların temizlenmesi
2. Drenaj sistemleri ile taban suyunun kontrol altına alınması
3. Çoraklaşma riskinin azalması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, DSİ 18. Bölge müdürlüğü, Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Isparta İl Özel İdaresi, SDÜ, İl sulama birlikleri, ilgili STK’lar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Tuzlu ve alkali toprakların ıslah yöntemlerinin maliyetinin yüksek olması
2. Toprak analizi hizmetlerinin yaygınlaşmamış olması
3. Toprak analizlerinin maliyetinin yüksek olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Sorunlu alanların tespiti (ha)
2. Islah edilen tarım arazisi (ha)
3. Uygulanan drenaj kanallarının uzunluğu (km)
4. Modern sulama yöntemlerinin uygulandığı sahalar (ha)

FAALİYET 2.1.1.4
MERMER VE TAŞOCAKLARININ REHABİLİTASYONUNU SAĞLANMASI

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Kitle
Mermer ve taşocaklarının bulunduğu yerleşim birimleri

III. Süresi
48 ay

IV. Gerekçesi
Isparta ilinde son yıllarda hızlı bir şekilde gelişen mermercilik sektöründe yer alan işletmelerin ocaklardaki faaliyetlerinde 
çevresel tahribat oluşmaktadır. Projelerinde her ne kadar rehabilitasyon şartı bulunsa da tam anlamıyla bu alanların rehabilite 
edilemedikleri görülmektedir.   
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V. Alt Faaliyetler
1. Mermer ve taşocaklarının rehabilitasyonu için yöreye uygun yöntemlerin geliştirilmesi
2. Rehabilitasyon yöntemleri için çalıştay vb. toplantıların düzenlenmesi

VI. Sonuçlar
1. Mermer ve taşocaklarının olumsuz çevresel etkilerinin azaltılması
2. Orman kaynaklarının korunması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, SDÜ, MİGEM, İl Özel İdaresi, kaymakamlıklar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Ocaklardaki toprak miktarının az olması
2. Rehabilitasyon maliyetlerinin yüksek olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Rehabilitasyonu tamamlanan alan miktarı (ha)

TEDBİR 2.1.2
ORGANİK TARIMIN GELİŞTİRİLMESİ

I. Mevcut Durum
Uygun arazi ve ekoloji koşullarında organik tarımın geliştirilmesi mümkündür. Kırsal alanda toprak ve su kaynaklarının 
korunması ile biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi için tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin azaltılması gerekmektedir. 
Özellikle riskli bölgelerde söz konusu kirlilikle mücadelenin en etkili yöntemlerden biri de organik tarım uygulamalarının 
yaygınlaştırılmasıdır.

Isparta’nın stratejik öneme haiz ürünlerinden olan elma, kiraz ve gül üretim alanları tatlı su kaynaklarının memba ve mansap 
kısımlarında yoğunlaşmıştır. Özellikle elma ve kiraz üretim bölgelerinde yoğun tarımsal girdi kullanımı tatlı su kaynaklarının 
kirlenmesine neden olmaktadır. Bu kaynakların mutlak korunması, bölge insanının gelecek yıllara güvenli, sağlıklı ve 
yaşanabilir bir ekolojik ortam miras bırakması açısından önem arz etmektedir.

2003 yılına kadar Keçiborlu ilçesine bağlı birkaç mahalle ve köyde konvansiyonel olarak üretilmekte olan gül, yurt dışı 
talebine bağlı olarak gülyağı üreten bir firmanın da teşvik ve destekleriyle yarı resmi olarak organik metotla üretilmeye 
başlamıştır. 

2003 yılında Tarım Bakanlığı tarafından organik metotla üretim yapılabilecek 9 ilden birinin Isparta olarak belirlenmesinden 
sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde oluşturulan Organik Tarım Birim personeli tarafından özellikle Eğirdir 
ve Beyşehir Gölü kıyı ve çevre kenar bölgelerinde bulunan ve konvansiyonel üretim yapılan Eğirdir, Gelendost, Yalvaç, 
Senirkent, Şarkikaraağaç ilçelerine bağlı bazı belde ve köylerde organik tarım metotlu bitkisel üretime geçiş konusunda 
eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Eğitim toplantılarına organik ürün alımı yapan ihracatçı ve tedarikçi firmaların da katılması normal konvansiyonel ürününü 
pazarlamada sıkıntı yaşayan çiftçilerin bu alternatif üretim metodunu benimsemelerinde önemli bir rol oynamıştır. Tedarikçi 
firmaların organik sertifika ücretleri ve organik tarımsal girdileri karşılama ve en önemlisi de elde edilen ürünleri satın alma 
konularında çiftçilerle grup sözleşmesi yapması her geçen yıl bölge ürün deseninin ve miktarının artmasını sağlamıştır.

Ürün deseni içerisinde gül çiçeği, elma, armut, kayısı, kiraz, üzüm, badem, ceviz, erik, vişne, hububat (buğday, çavdar), 
nohut, mercimek, domates ve kapia biber yer almaktadır. Sütçüler ilçesinin bazı yerlerinde doğal olarak yetişen ökse otu, 
kekik, adaçayı da yapılan kontrol sonrası organik olarak sertifikalandırılmaktadır. 

Isparta’da küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde de benzer bir üretim faaliyeti sürdürülmektedir. Topografya engellerinden dolayı 
büyük ölçekte bitkisel üretim yapılamamakta ancak, Aksu ve Sütçüler gibi ilçelerde küçükbaş hayvan (kıl keçisi), arıcılık, 
doğal alanlarda tıbbi ve aromatik bitkilerin toplanması, alabalık vb. yetiştiriciliği organik ya da iyi tarım modeline uygun 
olarak yapılabilirliği mümkündür.

II. Stratejik Önemi
Organik tarımın geliştirilmesi Isparta’da yoğun bitkisel ve hayvansal üretimden (su ürünleri yetiştiriciliği) kaynaklanan 
toprak, yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi ve tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirliğin sağlanması 
açısından önem arz etmektedir.

Organik tarım ile tüketiciye güvenli, sağlıklı, kaliteli ve sertifikalı ürün sunulmakta ve bu da tüketicilerin organik ürünlere olan 
talebinin her geçen gün artmasını sağlamaktadır. Organik tarımın geliştirilmesi ile su kaynaklarının ve toprağın kirlenmesinin 
önüne geçilerek daha sağlıklı ürün yetiştirilmesi teşvik edilmiş olacaktır.

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
10.KP Madde 756, 761, 1032, 1041

IV. Sorumlu Kuruluşlar
GTHB İl Müdürlüğü ile EKOBİR, Birlik ve Kooperatifler

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Kamu yatırımı, hibe programı, araştırma projesi, kırsal kalkınma projesi, eşleştirme projesi, STK projeleri

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, Mahalli idare bütçeleri, AB fonları, KA hibeleri, uluslararası fonlar

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu; Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

VIII. Tedbir Hedefleri
Organik tarım esaslarına uygun üretim yapan işletme & müteşebbis sayısının artırılması

IX. Faaliyetler
2.1.2.1.Organik Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması
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FAALİYET 2.1.2.1
ORGANİK TARIM FAALİYETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI

I. Yeri
Dağ etekleri, engebeli araziler ya da DSİ ve İl Özel İdaresi tarafından tesis edilmiş baraj havzaları, korunan alanlar ve bunların 
çevresindeki tarım arazileri

II. Hedef Kitle
Üst paragrafta belirtilen uygulama alanlarında faaliyette bulunan müteşebbis ve işletmeler

III. Süresi
48 Ay

IV. Gerekçesi
Konvansiyonel bitkisel üretimde bilinçsiz pestisit ve gübre kullanılması neticesinde toprak ve su kaynakları geriye dönüşü 
olmayacak şekilde tahrip edilmektedir. İçme suyu olarak da kullanılan kaynaklarımızın korunması için organik üretimin 
yaygınlaştırılması önem arz etmektedir.

Organik üretimdeki en büyük zorluk hastalık ve zararlılarla mücadeledir. Isparta’nın en önemli tarım ürünü olan elma 
grupları içerisinde starking elmalar karaleke hastalığına karşı oldukça hassas çeşitler olduğundan mevcut çeşitlerin organik 
üretime yönlendirilmesi pratikte mümkün görülmemektedir. Pazarın da talebine bağlı olarak organik üretimi sınırlandıran 
karaleke hastalığına dayanıklı “Topas, Rajka, Rubinola, Granny Smith” elma çeşitlerinin yer alacağı yeni tesis bahçelere geçiş 
özendirilebilir. Organik meyve yetiştiriciliği yanında alternatif olarak organik  “çilek yetiştiriciliği” de önerilebilir.

Ayrıca biyolojik çeşitliliğin korunması ve kaynakların sürdürülebilirliği amacıyla organik tarımın usul ve esaslarına uygun 
bir şekilde organik tarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için bu ürünlerin pazarlanacağı alanların oluşturulması, DSİ ve İl 
Özel İdaresi tarafından yaptırılan sulama göleti ve baraj havzalarının ‘Organik Tarım Havzası’ olarak belirlenmesi durumu 
değerlendirilmelidir. Bu çerçevede Merkez ilçe Çobanisa Köyü, Gölcük Gölü Havzası, Çukur Köy, Eğirdir ilçesi Bademli 
Köyü gibi yoğun kirlilikten uzak, izole edilmiş alanlar organik tarım ve turizm potansiyeline sahiptir.

V. Alt Faaliyetler
1. Organik tarıma elverişli uygulama alanları belirlenerek bu alanlardaki işletme ve üreticilere yönelik eğitim ve   
 yayım faaliyetlerinin yaygınlaştırılması
2. Organik tarım ürünlerine ilginin artırılması için pazarlama çalışmalarının yapılması, bilgilendirme amaçlı   
 materyallerin hazırlanması,
3. Organik ürün tedarik ve pazarlama işlerini yapan firmaların dikkatlerinin bölgeye çekilmesi ve bunların yatırımla  
 ilgili altyapı oluşturmaları için yerel yönetimlerce gerekli kolaylık ve desteğin sağlanması,
4. Organik tarımda kullanılan ve oldukça pahalı olan tarımsal girdi fiyatlarının makul seviyeye düşürülmesi için   
 gerekli çalışmaların yapılması,
5. Marketler dışında da mevsimsel organik ürünlere ulaşılabilirliğin kolay olması için yerel yönetimlerin “organik  
 pazar” uygulaması gerçekleştirmesi
6. Dezavantajlı alanlarda organik tarım yapan işletmelere sağlanacak destek oranının artırılması

VI. Sonuçlar
1. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan çevre ve su kaynaklarının azalması
2. Organik ürünlere talebin artması
3. Güvenli gıda üretiminin artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, TKDK, TÜRKAK, meslek örgütleri, 
üretici örgütleri, SDÜ, ilgili STK’lar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Organik ürünlerin pazar fiyatının yüksek olması nedeniyle tüketici talebinin düşük olması
2. Üreticilerde organik tarımın verimlilik ve gelir kaybı yarattığı yönünde endişenin olması
3. Mevcut durumda bazı üreticilerle alıcı ve tüketici arasındaki güvenin eksik olması
4. Organik girdilerin oldukça pahalı ve yetersiz olması nedeniyle özellikle bitkisel üretimde hastalık ve zararlı   
 yönetiminde başarısız olunması
5. İl genelinde üretimi çokça yapılan bazı ürün gruplarının zararlılara karşı hassas olması nedeniyle bu ürünlerin   
 organik tarımının güçleşmesi (Isparta’da çoğunlukla üretimi yapılan ‘Starking Grubu’ elmanın kara leke hastalığına  
 karşı aşırı hassasiyet göstermesi gibi)

X. İzleme Göstergeleri
1. İl Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) yapılan arazi kaydı miktarı (ha)
2. OTBİS’e kayıtlı işletme ve müteşebbis sayısı
3. Organik tarım desteklerinden yararlanan işletme ve müteşebbis sayısı
4. İlde faaliyet gösteren Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu firma sayısı

TEDBİR 2.1.3
TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ

I. Mevcut Durum
Isparta ve çevresindeki topraklar, yöredeki volkanik ve sedimenter kayaçların ayrışma ürünü olup, tarım açısından son 
derece verimli topraklardır. Isparta’da elma, kiraz ve gül bitkileri önemli tarımsal ürünlerdir. Son yıllarda sebze seracılığında 
da önemli bir artış görülmektedir. Isparta’da yoğun tarımsal üretimin sonucu olarak gübre ve zirai ilaç kullanılması çevre 
kirliliğine ve pestisitlerin toksik etkisiyle karşılaşabilecek insan sayısının artmasına neden olmaktadır.

Türkiye’de bitkisel ve hayvansal üretim yapan işletmelerin %1,47’si Isparta’da bulunmaktadır. Bitkisel ve hayvansal üretimi 
birlikte yapan işletmelerin toplam işletmeler içindeki payı Isparta’da %78,79 iken, bu oran Türkiye’de %67,43’tür. Yalnız 
bitkisel üretim yapan işletmelerin oranı Isparta’da %20,98 iken, bu oran Türkiye’de yüzde 30,21’dir. İlde yalnız hayvansal 
üretim yapan işletmelerin oranı %0,23 iken, Türkiye’de bu oran %2,36’dır.

Isparta genelinde yıllık ortalama 182.849 ha alanda toplam 22.685 ton ticari gübre kullanılmaktadır. İl genelinde yıllara göre 
değişim göstermekle birlikte 1.154 ton bitki koruma ürünü kullanıldığı da bilinmektedir. Kullanılan gübre ve zirai ilaçlar 
su kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır. Ayrıca gübre ve zirai ilaç ambalajlarının çevrenin ve su kaynaklarının 
kirlenmesinde etkisi oldukça yüksektir. Bu nedenle tarımsal atıkların azaltılması, düzenli olarak toplanması ve bertaraf 
edilmesi giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Kırsal alanda tarımsal amaçlı kullanılan kimyevi gübre ve ilaç ambalajlarının 
su kaynaklarını kirletmesi ve dolayısı ile insan sağlığını tehdit etmesinin önlenmesi için tarımsal atıkların belirli bir yerde 
toplanması ve imha edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Hayvancılık işletmeleri, endüstriyel ve kentsel kirlilik kaynaklarından farklı olarak noktasal değil daha geniş alanlara yayılmış 
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kirlilik oluşturmaktadır. Dağınık kirlilik kaynakları olarak nitelendirilen gübreler, hayvansal atıklar vb. yüzey sularına veya 
yer altı sularına ulaşarak, su kaynaklarının kalitesini bozmakta ve bu kaynakları kullanılamaz duruma getirmektedir. Isparta’da 
2001 yılında gerçekleştirilen bir araştırmada, Isparta İli Holstein Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciler Birliği’ne kayıtlı 25 işletme 
incelenmiş ve bu işletmelerin %76’sının projesinin olmadığı, barınakların tamamen çiftçilerin kendi istekleri doğrultusunda 
yapıldığı görülmüştür. İşletmelerin %20’si serbest barınak sistemine sahip olduğundan özel bir drenaj sistemi olmaksızın 
tamamen arazi eğiminden yararlanılmış, temizlik ve hijyen şartları açısından sağlıksız bir ortam oluştuğu gözlenmiştir. Ayrıca, 
neredeyse incelenen tüm işletmelerde gübre deposunun olmadığı ve çevre sağlığı açısından da olumsuz koşulların oluştuğu 
saptanmıştır. (Yılmaz, 2001).

II. Stratejik Önemi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri Değerlendirme Raporuna 
göre Isparta’da toprak kirliliğine neden olan etkenler arasında aşırı tarım ilacı ve gübre kullanımı ilk sıralarda yer almaktadır. 
Tarımsal üretimde bitki koruma ürünleri ve kimyasal gübre kullanımı önemli bir yer tutmaktadır. Ancak, bu ürünler doğada 
parçalanarak daha tehlikeli olan yan ürünlere dönüşmekte ve içerdikleri ağır metaller nedeniyle toprak ve su kirliliğine sebep 
olmaktadır. Toprak ve su kaynaklarının kirlenmesi insan sağlığı için de tehdit oluşturmaktadır. Isparta’da tarımın yoğun olarak 
yapıldığı havzalarda kirliliği azaltıcı tedbirlerin alınması çevre ve insan sağlığı açısından önem arz etmektedir.

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
9. Kalkınma Planı Madde 46, 159, 160, 163, 191 ve 462

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Kamu yatırımı, hibe programı, kırsal kalkınma projesi, pilot/araştırma projesi, mevzuat düzenleme

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, AB fonları, uluslararası fonlar

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
2872 sayılı Çevre Kanunu; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu; 4342 sayılı Mera Kanunu; 441 sayılı 
KHK; Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, Su Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

VIII. Tedbir Hedefleri
1. Tarımsal üretim kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesi
2. Kirlilik unsurlarının izlenmesi
3. Hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan çevre sorunları ve kirliliğin önlenmesi
4. Hayvancılık işletmelerindeki atıkların değerlendirilmesi
5. Gübre ve ilaç atıklarının toplanıp depolanarak, ilgili yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmesi
6. Kırsal yerleşimlerde çevre ve halk sağlığı kalitesinin artırılması
7. Evsel, endüstriyel ve tehlikeli katı atık yönetiminin uygun bir şekilde yapılmasının sağlanması

IX. Faaliyetler
2.1.3.1. Bitkisel Üretimden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Kirliliğin Önlenmesi
2.1.3.2. Hayvancılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Kirliliğin Önlenmesi
2.1.3.3. Tarımsal Üretim ve Tarıma Dayalı Sanayiden Kaynaklanan Atık Sorunlarının Önlenmesi ve Geri Kazanım

FAALİYET 2.1.3.1
BİTKİSEL ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE SORUNLARI VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ

I. Yeri
Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı ilçeler (Eğirdir, Gelendost, Senirkent, Yalvaç, Uluborlu, Keçiborlu, Gönen, 
Atabey, Şarkikaraağaç, Merkez)

II. Hedef Kitle
Tarım il ve ilçe teşkilatları, tarımsal işletmeler, üretici örgütleri

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Tarımsal üretimde kullanımı artan kimyasal gübre ve bitki koruma ürünleri toprak ve su kaynaklarını kirleterek çevreye 
kalıcı zarar vermektedir. Bu ürünlerin artıkları içeriklerinde bulunan ağır metaller nedeniyle toprak ve suda kirliliğe sebep 
olmaktadır. Bitkisel üretimden kaynaklanan kirliliğinin belirlenebilmesi için öncelikle yerel kirlilik belirleme ve izleme 
planlarının hazırlanması, öncelikli olarak izlemenin yapılacağı alanlarda numune alma noktalarının doğru belirlenmesi, 
periyodik izleme çalışmalarında hangi parametrelerin gösterge olacağının tespit edilmesi ve bu parametrelerin ölçülebilir 
olması önem arz etmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. Tarımsal kirliliğin izlenmesine yönelik parametrelerin ve numune alma yerlerinin tespit edilmesi 
2. Gübre ve bitki koruma ürünleri kullanımı konusunda üreticilerin eğitilmesi
3. Tarım ürünlerinde gübre ve bitki koruma ürünleri kalıntısı izleme çalışmalarının yapılması için bölgede akredite bir  
 laboratuvarın kurulması bitki koruma ürünleri kullanımının kayıt altına alınarak izleme faaliyetlerinin sürdürülmesi
4. Üretim alanlarındaki topraklarda besin maddesi analizleri yapılarak uygun gübrelemenin teşvik edilmesi
5. Bitki koruma ürünleri uygulamalarında iyi tarım uygulama prensiplerinin esas alınarak teşvik edilmesi
6. Uygun görülen alan ve şartlarda zararlı, hastalık ve yabancı otlarla biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması ve  
 özendirilmesi
7. Kamu ve üniversite işbirliğiyle ortak proje kültürünün geliştirilmesi 
8. Zirai ilaç, gübre kullanımı ve tarımsal sulamanın mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlanması

VI. Sonuçlar
1. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin azalması
2. Çevre dostu tarım için gübre ve ilaç gibi girdilerin doğru kullanımı
3. Biyolojik çeşitlilik üzerindeki baskının azalması
4. Üretici, tarım işçisi ve tüketicilerin sağlığının korunması
5. Isparta’daki doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımlarının sağlanması 

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
İl Özel İdaresi, üretici örgütleri, ilgili STK’lar ve üniversiteler, belediyeler, Isparta İl Sağlık Müdürlüğü

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Üreticilerin eğitim eksikliği ve alışkanlıklarının neden olduğu yanlış uygulamalar
2. Geçmişe yönelik tarımsal kaynaklı kirlilik verilerinin kısıtlı olması, mevcut verilerin yeterince verimli kullanılamaması
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X. İzleme Göstergeleri
1. Kirlilikle mücadele kapsamında numune tespiti için belirlenen alan sayısı
2. Tarımsal üretim için kullanılan bitki koruma ürün ve gübre miktarları
3. İyi tarım uygulamalarının yürütüldüğü toplam tarım arazisi (ha)
4. Tarım işletmelerinin tarım ilacı uygulama ve üretim yapma konusunda sertifikasyonları
5. Doğal su kaynaklarındaki kalite durumu

FAALİYET 2.1.3.2
HAYVANCILIK FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE SORUNLARI VE KİRLİLİĞİN 
ÖNLENMESİ 

I. Yeri
Isparta’da hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü ilçeler

II. Hedef Kitle
Hayvancılık işletmeleri

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Hayvan barınaklarında biriken atıklar çevre ve insan sağlığı için önemli bir sorun teşkil etmektedir. Hayvancılık faaliyetleri 
sonucunda ortaya çıkan atıkların gerekli önlemler alınmadan doğaya bırakılması toprak ve su kaynaklarının kirlenmesine neden 
olmaktadır. Ekonomik bir potansiyele de sahip olan hayvansal atıkların değerlendirilmesine yönelik uygulamaların artırılması 
çevre ve insan sağlığının korunması için gereklidir. Hayvancılık işletmelerinde oluşan atıkların çevreyi kirletmemesi için 
yasal ve teknik önlemlerin alınması önem arz etmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. Tarımsal kirliliğin izlenmesine yönelik parametrelerin ve numune alma yerlerinin tespit edilmesi 
2. Hayvancılık alt bölgelerinin oluşturulması ve bu bölgelerde kompost ve biyogaz gibi gübreden yan ürün olarak  
 enerji üretimi
3. Modern barınak, tekniğine uygun hayvancılık ve gübre yan ürün üretimi eğitimlerinin verilmesi
4. Hayvan barınaklarının modernizasyonu, gübre depo yapılarının konstrüksiyonu ve tasarımı
5. Hayvansal üretim kaynaklı emisyon değerlerinin belirlenmesi çalışmaları
6. Gübre yönetiminin çağın şartlarına uygun yapılması adına gereken eğitimlerin verilmesi
7. İşlenmiş gübre satışının/kullanımının desteklenmesi
VI. Sonuçlar
1. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin azalması
2. Hayvan gübresi nedeniyle oluşan emisyon miktarında düşüşün sağlanması
3. Yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması
4. Hayvan barınaklarının modernizasyonu
5. Kompost ve biyogaz üretim tesislerinin kurulması ve sonucunda da enerji üretimi ve milli ekonomiye katkı

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
TKDK, üniversiteler ve ilgili STK’lar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Üreticilerin eğitim eksikliği ve alışkanlıklarının neden olduğu yanlış uygulamalar 
2. Çevre koruma amaçlı yatırımların üreticilerce maliyetli bulunması
3. İşletmelerin sürdürülebilir ekonomik büyüklüklerinin atık değerlendirme yatırımları için yetersiz olması 
4. Mevcut hayvan barınaklarının atık toplama ve değerlendirmeye uygun yapı ve düzende olmamaları
5. İşletmeleri söz konusu yatırımlara sevk edecek teşvik unsurlarının yetersiz olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Sızdırmaz gübre çukuru inşa eden işletme sayısı
2. Gübre işleyen biyogaz ve kompost tesisi sayısı ve üretilen enerji miktarı

FAALİYET 2.1.3.3
TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMA DAYALI SANAYİDEN KAYNAKLANAN ATIK 
SORUNLARININ ÖNLENMESİ VE GERİ KAZANIM

I. Yeri
Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı ilçeler (Eğirdir, Gelendost, Senirkent, Yalvaç, Uluborlu, Keçiborlu, Gönen, 
Atabey, Şarkikaraağaç, Merkez)

II. Hedef Kitle
Bitki koruma ürünü bayileri ve gübre bayileri, tarımsal işletmeler, üreticiler ve üretici örgütleri

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Gübre ve zirai ilaç ambalajlarının su kaynaklarının kirlenmesinde etkisi oldukça yüksektir. Bu nedenle tarımsal atıkların 
azaltılması, düzenli olarak toplanması ve bertaraf edilmesi giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Kırsal alanda tarımsal 
amaçlı kullanılan kimyevi gübre ve ilaç ambalajlarının su kaynaklarını kirletmesi ve dolayısı ile insan sağlığını tehdit etmesinin 
önlenmesi için tarımsal atıkların belirli bir yerde toplanması ve imha edilmesi büyük önem arz etmektedir. 

V. Alt Faaliyetler
1. Tarımsal kirliliğin izlenmesine yönelik parametrelerin ve numune alma yerlerinin tespit edilmesi 
2. Çevre dostu gübre ve ilaç kullanımının yaygınlaştırılması, iyi tarım yöntemlerinin teşvik edilmesi,
3. Mevcut tarımsal ilaç ve gübre ambalajı toplama merkezlerinin izlenmesi ve denetlenmesi
4. Tehlikeli ambalajlarının tekniğine uygun olarak toplanması, depolanması ve bertaraf tesislerine ulaştırılması için  
 gerekli çalışmaların yapılması
5. Teslim edilen atıklar karşılığında ciddi bir maddi bedel olarak belirlenen depozito uygulanmasının zirai ilaç
 firmaları aracılığıyla yapılmasının sağlanması
6. Ambalaj atıklarının kent mobilyası tarzında ürünlere dönüştürülmesi 
7. Üreticilerin boş bitki koruma ürünlerinin ambalajları hususunda yaklaşımlarının değerlendirilmesi (kullanım   
 sonrası geri toplama, yıkama, bertaraf)
8. Bitki koruma ürünlerinin ve gübrelerin temin edildikleri noktalarda uyarı ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması 
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9. Bitki koruma ürünlerinin ambalajları konusunda paydaşların bir araya getirilerek sorumlu bir birim oluşturulması 
10. Atık çamurların değerlendirilebilirliğinin araştırılması, tarımsal ve endüstriyel alanlarda kullanımının    
 sağlanması 

VI. Sonuçlar
1. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin azalması
2. Zirai ilaç zehirlenmelerinin azaltılması ve zararları konusunda farkındalığın artırılması
3. Tarımsal atıkların düzenli olarak toplanması, depolanması ve bertaraf edilmesi
4. Doğal kaynakların korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması
5. Çiftçilerde ve yerel halk üzerinde çevre bilincinin oluşturulması
6. Geri dönüştürülecek plastik malzemenin elektrik kablo borusu, kent mobilyası, döşeme levhaları, atık çuvalların  
 imalatında, plastik takoz vb ürün imalatında kullanılması ile milli ekonomiye kazandırılması
7. Atık çamurların çevre üzerindeki baskısının azaltılması ve ekonomik bir değere dönüştürülmesi

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Isparta Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Belediyeler ve İl Özel İdaresi, 
EKOBİR ve ilgili STK’lar

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Üretici örgütleri, SDÜ, İl Sağlık Müdürlüğü

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Üreticilerin eğitim eksikliğinin ve alışkanlıklarının neden olduğu yanlış uygulamalar 
2. Geri dönüşümün benimsenmesi için teşvik unsurlarının yetersiz olması
3. Tarımsal gübre ve ilaç ambalajlarının gündelik kullanımda değerlendirme alışkanlığının olması
4. Tarımsal kimyasallara ait ambalajların bertarafı konusunda mevzuat hükümlerinin uygulanmasında yetersizlikler
5. Kırsalda yaşayanların yapılan tesislere sahip çıkmamaları ve uygulamaları benimsememeleri
6. Kurumlar arası iletişim ve koordinasyon eksikliği
7. Arıtma çamurlarının kullanıma uygun özelliklere sahip olmaması

X. İzleme Göstergeleri
1. İl genelinde tarımsal gübre ve ilaç ambalajlarının toplanması için oluşturulan atık toplama merkezi sayısı
2. Atık toplama merkezlerine ulaştırılan tarımsal ambalaj katı atık miktarı
3. İl bazında pestisit ambalajları atık envanteri sonuçları
4. Tehlikeli maddelerin çevredeki mevcudiyetinin periyodik olarak izlenmesi
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TEDBİR 2.1.4
MERALARIN ISLAH EDİLMESİ

I. Mevcut Durum
Isparta genelinde 222 yerleşim yerinde 17.000 hektar mera tespiti yapılmış olup bunun 13.000 hektarının tahdit işlemi 
tamamlanmış ve tahsis işlemleri yapılmaktadır. Isparta genelindeki mera alanlarının 358 hektarı çok iyi vasıfta, 3.042 hektarı 
iyi vasıfta, 6.352 hektarı orta vasıfta ve 3.248 hektarı zayıf vasıfta meralardır.

II. Stratejik Önemi
Çayır ve meralar, hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluşturan kaliteli kaba yemin en ucuz ve en kolay temin edildiği 
kaynaklar olduğundan bu doğal kaynakların sürdürülebilir olması için otlatma planlarına uyularak orta ve iyi vasıftaki mera 
alanlarında mera ıslah ve amenajman projeleri uygulanmalıdır.

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
10.KP Madde 747, 750, 773, 997
4342 Sayılı Mera Kanunu ve ilgili yönetmelik; mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayırların tespiti, tahdidi ile 
köy veya Belediye tüzel kişilikleri adına tahsisinin yapılmasını, belirlenecek kurallara uygun bir şekilde kullandırılmasını, 
bakım ve ıslahının yapılarak verimliliklerinin artırılmasını ve sürdürülmesini, kullanımlarının sürekli olarak denetlenmesini 
ve korunması sağlamaktadır.

IV. Sorumlu Kuruluşlar
4342 Sayılı Mera Kanunu’nu Bakanlar Kurulu adına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Taşra Teşkilatları yürütmektedir.

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
4342 Sayılı Mera Kanununu kapsamındaki uygulamalar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı İl Müdürlüğü Mera Birimi

VI. Mali Kaynak
Mera Özel Ödeneği

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
4342 Sayılı Mera Kanunu ve Mera Yönetmeliği ile Bakanlık Uygulama Talimatları

VIII. Tedbir Hedefleri
1. Mera ıslah ve amenajman projelerinin artırılması ile mera alanlarının artırılması
2. Hayvansal üretimde artış sağlanması
3. Sürdürülebilir mera yönetiminin sağlanması

IX. Faaliyetler
2.1.4.1. Mera Islahı ve Amenajmanının Yapılması

FAALİYET 2.1.4.1
MERA ISLAHI VE AMENAJMANININ YAPILMASI

I. Yeri
Isparta il genelinde mera tespit ve tahdit çalışması yapılmış alanlar

II. Hedef Kitle
İl genelindeki küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık işletmeleri ile mera yönetim birlikleri

III. Süresi
48 Ay

IV. Gerekçesi
Isparta’da hayvancılığın yoğun olarak yapılması nedeniyle mevcut çayır mera ve yem bitkileri üretimi hayvanların kaba 
yem ihtiyacını karşılamamaktadır. Isparta meralarında yıl boyunca otlatma yapılmakta, ancak otlatma amenajmanına dikkat 
edilmemektedir. 

İlkbaharda Torosların güneyinden gelen hayvanların da eklenmesiyle meralar şiddetli bir otlatma baskısıyla karşı karşıya 
kalmakta, erken ilkbaharda henüz büyümeye başlayan bitkiler toprak seviyesinden otlanmaktadır. Bu nedenle meraların verim 
gücü oldukça düşüktür. 

Çayır ve mera alanlarının; erozyon, işgal, aşırı ve bilinçsiz otlatma gibi çeşitli nedenlerle nitelik ve nicelik olarak bozulması 
birçok çevre sorununa neden olmaktadır. Çayır ve meralar, hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluşturan kaliteli kaba 
yemin en ucuz ve en kolay temin edildiği kaynaklar olduğundan, bu alanların korunması ve geliştirilmesi hayvancılık adına 
önemlidir.

V. Alt Faaliyetler
1. Islah edilecek meraların belirlenmesi
2. Otlatma planlarının hazırlanması
3. Hazırlanan otlatma planlarının uygulanması konusunda çiftçilerin bilgilendirilmesi
4. Meralarda otlatmayı düzenleyici yapı ve tesislerin kurulması
5. Islah edilen meraların bakımının, korunmasının, kontrolünün ve uygun kullanımının sağlanması
6. Orman içi fundalık alanların ıslah edilerek kontrollü olarak otlatmaya açılması

VI. Sonuçlar
1. Meralarda ot veriminin ve kalitesinin artması
2. Hayvansal üretimde artış
3. Toprak erozyonunun azalması
4. Biyoçeşitliliğin korunması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Isparta İl Özel İdaresi

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Kaymakamlıklar, ilgili mera yönetim birlikleri, muhtarlık ve belediyeler.

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Tuzlu ve alkali toprakların ıslah yöntemlerinin maliyetinin yüksek olması
2. Mera tahsisi hakkında köylüler arasında ihtilaflar ve mera davalarının artması
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3. Mera konusunda yeterli seviyede yetişmiş uzman kadronun bulunmaması ve ilgili kurumlar arasında eşgüdüm   
 sağlanamaması

4. Tahsis edilen meralarla ilgili otlatma ve işgallerde öngörülen cezai müeyyidelerin az olması
5. Köylerin geçim kaynağının meralar üzerindeki önemi (meyvecilik ağırlıklı faaliyetlerini sürdüren köylerin   
 meralarına sahip çıkmaması)
6. Mera ile köy yerleşim alanı arası mesafenin uzak olması (geliş gidişler sorun olduğu için, meralara geçici sağım,  
 bakım, barınma yerleri yapılması gerekir)
7. İlimizde bulunan meraların çok parçalı olması ve küçük parsellerden oluşması
8. Mera Yönetim Birliklerinin hukuksal kimliğinin ortaya konularak işlevselliğinin artırılmasının sağlanması

X. İzleme Göstergeleri
1. Mera alanı (ha)
2. Islah ve amenajmanı tamamlanan mera alanı (ha)

ÖNCELİK 2.2 
TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIMINDA ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI

TEDBİR 2.2.1 
SULAMA ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

I. Mevcut Durum
Isparta yıllık ortalama 12,2 oC sıcaklık, 537 mm yağış değerleri ile yarı-kurak bir iklime sahiptir. Bu yüzden Isparta’da 
sulama, tarımsal üretimde verimi artırmada kullanılan vazgeçilmez bir unsurdur. Üretimde sürekliliğin sağlanabilmesi için ise 
hem su hem de toprak kaynaklarının etkin kullanılması gerekmektedir. 

Isparta Çok Yıllık İklim Verileri (Anonim, 2013b)

Isparta’nın toplam yüzölçümü, 897.313 hektardır. Mülga KHGM ve DSİ etüt raporlarına göre bu alanın 251.286 hektarı 
(%28,12) tarım arazisi, 372.597 hektarı (%41,70) orman arazisi, 17.010 hektarı (%1,90) mera arazisi, 67.394 hektarı (%7,54) 
su yüzeyi ve 189.026 hektarı ise (%20,71) diğer araziler olarak tasnif edilmiştir. Mülga KHGM ve DSİ etüt raporlarına göre, 
251.286 hektar tarım alanının 195.700 hektarı sulanabilir arazi olarak belirlenmiştir. 2014 yılına kadar sulanabilir arazilerin 
108.870 hektarı sulamaya açılmış durumdadır. Bu alanın 21.184 hektarı mülga KHGM ve İl Özel İdaresi tarafından (yer altı 

Isparta İl Genelinde Sulamaya Açılan Alanlar ve Özellikleri (Anonim 2013c)

*Mülga KHGM/İl Özel İdaresi ve Halk Sulamalarında net sulama alanı tespit edilmediğinden sulamaya açılan alanın tamamı net alan olarak 
değerlendirmeye alınmıştır. 

**Mülga KHGM/İl Özel İdaresi ve Halk Sulamalarında bu sulamaların izlenmesi ve sonunda değerlendirilmesiyle ilgili herhangi gösterge sistemi 
olmadığından DSİ sulamalarında olduğu gibi fiilen sulanan alan bilinememektedir. Bu nedenle bu sulamalarda fiilen sulanan alan yerine brüt alan 
rakamı kullanılmıştır. Bu rakamlar ölçüm değerleri değildir.

*** (2009-2013 ortalaması)

**** (Büyük sulama şebekeleri 2002-2013 yılları ortalamasıdır)

sulamaları, yer üstü sulamaları ve gölet sulamaları), 69.468 hektarı DSİ tarafından sulamaya açılmıştır. Geriye kalan 18.218 
hektarı ise halk sulamaları olarak ifade edilen halkın kendi olanakları ile sulamaya açtığı alanlardır. DSİ’nin 2009-2013 yılları 
arasında fiilen sulanan alan ortalaması 21.271 hektar ve aynı yıllardaki ortalama sulama oranı ise %36’dır. DSİ tarafından 
sulamaya açılan büyük sulama şebekelerinin 2002-2013 yılları arasındaki sulama randımanı ortalaması ise %44’tür. DSİ 
verilerine göre 2009-2013 yılları arasında tarım alanlarının sulanması için farklı kaynaklardan (göl, gölet ve baraj) ortalama 
358.450 hm3 su tahsis edilmiştir.
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DSİ işletmeye açtığı büyük sulama şebekelerinden 9 tanesini Sulama Birliklerine [(Atabey, Aksu-Yılanlı, Boğazova, 
Gelendost, Hoyran, Senirkent, Şarkikaraağaç, Yalvaç, Yenişarbademli), Toplam üye sayısı: 17.097], 2 tanesini sulama 
kooperatifine (Barla, Yukarı Gökdere), 1 tanesini Uluborlu Belediyesine devretmiştir. Mülga KHGM ve İl Özel İdaresi 
ise sulamaya açtığı alanların tamamına yakınını sulama kooperatiflerine devretmiştir. Isparta’da toplam 67 adet sulama 
kooperatifi bulunmaktadır. Bu kooperatiflerin toplam 13.014 adet üyesi bulunmaktadır. İlde suyun daha etkin kullanılabildiği 
basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılabilmesi amacıyla GTHB tarafından, toplam 25 projeye 3.339 hektar alanda %75 
altyapı hibe desteği verilmiştir. Bu projeler daha önceden mülga KHGM/İl Özel İdaresi ve DSİ tarafından sulamaya açılan 
alanlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu alanın 623 hektarlık bölümünde  %50 üstyapı hibe desteği verilmiştir. Ayrıca, 59 
hektar alanda ise parsel bazlı bireysel sulama projelerine %50 hibe desteği sağlanmıştır. İlde basınçlı sulama sistemlerinin 
yaygınlaştırılması kapsamında, mülga KHGM/İl Özel İdaresi tarafından 3.057 hektar, DSİ tarafından ise 8.189 hektar alanda 
basınçlı sulama sistemi uygulanmıştır. Böylece toplam 14.585 hektar alanda basınçlı sulama sistemi uygulaması yapılmıştır.

I. Stratejik Önemi
Isparta’da su kaynaklarının etkin kullanılması ve tarımsal amaçlı sulama faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için 
sulama altyapılarının modernize edilmesi ve ekonomik ve teknik olarak uygun olan yerlerde basınçlı sulama sistemlerinin 
yaygınlaştırılması son derece önemlidir. Bu sayede az su kullanımından kaynaklanan verim ve kalite azalmasının veya fazla 
su kullanımından kaynaklanan drenaj ve tuzluluk gibi bir takım olumsuzlukların önüne geçilebilecektir. 

II. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
Onuncu Kalkınma Planı Madde 760

III. Sorumlu Kuruluşlar
DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

IV. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Kamu yatırımları, Hibe programları, Kırsal Kalkınma Destekleme Programları

V. Mali Kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, Kalkınma Ajansı hibeleri, Avrupa Birliği fonları, uluslararası fonlar

VI. İlişkili Mevzuat Hükümleri
6200 sayılı DSİ Teşkilat Kanunu; 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu; 5355 Mahalli İdare Birlikleri Kanunu; 5302 sayılı İl 
Özel İdaresi Kanunu; 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanunu.

VII. Tedbir Hedefleri
1. Toplam sulanan alan içerisinde modern sulama sistemlerinin payının artırılması
2. Sulanan alan miktarının artırılması
3. Halk sulamaları olarak adlandırılan ve çiftçilerin kendi imkânları ile sulamaya açılan alanların tespit edilmesi
4. Kırsal altyapının düzeltilmesinde en etkin yöntem olan arazi toplulaştırmasının yaygınlaştırılması

VIII. Faaliyetler
2.2.1.1.Modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması
2.2.1.2 Sulama sistemlerinin rehabilite edilmesi
2.2.1.3 Küçük ölçekli su kaynaklarının geliştirilmesi
2.2.1.4 Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve korunması
2.2.1.5 Sulama İzleme ve Değerlendirme Sistemi Kurulması
2.2.1.6.Tarım Arazilerinde Erozyonun Önlenmesi
2.2.1.7.Entegre Havza Rehabilitasyonu Uygulamalarının Yaygınlaştırılması

FAALİYET 2.2.1.1
MODERN SULAMA YÖNTEMLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI

I. Yeri
Isparta il geneli

II. Hedef Uygulama Alanı
Su kullanıcıları ve sulama örgütleri

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Birim suya karşılık elde edilen verimin artırılması, özellikle ülkemiz gibi kurak ve yarı kurak bölgelerde su kaynaklarının 
etkin kullanımı açısından son derece önemlidir. Suyun etkin kullanımı ise, suyun kaynaktan alınıp bitki kök bölgesinde 
depolanıncaya kadar iletim, dağıtım ve araziye uygulanmasında oluşan kayıpların en aza indirgenmesi sayesinde olabilecektir. 
Günümüz teknolojisi ile en etkin su kullanımını sağlayan yöntemler damla ve yağmurlama sulama yöntemleridir. Bu 
yöntemlerde su basınç altında kapalı sistemlerle araziye kadar getirildiğinden en azından suyun iletimi ve dağıtımında oluşan 
kayıplar teorik olarak sıfırlanmaktadır. Bu yönüyle basınçlı sulama yöntemleri su tasarrufunda önemli bir araçtır. Isparta’da 
8.189 ha DSİ, 3.057 ha İl Özel İdaresi ve 3.339 ha GTHB desteklemeleri toplam 14.585 ha alanda basınçlı sulama altyapı 
tesisi yapılmıştır. Buna karşın, bu alanın ne kadarında bu yöntemlerle sulama yapıldığı henüz tespit edilememiştir. Bunun 
yanında, yüzey sulama yöntemlerine göre planlanan ve uygulaması yapılan sahalarda çiftçiler kendi imkânları ile bireysel 
olarak damla ve yağmurlama sulama sistemlerini tesis etmektedirler. 

V. Alt Faaliyetler
1. Modern sulama yöntemlerinin su tasarrufuna ek olarak üründe verim ve kalite artışı sağlaması ile ilgili çiftçilere  
 yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılması
2. Sulama birliklerinin ve sulama kooperatiflerinin damla ve yağmurlama sulama yöntemlerine geçişi özendirici   
 tedbirler alması
3. Modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasında son derece faydalı bir uygulama olan sıfır faizli kredilerin devam  
 ettirilmesi
4. Modern sulama sistemi uygulayan üreticilerin elektrik ücretlerinde indirim yapılması 
5. Isparta’da bitkisel üretim ve su dağıtım planlamasının sağlıklı yapılabilmesi için sulamaya açılan alanlar içerisinde  
 damla ve yağmurlama sulama yöntemleri ile sulama yapılan alanların tespit edilmesi

VI. Sonuçlar
1. Su tasarrufunun sağlanarak bu sayede daha fazla tarımsal alanın sulamaya açılması,
2. Aşırı su kullanımından kaynaklanan drenaj sorunları ve tuzluluk gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi,
3. Suyun ve gübrenin etkin kullanılması
4. Verim ve kalite artışının sağlanması
5. Hastalık ve zararlılara karşı etkin mücadele yapılması
6. İşgücü ve zamandan tasarruf edilmesi
7. Modern sulama sistemlerinin belirlenmesinde kullanılan veri tabanının sağlanması
8. Sulama maliyetinin düşmesi ve su ekonomisinin sağlanması
9. Sulama alanlarında sosyal huzur sağlanması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi
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VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Bankalar, sulama birlikleri ve sulama kooperatifleri, SDÜ, mahalli idare birlikleri, ilgili sivil toplum kuruluşları, tarım kredi 
kooperatifleri

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Basınçlı sulama sistemlerine geçişi zorlayıcı mevzuatın olmaması
2. Isparta’da sulamaya açılan alanların büyük bir kısmında su dağıtımı ve iletimi açık kanallarla yapılmaktadır. Çiftçiler 
 bu kanallardan suyu alarak, kendi imkânları ile basınçlı sulamaya geçmek isteseler bile su dağıtımının yeterli ve 
 güvenilir olmaması 

X. İzleme Göstergeleri
1. Basınçlı sulama sistemlerin uygulandığı alan miktarı
2. Sulama oranları
3. Su sayacına sahip parsel sayısı ve alanı
4. Sulama randımanı
5. Gerçek zamanlı verilerle yapılan sulama zaman planlamasını uygulayan çiftçi sayısı
6. Suyun yeterliliği, etkinliği ve güvenilirliği

FAALİYET 2.2.1.2
SULAMA SİSTEMLERİNİN REHABİLİTE EDİLMESİ 

I. Yeri
Isparta il geneli

II. Hedef Uygulama Alanı
DSİ ve mülga KHGM tarafından inşa edilen açık kanallı sulama sistemlerinin bulunduğu alanlar

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Isparta’da DSİ tarafından inşa edilen büyük sulama şebekelerinin pek çoğu pompajlı sulamalardır. Bu sulamalarda, su iletim, 
su dağıtım ve su uygulama randımanlarının çok düşük olması ihtiyaç duyulandan çok daha fazla suyun şebekeye saptırılmasına 
neden olmaktadır. Bu durum söz konusu bu şebekelerin işletilmesinden sorumlu olan sulama birliklerinin enerji bedellerini 
ödeyememelerine yol açmaktadır.

Sulama şebekelerin ekonomik ömürlerini doldurması, fiziksel yetersizliği, modern sistemlere uygun olmaması, sulama oranı 
ve sulama randımanının düşüklüğü vb. nedenler bu şebekelerin rehabilitasyonunu zorunlu kılmaktadır. Rehabilite edilen 
sulama sistemlerinde yüzey sulama sistemleri yerine basınçlı sulama sistemlerinin tercih edilmesi bu alanlarda su kullanım 
etkinliği ile birlikte tarımsal üretimde verim ve kalite artışı sağlayacaktır.

V. Alt Faaliyetler
1. Kapalı sisteme dönüştürülecek potansiyel alanların belirlenmesi
2. Kapalı sisteme geçiş için öncelikli sulama alanlarının belirlenmesi
3. Mevcut kapalı sistemlerinin bakım-onarımlarının zamanında yapılması
4. Su sayacı kullanımının zorunlu hale getirilmesi

VI. Sonuçlar
1. Basınçlı sulamaya geçilen alan miktarının artması,

2. Su kullanım etkinliğinin artması
3. Sulama oranının artması
4. Sulama randımanının artması
5. Tasarruf edilen (artırılan) su ile ilave alanların sulamaya açılması
6. Sulama birliklerinin borç sarmalından kurtulması
7. Sulama maliyetinin düşmesi
8. Elde edilen verimin ve ürün kalitesinin artması
9. Sulama şebekelerinin bakım onarım maliyetlerin düşmesi
10. Modern tarım teknolojilerinin yaygınlaşması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Bankalar, sulama birlikleri ve sulama kooperatifleri, SDÜ, mahalli idare birlikleri, ilgili sivil toplum kuruluşları

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Mali kaynakların yetersizliği
2. Çiftçiler tarafından karşılanması gereken katkı payının (%20) karşılanamaması
3. Ekonomik ömrünü tamamlamamış açık sulama tesislerinin rehabilitasyonunda mevzuat engelinin bulunması

X. İzleme Göstergeleri
1. Rehabilite edilen sulama alanı
2. Kapalı sistem sulama ağı uzunluğu

FAALİYET 2.2.2.3
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

I. Yeri
Isparta il geneli

II. Hedef Uygulama Alanı
Küçük su kaynaklarının bulunduğu alanlar

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Isparta’da DSİ tarafından 12.047 ha (6.047 ha gölet sulamaları, 6.010 ha yeraltı  sulamaları), mülga KHGM ve İl Özel 
İdaresi tarafından 21.184 ha (12.003 ha yeraltı, 5.420 ha yerüstü ve 3.761 ha gölet sulaması) olmak üzere toplam 33.231 
ha alan küçük su işleri kapsamında sulamaya açılmış durumdadır. Su kaynaklarının eksiksiz olarak geliştirilmesi büyük 
ölçekli su kaynaklarının yanı sıra debisi 500 l/s’nin altında olan su kaynaklarının da geliştirilmesine bağlıdır. Bu durum göz 
önüne alındığında Isparta’da bulunan küçük su kaynaklarının tespitinin yapılması ve bunların geliştirilmeleri için planlama 
yapılması gerekmektedir

V. Alt Faaliyetler
1. Tarımsal amaçlı kullanım için elverişli olan küçük su kaynaklarının geliştirilmesi
2. Küçük su işleri kapsamında sulamaya açılan alanlardaki su kaynaklarının daha etkin kullanılması için önlemler  
 alınması
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VI. Sonuçlar
1. Kapalı sistemle sulanan alanın artması
2. Sulanan tarım alanının artması
3. Sulu tarıma geçen işletme sayısının artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Kaymakamlıklar, mahalli idareler, sulama örgütleri, sivil toplum kuruluşları

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Küçük su kaynaklarının, sulanması istenen alan için teknik olarak kapasitesinin yetersiz olabilmesi
2. Çiftçi örgütlerinin enerji masraflarından kaçınmak için basınçlı su sistemi kurmaya yanaşmaması
3. Özellikle gölet inşasında jeolojik ve topoğrafik koşulların gölet yapımına izin vermemesi

X. İzleme Göstergeleri
1. Küçük su işleri kapsamında sulanan alan miktarı,
2. Gölet sayısı.

FAALİYET 2.2.1.4
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE KORUNMASI

I. Yeri
Isparta il geneli

II. Hedef Uygulama Alanı
Ekonomik ve teknik olarak sulanabilir tüm alanlar

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Toprak ve su tarım için iki temel doğal kaynaktır. Bu kaynaklardan sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir 
sulama ilkeleri ve koruma kullanma dengesi gözetilerek yararlanılması gerekmektedir. Hem insan ihtiyaçlarının karşılanmasını 
hem de doğal kaynakların temiz ve bozulmamış durumda gelecek nesillere aktarılabilmesini sağlayacak çevreye duyarlı 
politikaların oluşturulması ve bunların uygulanması gereği vardır. Geliştirilecek politikalarla su kaynaklarının daha etkin 
kullanılabileceği basınçlı sulama yöntemleri yaygınlaştırılmalıdır. Toprak kaynaklarının daha etkin kullanımı için ise gerekli 
arazi kullanım ve üretim planlamaları yapılmalıdır. 

V. Alt Faaliyetler
1. Arazi kullanım planlamasının yapılması
2. Isparta yeraltı ve yer üstü su envanterinin çıkartılması
3. Havza master planları hazırlanarak sektörler arası su paylaşımının bu planlar çerçevesinde yapılması
4. Suyun etkin kullanılması için basınçlı sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması
5. Suyun etkin kullanımı için gerekli politikaların oluşturulması
6. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının önlenmesi
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VI. Sonuçlar
1.         Sulama randımanın artması
2.         Suyun etkin kullanımı ile ilgili toplumsal bilincin artırılması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, 
sulama birlikleri, sivil toplum kuruluşları,

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Mahalli idareler, SDÜ, 

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Su kanununun bulunmaması
2. Kaynak yetersizliği
3. Sivil toplum kuruluşlarının isteksizliği

X. İzleme Göstergeleri
1. Su kaynaklarının kapasitesi
2. Sulama randımanları
3. Drenaj, ıslah, teraslama ve erozyon tedbiri alınan tarım arazisi miktarı
4. Tarım dışı sektörlere tahsis edilen tarım arazisi miktarı
5. Sulanan alan miktarı

FAALİYET 2.2.1.5
SULAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ KURULMASI

I. Yeri
Isparta il geneli

II. Hedef Uygulama Alanı
Sulanan tarım alanları

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Sulama şebekelerinde izleme, proje yönetimi tarafından projenin her kademesinde planlanan faaliyetlerin istenildiği 
gibi yürütülmesini sağlamak için, belirli aralıklarla gözlem ile ya da başka bir takım işlemlerle bilgi toplanması şeklinde 
tanımlanabilir. Değerlendirme ise, toplanan bu bilgilerin proje hedefleriyle karşılaştırılması bu sayede proje performansının 
saptanmasıdır. İzleme ve değerlendirme sayesinde hedeflere ulaşılamama nedenleri tespit edilerek bu engellere yönelik 
zamanında ve gerçekçi tedbirler alınması mümkündür. Ayrıca bu sistem sayesinde, işletmelerin sulama oranlarını ve sulama 
randımanlarını yükselterek su kullanım etkinliklerini artırmak ve birim harcanan suya karşılık elde ettikleri gelirlerini 
maksimize etmek mümkündür.

Su kullanım etkinliğini artırmak ve fazla su kullanımının tarım arazilerine ve ekolojik dengeye olası olumsuz etkilerini 

önlemek için hizmet ettiği alana bakılmaksızın sulamaya açılan bütün alanlarda izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması 
bir zorunluluktur.

V. Alt Faaliyetler
1. Büyük ve küçük sulama şebekelerinin ayrıntılı olarak özelliklerinin belirlenmesi,
2. Şebekelerin özelliklerine göre her biri için ayrı ayrı izleme ve değerlendirme setinin oluşturulması,
3. Şebeke performanslarının artırılması amacıyla her şebeke için performans hedeflerinin belirlenmesi,
4. İzleme değerlendirme sisteminin etkin uygulanabilmesi için sulama birlikleri ve sulama kooperatifleri tarafından  
 parsel bilgi sisteminin oluşturulması.
5. Yer altı suyu izleme ağının oluşturulması (gözlem kuyusu, piyezometre vb. yöntemler uygulanabilir)

VI. Sonuçlar
1. Sulama oranının artması
2. Sulama randımanının artması,
3. Su tasarrufu sağlanması,
4. Sulama birliklerinde elektrik ücretinden tasarruf sağlanması
5. Toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımı

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, sulama birlikleri, sulama kooperatifleri

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Sulama örgütleri, SDÜ

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Suyu kullananların ve sulama birlikleri yöneticilerinin eski alışkanlıklarından vazgeçirilmesindeki zorluklar
2. Sulama şebekelerinde suyun ölçülmesini ve planlı dağıtılmasını sağlayacak ölçü tesislerinin hiç olmaması ya da  
 yıpranmış olması

X. İzleme Göstergeleri
1. İzleme ve değerlendirme setine sahip şebeke sayısı
2. İzleme ve değerlendirmenin etkin olarak yapıldığı alan miktarı

FAALİYET 2.2.1.6
TARIM ARAZİLERİNDE EROZYONUN ÖNLENMESİ

I. Yeri
Eğimi %10’dan büyük olan tarım arazileri

II. Hedef Kitle
Eğimi %10’dan büyük olan tarım arazisine sahip işletmeler

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Toprak erozyonu dünyada ve ülkemizde giderek artış göstermektedir. Özellikle, iklimsel özelliklerin yanında; orman 
alanlarının yok edilmesi, meraların aşın ve plansız otlatılmaları ve de tarımda mekanizasyonun gelişmesiyle yamaç alanların 
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tarıma açılmasına bağlı olarak toprak erozyonu artmıştır. Ülkemizdeki orman, mera vb. kullanımlar altında olması gereken V., 
VI. ve VII. sınıf araziler tarım amacıyla kullanılmaktadır. Bu arazilerin birçoğu potansiyel erozyon tehlikesi olan arazilerdir. 
Bu nedenlere bağlı olarak eğimli tarım arazileri erozyona duyarlı alanların başında gelmektedir. 

Topraklarımız bir yandan erozyonla aşınıp taşınmakta, çoraklaşma ve drenaj yetersizliği nedeniyle yararlanılamaz duruma 
gelmekte, bir yandan da tarımsal amaçlar dışında kullanımlarla işgal edilmekte ve kirletilmektedir. Erozyonla kaybedilmiş 
toprağı yerine geri getirmek, ya da çeşitli yerleşimler ve tesisler için elden çıkmış arazileri yeniden tarım alanına dönüştürmek, 
pratik olarak olanaksızdır. Erozyonun önlenmesi için öncelikle verimli tarım topraklarının korunması gerekmektedir. 

V. Alt Faaliyetler
1. Tarım arazileri için toprak etüt haritalarının yapılması
2. Tarım alanlarında uygun toprak işleme yöntemlerinin kullanılması
3. Tarım alanlarında nadas-hububat şeritvari ekim yönteminin kullanılması
4. Tarım alanlarının kabiliyet sınıfına uygun kullanılması
5. Tarım alanlarının özelliklerine uygun olarak tarımsal amaçlı terasların yapılması
6. Tarım arazilerinde sert toprak katmanlarının kırılması ile infiltrasyonun artırılması, yüzey akışın azaltılması
7. Toprağı parçalayan alet ve makinelerin kullanılmasının azaltılması
8. Tarım alanlarında içinde baklagillerin de olduğu nöbetleşe ekim yönteminin kullanılması
9. Erozyon riski taşıyan arazilerde denetimli sulama sistemlerinin teşvik edilmesi
10. Erozyonla mücadele kapsamında tarımsal işletmelerin denetlenmesi
11. Eğimli tarım arazilerinde yem bitkileri üretiminin desteklenmesi
12. Eğimli tarım arazilerinde çok yıllık bitki yetiştiriciliğinin desteklenmesi

VI. Sonuçlar
1. Tarım topraklarında erozyonun azalması
2. Tarımsal ürün miktarının artması
3. Toprakların verimliliğinin artması
4. Yağmur sularının kaybının önlenmesi
5. Baraj havzalarındaki sedimantasyonun azalması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, Isparta İl Özel İdaresi, Meteoroloji İl Müdürlüğü, SDÜ, il sulama birlikleri, ilgili STK’lar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Toprak ve su kaynaklarının korunmasına yönelik yetkilerin farklı kurumlarda bulunması ve bundan dolayı   
 koordinasyon eksikliği
2. Erozyonla mücadele çalışmalarının işletmelere ek maliyet getirmesi
3. Tüm sulamaların kapalı sistem sulama yöntemlerine dönüştürülememesi
4. Bilgilendirme, izleme ve denetim eksikliği

X. İzleme Göstergeleri
1. Yem bitkileri ekimi yapılan tarım arazisi (ha)
2. Koruyucu toprak işlemeli ekim yöntemlerini uygulayan işletme sayısı
3. Koruyucu toprak işlemeli ekim yöntemlerinin uygulandığı arazi (ha)

FAALİYET 2.2.1.7
ENTEGRE HAVZA REHABİLİTASYONU UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI

I. Yeri
Isparta ili sınırları içerisinde yer alan üç ana su havzası

II. Hedef Kitle
Havzalar içerisinde yaşayan kırsal nüfus

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Havza yönetimi; tüm kaynakların bütünlük içinde korunmasını sağlayan yönetim kavramıdır. Başka bir ifade ile havza yönetimi, 
bir havza sınırı içerisinde kalan toprak, su, bitki örtüsü varlığı ile bunları etkileyen bir faktör olarak da insan faaliyetlerinin 
birlikte ele alındığı bir doğal kaynak yönetimidir. Entegre yönetim ise; havzaların değişik amaçla kullanımlarının; toprak, su 
ve bitki üçlüsü arasındaki doğal dengeyi bozmayacak bir şekilde planlanması ve düzenlenmesidir. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca havza koruma ve yönetimi çalışmalarını hızlandırmak ve daha fazla zaman kaybetmemek 
adına 2012 yılı içerisinde ülkemiz sınırları içerisinde yer alan tüm su havzalarında akılcı, bütüncül ve sürdürülebilir 
su kaynakları potansiyelinin belirlenmesi ve korunması amacıyla Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının 
Hazırlanması Hakkında Yönetmelik (17.10.2012 tarih ve 28444 sayılı Resmi Gazete) yayımlanmıştır. 2013 Yılı içerisinde 
de Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (18.06.2013 tarih ve 28681 
sayılı Resmi Gazete) gereği havza yönetim kurulları oluşturulmuştur. Bu bağlamda yapılacak çalışmalarda Isparta ili özelinde 
geliştirilecek projelerin havza yönetimlerine anlatılması ve bütünleşik bir çalışma yapılması zaruridir.

V. Alt Faaliyetler
1. Devletin tüm kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması
2. Erozyon, sel, nehir sedimantasyonu, çığ ve heyelan gibi doğal afet risklerine karşı önleyici projelerin uygulanması
3. İlgili kurum personelinin entegre ve katılımcı havza yönetimi konusunda eğitilmesi
4. Doğal kaynak yönünden havzaların değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi
5. Mikro havza ölçeğinde planlama ve projelendirmenin yapılması
6. Doğal kaynakların korunması ve rehabilitasyonu konusunda havzada yaşayan nüfusa yönelik bilgilendirme   
 faaliyetlerinin düzenlenmesi
7. Havzadaki tarım, orman ve mera alanlarında rehabilitasyon çalışmalarının birlikte yürütülmesi
8. Havzalarda çevre dostu tarımsal üretim için uygun yöntemlerin yaygınlaştırılması
9. Havzalarda tarım dışı alternatif gelir kaynaklarının tespit edilmesi ve desteklenmesi

VI. Sonuçlar
1. Kaynaklar üzerindeki baskının azalması ile havza yönetimi, toprak erozyonu ve doğanın korunması gibi   
 problemlerin çözümünün sağlanması
2. Kırsal yoksulluğun azalması
3. Doğal afetlerden kaynaklanan zararların azalması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, Isparta İl Özel İdaresi
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VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Meteoroloji İl Müdürlüğü, SDÜ, il sulama birlikleri, belediyeler, kaymakamlıklar, ilgili STK’lar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Entegre havza yönetimi konusunda kurumsal kapasitenin zayıf olması
2. Havza yönetimi konusunda bilgi eksikliğinin bulunması
3. Havza rehabilitasyonu için ilgili kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin oluşturulamaması
4. Havzada yaşayan nüfusun rehabilitasyon çalışmalarına katılımının düşük olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Rehabilite edilen havza sayısı
2. Uygulanan mikro havza planı sayısı
3. Mikro havza planı kapsamında destek alan hane/işletme sayısı

TEDBİR 2.2.2
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ YAYGINLAŞTIRILMASI

I. Mevcut Durum
GTHB İl Müdürlüğü tarafından 67.000 ha alanda arazi toplulaştırmasının yapılabileceği bildirilmiştir. Isparta’da Çiftçi Kayıt 
Sistemi değerlerine göre ortalama işletme büyüklüğü 3,41 ha, ortalama parsel büyüklüğü ise 0,32 ha’dır (Anonim, 2012). Bu 
değerlerden işletme büyüklüğü Türkiye ortalamasından %44, parsel büyüklüğü ise yaklaşık %79 oranında daha küçüktür. 
Ortalama işletme büyüklüğünün ve ortalama parsel alanının en azından Türkiye ortalamasına yükseltilebilmesi ancak arazi 
toplulaştırma projeleri sayesinde olabilecektir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için, öncelikle rehabilite kapsamında olan büyük 
sulama projelerinin sulama alanlarından başlamak üzere küçük su işleri dahil basınçlı sulama sistemi tesis edilen bütün 
alanlarda arazi toplulaştırma projesi uygulanmalıdır. Ayrıca, toplulaştırma projelerinde etkinliği artırmak adına projelerin 
tek tek köy bazında değil havza bazında yapılması teşvik edilmelidir. Kırsal alanlarda hayat standartlarının yükseltilebilmesi 
için arazi toplulaştırma projelerin köy yerleşim merkezlerinin yeniden düzenlenmesini de içerecek şekilde planlanması 
gerekmektedir.

II. Stratejik Önemi
Arazi parçalılığı tarımda toprağa dayalı bütün faaliyetleri olumsuz yönde etkileyen bir unsurdur. Arazi parçalılığının 
giderilmesi ve kırsal altyapının düzeltilmesine yönelik en önemli altyapı çalışmaları arazi toplulaştırması ve bununla birlikte 
yapılan tarla içi geliştirme hizmetleridir.

Arazi toplulaştırması ve altyapı hizmetleriyle birlikte, işletme büyüklükleri ekonomik tarım tekniklerinin uygulanabileceği 
büyüklüğe ulaşır, işletme merkezi ile parseller arasındaki yol uzunluğu azalır,  zamandan, işçilik ve enerji giderlerinden tasarruf 
sağlanır,  sulama ve ulaşım randımanı artar, ve köy imar planları yenilenerek köy yerleşim merkezleri yeniden düzenlenebilir.
 
III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
Onuncu Kalkınma Planı Madde 760

IV. Sorumlu Kuruluşlar
GTHB Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, 
belediyeler, sulama örgütleri

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Kamu yatırımı, kırsal kalkınma projeleri
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VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, uluslararası fonlar

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
3155 sayılı TRGM Teşkilat Kanunu, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu, 
2009/15154 sayılı Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük

VIII. Tedbir Hedefleri
1. Ortalama işletme büyüklüğünün artması
2. Ortalama parsel büyüklüğünün artması
3. Üzerinde üretim yapılan net arazi miktarının artması
4. Üretim maliyetlerinin azalması ve işletme karlılığının artması
5. Sosyal huzursuzlukların azalması
6. Toplulaştırmadan önce boş bırakılan ve üretime katkısı olmayan küçük parsellerin üretim alanı içerisine kazandırılması
7. Tarımsal altyapı hizmetleriyle birlikte (sulama, arazi ıslahı vb.) birim alandan elde edilen ürün miktarının ve   
 kalitesinin artması
8. Arazilerin değer kazanması

IX. Faaliyetler
2.2.2.1. Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması

FAALİYET 2.2.2.1
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİNİN 
YAYGINLAŞTIRILMASI

I. Yeri
Yalvaç ilçesi Akçaşar, Celeptaş, Eğirler, Eyuplar, İleği, Hüyüklü, Kurusarı, Tokmacık, Yağcılar ve Gelendost Çaltı Köyleri; 
Keçiborlu ilçesi Aydoğmuş, İncesu, Kaplanlı ve Kozluca Köyleri

II. Hedef Kitle
Bu bölgede yaşayan ve çiftçilikle uğraşan üreticiler

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Isparta’da Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre ortalama işletme büyüklüğü ve parsel büyüklüğü Türkiye ortalamasının oldukça 
altındadır. Tarım arazilerinin küçük ve parçalanmış olması verimliliği ve karlılığı azaltmaktadır. İşletme büyüklüklerinin 
istenen değerlerin altına düşmesi ekonomik tarım yapılmasını oldukça güç hale getirmektedir. Isparta’da tarım arazilerinden 
daha fazla ürün elde etmek ve birim maliyetleri düşürmek için arazi toplulaştırmasının yaygınlaştırılması önem arz etmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. Toplulaştırma projelerinin yanı sıra tarla içi geliştirme hizmetlerinin yapılması
2. Toplulaştırma projesi tamamlanmış alanlarda basınçlı sulama sistemlerini içeren projelerin gerçekleştirilmesi ve  
 tarım parsellerinin modern sulama teknikleri ile sulanmasının sağlanması

VI. Sonuçlar
1. Tarıma elverişli olduğu halde kullanılamayan tarım arazilerinin kullanılabilir hale gelmesi
2. Üretim maliyetlerinin azalması
3. Verim ve kalite artışının sağlanması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, Tapu Kadastro İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, kaymakamlıklar, 
belediyeler, sulama birlikleri

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Miras Hukukundaki değişikliklerin gecikmiş olması
2. Mülkiyetten kaynaklanan hukuki sorunların yaygın olması
3. DSİ tarafından Isparta’da önceki yıllarda yapılmış ayaklı kanal sulama projeleri

X. İzleme Göstergeleri
1. Ortalama parsel büyüklüğünün artışı
2. Ortalama işletme büyüklüğünün artışı
3. Sulama suyunun kullanım oranının artışı

ÖNCELİK 2.3
ORMAN KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI

TEDBİR 2.3.1
ORMAN ÜRÜNLERİNE YÖNELİK GELİR GETİRİCİ FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ

I. Mevcut Durum
Ülkemizin % 27,6’sı ormanlarla kaplıdır. Isparta il genel alanının %45,2’sini ormanlar oluşturmaktadır. Isparta’nın orman 
varlığı Türkiye ortalamasının üzerindedir. Akdeniz ekosistemlerinden karasal ekosistemlere geçiş kuşağında bulunan 
Isparta’da ormanlar, zengin tür çeşitliliği ve farklı ekolojik karakteristiklere sahiptir.

Isparta’da bulunan 174 köyün 162’si orman köyü statüsündedir. Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY) 1970 
yılından itibaren orman köylerine ferdi ve kooperatiflere yönelik olarak ekonomik ve sosyal nitelikli bir takım desteklemelerde 
bulunmuş ve orman köylüsüne önemli katkılar sağlamıştır. 2011 yılında ilgili genel müdürlük kapatılmış ve ORKÖY, Orman 
Genel Müdürlüğü bünyesinde daire başkanlığı olarak görevini sürdürmeye başlamıştır. Son on yılda ORKÖY tarafından 
Isparta’da gerçekleştirilen yatırımlar incelendiğinde ferdi kredi olarak ekonomik amaçlı süt sığırcılığı, besi sığırcılığı, süt 
koyunculuğu, besi koyunculuğu, fenni arıcılık, sosyal amaçlı güneş enerjisi ile su ısıtma sistemleri kredilerinin verildiği 
görülmektedir.

Odun dışı orman ürünleri (ODOÜ) bazı yörelerde kırsal kesime, klasik ormancılık ve odun hammaddesi üretiminden daha 
yüksek gelir sağlayabilmektedir (Geray, 2002). Ancak, bu ürünler düşük ücretlerde toplatılarak pazara sunulmakta ve orman 
köylüleri bu ürünlerin satışından yeterli düzeyde gelir elde edememektedir. Bunun yanında geçmiş yıllarda Isparta’da 
uygulanan söz konusu bu ürünlerin kültüre alınma çalışmaları da üretim ve pazarlama darboğazlarından dolayı başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır (Alkan vd, 2006). Yöre insanına bu ürünlerin toplanması, saklanması, paketlenmesi ve pazarlanması gibi 
konularda eğitim ve destek verilmesi; bu ürünlerin ihracatının disipline edilmesi ve hammadde yerine işlenmiş olarak ihracat 
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yapılması durumunda bu değerde önemli artışlar sağlanabilecek ve orman köylüleri hatırı sayılır düzeyde bir gelir elde 
edebilecektir. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ‘Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Yönetim Planı’ ile başta Akdeniz 
defnesi olmak üzere bazı türlerle (derici sumağı ve bilyalı kekik) ilgili yönetim planları yapılmış, bu planlarda envanter 
çalışmalarına yer verilmiştir.  

Orman kaynakları ile ilişkili olan orman köylerinde en önemli sorunlardan birisi de mülkiyet sorunlarıdır. Bu sorunlar; orman 
kadastrosunun tamamlanamaması, tamamlanan orman kadastrolarının tescil işleminin yapılmamış olması, orman kadastrosu 
ile arazi kadastrosu arasındaki uyumsuzluklar olarak sıralanabilir. Isparta ilinde orman kadastrosunun tamamlandığı alan 
miktarı (OT alanları dahil) 441.714 ha’dır. Bu alanın 320.143 ha’sının tescili yapılmış (%72,5), geriye kalan 121.571 ha’nın 
(%27,5) ise tescili yapılmamıştır. Yerleşim birimleri itibariyle değerlendirildiğinde ise toplam 225 yerleşim biriminin 
197’sinde kadastro çalışmaları yapılmış, 28 yerleşim biriminde ise kadastro çalışmaları yapılmamıştır. Orman kadastro 
çalışması yapılmayan 28 yerleşim biriminde toplam 100.362 ha orman alanı bulunmaktadır. Yani yerleşim birimleri itibariyle 
orman kadastrosunun gerçekleşme oranı %88’dir. Bunun yanında 3302 sayılı Kanun’a göre 2/B uygulaması yapılmamış birim 
sayısı 42, 4999 sayılı Kanun’a göre fenni hataların düzeltilmesi çalışması yapılmamış birim sayısı 39’dur.

II. Stratejik Önemi
Orman-köy ilişkilerinin geliştirilmesi; milli gelirden en az oranda yararlanan orman köylüsünün ormanlar üzerindeki olumsuz 
baskısının azaltılması, orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin sağlanması, ORKÖY tarafından uygulanan ekonomik 
ve sosyal amaçlı projeler/krediler/hibe programları ile orman köylüsünün refah düzeyinin artırılması, Isparta ili ormanlarının 
ve ormancılık etkinliklerinin sürdürülebilirliği bakımından önemlidir.

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
10. Kalkınma Planı Madde 1023, Ulusal Kırsal Kalkınma Planı, OGM Stratejik Planı

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Kamu yatırımı, hibe programları, kırsal kalkınma projesi, envanter çalışması

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, AB fonları

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
6831, 2924, 2873 sayılı Kanunlar

VIII. Tedbir Hedefleri
1. Tarım arazilerinin sürdürülebilir kullanımının sağlanması
2. Orman köylerinde yoksulluğun azaltılması
3. Orman köylüsüne ve kooperatiflerine sağlanan desteklerin artırılması
4. Orman köylerinde odun dışı geçim kaynaklarının artırılması
5. Mülkiyet sorunlarının giderilmesi

IX. Faaliyetler
2.3.1.1.Ormancılıkla İlgili İlçe Kalkınma Planlarının Güncellenmesi ve Orman Köylülerine Gelir Getirici Desteklerin 
Sağlanması

FAALİYET 2.3.1.1
ORMANCILIKLA İLGİLİ İLÇE KALKINMA PLANLARININ GÜNCELLENMESİ VE ORMAN 
KÖYLÜLERİNE GELİR GETİRİCİ DESTEKLERİN SAĞLANMASI

I. Yeri
Isparta İlinin Orman Köyleri

II. Hedef Kitle
Orman köyleri, orman köylerinde faaliyet gösteren kooperatifler, ormancılık teşkilatı

III. Süresi
48 ay

IV. Gerekçesi
Isparta’da geçmişte ilçe kalkınma planları hazırlanmış ve uygulanmıştır. İhtiyaç duyuldukça planlarda destek konuları 
açısından güncellemeler yapılmıştır. Mevcut planların değişen koşulları dikkate alınarak güncellenmesi ile köylere götürülecek 
hizmetler ile ekonomik yönden kalkınmalarına daha fazla katkı sağlanabilecektir. Orman köy ilişkilerinin düzenlenmesinde 
geçmişten günümüze kullanılan en önemli araç ORKÖY tarafından fertlere ve kooperatiflere verilen ekonomik ve sosyal 
amaçlı desteklerdir. Bu destekler orman köylülerine gerek sağladığı gelir gerekse sosyal yaşamlarına yaptığı katkılar 
bakımından önem arz etmektedir. Bu kapsamda orman köylülerine verilen desteklerin değişen koşullar dikkate alınarak 
etkilerinin değerlendirilmesi ve yeni destek mekanizmalarının belirlenmesi gerekmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. Orman köylerine geçmişte verilen desteklerin başarı durumlarının belirlenmesi ve köylerde gerçekleştirilen üretim  
 faaliyetleri için anket çalışması yapılması, anket sonuçları ışığında destek sağlanması gereken yeni ekonomik ve  
 sosyal amaçlı yatırım konularının belirlenmesi ve yatırım konularına göre destek programlarının geliştirilmesi
2. Orman alanı ve orman köylerinin nitelikleri dikkate alınarak önceliklerin belirlenmesi, ilçe kalkınma planlarında  
 güncellenmelerin yapılması
3. Köy ve belde düzeyinde yerel halkın mevcut durumlarının, sorun ve ihtiyaçlarının uygun yöntemlerle tespit edilmesi
4. Yakacak odun tüketimini azaltan ve sosyal yaşamı kolaylaştıran güneş enerjisi ile su ısıtma sistemleri desteğine  
 devam edilmesi
5. Destek programları için kredi miktarlarının artırılması
6. Orman köylerinde kurulu bulunan kooperatiflerin proje geliştirme kapasitesinin artırılması

VI. Sonuçlar
1. Orman köylerindeki kalkınma girişimlerinin planlanması
2. Orman köylüsünün gelir düzeyinin artması
3. Orman köylüsünün yaşam kalitesinin artması
4. Orman kaynakları üzerindeki baskının azalması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Isparta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, SDÜ, kaymakamlıklar, İl Özel İdaresi, belediyeler, üretici örgütleri, STK’lar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Orman köylerine yönelik verilerin eksik olması 
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2. Planlama ile ilgili yereldeki kapasitenin yetersiz olması
3. Destek mekanizmalarının belirlenmesine yönelik merkeziyetçi yapı
4. Proje tasarımı, uygulaması ve yönetimi için yerelde bireysel ve kooperatifler düzeyinde kurumsal kapasitenin   
 yetersizliği
5. Orman köyleri hakkında kurumlar arası bilgi akışı ve koordinasyonun yeterli olmaması
6. Orman köylerindeki kooperatifler arası işbirliğinin zayıf olması, bir bölge birliği etrafında örgütlenmeye gidilememesi
7. Orman köylülerinin bilgi ve ilgi düzeyinin düşük olması
8. Aynı amaçla köylere destek veren kurumların farklı mevzuatlara göre faaliyet göstermesinden dolayı oluşan karmaşa
9. Kredi kullanımı için aşırı bürokratik yapı

X. İzleme Göstergeleri
1. Güncellenen ilçe kalkınma planı sayısı
2. İlçe kalkınma planları kapsamına giren köy sayısı
3. Orman köylerinde kredi/hibe desteği verilen hane sayısı
4. Orman köylerinde kurulu kooperatifler tarafından geliştirilen proje sayısı

TEDBİR 2.3.2
ORMANLARIN REHABİLİTASYONU İLE AĞAÇLANDIRMANIN YAYGINLAŞTIRILMASI

I. Mevcut Durum
Isparta’da 1960 yılından 2007 yılına kadar 47.675 ha alanda ağaçlandırma, 20.304 ha alanda da erozyon kontrolü çalışması 
yapılmıştır. Ormancılık teşkilatı tarafından 2008 yılında yayınlanan ‘Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem 
Planı’ ile ormanların rehabilitasyon çalışmalarının yapılması, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve mera ıslahı çalışmalarının 
yapılması planlanmıştır. (ÇOB, 2007) Eylem planında Isparta’da; 

• 2.500 ha ağaçlandırma,
• 28.900 ha rehabilitasyon,
• 1.500 ha erozyon kontrolü çalışması yapılması hedeflenmiştir.

2008-2013 yılları arasındaki çalışmalar incelendiğinde 6.870 ha alanda ağaçlandırma yapılmış, 32.455 ha alanda rehabilitasyon, 
11.000 ha alanda erozyon kontrolü yapılmıştır. Bu çalışmalar ‘Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı’ 
hedeflerinin üzerinde gerçekleşmeler olduğunu göstermektedir. 

‘Bozuk orman alanları ile hazine arazilerinden talep edenlere saha tahsisi yapılarak gerçekleştirilen ağaçlandırmalar’ 
olarak tanımlanan özel ağaçlandırmaların amacı; orman alanlarını artırmak ve kırsal yörelere gelir sağlamaktır. Isparta’da 
gerçekleştirilen özel ağaçlandırma çalışmaları incelendiğinde toplam 1.174 ha alanda 38 proje ile bu çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2012 yılında bir köyde 5 ha alanda başlatılan, orman köylerine gelir getirici türlerle 
ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2013 yılında 47 köyde 244,5 ha alanda ceviz, badem ve diğer türlerle ağaçlandırma 
çalışmaları yapılmış ve 47.660 adet fidan dikilmiştir.  

Ağaçlandırma, rehabilitasyon ve erozyon kontrolü çalışmalarında önemli hususlardan birisi kullanılacak fidanın tür, orijin vb. 
özelliklerinin iyi belirlenmesidir. Bu özellikler ağaçlandırmalardaki başarının temel etmenleridir. Isparta’da en önemli fidan 
tedarikçisi Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğüdür. Fidanlığın genel alanı 20 ha, fidan yetiştirme alanı 14,6 ha, ekim alanı 
ise 12,9 ha’dır. Fidanlıkta ortalama yıllık 7 milyon adet fidan üretilmektedir. Bu fidanlar karaçam, sedir, ardıç, servi, fıstık 
çamı, kızılçam, ceviz, badem, alıç meşe, ahlat, çitlembik, hünnap, dişbudak, akasya, akçaağaç, göknar ve ladin türlerine aittir. 
Fidanlıkta süs bitkisi yetiştirilmemektedir.

Isparta ili sınırları içerisinde kırsal çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik fidan ve tohum temini Eğirdir Orman 
Fidanlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Fidanlık tarafından kırsal yörenin kalkınmalarına destek olmak 
amacıyla bazı orman köylerinde ‘alım garantili fidan üretimi’ yaptırılmaktadır. Alım garantili fidan üretimi yapan köyler; 
Eğirdir ilçesine bağlı Beydere ve Sipahiler köyleri ile Aksu ilçesine bağlı Yukarıyaylabel Köyüdür. Bu kapsamda 2013 yılı 
için köylüler tarafından toplam 581.000 adet fidan üretilmiş ve 794.880 TL kazanç sağlanmıştır.

Fidanlık için tohum kaynakları olarak kızılçam ve karaçam tohum meşcereleri bulunmakta ve bu meşcerelerden tohum 
temin edilmektedir. Ayrıca 3 adet karaçam ve 1 adet üvez tohum bahçesi bulunmaktadır. Üretilen türler ile ilgili tohum 
ve orijin sıkıntısı yaşanmamaktadır. Fidanlığın normal üretim hedeflerine ulaşma yolundaki çalışmaları devam etmektedir. 
Önümüzdeki yıllar için yabani meyve fidanı üretimini artırarak ilimiz içerisindeki orman varlığındaki çeşitliliği artırmak bir 
diğer amaç olarak sıralanmaktadır. 

Günümüzde, yerüstü ve yeraltı kaynaklarının ulusal ekonomiye kazandırılması ve insanlığın yararına kullanılması herkes 
tarafından kabul gören bir yaklaşımdır. Ancak ülkemizde gerçekleştirilen madencilik faaliyetleri ile ortaya çıkan çevresel ve 
görsel bozulmaların yanı sıra çok yönlü olumsuz etkilerinin ortaya çıkması bu yaklaşımın özü ile çelişebilmekte ve özellikle 
kamuoyu tarafından da tepki ile karşılanabilmektedir (Metor, 2013). Özellikle Isparta’da son yıllarda hızla artan mermer ve 
taş ocaklarının neden olduğu veya ileride neden olabileceği muhtemel çevresel zararların tespiti ve giderilmesi için önlem 
alınması önem arz etmektedir. Bu sorun kamuoyunda dikkatle izlenmektedir. 2013 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi 
tarafından düzenlenen ‘Mermer ve Taş Ocaklarının Rehabilitasyonu Çalıştayı’ ile bu sorun bilimsel bir platformda tartışılmıştır. 
Mermer ve taş ocaklarının işletme faaliyetinin sona ermesinden itibaren gündeme gelecek olan rehabilitasyon çalışmaları 
konusunda bilgi düzeyi oldukça az ve rehabilitasyon oldukça da zor olarak görünmektedir. Ancak koruma-kullanma dengesinin 
gözetilmesi en önemli ölçüt olmalıdır. Tersi bir durum doğal kaynaklarının bozulmasına neden olabilecektir. 

Akdeniz Bölgesinde yer alan Isparta’nın orman kaynakları açısından en önemli tehlikelerden birisi orman yangınlarıdır. 
Yangın istatistikleri incelendiğinde ülkemizde yangınların %96’sının çıkış nedeninin insan kaynaklı olduğu görülmektedir. 
2003-2012 yılları arasında ülkemizde toplam 20.717 yangında 85.577 ha alan zarar görmüş, yangın başına düşen alan ise 
4,13 ha olmuştur. On yıllık değerlendirmelere göre (2004-2013) Isparta’da çıkan toplam 337 orman yangınında 443,52 ha 
orman alanı zarar görmüştür. Yangın başına zarar gören alan miktarı 1,10 ha’dır. Isparta’da yangın başına düşen alan ülke 
ortalamalarının altındadır. Isparta’da orman işletme müdürlükleri verilerine göre orman yangını sayısı Grafik 10’da, yanan 
alan miktarı Grafik 11’de görülmektedir.
 
Grafik 10:  Grafik 10: Orman İşletme Müdürlükleri İtibariyle Orman Yangını Sayıları (2004-2013)
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Isparta’da orman yangınlarıyla mücadele amacıyla yangın mevsimi süresince 17 arozöz, 4 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale 
aracı, 2 yer ekibi, 3 dozer, 3 greyder, 1 treyler, 15 orman yangın kulesi ve 11 haberleşme merkezi aktif olarak çalışmaktadır. 
Toplam 225 işçi ve 111 teknik personel orman yangınlarında görev almaktadır. 

Geçtiğimiz yıl içerisinde 237’si orman yangınlarında çalışanlar olmak üzere 544 kişiye iş güvenliği ve iş sağlığı eğitimi 
verilmiştir. Bunun yanında Isparta Orman İşletme Müdürlüğünde 60, Eğirdir Orman işletme Müdürlüğünde 147 ve Sütçüler 
Orman İşletme Müdürlüğünde ise 60 çalışana yangın söndürme teknikleri, koruyucu malzeme kullanımı, gözetleme, 
haberleşme ve pompa kullanımı konularında eğitim verilmiştir.

II. Stratejik Önemi
İklim değişikliği ve çölleşme, çevresel sorunların en önemlilerindendir. Bu kapsamda iklim değişikliği ve çölleşme ile 
mücadelede orman kaynaklarının korunması, bozuk alanların rehabilite edilmesi, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü 
çalışmalarının yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. Bu çabalar toprak ve su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesindeki 
temel önlemler arasındadır. Gerçekleştirilen faaliyetler aynı zamanda kırsal yörelerde istihdam olanağı sağlamaktadır.

Akdeniz Bölgesinde yer alan Isparta ormanlarının, yangınlara karşı korunması ve ormanların ekolojik, ekonomik ve sosyo-
kültürel işlevlerinin sürekliliğinin sağlanması hem doğal kaynaklarımızın korunması hem de orman köylerindeki yaşam 
standartlarının korunması ve geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır.

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
10. Kalkınma Planı Madde 775, 776, 1053, Ulusal Kırsal Kalkınma Planı, OGM Stratejik Planı

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Kamu yatırımı, hibe programları, kırsal kalkınma projesi, envanter çalışması

Grafik 11: Orman İşletme Müdürlükleri İtibariyle Yanan Orman Alanı Miktarı (2004-2013) 
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VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, AB fonları

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
6831 ve 2873 sayılı kanunlar

VIII. Tedbir Hedefleri
1. Orman alanlarının yangınlara karşı direncinin artırılması
2. Orman yangınlarına müdahale süresinin kısaltılması
3. Yangınla mücadele eğitimi verilen köy ve köylü sayısının artırılması

IX. Faaliyetler
2.3.2.1. Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Rehabilitasyon Çalışmalarının Yaygınlaştırılması 
2.3.2.2. Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanların (YARDOP) Tesis Edilmesi 
2.3.2.3. Orman Yangınları ile Mücadele Altyapısının Geliştirilmesi
2.3.2.4. Orman Yangınları ile Mücadele Eğitimleri Düzenlenmesi

FAALİYET 2.3.2.1
AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROLÜ VE REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARININ 
YAYGINLAŞTIRILMASI

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Kitle
Ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon yapılacak alanlardaki yerleşimler

III. Süresi
48 ay

IV. Gerekçesi
Isparta ili ormanlarının %58’i verimsiz niteliktedir. Ormanların verimli hale getirilmesi açısından ağaçlandırma ve 
rehabilitasyon çalışmaları önem arz etmektedir. Ayrıca Göller Bölgesinde yer alan Isparta ilinin ormanlarında su üretim 
işlevinin geliştirilmesi açısından da ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmalarının yaygınlaştırılması 
gerekmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. Geçmiş yıllarda çalışma yapılmış sahaların yeniden gözden geçirilmesi, özellikle erozyon kontrol çalışması   
 yapılmış sahalardaki eksikliklerin giderilmesi ve özellikli sahalarda entansif çalışmalar yapılması
2. Ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmaları hakkında kırsal yöre halkının bilgilendirilmesi 
3. Erozyona maruz araziler için Orman Bölge Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve  
 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulacak komisyon tarafından risk analizi çalışmalarının yapılması
4. Özel ağaçlandırma çalışmalarının başarı düzeylerinin belirlenmesi
5. Yöresel olarak başarılı bulunan türler için tohum ve fidan üretiminin sağlanması
6. Eğirdir Fidanlık Müdürlüğü tarafından alım garantili fidan üretiminin olanaklar dahilinde yaygınlaştırılması
7. Meyve üretimi yapılabilecek türlere yönelik (ceviz, badem, hünnap vb.) ağaçlandırma projelerinin desteklenmesi

8. Ağaçlandırma, koruma ve bakım faaliyetlerinde çalışan orman işçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi

VI. Sonuçlar
1. Toprak ve su erozyonunun azalması
2. Orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması
VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
SDÜ, Gıda, Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü, kaymakamlıklar, İl Özel İdaresi, belediyeler, muhtarlıklar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Orman kadastrosunun bitirilememiş olması
2. Bozuk orman alanlarının mera olarak değerlendirilmek istenmesi
3. Sosyal ihtilaflar

X. İzleme Göstergeleri
1. Ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon tesis ve bakım yapılan alan miktarı (ha)
2. Ağaçlandırma destekleriyle oluşturulan alan büyüklüğü (ha)
3. Ağaçlandırma desteği alan işletme sayısı

FAALİYET 2.3.2.2
YANAN ALANLARIN REHABİLİTASYONU VE YANGINA DİRENÇLİ ORMANLARIN TESİS 
EDİLMESİ (YARDOP)

I. Yeri
Yangın görmüş alanlar ve yangına hassas orman alanları

II. Hedef Kitle
Orman işletme müdürlükleri, orman köyleri

III. Süresi
48 ay

IV. Gerekçesi
Isparta ilinin ormanlarının büyük bir bölümü yangına hassas olduğu için yangına dirençli türlerle orman kurulması orman 
yangınlarının önlenmesi için önemli bir araç olmaktadır.  Bu kapsamda ‘Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dayanıklı 
Ormanlar Tesisi Projesi (YARDOP)’ Orman Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmaktadır. Proje, ormanların korunması 
ve özellikle geçim kaynaklarının bir bölümünü ormancılık etkinliklerindeki iş olanaklarından sağlayan orman köylülerinin 
desteklenmesi açısından önemlidir.

V. Alt Faaliyetler
1. Yangına hassas orman alanlarında yangına dayanıklı türlerin dikiminin sağlanması
2. Yangına hassas orman alanlarında uygun silvikültürel müdahalelerin gerçekleştirilmesi
3. Yanan alanların yeniden orman haline getirilmesine yönelik desteklerin artırılması

VI. Sonuçlar
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1. Ormanların yangın karşısındaki direncinin artması
2. Yangın başına düşen yanan alan miktarının azalması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
SDÜ, kaymakamlıklar, İl Özel İdaresi, belediyeler, muhtarlıklar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Yangına dayanıklı türlerin kullanım alanının sınırlı olması
2. Silvikültürel uygulamaların olumlu etkileri konusunda farkındalığın yeterli olmaması

X. İzleme Göstergeleri
1. Yanan orman alanı (ha)
2. Rehabilite edilen yanmış orman alanı (ha)
3. Yangına dayanıklı hale getirilen orman alanı (ha)

FAALİYET 2.3.2.3
ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

I. Yeri
Yangına hassas orman alanları

II. Hedef Kitle
Orman İşletme Müdürlükleri, orman köyleri

III. Süresi
48 ay

IV. Gerekçesi
Orman yangınlarının çıkmasına engel olunması veya çıkan yangınların tehlike arz edecek boyutlara ulaşmadan kısa zamanda 
söndürülebilmesi öncelikle yeterli alt yapıya ve güçlü bir organizasyona sahip olmayı gerekli kılmaktadır.

V. Alt Faaliyetler
1. Koruma, yangın önleme ve söndürme çalışmalarında organizasyonun güçlendirilmesi, yangın önleyici tesislerin  
 (YDZT ‘Yangın durdurma zonu’, YOAT ‘yerleşim yerleri ile orman alanlarını ayırma’, ZOAT ‘Tarım alanlarında  
 ormana sirayet eden yangınların önlenmesi veya orman yangınlarından tarım alanlarının korunması’) yapılmasına  
 ağırlık verilmesi ve mevcut ekipmanların modernizasyonunun sağlanması
2. Orman yangınları erken uyarı sistemlerinden faydalanılması
3. Yangın emniyet yol şeridinin düzenli olarak yıllık bakımlarının yapılması
4. Enerji nakil hatlarının düzenli kontrollerinin yapılması
5. Orman içi yolların bakım-onarım hizmetlerinin güçlendirilmesi
6. Yangına hassas alanlarda tedbir amaçlı yangın havuzlarının (gölet) inşa edilmesi
7. Orman içi mesire alanlarının yenilenmesi ve görsel uyarılarla desteklenmesi
8. Yangına hassas alanlarda gözetim ve ilk müdahale altyapısının (personel ve ekipman) güçlendirilmesi
9. Yangına hassas alanlardaki orman köylerine yangına ilk müdahalede gerekli temel araç ve ekipman desteğinin   
 sağlanması
10. Orman yangınları ile mücadele konusunda yerel işbirliği çalışmalarının geliştirilmesi

VI. Sonuçlar
1. Yangın başına düşen yanan alan miktarının azalması
2. Yangın mahalline daha kısa sürede ulaşımın sağlanması
3. Yangınla mücadelede etkinliğin artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Meteoroloji İl Müdürlüğü, AFAD, kaymakamlıklar, İl Özel İdaresi, belediyeler, muhtarlıklar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. İklim ve topoğrafik koşulların orman yangınlarıyla mücadeleyi güçleştirmesi
2. Merkezi ve yerel idareler arasında işbirliği olanaklarının yetersiz olması
3. Afet yönetiminde kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliği eksikliğinin bulunması

X. İzleme Göstergeleri
1. Yanan orman alanı (ha)
2. Orman içi yol uzunluğu (km)
3. Açılan yangın şeridi uzunluğu (km)
4. Orman yangınlarıyla mücadele için tahsis edilmiş araç ve personel sayısı
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FAALİYET 2.3.2.4
ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE EĞİTİMLERİNİN DÜZENLENMESİ

I. Yeri
Yangına hassas orman alanları

II. Hedef Kitle
Orman işletme müdürlükleri, orman köyleri

III. Süresi
48 ay

IV. Gerekçesi
Yangın istatistikleri incelendiğinde yangınların %96’sının çıkış nedeninin insan kaynaklı olduğu görülmektedir. Bu nedenle; 
orman yangınlarını önlemek, zararı/riski azaltmak; her türlü tedbirlere rağmen çıkabilecek orman yangınlarına daha kısa 
zamanda ve daha etkili müdahale etme imkânını oluşturmak, kayıpları azaltmak, gerektiğinde köyün güvenli tahliyesini 
sağlamak,orman içi ve civarındaki yerleşim birimlerinde yaşayan halkın bilgi-bilinç düzeyini artırmak için eğitim çalışmaları 
yapılması önem arz etmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. Sürdürülebilir kalkınmada orman kaynaklarının önemi, orman alanlarının korunmasının gerekliliği konusunda   
 toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve orman alanları üzerindeki baskı ve tehditlerle mücadelede   
 kamuoyu desteğinin sağlanması ve orman yangınları hakkında basılı ve görsel yayım hizmetlerinin artırılması
2. Yangına hassas bölgelerdeki köylerin tespit edilmesi
3. Yangına maruz kalma riski bulunan köyler için tehlike-risk haritalarının hazırlanması
4. Riskli köylerin yangın tahliye planlarının yapılması ve güvenli tahliye bilgilerinin geliştirilmesi
5. Yangına hassas alanlarda yaşayan orman köylülerine “yangın bilinci ve yangında yapılması gerekenler” ile ilgili  
 bilgilendirme yapılması 
6. Orman işçileri ve yetişkin köylü nüfusa uygulamalı eğitimlerin düzenli olarak sunulması
7. Riskli köylerin muhtarlıklarına yangına ilk müdahale kapsamında gerekli araç-ekipman desteğinin sağlanması ve  
 bu araç-ekipmanları kullanma eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
8. Orman köylülerinin dahil olduğu tatbikatların düzenli olarak yapılması

VI. Sonuçlar
1. Orman yangınlarına müdahale süresinin kısalması
2. Orman koruma bilincinin artması
3. Orman yangınlarıyla mücadelede doğru yöntemlerin uygulanması
4. Çıkış sebebi dikkatsizlik ve ihmal olan yangın sayısının azalması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
SDÜ, AFAD, kaymakamlıklar, İl Özel İdaresi, belediyeler, muhtarlıklar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Orman köylerinde nüfusun görece yaşlı olması
2. Yangınla mücadelede gönüllü katılımı destekleyen teşviklerin yetersiz olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Yangınla mücadele eğitimi verilen köy sayısı
2. Dikkatsizlik ve ihmalden kaynaklanan yangın sayısı

TEDBİR 2.3.3
KORUNAN ALANLARDA VE CİVARINDA GELİR GETİRİCİ FAALİYETLERİN 
GELİŞTİRİLMESİ

I. Mevcut Durum
Ülkemiz dünyada bulunduğu konum itibariyle zengin doğal kaynaklara sahip ülkelerden biridir. Biyo-çeşitlilik bakımından acil 
koruma altına alınması gereken 34 noktadan 3’ü ülkemizde bulunmaktadır. Bu alanlarda uluslararası anlaşmalar çerçevesinde 
koruma alanları oluşturulmuş ve gerekli yasal tedbirler alınmıştır. 

Isparta ili ve ilçelerinde yapılan arazi çalışmaları ve literatür taramalarına göre, İl sınırları içerisinde; eğreltiotlarından 
(Pteridophyta) 3 familya, 3 cinse ait 7 tür; yarı açık tohumlu bitkilerden (Gymnospermae), 2 familya ve 3 cinse ait 7 tür ve 
alttür; tohumlu bitkilerden (Angiospermae), 76 familya ait toplam 1.566 tür ve alttür seviyesinde bitki tespit edilmiştir.

Önemli alanlar içerisinde değerlendirilen Gölcük Gölü küçük bir krater göl olarak meydana gelmiş olup kapalı bir durgun 
su ekosistemidir. Bu göl, ülkemize özgü endemik bir balık olan Aphaniusanatoliae (dişli sazancık) türüne ev sahipliği 
yapmaktadır. 

Eğirdir Gölü birçok canlı grubu için önemli bir alandır. Bölge, özellikle kış aylarında, su kuşları açısından ülkemizin en önemli 
göllerinden birisidir. Gölde yüksek sayılarda elmabaş patka (Aythya ferina), tepeli patka (Aythya filugula), macar ördeği 
(Netta rufina) ve sakarmeke (Fulica atra) kışlamaktadır. Ayrıca saz kedisi (Felis chaus) ve su samuru (Lutra lutra) alanda 
yaşamını sürdüren önemli memeli türleridir. Gölde yaşayan Capoeta pestai, Pseudophoxinus anatolicus, Pseudo phoxinus 
egridiri balık türleri endemik olup korunması gereken fauna elemanlarıdır. 

Kovada Gölü’nü de içine alan Aksu Çayı Vadisi özellikle su kuşları açısından önemlidir.  Aksu çayının yan kollarında yaşayan 
ve bölgesel ölçekte tehlike altında olan Salmo trutta macrostigma bulunmaktadır. Nesli tehlike altında bulunan bir diğer tür 
olan kızıl akbaba (Gyps fulvus) bölgede üremektedir. Ayrıca, yaban keçisi (Capra aegagrus) bölgedeki kayalık kesimlerde 
üremektedir.

Sultan Dağları’nın çok az bir kısmı Isparta il sınırlarına girmekle birlikte, bu bölgede yayılış gösterdiği bilinen Viperax 
anthina dar yayılışlı bölgesel bir türdür. Isparta il sınırlarından doğarak güneye akan Köprüçay Vadisi birçok kuş ve memeli 
türü için önemli bir bölgedir. Bölgenin barındırdığı yüksek habitat çeşitliliği türlerin çeşitlenmesinde de etkili olmuştur. 
Kuşlar için önemli olan alanda kızıl akbaba (Gyps fulvus), yoz atmaca (Accipiter brevipes), kaya kartalı (Aquila chrysaetos), 
yılan kartalı (Circaetus gallicus) gibi yırtıcılar üremektedir. Yine alanda Akdeniz biyomuna özgü kızıl kiraz kuşu (Emberiza 
caesia) ve zeytin mukalliti (Hippolais olivetorum) gibi türlerin yanı sıra ortanca ağaçkakan (Dendrocopos medius) ve Anadolu 
sıvacısı (Sitta krueperi) bulunur. Vadi içindeki mağaralarda nalburunlu yarasası (Rhinolophus blassi), büyük nal burunlu 
yarasa (Rhinolophus ferrumequinum) ve uzunkanatlı çöl yarasası (Miniopteruss chreibersii) yaşamaktadır.

Dedegöl Dağları’nda kaya kartalı (Aquila chrysaetos) üremektedir. Ayrıca yarasa türleri için de önem taşıyan alanda, nesli 
küresel ölçekte tehlike altında olan uzun ayaklı yarasa (Myotis capaccinii) yaşamaktadır. Bölgede Akdeniz biyomuna özgü ve 
dar yayılışlı olan Lacerta danfordi isimli kertenkele alandaki önemli sürüngen türüdür.
 
Beyşehir Gölü kuşlar için önemli bir üreme ve kışlama alanıdır. Alanda Alacabalıkçı (Ardeo laralloides), küçük balaban 
(Ixobrycchus minutus) ve gece balıkçılı (Nycticorax nycticorax) üremektedir.
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Yazılıkaya Potansiyel Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak bilinen ve Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ile Aşağı Gökdere, 
Sütçüler, Çandır, Müezzinler gibi yerleşimleri içinde barındıran bölgede, Isparta’da yayılış gösteren en büyük yaban keçisi 
Capra aegagrus ve kızılakbaba (Gyps fulvus) populasyonunun yaşadığı bilinmektedir. Bu türlerden yaban keçisi, ülkemizde 
av turizmi potansiyeli olan memeli yaban hayvanı türlerinden en önemlisidir. 2002 den beri yapılan envanter çalışmalar 
sonunda elde edilen bulgular, türün yeterince üreyip çoğalamadığı ve özellikle kaçak avcı baskısına maksimum seviyede 
maruz kaldığını göstermektedir. Ayrıca sayıları giderek artan maden ocaklarının yaban keçisi ve özelikle de besin aramak için 
gününün büyük kısmını havada geçiren akbaba türleri üzerinde üzerinde olumsuz etki yaptığını ortaya çıkmaktadır. Bu sahada 
ayrıca Porsuk (Meles meles), Sansar (Martes foina), yaban tavşanı (Lepus capensis), kınalı keklik (Alectoris chukar), yaban 
domuzu (Sus scrofa) gibi önemli av ve yaban hayvanlarına ait kayıtlar yer almaktadır. 

Ülkemizdeki kaynak değerleri 16 farklı koruma statüsüyle korunmaktadır. Bu koruma statülerinin, bir kısmı ulusal mevzuata 
göre ilan edilirken, bir kısmı da uluslararası sözleşmelere dayanılarak ilan edilmektedir. İlimizde koruma altında olan milli 
park, tabiat parkı, avlak, yaban hayatı geliştirme sahası ve sulak alanlar önemli eko-turizm faaliyet alanlarıdır. Söz konusu 
sahaların önemli turizm merkezlerine yakın olması eko-turizm faaliyetlerinin etkin bir şekilde planlanmasını gerektirmektedir.

Bu alanlarda özellikle sağlık turizmi, inanç turizmi, kuş gözlemciliği, bilimsel çalışmalar, yaban hayatı izleme, botanik 
gezileri, dağ yürüyüşleri, doğa eğitimleri ve doğa sporları aktiviteleri yapılmaktadır. 2012 yılı verilerine göre ülkemizde 
korunan alanlar 5.647.568 hektardan fazladır. Bu alan ülkemiz yüz ölçümünün %7,24’üdür. Isparta İlinde ise korunan alanları 
toplamı 149.793,65 ha olup, il yüzölçümünün %17,04’ünü oluşturmaktadır. Ülkemizdeki korunan alanların %2,6’sı il sınırları 
içinde yer almaktadır. Milli Parklar Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında;

2 adet milli park, 
3 adet tabiat parkı, 
1 adet tabiatı koruma alanı,
5 adet sulak alan, 
9 adet devlet avlağı,
2 adet devlet avlağı (tescil aşamasında)
2 adet örnek avlak,
13 adet tabiat anıtı bulunmaktadır.

Koruma statüsünde yer alan söz konusu alanlardan Kızıldağ, Kovada Gölü Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı gibi sahalar birden 
fazla koruma statüsü altında bulunmaktadır. 2873 sayılı Milli Parklar kanununa göre korunan bu sahalardaki diğer koruma 
statüleri; 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu sit koruma statüsüdür. Ayrıca, bazı koruma alanlarının 
sınırları sayısallaştırılmış olup, Koruma Amaçlı İmar Planları henüz tamamlanmamıştır.

Doğal, kültürel ve tarihi kaynak değerlerinin koruma ve kullanma dengesi içerisinde korunması ve geliştirilmesi yönünde 
yönetimi ve arazi kullanım kararları Uzun Devreli Gelişme Planı (UDGP) ile belirlenmektedir. İlimizde 2873 sayılı Milli 
Parklar Kanunu’na göre ilan edilen 2 milli park ve 3 tabiat parkı mevcuttur. Bu alanlardan Kızıldağ ve Kovada Gölü Milli 
Parkı ile Isparta Gölcük ve Yazılı Kanyon Tabiat Parkının UDGP’si yapılmış, Başpınar Tabiat Parkının UDGP çalışmalarına 
ise devam edilmektedir. Korunan alanlardan UDGP’si tamamlananlarda uygulama; uygulama projeleri ve programları ile 
yürütülmektedir.

Isparta, tatlı su kaynakları, doğal güzellikleri, ve tarihi varlıkları ile  turizm potansiyeline sahiptir. Bu potansiyel koruma 
kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilirlik, katılımcılık ve çevreye duyarlılık temel ilkeleriyle planlama yapılarak doğa 
turizminin geliştirilmesi yönünde değerlendirilmelidir. Kırsal alanlarda düşük, yaşlı ve dağınık nüfus dağılımı söz konusu olup 
yetersiz gelir düzeyine sahip yöre halkının bulunduğu korunan ve civarı alanlar planlama ve eğitim faaliyetleri yapılmadan 
turizm vb. faaliyetler için kullanılabilmektedir. Bazı etkinliklerin bu alanlara önemli derecede zarar verdiği de görülmektedir. 

Günümüzde ekoturizm doğa korumada bir araç olarak görülmektedir. Yeni bir kavram ve uygulama olan bu etkinliğin 
doğru öğrenilmesi ve olumlu-olumsuz etkilerinin önceden görülmesi ülkemizin biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynaklarının 
sürdürülebilir yönetimi açısından önemlidir. Korunan alan sınırları içerisinde ve yakın çevresinde yaşayan yöre insanlarını, 
alana gelecek ziyaretçileri bu kaynak değerleri hakkında doğru ve sağlıklı bilgi edinmelerini sağlamak üzere yetiştirmek ve 
alan kılavuzluğu eğitimi sonrasında sertifika vermek, yörenin doğallığını, otantikliğini korumak, sunulan hizmet ve ürünlerde 
yerel farklılıkları öne çıkarmak önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda hazırlanacak ekoturizm planları ışığında uygulamaların koordine edilmesi, koruma-kullanma dengesi 
bakımından mevcut sorunları en aza indirecektir.

Ayrıca, bu alanlara yönelik 2013-2023 yılları için Isparta İli Doğa Turizmi Master Planı hazırlanmaktadır. Dolayısıyla özel 
ekoturizm planlarının olmaması, ekoturizmin nasıl uygulanacağının turizm operatörleri ve şirketleri tarafından bilinmemesi, 
yöre halkının konuya ilişkin yeterli bilgi ve deneyiminin olmaması, korunan alanlarda bu uygulamaya yönelik hizmet ve 
servislerin yetersizliği önemli sorunlardır.

Planlama sürecinde korunan alanlarda yaşayan yöre halkı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarının da görüş ve önerilerinin 
alınması; katılımcı bir yaklaşımla planlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Alanların 
kaynak değerlerinin envanterine yönelik arazi çalışmalarının uzun sürmesi, planların yapımı ve uygulanması safhasında ilgili 
kamu ve özel kurumların doğa koruma anlayışı ile bağdaşmayan taleplerin öne çıkması ve aynı alanda birden fazla statü (milli 
park, doğal sit, arkeolojik sit) olması nedeniyle yetki karmaşasından kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır.

II. Stratejik Önemi
Isparta ilinin sahip olduğu ekolojik ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yönetilmesi gerekmektedir. 
Bölge pek çok hassas ekosisteme ev sahipliği yapmaktadır ve turizm merkezlerine yakınlığı nedeni ile avantajlı bir konuma 
ve potansiyele sahiptir.

Isparta’nın korunan alanları toplamı 149.793,65 ha olup, il yüzölçümünün % 17.04’ünü oluşturmaktadır. Bu oran Türkiye 
ortalamasının oldukça üzerindedir. Bu alanlar, sahip oldukları doğal, kültürel ve estetik kaynak değerleri ile diğer alanlardan 
ayrılmakta, bu nedenle insan faaliyetleri ya tamamen yasaklanmakta ya da sınırlandırılmaktadır. Bu da korunan alanlar ve 
çevresinde yaşayan yöre insanı ile korunan alan yöneticileri arasında çatışmalara neden olmaktadır. Koruma ve kullanma 
prensipleri içerisinde yöre insanının geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesi ile yöre insanı ve ziyaretçi diyalogunun 
güçlendirilmesine imkan veren faaliyetlerin başında gelen ekoturizm uygulamaları için rehber ve kılavuzların hazırlanması 
önem arz etmektedir.

İlimizin Karasal ve İç Su Ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlemesi işi ihale edilerek 20.12. 2013 tarihinde 
sözleşme imzalanmıştır. Korunan alanlarımızın Başpınar Tabiat Parkı hariç UDGP’leri tamamlanmış olup, koruma ve 
kullanma dengesinin sağlanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
9. KP Madde 459 ve 508, 10. KP Madde 1053

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Mevzuat düzenleme, Envanter ve İzleme Çalışmaları, Yatırım ve Araştırma Projeleri, Tür Eylem Koruma Planı Çalışmaları

VI. Mali Kaynak
Genel Bütçe, BAKA, İl Özel İdaresi, TKDK, AB fonları, uluslararası fonlar, diğer projeler
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VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 6831 Sayılı Orman 
Kanunu, 2873 Sayılı Milli Parklar kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, 4915 Sayılı Kara 
Avcılığı Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, Merkez Av Komisyonu 
Kararları

VIII. Tedbir Hedefleri
1. Korunan alanların tanıtımının artırılması
2. Korunan alanlardaki kaynakların koruma-kullanma dengesinin sağlanması
3. Korunan alanlara ilişkin yapılan planlamalarda ilgili paydaşlara yer verilerek katılımcılığın güçlendirilmesi
4. Korunan alanlara yönelik doğa eğitimi faaliyetlerinin artırılması ve hedef kitlenin genişletilmesi
5. Biyolojik çeşitlilik potansiyeline ilişkin koruma-kullanma dengesinin sağlanması
6. Yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin sağlanması
7. Korunan alanların çevresinde yaşayan yöre halkının bilinçlendirilmesi
8. Kırsal alanlarda yaşayan nüfusun dezavantajlarının azaltılması

IX. Faaliyetler
2.3.3.1. Odun Dışı Orman Ürünleri Potansiyelinin Tespiti ve Faydalanmanın Düzenlenmesi
2.3.3.2. Orman Sınırlama ve Kadastrodan Kaynaklanan Problemlerin Çözümlenmesi
2.3.3.3. Korunan Alanlarda ve Civarında Ekoturizmin Geliştirilmesi
2.3.3.4. Korunan Alanlarda Uygulama Programlarının Hazırlanması
2.3.3.5. Yaban Hayatı Kaynaklarından Sürdürülebilir Faydalanmanın Sağlanması

FAALİYET 2.3.3.1
ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ POTANSİYELİNİN TESPİTİ VE FAYDALANMANIN 
DÜZENLENMESİ

I. Yeri
Isparta’nın orman köyleri

II. Hedef Kitle
Orman köyleri, orman köylerinde faaliyet gösteren kooperatifler, ormancılık teşkilatı

III. Süresi
48 ay

IV. Gerekçesi
2003-2004 yıllarında ODOÜ için hasat planları yapılmıştır. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler 
Şube Müdürlüğü tarafından 2012 yılından itibaren de ODOÜ ve hizmetlerine yönelik yönetim planları yapılmaya başlanmıştır. 
Bu planlarda envanter, üretim, faydalanma ve hasat açısından değerlendirmelere yer verilmektedir. Bu çalışmaların 
yaygınlaştırılması önem taşımaktadır. Çünkü il sınırları içerisindeki odun dışı ürün envanteri tamamlanamamıştır. Bu açıdan 
düzensiz faydalanma devam etmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. ODOÜ yönelik envanter çalışmaları yapılması
2. Orman amenajman planlarına ODOÜ’nün yansıtılması
3. ODOÜ potansiyelinin değerlendirilmesi konusunda orman köylerinde eğitim- yayım çalışmalarının yapılması

4. ODOÜ’den faydalanma için orman işletmeleri düzeyinde planların yapılması 
5. ODOÜ potansiyelinin değerlendirilmesi konusunda Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi 
6. Faydalanmanın devamlılığı için geliştirme ve yetiştirme (kültüre alma) olanaklarının araştırılması
7. Orman köylerinde odun dışı orman ürünlerinden daha iyi yararlanabilme konusunda Orman Bölge Müdürlüğü,  
 BAKA, SDÜ, ITSO işbirliği ile projeler geliştirilmesi ve desteklenmesi
8. ODOÜ’nün yarı mamul veya mamul olarak işlenmesi ve pazarlanmasının desteklenmesi

VI. Sonuçlar
1. Orman köylerinde yoksulluğun azalması
2. ODOÜ kaynaklarından kontrolsüz faydalanmanın önüne geçilmesi 
3. Yöre halkında doğal kaynakları sahiplenme bilincinin artması
4. ODOÜ kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
SDÜ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Ormancılık Araştırma Enstitüleri, kaymakamlıklar, İl Özel İdaresi, 
belediyeler, üretici örgütleri, KOSGEB, BAKA, STK’lar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. ODOÜ’nün envanterine yönelik metodolojilerin türler itibariyle netleşmemesi 
2. ODOÜ’nün üretimi ve pazarlaması konusundaki deneyimlerin yaygın olmaması
3. Orman köylerindeki üretici örgütlerinin (kooperatiflerin) idari ve teknik kapasitesinin zayıf olması
4. ODOÜ için işlevsel bir pazar mekanizmasının oluşmamış olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Envanteri yapılan ODOÜ tür çeşidi (adet)
2. ODOÜ için yönetim planı yapılan orman alanı (ha)
3. ODOÜ üretimi yapan işletme sayısı

FAALİYET 2.3.3.2
ORMAN SINIRLAMA VE KADASTRODAN KAYNAKLANAN PROBLEMLERİN 
ÇÖZÜMLENMESİ

I. Yeri
Isparta ili orman köyleri

II. Hedef Kitle
Orman köyleri, ormancılık teşkilatı

III. Süresi
48 ay

IV. Gerekçesi
Ormancılık sektörü için en önemli sorunlardan birisi mülkiyet sorunlarıdır. Bu sorunlar; arazi kadastrosundan kaynaklanan 
sorunlar ve orman kadastrosundan kaynaklanan sorunlar olarak iki ayrı kategoride değerlendirilebilir. Bu sorunların 



Kırsal Kalkınma Planı (2014-2019)Kırsal Kalkınma Planı (2014-2019)

174 175

çözümlenmesi hem orman kaynaklarının korunması hem de özel arazi sahiplerinin sınırlarını tam olarak belirleyebilmeleri 
için önemli olup orman köy ilişkilerinin düzenlemesinde ve orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanmasında 
anahtar bir role sahiptir.

V. Alt Faaliyetler
1. Orman kadastro ekiplerinin nitelik ve nicelik olarak güçlendirilmesi
2. Kadastro Müdürlüğü başta olmak ilgili kurumlarla ormancılık kurumları arasındaki koordinasyonunun sağlanması
3. Orman kadastrosu yapılmamış köylerin kadastro çalışmalarının tamamlanması
4. Orman kadastrosu çalışmalarının tamamlandığı köylerdeki tescil işlemlerinin tamamlanması
5. Geçmiş tarihli orman kadastro haritalarının sayısallaştırılarak, harita ve tutanaklar ile arazi arasındaki    
 uyumsuzlukların giderilmesi

VI. Sonuçlar
1. Orman köylerindeki mülkiyet sorunlarının çözümlenmesi
2. Orman kaynaklarının korunması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Isparta Kadastro Müdürlüğü, Isparta Defterdarlığı, kaymakamlıklar, İl Özel İdaresi, belediyeler, muhtarlıklar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Orman kadastro komisyonlarının nicelik olarak yetersizliği 
2. Kadastro ile ilgili mevzuatın sıkça değişmesi

X. İzleme Göstergeleri
1. Orman kadastrosu tamamlanan köy sayısı
2. Orman kadastrosu kesinleşen köy sayısı

FAALİYET 2.3.3.3
KORUNAN ALANLARDA VE CİVARINDA EKOTURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

I. Yeri
Isparta ili sınırları

II. Hedef Kitle
Korunan alanlar ve civarındaki kırsal nüfus, orman köylüleri, eko-turizmle ilgili gerçek ve tüzel kişiler (Bölgesel yetkililer, 
turizm ofisleri, yerel turizm organizasyonları, konaklama ve hizmet sunanlar, taşımacılar, turizmle ilgili sektörler, tarım, 
ormancılık ve balıkçılık gibi farklı ekonomik sektörlerin temsil edildiği ticaret ve sanayi odaları ve el sanatları ile ilgili 
birimler, işçi sendikaları, dernekler: Davraz Doğa Koruma ve Turizm Derneği, GÖLDOSK Doğa Sporları Kulübü, Isparta 
Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübü Derneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü Derneği, Davraz 
Kartalları Doğa Sporu Derneği), diğer ilgili STK’lar ve eğitim kurumları

III. Süresi
48 ay

IV. Gerekçesi
Isparta, Türkiye’nin en önemli tatlı su kaynaklarına, doğal güzelliklerine, tarihi ve turistik yapısı ile zengin bir doğa turizmi 
potansiyeline sahiptir. Bu potansiyel koruma kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilirlik, katılımcılık ve çevreye duyarlılık 
temel ilkeleriyle planlama yapılarak doğa turizminin geliştirilmesi yönünde değerlendirilmelidir. Kırsal alanlarda düşük, yaşlı 
ve dağınık nüfus dağılımı söz konusu olup yetersiz gelir düzeyine sahip yöre halkının bulunduğu korunan ve civarı alanlar 
planlama ve eğitim faaliyetleri yapılmadan turizm vb. faaliyetler için kullanılmaktadır. Bazı etkinliklerin bu alanlara önemli 
derecede zarar verdiği de görülmektedir. 

Günümüzde ekoturizm doğa korumada bir araç olarak görülmektedir. Yeni bir kavram ve uygulama olan bu etkinliğin 
doğru öğrenilmesi ve olumlu-olumsuz etkilerinin önceden görülmesi ülkemizin biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynaklarının 
sürdürülebilir yönetimi açısından önemlidir. Korunan alan sınırları içerisinde ve yakın çevresinde yaşayan yöre insanlarını, 
alana gelecek ziyaretçileri bu kaynak değerleri hakkında doğru ve sağlıklı bilgi edinmelerini sağlamak üzere yetiştirmek ve 
alan kılavuzluğu eğitimi sonrasında sertifika vermek, yörenin doğallığını, otantikliğini korumak, sunulan hizmet ve ürünlerde 
yerel farklılıkları öne çıkarmak önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda hazırlanacak ekoturizm planları ışığında uygulamaların koordine edilmesi, koruma-kullanma dengesi 
bakımından mevcut sorunları en aza indirecektir.

V. Alt Faaliyetler
1. Ekoturizm konusunda ilgili merkez ve yerel kuruluşlar ile ilgili paydaşlar arasında işbirliğinin sağlanması
2. Ekoturizm paket programlarının hazırlanması
3. Ekoturizm için korunan alanların taşıma kapasitesinin belirlenmesi ve altyapısının iyileştirilmesi
4. Yöre halkının ekoturizm hakkında bilgilendirilmesi
5. Orman köylerinde ekoturizm konusunda ve el sanatlarının geliştirilmesine yönelik eğitim çalışmaları
6. Alan içinde ve civarında ekoturizme yönelik uygun yatırımların desteklenmesi
7. Korunan alanlarda ekoturizm için yerel rehberlerin yetiştirilmesi
8. Sürdürülebilir Doğa Turizmi Gelişme Planının uygulamasını biçimlendirmek ve izlemek amacıyla tüm ilgi   
 gruplarının resmi işbirliğine dayalı bir yerel organizasyon oluşturulması
9. Biyo-kaçakçılık ve karantina olaylarına karşı yöre halkının bilinçlendirilmesi
10. Olası kazalara karşı profesyonel kanyon, dağ ve mağara vb. kurtarma timlerinin kurularak aktif hale getirilmesi
11. Bazı alanlardaki birden fazla koruma statüsünün (Sit, Milli Park, Tabiat Parkı vb. gibi) tek statü altına toplanması
12. Av ve yaban hayatı bölümlerinden mezun olan nitelikli elemanların milli parklarda istihdam edilmesi,
13. Yöre halkının alternatif gelir elde etmesine yönelik eğitim ve proje çalışmalarının desteklenmesi ve    
 çeşitlendirilmesi (SDÜ tarafından gerçekleştirilen doğa eğitimi projeleri vb. gibi)
14. Isparta’da ekoturizmin daha iyi tanıtılabilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için Antalya turizmi ile entegrasyon  
 çalışmaları yapılması
15. Ekoturizm için yapılacak yatırım alanların alt yapı (elektrik, su, doğal gaz, telefon, yol, kanalizasyon, atık su vb.)  
 çalışmalarını gerçekleştirecek Karayolları Müdürlüğü, telekomünikasyon şirketleri, Belediye, İl Özel İdaresi gibi  
 kurum ve kuruluşların işbirliği ve koordinasyonunun sağlanması

VI. Sonuçlar
1. Korunan alanlarda yöre halkı ve ziyaretçiler açısından doğa koruma bilincinin gelişmesi
2. Yöre halkının gelir kaynaklarının çeşitlenmesi
3. Korunan alanlarda doğal kaynak değerleri üzerindeki baskının azalması
4. Yerel organizasyonlar yoluyla doğa korumanın etkin olarak sağlanması
5. Ekolojik, biyolojik ve kültürel zenginliklerin ve çeşitliliğinin korunması
6. Kaynakların etkin kullanımı
7. Yöre halkının istihdamı ve refah artışı
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8. Ziyaretçi memnuniyeti ve çevre temizliği
9. Ekoturizm yatırımları için alt yapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Orman ve Su İşleri VI. Bölge Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Isparta Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma Kurumu, BAKA, TKDK,  İl Özel İdaresi, Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü, Isparta Valiliği, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, SDÜ, kaymakamlıklar, belediyeler, ilgili 
STK’lar, yöre halkı, ormancılık kooperatifleri

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Ziyaretçi beklentilerinin yörenin sosyal ve kültürel yapısı ve değerleriyle uyuşmaması
2. Korunan alanlarda sosyal ve ekonomik taşıma kapasitesi açısından problem yaşanması
3. Köylerde insan kaynağının nüfusça zayıf ve yaşlı olması
4. Milli Park çevresinde yasayan yerel halkın parka olan ilgi, algı, eğitim, bilinç eksikliği
5. Korunan alanların ve bazı yerleşim yerlerinin büyük bir bölümünün Sit sınırları içerisinde olması
6. Korunan alan ve civarında cep telefonlarının çekmemesi, geliş-gidiş yollarının dar, kıvrımlı ve tehlikeli olması, yaz  
 aylarında yangın riski, kaçak kesim, bazı alanlarda sahipsiz köpeklerin saldırıları
7. Koruma ve kontrol faaliyeti için yeterli sayıda nitelikli personel bulunmaması
8. Define arayıcıları tarafından mağaraların ve önemli alanların tahrip edilmesi, yarasa gübresi üretimi kaynaklı tehditler
9. Elde edilen turizm gelirlerinin yöre halkına yeteri kadar aktarılamaması ve bununla ilişkili mevzuatın yetersiz kalışı

X. İzleme Göstergeleri
1. Ekoturizm planlama ve uygulama çalışması tamamlanan korunan alan sayısı
2. Alan kılavuzu sertifikası alan kişi sayısı
3. Ekoturizm için korunan alanlara gelen ziyaretçi sayısı
4. Sit statüsü değiştirilen alan miktarı ve sayısı
5. Nitelikli koruma-kontrol personel ataması ve sayısı
6. Katılım paylarından, yöre insanına ve yerel derneklere pay aktarılmasına ilişkin mevzuat varlığı

FAALİYET 2.3.3.4
KORUNAN ALANLARDA UYGULAMA PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI

I. Yeri
Isparta ili korunan alanları

II. Hedef Kitle
Korunan alan içinde ve civarındaki kırsal yerleşimler

III. Süresi
48 ay

IV. Gerekçesi
2873 sayılı Milli Parklar Yasası ve ilgili yönetmelik gereği uzun devreli gelişme planı hüküm ve kararlarına uygun olarak 
uygulama projelerinin hazırlanması zorunludur. Korunan alanların yönetim ve gelişme planları ile bu alanlarda bölgeleme 
yapıldığı için her bölgede hangi faaliyetlere izin verilip, verilemeyeceği, koruma ve kullanma dengesi içerisinde arazi 

kullanımı belirlenmektedir. Uzun Devreli Gelişim Planlarına (UDGP) uygun şekilde hazırlanacak uygulama projelerinin 
ekosisteme uygunluğu kadar bu yörelerde yaşayan halkın geçim kaynakları da iyileştirilmiş olmaktadır.

V. Alt Faaliyetler
1. Korunan alanlardaki birden fazla koruma statüsünün miktarının ve/veya derecesinin düşürülmesi
2. UDGP’si olan korunan alanların tarım programlarının hazırlanması
3. UDGP’si olan korunan alanlardaki mevcut meralardan faydalanmanın düzenlenmesi
4. UDGP’si olan korunan alanlarda iskâna konu olan alanların uygulama imar planlarının hazırlanması
5. UDGP’si olan korunan alanların ziyaretçi yönetim programlarının hazırlanması

VI. Sonuçlar
1. Korunan alanlardaki doğal kaynaklar üzerindeki baskının azalması
2. Korunan alanların içinde ve civarındaki halkın yaşam kalitesinin artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, 
SDÜ, kaymakamlıklar, belediyeler, ilgili STK’lar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. UDGP alt faaliyet uygulamalarının uzun zaman alması
2. Korunan alanlar üzerinde farklı kurumlar arasında eşgüdüm sağlanamaması
3. İlgili kamu kurumları ve özel kuruluşların doğa koruma anlayışı ile bağdaşmayan talepleri
4. Aynı alanda birden fazla statü (milli park, doğal sit, arkeolojik sit) olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Korunan alan sayısı
2. Uygulama programları hazırlanan korunan alan sayısı
3. Ziyaretçi yönetim programları hazırlanmış korunan alan sayısı

FAALİYET 2.3.3.5
YABAN HAYATI KAYNAKLARINDAN SÜRDÜRÜLEBİLİR FAYDALANMANIN SAĞLANMASI

I. Yeri
 Tescil Edilen Devlet Avlakları;
• Güneykent: 11.100,00 ha, tescil tarihi: 05.05.2010
• Kaşıkara: 25.866,24 ha, tescil tarihi: 17.09.2013
• Yenicekale: 16.735 ha, tescil tarihi: 23.12.2013
• Çarıksaraylar: 20.856,28 ha, tescil tarihi: 23.12.2013
• Tırtar: 17.329,71 ha, tescil tarihi: 23.12.2013 
• Davraz Dağı: 36.500 ha, tescil aşamasındadır.
• Gönen-Atabey Kısık Vadisi: 40.500 ha, tescil aşamasındadır.
• Kapıdağı: 27.076,34 ha, tescil tarihi: 08.10.2013.
• Keçiborlu-Senir Devlet Avlağı
• Merkez Kayı Devlet Avlağı
• Senirkent-Uluborlu Bozdurmuş Devlet Avlağı
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Örnek Avlaklar
• Aksu: 4.340,50 ha, tescil: 2009
• Bozanönü: 1261,36 ha, tescil: 2012
Genel Avlak
• Eğirdir Gölü Genel Avlağı 
 Yaban Hayatı Geliştirme Sahası
• Sütçüler Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (tescil aşamasında)

II. Hedef Kitle
Isparta ili

III. Süresi
48 ay

IV. Gerekçesi
Isparta’nın doğal kaynaklarından olan av ve yaban hayvanlarını yaşam ortamlarıyla birlikte koruyarak, yaşam ortamlarındaki 
hayvan ve bitki çeşitliliğini devam ettirmek, ve yaban hayvanları için koruma-kullanma dengesini sağlamak. 

V. Alt Faaliyetler
1. Tam koruma altına alınacak türlerin tespit edilmesi
2. Avlanılmasına karar verilen türlerin listesinin kesinleştirilmesi
3. Avlanma planlarının hazırlanması ve kotaların belirlenmesi
4. Devlet Avlakları ve Genel Avlakların belirlenmesi
5. Örnek Avlak çalışmalarının düzenlenmesi
6. Avcı eğitimlerinin yapılması ve devam edilmesi
7. Avcılık faaliyetlerine yönelik izinlerin ve denetimlerin etkinleştirilmesi, usulsüz avcılık faaliyetlerinin engellenmesi.
8. Isparta ili bünyesinde ilgili kurumlara veteriner hekim atanması.
9. Isparta ili Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezinin kurulması.
10. Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarının ilan edilmesi.
11. Yaban hayatı sahaları içinde ve yakın çevresinde yaşama ortamlarını etkileyecek faaliyetlere izin verilmemesi.
12. Yaban hayatı ve yakın çevresinde gerçekleştirilen doğa sporlarının kontrollü yapılmasının sağlanması
13. Çeşitli ilgi grupları ve kurum-kuruluşlar ile işbirliği ortamının sağlanması 
14. Koruma faaliyetlerinde, korumacı olarak görevlendirilecek personelin yöreyi tanıyan yerel halk içerisindeki avcı ve  
 çobanlardan seçilmesine dikkat edilmesi ve köy tüzel kişilikleri ile işbirliği yapılması

VI. Sonuçlar
1. Sürdürülebilir avcılığın sağlanması
2. Av turizminin yaygınlaştırılması ve av turizmi gelirlerinin artırılması
3. Kırsal Yöre insanının av turizmi gelirlerinden daha fazla yararlandırılması
4. Yaban hayatı popülasyonlarının dengede tutulması
5. Yaralanmış yaban hayvanlarının tedavi edilmesi ve izlenmesi
6. Önemli yaban hayvanlarının popülasyonlarının artırılması ve geliştirilmesi
7. Aşırı ve kaçak avcılığın önüne geçilmesi

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Isparta Valiliği, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, kaymakamlıklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, köylere hizmet 
götürme birlikleri, İl Özel İdaresi, köy tüzel kişilikleri, avcılık dernekleri, ormancılık kooperatifleri, ilgili STK’lar,

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Isparta ili yaban hayatı envanterinin çıkarılamaması
2. Avlak ve yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarındaki sınırlara riayet edilmemesi
3. Av ve yaban hayvanlarının göç ve yayılma alanlarının belirlenen sınırların dışına taşması
4. Avlanma planında yer alan taşıma kapasitesi ve yıllık kotalara ilişkin izlemlerin sağlıklı şekilde yapılamaması
5. Aşırı ve kaçak avcılık

X. İzleme Göstergeleri
1. Avlak ve yaban hayatı geliştirme sahası sayısı
2. Onaylanan avlanma planı sayısı
3. Avcı belgesine sahip kişi sayısı
4. Av turizmi gelirleri
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STRATEJİK AMAÇ 3
ISPARTA KALKINMA PLANI (2014-2019)

Kırsal Yerleşimlerin Sosyal ve Fiziki 
Altyapısının Geliştirilmesi 
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3.3. KIRSAL YERLEŞİMLERİN SOSYAL ve FİZİKİ 
ALT YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
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ÖNCELİK 3.1
FİZİKİ ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ

TEDBİR 3.1.1
ULAŞIM AĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ 

I. Mevcut Durum
Ulaşım ağı bir coğrafi alanın kalkınmasına etki eden en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Ulaşım ağının gelişmiş olduğu 
yerleşim birimleri, ulaşım ağının yeterince gelişmediği yerleşim birimlerinden görece daha fazla müreffeh bir ekonomiye 
sahip olmaktadır. Bu açıdan kırsal alanların kalkınması hedefine ulaşmada ele alınması gereken en önemli hususların başında 
ulaşım ağı yer almalıdır. 

Isparta sınırları içerisinde yer alan kırsal alanların kalkınmasını sağlamak için üzerinde durulması gereken temel konuların 
başında mevcut karayolu ulaşım ağının geliştirilmesi, gerekli yatırımlarla modernize edilmesi ve kırsal kesimde yaşayan 
vatandaşların karayoluna alternatif olan demiryolu ve havayolu kullanımlarının artırılması yer almalıdır.  

2014 yılı Şubat ayı itibari ile Isparta İl Özel İdaresinin sorumluluğu altında 2.031 km’lik yol ağı bulunmaktadır. Söz konusu 
yol ağının yaklaşık %68’lik kısmına tekabül eden 1.388 km’lik bölümü asfalt kaplama niteliğindedir. Geriye kalan 643 km’lik 
kesim ise stabilize ve tesviye yol niteliğindedir.  Kırsal yerleşimlere ulaşımı sağlayan yollarının sorunları, daha çok iklimsel, 
topoğrafik koşullardan ve yolun niteliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle söz konusu olumsuzlukları gidermek ve 
kırsal yerleşim birimlerine daha rahat ulaşım sağlayabilmek için 643 km’lik kesimin asfalt yol standardına kavuşturulması 
gerekmektedir. Bununla birlikte kırsal alanda yer alan köylerin köy içi ulaşım imkanlarının geliştirilmesi de önem arz 
etmektedir.  

Ulaşım ağının iyileştirilmesi için ele alınması gereken bir diğer husus demiryolu taşımacılığıdır. İl sınırları içerisinde 93 
km demiryolu hattı mevcut olup söz konusu hattın yalnızca 61 km’lik kısmı kullanılabilir haldedir. 61 km’lik hat içerisinde 
toplam 48 adet demiryolu hemzemin geçidi bulunmaktadır. Hemzemin geçitlerden 7’si kontrollü geçit niteliğindedir. 4 Kasım 
2004 tarihinden itibaren tasarruf tedbirleri nedeniyle bazı yolcu trenlerinin seferden kaldırılması kapsamında Isparta-Burdur 
arasında çalışan trenler seferden kaldırılmıştır. Sandıklı-Denizli arası yol yenileme çalışmaları nedeniyle Isparta-İzmir-Isparta 
arasında çalışan Göller Ekspresi ile Denizli-İstanbul-Isparta arasında çalışan Pamukkale Ekspresi 2008 yılında geçici olarak 
seferden kaldırılmıştır. Bu nedenle Isparta’dan demiryolu ile hiçbir yöne yolcu taşımacılığı yapılamamaktadır. İl içerisinde 
bulunan demiryolu hattı mevcut durumu ile yalnız yük taşımacılığı amacına hizmet etmektedir. Demiryolu Askeri malzeme, 
sunta ve kömür nakliyesi için kullanılmaktadır. Demiryolu aracılığıyla 2011 yılında 110.119 ton 2012 yılında 203.766 ton 
2013 yılında 295.489 ton taşıma yapılmıştır.

21 Temmuz 1997 tarihinde hizmete açılmış olan Isparta Süleyman Demirel Havalimanı gerek Isparta kentsel alanı gerekse 
Isparta ili kırsal alanları için havayolu ile ulaşımda sınırlı da olsa fırsat sunmaktadır. Yıllık 1.500.000 yolcu kapasitesine 
sahip Havalimanı’ndan düzenli olarak haftanın yedi günü Isparta–İstanbul uçak seferleri yapılmaktadır.  2013 yılı içerisinde 
Havalimanı’ndan yararlanan yolcu sayısı 147.660 kişidir. 2013 yılı içerisinde yapılan kargo taşımacılığı ise 2,1 ton gibi düşük 
bir seviyededir. Gerek yolcu gerekse kargo taşımacılığının geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar Isparta kırsal alanlarına 
katkı sağlayacaktır.

II. Stratejik Önemi
Kırsal yerleşimlerin kentler ve ekonomik çekim merkezi niteliğinde olan diğer yerleşim birimleri arasında ekonomik, sosyal 
ve demografik ilişkiler kurabilmesi ve söz konusu yerleşim birimlerinin yaydığı pozitif dışsallıklardan yararlanılabilmesi için 
hızlı güvenli ve sürekli niteliğe sahip ulaşım ağının varlığı kilit öneme sahiptir. Kırsal alanların başta karayolu olmak üzere 
havayolu ve demiryolu gibi diğer ulaşım ağlarından daha fazla yararlanması söz konusu yerleşim birimlerinin kalkınmasına 
katkı sağlayacaktır.



Kırsal Kalkınma Planı (2014-2019)Kırsal Kalkınma Planı (2014-2019)

186 187

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri ile İlişkisi
10. KP Madde 2.2.18.-814-830-834-843

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Isparta İl Özel İdaresi, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Isparta Gar Müdürlüğü, Köylere 
Hizmet Götürme Birlikleri, Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Kamu yatırımı, hibe programları, pilot/araştırma projesi, envanter çalışması

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, uluslararası fonlar 

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Kanunu; 5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu; 5393 sayılı Belediye Kanunu; 5355 
sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, ANNEX-14 Uluslararası Sivil Havacılık Kanunu, SHY-22 Havaalanları Yer Hizmetleri 
Yönetmeliği 

VIII. Tedbir Hedefleri
1. Köy yollarının ve köy içi yolların kalitesinin artırılması
2. Kırsal yerleşim yerlerinin erişim olanaklarının artırılması
3. Kırsal yerleşimler ile kentsel yerleşimler arasında entegrasyonun artırılması
4. Hemzemin geçitlerin kalitesinin ve emniyetinin artırılması 
5. Demiryolu ile yük taşımacılığını cazip hale getirerek, demiryolunun yük taşıma payının artırılması ve kırsal   
 alanların bu olanaktan yararlanmasının sağlanması
6. Yolcu trenleri ile İstanbul-İzmir-Ankara gibi önemli kentlere seferler düzenlenmesi
7. Isparta Süleyman Demirel Havalimanın haftada 7 gün düzenlenmekte olan uçak seferlerinin sabah gidiş akşam  
 dönüş şeklinde düzenlenmesi 
8. Isparta Süleyman Demirel Havalimanında bulunan kargo binasının kullanıma kazandırılması

IX. Faaliyetler
3.1.1.1. Köy Yollarının Yapımı, Bakım-Onarımı ile Köy İsim ve Trafik İşaret Levhalarının Yenilenmesi Geliştirilmesi 
3.1.1.2. Demiryollarında Alt ve Üst Yapının İyileştirilmesi ve Hizmet Kalitesinin Artırılması

FAALİYET 3.1.1.1
KÖY YOLLARININ YAPIMI, BAKIM-ONARIMI İLE KÖY İSİM VE TRAFİK İŞARET 
LEVHALARININ YENİLENMESİ GELİŞTİRİLMESİ

I. Yeri
Köylere ulaşımı sağlayan ve köy içerisinde yer alan yol ağı 

II. Hedef Kitle
Köy ve köy bağlısı yerleşimler 

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Isparta’da nüfusun önemli bir kısmı köylerde yaşamaktadır. 2013 ADNKS verilerine göre il genelinde nüfusun yaklaşık 
%25’lik kısmına tekabül eden 104.682 kişi köylerde ikamet etmektedir. Köylerin kentsel alanlar ile olan ilişkisinin artırılması 
köylerin kalkınması için önemli olup bu noktada yapılması gereken faaliyetlerin başında tesviye ve stabilize nitelikte yollara 
sahip köylerin asfalt yol imkanlarına kavuşturulması gelmektedir. Ayrıca trafik işaret ve levhalarının gözden geçirilmesi de 
can ve mal güvenliği açısından göz önünde bulundurulması gereken önemli faaliyetlerden biri olarak yer almaktadır.

V. Alt Faaliyetler
1. Tesviye ve stabilize nitelikte olan yolların tespit edilmesi
2. Yol standartlarının coğrafya ve iklim koşullarına uygun şekilde belirlenmesi
3. Tesviye ve stabilize nitelikte olan yolların asfaltlanması
4. Trafik güvenliğini tehlikeye atacak noktaların belirlenmesi ve iyileştirme çalışmalarının yapılması
5. Trafik uyarı ve işaret levhalarının eksiksiz tamamlanması
6. Yolların periyodik bakım-onarımları için gerekli makine-ekipman altyapısının güçlendirilmesi 

VI. Sonuçlar
1. Köylerde yaşayan vatandaşların memnuniyetinin artırılması
2. Seyahat sırasında yaşanan zaman kaybı ve ekonomik kayıpların azaltılması
3. Trafik kazalarına neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması
4. Tamamlanan yollarda mevcut standardın korunması
5. Merkeze ulaşımda erişim süresinin kısalması
6. Kaynak tasarrufu sağlanması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Isparta İl Özel İdaresi, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü,  Kadastro Müdürlüğü, 
TEDAŞ, TELEKOM, kaymakamlıklar, KHGB

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Bütçenin sınırlı olması
2. Tapulu olan arazilerin sahiplerinden muvafakat alınamaması
3. Kamulaştırma yapılamaması
4. İleriye dönük kalıcı sürdürülebilir projelerin üretilerek hayata geçirilememesi
5. Bu işlerde görevli personel sayısının yeterli olmaması

X. İzleme Göstergeleri
1. İl köy yolu ağı uzunluğu
2. Köy yolları içindeki birinci derece öncelikli yol ağı uzunluğu
3. Birinci derece öncelikli yol ağı uzunluğu içindeki asfalt yol uzunluğu
4. Sanat yapıları ve trafik uyarı, işaret levhaları tamamlanmış köy sayısı.
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FAALİYET 3.1.1.2
DEMİRYOLLARINDA ALT VE ÜST YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE HİZMET KALİTESİNİN 
ARTIRILMASI

I. Yeri
Isparta il sınırları içindeki demiryolu ağı

II. Hedef Kitle
Demiryolunun çevresindeki yerleşim yerleri
III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
2004 yılında tasarruf tedbirleri nedeniyle Isparta-Burdur arasında çalışan trenlerin, 2008 yılından itibaren de Pamukkale ve 
Göller ekspreslerinin seferden kaldırılması ile Isparta halkı demiryolundan soğumakta ve uzaklaşmaktadır. Söz konusu yolcu 
trenlerinin seferlerine yeniden başlaması  ulaşıma katkı sağlayacaktır. Ayrıca özel sektör ve kamu kuruluşlarının yurtiçi ve 
yurtdışı yük nakliyatının demiryolu ile yapılması ton başı birim maliyet azalmasına, trafik emniyetinin artmasına olumlu katkı 
sağlayacaktır. Bu yönüyle Isparta ve ülke ekonomisine fayda sağlayacaktır.

V. Alt Faaliyetler
1. İncesu ile Bozanönü istasyonu arası 39 km’lik yolun 60 kg/m’lik raylarla yenilenmesi
2. Tüm demiryollarının gözden geçirilmesi ve eskiyen kısımlarının yenilenmesi
3. 2016-2020 programında yer alan Eskişehir-Antalya arası hızlı tren yolunun yapılarak Antalya merkezi ve Antalya  
 Limanı bağlantısının sağlanması 
4. Afyonkarahisar-Denizli-Isparta hat kesimi sinyalizasyon sistemlerinin yerli teknoloji kullanarak geliştirilmesi   
 projesi kapsamında yapılması 
5. Emniyet Yönetim Sisteminin altyapı ve işletmeciliğin her kademesinde etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması 
6. Tüm demiryolu hemzemin geçitlerinin can ve mal emniyeti ile geçiş konforunun artırılması; değişmesi gereken  
 trafik levhalarının değiştirilmesi ve kot farklarının giderilmesi
7. Tüm yollar, geçitler ve sanat yapıları (köprü menfez, diğer altyapı) ihtiyaçlarının eksiksiz yapılması
8. Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi, Demiryolu, Karayolu ve Havayolunun kesişim noktasında yer  
 alan Gümüşgün İstasyonunun Lojistik Merkez haline getirilmesi yönünde çalışmaların yürütülmesi
9. Yük potansiyeli bulunan fabrika, sanayi, OSB ile limanlara, iltisak hatlarının artırılarak kombine taşımacılığın ve  
 yük taşımacılığının geliştirilmesi
10. Tüm gar, istasyon ve demiryolu araçlarında engelsiz ulaşımın sağlanması 
11. Tren, vagon takip ve online izleme sistemleri kullanımının yaygınlaştırılması 
12. Mevcut araçların hızlı tren hatlarına uygun hale getirilmesi ve yenilenmesi 

VI. Sonuçlar
1. Tamamlanan yol ve geçitlerin standardının yükselmesi
2. Hız, emniyet ve hizmet kalitesinin artması
3. Halkın tekrar demiryolu kullanımının sağlanması
4. Daha hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânının sunulması
5. Kamu ve özel sektörün yük taşımalarındaki ton başı maliyet düşürülmesi

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
TCDD

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Belediyeler, Isparta İl Özel İdaresi, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Kurumlar arası iletişim ve koordinasyon eksikliği
2. Bürokratik engeller
3. Karayolu kullanma alışkanlığından vazgeçilmek istenmemesi

X. İzleme Göstergeleri
1. Yenilenen yol miktarı
2. Yeni yapılan yol miktarı
3. Hemzemin geçitlerin mevcut yönetmelik standardına çıkarılması
4. Yolcu ve yük taşıma payı
5. Vatandaş memnuniyet anketleri
6. İstatistiki Veriler

TEDBİR 3.1.2
İÇME SUYU ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ

I. Mevcut Durum
Ülkemiz,  su sıkıntısı riski yaşayacak ülkeler arasında bulunmaktadır. Yaşanan kuraklık, sulama suyuna artan talep ve kontrolsüz 
kentleşme nedeniyle su toplama havzalarındaki kirlenme ile birlikte mevcut içme suyu miktarı yetersiz hale gelmektedir. Su 
havzalarının koruma bantlarındaki kaçak yapılaşma, atık suların arıtmaya tabi olmadan deşarj edilmesi, tarımsal üretimde 
aşırı ilaç ve gübre kullanılması kırsal yerleşimler için kullanılabilir içme suyu teminini güçleştirmektedir.

Belediye teşkilatına sahip yerleşimler içme ve kullanma suyu sağlanması hizmetini İller Bankasından gelen ödenek ile temin 
etmekte, köy statüsündeki yerleşimlerde ise bu hizmetleri sağlama görevi il özel idareleri tarafından yürütülmektedir. 

2012 yılı TÜİK verilerine göre Isparta genelinde belediye sınırları içerisinde yaşayan nüfusun tamamına içme ve kullanma 
suyu şebekesi ile hizmet verilmektedir. 2014 yılı Isparta İl brifinginde ise bir köy hariç tüm köylerde içme ve kullanma suyu 
şebekesinin bulunduğu belirtilmiştir.

II.  Stratejik Önemi
Kırsal yerleşimlerde sürdürülebilir yaşam koşullarının sağlanmasında en önemli unsurlardan birisi nüfusun sağlıklı ve yeterli 
içme suyu ihtiyacının karşılanmasıdır. Bu ihtiyacın yeterince karşılanamadığı yörelerde hem genel sağlık koşulları bozulmakta 
hem de sınırlı düzeydeki içme suyu kaynakları verimli şekilde kullanılamamaktadır. 

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
10. KP Madde 589-590-976-978-979-980

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Isparta İl Özel İdaresi, İlçe ve Belde Belediyeleri

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Kamu yatırımı, hibe programı, kırsal kalkınma projesi
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VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, uluslararası fonlar

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu; 5286 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu; 5393 sayılı Belediye Kanunu; 4579 sayılı İller Bankası Kanunu 

VIII. Tedbir Hedefleri
1. Şebekeli içme suyu tesisine sahip yerleşim birimi sayısının artırılması
2. Sağlıksız suyu bulunan yerleşim birimi sayısını azaltılması

IX. Faaliyetler
3.1.2.1. Şebekeli İçme Suyu Hizmetinin Yaygınlaştırılması
3.1.2.2. İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Kurulması

FAALİYET 3.1.2.1
ŞEBEKELİ İÇME SUYU HİZMETİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI

I. Yeri
Belde ve köy yerleşimleri

II. Hedef Kitle
Yeterli ve sağlıklı içme suyuna sahip olmayan yerleşimler ile şebeke sorunu yaşayan yerleşimler

III. Süresi
48 ay

IV. Gerekçesi
Sağlıklı ve yeterli içme suyuna sahip yerleşim yerlerinde şebeke sisteminin tesis edilmesi hem su kullanımında etkinliği hem 
de konutlarda yaşam kalitesini artırmaktadır. Ayrıca, mevcut tesislerde kaçak ve kontaminasyon gibi sorunların giderilmesi ve 
varsa sağlıksız donanımın (asbestli içme suyu boruları vb.) değiştirilmesi gerekmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. Yerleşimlerin, yerleşik nüfus büyüklüğüne göre farklılaşan proje tiplerinin oluşturulması
2. Yetersiz suyu bulunan yerleşimlerin şebekeli içme suyu projelerine öncelik verilmesi
4. Sağlıklı ve yeterli içme suyu olmakla birlikte şebeke sistemi bulunmayan köylerin tespit edilmesi ve    
 şebekeli projelerin uygulanması
5. Sağlıksız koşullar nedeniyle eski şebeke sisteminde iyileştirme gereken köy ve beldelerin tespiti ve yeni yatırım  
 projelerinin desteklenmesi
6. İçme suyu şebekelerinin ve depolarının fenni standartlara uygun hale getirilmesi düzenli klorlamanın yapılması
7. Su sayacı kullanımının yaygınlaştırılması
8. İçme suyunun “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”te tanımlanan nitelikte olmasının sağlanması

VI. Sonuçlar
1. Sağlıklı ve yeterli içme suyu hizmetinin yaygınlaşması
2. Konutlarda yaşam ve sağlık standardının yükselmesi

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Isparta İl Özel İdaresi, ilçe ve belde belediyeleri

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
İller Bankası, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 
İçme Suyu Birlikleri

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Şebekeli sistem için bazı yörelerde yeterli su kaynağının bulunmaması
3. Su kaynaklarının ve şebeke hattının özel arazide olması durumunda mülkiyet sorunlarının yaşanması
4. Yararlanıcı hanelerin su sayacı kullanmaktan ve su için ödeme yapmaktan kaçınması
5. İçme suyunun tarla ve bahçe sulamasında kullanılması

X. İzleme Göstergeleri
1. Şebekeli içme suyuna sahip köy sayısı
2. Çeşmeli içme suyuna sahip köy sayısı
3. Otomatik klorlamaya sahip ve düzenli klorlamanın yapıldığı köy sayısı
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FAALİYET 3.1.2.2 
İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNİN KURULMASI 

I. Yeri
Kırsal Yerleşimler

II. Hedef Kitle
İçme suyunda standardın üzerinde arsenik değeri bulunan yerleşimler ile diğer nitelikli içme suyuna sahip olmayan yerleşimler  
 
III. Süresi
48 ay

IV. Gerekçesi
Ülkemizin bazı yörelerinde yer altı ve yerüstü su kaynaklarının yetersizliği ve başka havzalardan su temininin güç ve masraflı 
olması nedeniyle mevcutta kullanılan ve sağlıksız olduğu tespit edilen su kaynakları için arıtma tesislerinin kurulması 
gerekmektedir. Dolayısıyla, içme suyunun yeterli fakat sağlıksız olduğu yerleşimlere götürülecek yatırımların ayrı bir proje 
şeklinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Mevcut tesislerde kaçak ve kontaminasyon sorunlarının giderilmesi, analizler 
sonucunda arsenik değeri yüksek suların arıtılması ve varsa asbestli içme su borularının değişmesi büyük önem arz etmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. Tüm yerleşimlerde zorunlu içme suyu analizlerinin yapılması
2. Arıtma ihtiyacı bulunan yerleşim yerlerinin tespit edilmesi ve ileriye dönük projeksiyon hazırlanması
3. Arıtma ihtiyacı olan yerleşimler için projelerin tasarlanması ve uygulanması
4. Arıtma tesisinin işletme ve bakımı için uygun modellerinin geliştirilmesi
5. Mevcut arıtma tesislerinin dezenfeksiyon ihtiyaçlarının karşılanması

VI. Sonuçlar
1. Yerleşimlerin sürekli ve sağlıklı içme suyuna kavuşması
2. Su kaynaklarında tasarrufun sağlanması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Isparta İl Özel İdaresi, ilçe ve belde belediyeleri  

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
İller Bankası, köylere hizmet götürme birlikleri, Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 
içme suyu birlikleri

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Mevcutta kullanılan içme suyu kaynak analizlerinin zaman alması
2. Arıtma yerine ikincil kaynak arayışına gidilmesi
3. Enerji, işletme ve bakım giderlerinin yüksek olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Yapılan analizlerin neticesinde içilebilir nitelikte içme suyu bulunmayan yerleşim yeri sayısı
2. Arıtma tesisine sahip yerleşim yeri sayısı

TEDBİR 3.1.3
ATIK YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

I. Mevcut Durum
Kırsal alan bitkisel üretim ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı özellikle kent merkezlerinin beslenme 
ihtiyaçlarına ev sahipliği yapan önemli bir üretim çevresidir. Kırsal alanda çevreyi kirletici unsurlar tarımsal ürünlere 
bulaşarak daha geniş bir kitlenin sağlık koşullarını etkileyebilecek bir niteliğe bürünebilmektedir. Kırsal alanda çevre 
kirliliğinin en önemli sebeplerini; evsel atıklar sanayi atıkları (fabrikalar, işleme tesisleri, taş ve mermer ocakları) ve zirai 
atıklar oluşturmaktadır. Evsel atıklar ve sanayi atıklarının toprak ve su kaynaklarını kirletmeyecek yöntemler kullanılarak 
bertaraf edilmesi sürdürülebilir bir çevre için oldukça gereklidir. Ancak atıkların bertaraf edilmesi oldukça maliyetli bir süreç 
olması nedeniyle kırsal yerleşim birimlerinin bu maliyetin altından kalkması kolay olmayacaktır. Bu nedenle atıkların bertaraf 
edilmesi konusunda yatırıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Kırsal alanda kirlenmeye neden olan bir diğer unsur atık suların herhangi bir arıtıcı işlem uygulanmadan alıcı ortama 
bırakılmasıdır. Söz konusu atık sular toprağa doğrudan karışarak toprağın, yeraltı sularının ve tarımsal ürünlerin kirlenmesine 
neden olmaktadır. Özellikle nüfusu belirli büyüklüğe ulaşmış kırsal yerleşimlerde atık suların arıtılması için gerekli tesislerin 
(doğal, biyolojik, kimyasal) kurulması, daha küçük nüfusa sahip kırsal yerleşim birimlerinde ise doğal arıtma tesislerinin 
kurulması gereklilik arz etmektedir.

İl genelinde bulunan belediyelerde 1’i fiziksel 3’ü biyolojik 4’ü ise doğal olmak üzere 8 adet atık su arıtma tesisi bulunmaktadır. 
Isparta kanalizasyon şebekesi ve atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun belediye nüfusu içindeki oranı bakımından 
Türkiye ortalaması üzerinde değerlere sahiptir.  2012 yılı TÜİK verilerine göre ilde bulundan 51 belediyenin 49’una 
kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilmektedir. Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen nüfusun belediye nüfusu içindeki 
oranı Türkiye için %92 iken Isparta’da %97’dir. Arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusu içindeki oranı 
bakımından Isparta’da nüfusun %71’ine hizmet sunulabilirken bu oran Türkiye için %68’dir. Ancak söz konusu 51 belediye 
içerisinde kırsal alan olarak kabul edemeyeceğimiz Isparta Belediyesinin de yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda Kırsal 
alanlar için bu değerler oldukça düşecektir.

Kırsal alanda önemli kirlilik sebeplerinden bir diğeri de zirai atıklardır. Zirai mücadele ilaçları ve zirai gübre kutu ve 
ambalajları önemli düzeyde kirlilik oluşturmaktadır. İl genelinde yıllık ortalama 182.849 ha. alanda toplam 40.885 ton ticari 
gübre ve yıllara göre artış göstermekle birlikte 1.154 ton bitki koruma ürünü kullanıldığı göz önünde bulundurulduğunda, 
çevre ve insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olan bu atıkların usulüne uygun olarak toplanması ve bertaraf edilmesi 
büyük önem arz etmektedir.

II. Stratejik Önemi
Kırsal yerleşimlerde oluşan atık sular ve geri kazanılabilir nitelikteki atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması ve bu 
atıkların oluşturduğu kirliliğin önüne geçilmesi doğal kaynakların korunması insan sağlığı açısından son derece önemlidir.

Kırsal alanda tarımsal amaçlı kullanılan kimyevi gübre ve ilaç ambalajlarının su kaynaklarını kirletmesinin ve insan sağlığını 
tehdit etmesinin önlenmesi için tarımsal atıkların belirli bir yerde toplanması ve imha edilmesi önem arz etmektedir.

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
10. KP Madde 66-976-982; AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi Su Sektörü 1., 2. ve 6. Amaç, Atık Sektörü 

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, belediyeler, Isparta İl Özel İdaresi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, EKOBİR

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Kamu yatırımı, hibe programları, pilot/araştırma projesi, envanter çalışması
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VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, AB fonları, uluslararası fonlar

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu; 3621 sayılı Kıyı Kanunu; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği; Toprak Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği; Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği; Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği; Tehlikeli Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

VIII. Tedbir hedefleri
1. Atık suların arıtılmadan alıcı ortamlara bırakılmasının neden olduğu kirliliğin minimum seviyeye indirilmesi
2. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi
3. Tarımsal ürünlerde atıkların neden olduğu kirliliğin azaltılması ve insan sağlığının korunması
4. Gübre ve ilaç atıklarının bir yerde toplanması ve imha edilmesi
5. Katı atıkların neden olduğu çevre kirliliğinin azaltılması 

IX. Faaliyetler
3.1.3.1. Tarımsal Atıkların Kontrolünün Sağlanması
3.1.3.2. Doğal Arıtma Tesislerinin Kurulması 
3.1.3.3. Kanalizasyon Altyapısının Yaygınlaştırılması
3.1.3.4. Katı Atıkların Geri Kazanımının Sağlanması 
3.1.3.5. Atıksu Kaynaklı Çevre Sorunlarının Önlenmesi

FAALİYET 3.1.3.1
TARIMSAL ATIKLARIN KONTROLÜNÜN SAĞLANMASI

I. Yeri
Kırsal Yerleşim Birimleri

II. Hedef Kitle
Su kaynaklarının çevresindeki yerleşimler. Yoğun tarımsal faaliyet yürütülen yerler.

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Isparta ilinde tarım alanları mevcut alanın %28,1’ini oluşturmaktadır. Tarımsal faaliyetler İlin en önemli geçim kaynaklarından 
birisidir. Özellikle Eğirdir Gölü çevresinde yoğun bir tarımsal faaliyet göze çarpmaktadır. Tarımsal faaliyet yapılan yerlerde 
gübre ve ilaç kullanımı oldukça yoğundur. İl genelinde yıllık ortalama 182.849 ha alanda toplam 40.885 ton ticari gübre 
kullanılmaktadır. İl genelinde yıllara göre artış göstermekle birlikte 1.154 ton bitki koruma ürünü kullanılmaktadır. Çevreye 
bilinçsiz bir şekilde bırakılan gübre ve zirai ilaç ambalaj ve kutuları ile kullanılan gübre ve zirai ilaçlar toprak ve su 
kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır. Bu neden tarımsal atıkların azaltılması, düzenli olarak toplanması ve bertaraf 
edilmesi gerekmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. Yoğun tarımsal faaliyet yapılan yerlerde gerekli yerlere atık toplama ve ilaç hazırlama platformlarının yapılması
2. İlaç ve gübre ambalajlarının düzenli olarak toplanması ve imha edilmesi

3. Çiftçilerin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi
4. İyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması

VI. Sonuçlar
1. Tarımsal atıkların düzenli olarak toplanması ve bertaraf edilmesi
2. Doğal kaynakların ve çevre sağlığının korunması
3. Çiftçilerde çevre bilincinin oluşturulması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Isparta Valiliği, Isparta İl Özel İdaresi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, EKOBİR

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Belediyeler, köylere hizmet götürme birlikleri

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Üreticilerin geleneksel alışkanlıkları
2. Yaptırımların yetersiz olması
3. Yapılan tesislere sahip çıkılmaması
4. Kurumlar arası iletişim ve koordinasyon eksikliği

X. İzleme Göstergeleri
1. İlaç hazırlama ve atık toplama tesisi kurulan köy sayısı
2. Toplanan atık miktarı
3. Gerçekleştirilen eğitim çalışması ve katılımcı sayısı



Kırsal Kalkınma Planı (2014-2019)Kırsal Kalkınma Planı (2014-2019)

196 197

X. İzleme Göstergeleri
1. Doğal arıtma tesisi kurulan köy sayısı
2. Doğal arıtma tesisi kurulan köylerin toplam nüfusu

FAALİYET 3.1.3.3
KANALİZASYON ALTYAPISININ YAYGINLAŞTIRILMASI

I. Yeri
Beldeler ve köyler

II. Hedef Kitle
Kırsal yerleşim birimleri

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Tarımsal üretimin merkezi konumunda olan ve büyük bir nüfusa ev sahipliği yapan kırsal yerleşim yerlerinde kanalizasyon alt 
yapısının bulunmaması nedeniyle atık sular doğrudan dere, göl vb. alıcı ortamlara bırakılmakta, bu durum beraberinde ciddi 
bir çevre kirliliğini getirmektedir. Özellikle su ve toprağın atık sular tarafından kirlenmesi başta o kırsal yerleşim yerinde 
yaşayan insanların sağlık problemleriyle karşılaşmasına neden olmaktadır.  Kanalizasyon alt yapısının kırsal alanlarda 
yaygınlaştırılması ve atık suların arıtılması, insan ve çevre sağlığı açısından önemlidir. 

V. Alt Faaliyetler
1. Belde ve köylerin yerleşik nüfus büyüklüklerine göre kanalizasyon yatırımı için proje tiplerinin oluşturulması
2. Fosseptik veya arıtma tesisi ihtiyacından kaynaklı kanalizasyon sistem projelerinin ve yatırımlarının uygulanması
3. Arıtma tesisleri için kanalizasyon sistemlerinin oluşturulması

VI. Sonuçlar
1. Çevre kirliliğinin önlenmesi
2. Su kaynaklarının korunması
3. Kirliliğin neden olduğu sağlık sorunlarının azalması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Belediyeler, Isparta İl Özel İdaresi

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İller Bankası, köylere hizmet götürme birlikleri

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Belediyelerin kaynak sıkıntısından dolayı alt yapı hizmetlerine yeterli bütçe ayıramamaları
2. Yapılacak olan projelerin maliyetlerinin yüksek oluşu

X. İzleme Göstergeleri
1. Kanalizasyon şebekesine sahip belde ve köy sayısı,
2. Kanalizasyon şebekesinden faydalanan toplam nüfus

FAALİYET 3.1.3.2
DOĞAL ARITMA TESİSLERİNİN KURULMASI

I. Yeri
Kırsal yerleşim birimleri

II. Hedef Kitle
Yoğun tarımsal faaliyet yürütülen ve şebekeli içme suyuna sahip köyler 

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Kırsal yerleşim birimlerinde nüfusun az ve kırsal kesim ekonomisinin yeterince gelişmemiş olması yüksek maliyetler 
gerektiren fiziksel ve biyolojik arıtma tesislerinin inşa edilmesini zorlaştırmaktadır. Paket arıtma tesisi veya biyolojik arıtma 
tesisinin maliyeti ve işletiminin zor olması nedeniyle söz konusu bölgelere doğal arıtma tesislerinin yapılması daha ekonomik 
olacaktır.  

Isparta il genelinde toplam 27 adet doğal arıtma tesisi bulunmaktadır. Söz konusu arıtma tesislerinden 3’ü Merkez ilçede geri 
kalan 24’ü ise Eğirdir (5), Gelendost (3), Keçiborlu (4), Şarkikaraağaç (4), Senirkent (1) Sütçüler (2), Yalvaç (4), Uluborlu (1) 
ilçelerinde bulunmaktadır. Aksu, Yenişarbademli ve Gönen ilçelerinde doğal arıtma tesisi bulunmamaktadır. 

Türkiye’nin en büyük yüzeysel 2’nci içme suyu kaynağı olan Eğirdir Gölü havzasının korunması amacıyla Eğirdir Gölü Özel 
Hükümleri kapsamında çıkarılan Havza Koruma Eylem Planı göz önünde bulundurularak doğal arıtma tesislerinin öncelikli 
olarak bu havzada yapılması ele alınmaktadır.

V. Alt Faaliyetler
1. Doğal arıtma tesisi kurulması gereken köylerin tespit edilmesi
2. Tespit edilen köylerde doğal arıtma tesisi inşa edilmesi
3. Mahalli idare ve birliklerinin doğal arıtma konusundaki kapasite oluşumlarının desteklenmesi
4. Doğal arıtma tesisi için kanalizasyon alt yapılarının tamamlanması
5. Doğal arıtma tesislerinde bakım-onarım faaliyetlerinin düzenli yapılması

VI. Sonuçlar
1. Genel hijyen koşullarının iyileşmesi
2. Doğal kaynakların ve çevre sağlığının korunması
3. Çevre kirliliğinin azalması
4. Su kaynaklarının korunması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
İçişleri Bakanlığı ve Isparta İl Özel İdaresi
VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İller Bankası, belediyeler, köylere hizmet götürme birlikleri 

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Arazi yoğun sistemler olması nedeniyle, yeterli büyüklükte alan bulmanın güç olması
2. Yetersiz talep ve yanlış yerleşim yerlerinin seçilmesi
3. Yapım ve işletme tecrübesinin sınırlı olması
4. Yüzeysel içme suyu kaynağı olan Eğirdir ve Beyşehir Gölü su toplama havzasında kısıtlayıcı tedbirlerin bulunması
5. İşletme ve bakım aşamasında yaşanan güçlükler
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FAALİYET 3.1.3.4
KATI ATIKLARIN GERİ KAZANIMININ SAĞLANMASI

I. Yeri
Kırsal Yerleşim Birimleri

II. Hedef Kitle
Şebekeli içme suyuna sahip köyler.
III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
2013 ADNKS verilerine göre İl genelinde nüfusun yaklaşık %25’lik kısmına tekabül eden 104.682 kişi köylerde ikamet 
etmektedir. Bir kişinin günlük ortalama 1,16 kg atığa neden olduğu düşünüldüğünde sadece İl genelindeki köylerde yaşayan 
vatandaşların oluşturduğu atık miktarı günlük yaklaşık 121 ton olmaktadır. Söz konusu köylerin neredeyse tamamında 
katı atıkların geri kazanılması bir yana bu atıkların gelişigüzel belli alanlara döküldüğü bu durumun ciddi çevre kirliliği 
oluşturduğu gözlenmektedir. Katı atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanılması kırsal alanda çevrenin kirlenmesinin 
önüne geçilmesi bakımından yararlı olacaktır. 

V. Alt Faaliyetler
1. Katı atıkların geri kazanımı konusunda kırsal çevrede farkındalık oluşturulması
2. Evsel nitelikli atıkların kaynağında toplanması
3. Atık kumbaralarının uygun yerlere konulması
4. Kaynağında ayrı toplanan atıkların düzenli ve sürekli olarak alınarak ilgili tesislere ulaştırılması

VI. Sonuçlar
1. Çevre kirliliğinin azaltılması
2. Atıkların ekonomiye kazandırılması 
3. Çeşitli hastalık risklerinin azaltılması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Belediyeler, İl Özel İdaresi

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, köylere hizmet götürme birlikleri, STK’lar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Atıkların belirli lokasyona taşınması maliyetinin yüksek olması
2. Halkın yeterince ilgi göstermemesi
3. Geri dönüştürülebilir nitelikte yeterli atığın çıkmaması
4. Toplanan atıkların ekonomik değerinin az olması
5. Kurumlar arası koordinasyon sorunları

X. İzleme Göstergeleri
1. Atık toplanan yerleşim yeri sayısı
2. Geri dönüşüme gönderilen ve toplanan atık miktarı
3. Geri kazanım amacıyla atık toplayan şirket sayısı

FAALİYET 3.1.3.5
ATIKSU KAYNAKLI ÇEVRE SORUNLARININ ÖNLENMESİ

I. Yeri
Isparta kırsalı

II. Hedef Kitle
Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların çevre ve halk sağlığını tehdit ettiği yöreler

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların çevre ve halk sağlığını tehdit ettiği yörelerde çevre koruma istihdamının sağlanması, 
halkın yaşam standardının yükseltilmesi, estetik ve düzenli bir şehircilik sağlanarak çevre kirliliği ve neden olduğu sağlık 
sorunlarının minimum seviyeye indirilmesi amacıyla uygun arıtma sistemleriyle sonlanan kanalizasyon sistemlerinin tesis 
edilmesi önem arz etmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. Köylerde evsel nitelikli atıksuların kanalizasyon sistemiyle toplanması ve doğal arıtmanın sağlanarak alıcı ortama  
 deşarj edilmesi
2. Topoğrafik yapının elverişli olmaması nedeniyle kanalizasyon sistemi yapılamayan köylerde ferdi foseptik inşa  
 edilmesi
3. Doğal arıtma tesislerinin işletilmesine yönelik eğitim çalışmalarının yapılması

VI. Sonuçlar
1. Atık sulardan kaynaklanan hastalıkların azalması
2. Çevre kirliliğinin azalması ve yaşam kalitesinin artması
3. Halkta çevre bilincinin oluşturulması
4. Etkilenen kaynakların su kalitesinin artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Belediyeler, İl Özel İdaresi, köy muhtarlıkları, organize sanayi bölgesi yönetimi, üretici örgütleri yöneticileri

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, SDÜ, Orman ve Su İşleri VI. Bölge Müdürlüğü, köylere hizmet 
götürme birlikleri 

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Çevre yatırımları için yeterli ödenek sağlanamaması
2. Topoğrafik yapının elverişsiz olması
3.  Kurumlar arası iletişim ve koordinasyon eksikliği
4. Yaptırımlarım yetersiz olması
5. Yerel halkın yapılan tesislere sahip çıkmamaları

X. İzleme Göstergeleri
1. Tesis çıkışından alınan numune örneklerinde bulunan AKM, BOİ, azot ve fosfor konsantrasyonları
2. Arıtma tesisi inşa edilen bölgelerde koku ve zararlı organizmaların oluşumu
3. Alıcı ortamlardaki su kalitesi
4. Bölgede rastlanan su kirliliği kaynaklı halk sağlığı kayıtları
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VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
3154 sayılı ETKB Teşkilat Kanunu; EPDK Elektrik Piyasası Mevzuatları, MEB 2007/4 sayılı genelge

VIII. Tedbir Hedefleri
1. Elektrik enerjisinin kırsal alanlara kaliteli, kesintisiz ve istenilen düzeyde ulaştırılmasının sağlanması 
2. Kırsal nüfusun bilgi iletişim teknolojilerinden yararlanmasının sağlanması
3. Kırsal alanda internetin kaliteli kesintisiz ve yeterli şekilde sunulması

IX. Faaliyetler
3.1.4.1 Köy Elektrik Şebekeleri ve Kırsal Dağıtım Hatlarının Yenilenmesi
3.1.4.2. Kamu İnternet Erişim Merkezlerinin Kurulması
3.1.4.3. Kırsal Alanda İnternete Kaliteli, Kesintisiz ve Yeterli Erişimin Sağlanması
3.1.4.4. İletim Hatlarında Tek Fiderden Çok Fazla Yerin Beslenmemesi 
3.1.4.5. Mevcut Hatlara Alternatif Hatların Yapılması

FAALİYET 3.1.4.1
KÖY ELEKTRİK ŞEBEKELERİ VE KIRSAL DAĞITIM HATLARININ YENİLENMESİ

I. Yeri
Kırsal yerleşim birimleri

II. Hedef Kitle
Ekonomik ömrünü tamamlamış hatların bulunduğu ve düzenli enerji arzının sorunlu olduğu ilçeler

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Kırsal yerleşim yerlerindeki altyapıların iyileştirilmesi, bu bölgelerde tarım, hayvancılık vb. işlerle uğraşan kişilerin 
hayatlarını devam ettirebilmesi, yaşam standartlarını yükseltebilmesi ve yaşadığı yerlerden koparak başka yerlere göç 
etmelerini engelleyen önemli faktörlerden biridir. Isparta’da yer alan kırsal yerleşim yerlerindeki elektrik şebekeleri ile enerji 
nakil hatlarının birçoğu fayda sağlama süresi olan ekonomik ömrünü tamamlamış, artık kırsal yerleşimlerin ihtiyaçlarını 
karşılayamayacak duruma gelmiştir. Söz konusu şebeke ve hatlar kaliteli, güvenli, sağlıklı enerji arzını zorlaştırmakta, arıza 
çıkararak elektrik kesintilerine sebep olmaktadır.

Günümüzde gelişen teknolojiyle beraber hanelerde kullanılan elektrikli cihazların sayısı da artmakta olup mevcut şebekelerle 
bu artan enerji talebinin karşılanması pek mümkün olmamaktadır. İşte bu sebeplerden dolayı köy elektrik şebekeleri ve kırsal 
enerji nakil hatlarının yeni yatırmalarla yenilenmesi önem arz etmektedir. Yapılacak yenileme ve iyileştirme yatırımları güç 
yetersizlikleri, gerilim düşümleri ve en önemlisi can ve mal emniyetinin sağlanmasına katkı sağlayacaktır. 

V. Alt Faaliyetler
1. Ekonomik ömrünü tamamlamış kırsal ENH ve köy şebekelerinin tespit edilmesi 
2. İhtiyaçlar göz önüne alınarak yerel ve bölgesel projelerin hazırlanması 
3. Arıza sebeplerinin tespit edilerek ortadan kaldırılması 
4. Kırsal yerleşimlerde enerjinin verimli kullanımı konusunda bilgilendirmelerin yapılması  

TEDBİR 3.1.4
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

I. Mevcut Durum
Mevcut elektrik şebeke tesislerinin eski ve ekonomik ömrünü tamamlamak üzere olması Isparta’daki kırsal yerleşim 
yerlerinin elektrik taleplerinin karşılanmasında çeşitli sorunların oluşmasına neden olmaktadır.  2004-2013 yılları arasında 
yapılan yatırım çalışmalarıyla 17 trafo ve postası tesisi yapılmış ve 33,7 MVA olan Isparta köy ve bağlılarının kurulu gücü 
88,7 MVA’ya çıkarılmıştır. Bununla birlikte bu dönem içerisinde kırsal şebekelerin yenilenmesi, kapasite artışı vb. çalışmalar 
için 11,5 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı içerisinde ise köy ve kırsal dağıtım hatları için yaklaşık 3 milyon 
TL’lik yatırım yapılması planlanmaktadır. 

Günümüzde haberleşmenin en önemli araçlarından biri olan internet kentsel alanların yanı sıra kırsal alanlar içinde 
vazgeçilmesi mümkün olmayan önemli bir teknolojik imkandır. Kırsal kesimde internete erişim imkanı kentlere kıyasla 
düşük düzeyde kalmaktadır. İnternete erişimin yanı sıra bilgisayar okuryazarlığı söz konusu teknolojiyi doğru kullanma adına 
büyük önem taşımaktadır. Kırsal alanda bilgisayar okuryazarlığı örgün eğitim sistemi vasıtasıyla öğrencilere kazandırılmaya 
çalışılmaktadır. 2013 yılı itibariyle; İlde kırsal kesimde bulunan tüm okullarda internet erişimi bulunmaktadır. Ancak fiziki 
durum yetersizliği yüzünden çoğu okulda bilgi teknolojisi sınıfı bulunmamakta ve internet erişiminde sıkıntılar yaşanmaktadır. 

İlde bulunan 12 ilçenin 6’sında fiberkent dönüşümü tamamlanarak altyapı iyileştirmesi yapılmıştır. 2014 yılı içinde 3 ilçe 
merkezinin daha fiberkent dönüşümü ile fiber altyapıya aktarılması planlanmaktadır. Toplam 115 noktada (ilçe merkezi, kasaba 
ve köy merkezi)  DSL hizmeti verilen santral bulunmaktadır. Altyapının olmadığı ya da yetersiz olduğu küçük yerleşim yerleri 
için Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında gerekli planlamalar yapılmaktadır.

II. Stratejik Önemi
Kırsal yerleşimlerde yaşayan insanların teknolojik gelişmelere bağlı olarak artan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi, dış dünya 
ile olan bağlarının kopmaması için mevcut köy şebekeleri ve kırsal şebekeler yetersiz kalmakta, sorunlar yaşanmaktadır. Köy 
yerleşim yerlerinin yaşam standardının yükseltilmesi, bu yerleşim yerlerine kesintisiz ve kaliteli enerji ulaştırılabilmesi için 
mevcut eski şebekelerin günümüz enerji teknolojileri ışığında revize edilmesi gerekmektedir.

Kırsal yerleşimlerin dijital çağın kapsamına alınarak bilişim hizmetlerine erişimlerinin ve bilgisayar okur-yazarlıklarının 
artırılması gerekmektedir. Bu bağlamda, başta, hanelerde kişisel bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılması olmak üzere, 
kırsal yerleşimlerin e-devlet hizmetleri ile e-ticaret ve e-öğrenme, e-okul, veli bilgilendirme sistemi süreçlerinden mümkün 
mertebe yararlandırılması amacıyla belde ve köylerde kamu internet erişim merkezlerinin tesis edilmesi gerekmektedir.

2013 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, kentlerde bilgisayar kullanan kişi oranı 
yüzde 59 iken internet kullanan kişi oranı yüzde 58’dir. Aynı oranlar kırsal kesimde sırasıyla yüzde 29,5 ve yüzde 28,6’dır. 
Kırsal yerleşimler uzaklıktan kaynaklanan dezavantajları nedeniyle bilgiye erişim imkanları kısıtlı olan yerleşimlerdir. İnternet 
erişim altyapısında yapılan fiberkent dönüşümleri ile bilgiye erişim hızı ve kalitesi iyileştirilmektedir.

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
10. KP Madde 404-406-726-784-1022, Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi 4.2.3.1-4.2.3.2.

IV. Sorumlu Kuruluşlar
TEDAŞ, AKEDAŞ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Telekom İl Müdürlüğü 

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Kamu yatırımı, hibe programları, pilot/araştırma projesi, envanter çalışması

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, AB fonları, uluslararası fonlar
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VI. Sonuçlar
1. Arızalardan kaynaklanan elektrik kesintilerinin azalması
2. Güvenli, kaliteli, sürekli enerji arzının sağlanması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
AKEDAŞ

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Elektrik dağıtım şirketleri, belediyeler, İl Özel İdaresi, muhtarlıklar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Dağlık ve engebeli coğrafya koşullarının olması
2. Kırsal yerleşme deseninin dağınık ve parçalı olması
3. Mevzuat
4. Ödenek yetersizliği

X. İzleme Göstergeleri
1. Elektrik kesinti süreleri
2. Yenilenen enerji nakil hattı ve köy şebekesi uzunluğu
3. Elektrik şebekesi yenilenen köy sayısı

FAALİYET 3.1.4.2
KAMU İNTERNET ERİŞİM MERKEZLERİNİN KURULMASI

I. Yeri
Kırsal yerleşim birimleri

II. Hedef Kitle
İl ve ya ilçe merkezlerine uzak, yeterli nüfusa sahip yerleşimler

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Kırsal kesimde bilgisayar kullanımı ve internete erişim kentlere oranla daha düşük seviyededir. Öğretim çağındaki genç nüfus 
bilgisayar kullanımıyla ilgili temel bilgileri okullar vasıtasıyla alabiliyor iken orta yaş ve üzeri nüfus bilgisayar kullanımı ve 
internete erişim konusunda yeterince şanslı değildir. E-öğretim tekniklerinin iyileştirilmesi, kırsal kesimde yaşayan insanların 
da kentlerde yaşayan insanlar gibi bilgisayar ve internet erişim imkanına sahip olması önemli bir husustur. 

V. Alt Faaliyetler
1. Uygun yerleşim birimlerinin tespit edilmesi
2. Bilgisayar ve internet destekli okuryazarlık kurslarının açılması
3. Uzaktan eğitim yöntemiyle erişim
4. Verilen hizmetlerin tanıtımı
5. Bilgisayar sayısının artırılması

VI. Sonuçlar
1. Kırsal bölgelerde bilgisayar okuryazarlığının artması
2. Okullardaki bilgisayar ve bilgisayar kullanıcısı sayısının artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamlıklar, Türk Telekom İl Müdürlüğü, GSM şirketleri

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Türk Telekom, GSM şirketleri

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Yeterli ilginin gösterilmemesi
2. Maliyetlerin yüksek olması
3. E-devlet uygulamalarının yeterince geliştirilmemesi

X. İzleme Göstergeleri
1. Kurulan kamu internet erişim merkezi sayısı
2. Verilen kurs sayısı

FAALİYET 3.1.4.3
KIRSAL ALANDA İNTERNETE KALİTELİ, KESİNTİSİZ VE YETERLİ ERİŞİMİN SAĞLANMASI

I. Yeri
İlçe merkezleri, köyler ve kırsal bölgeler

II. Hedef Kitle
Haberleşme altyapısı bakır üzerinde olan iletim hatları

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
İnternetin kullanıcılara sunulması için kullanılan bakır kablolar bağlantı hızının düşük olmasına ve zaman zaman kopmalara 
neden olmaktadır. Haberleşme altyapısının bakır kablolar üzerinden tek bir merkez aracılığıyla son kullanıcıya kadar 
ulaştırılmasında yaşanan problemleri ortadan kaldırmak amacıyla yapılan fiberkent dönüşümleri, son kullanıcının daha yüksek 
hızlarda daha verimli ve güvenli internet erişimine ulaşması için önemlidir. Fiber dönüşümleri ile son kullanıcıya aynı iletim 
hattı üzerinden birden fazla yeni servis verilebilmektedir. 

V. Alt Faaliyetler
1. Yenilenmesi gereken iletim altyapısının tespit edilmesi
2. İhtiyaçlar göz önüne alınarak projelendirmenin tamamlanması
3. Harici Aktif Erişim Sistemlerinin (HAES) projelendirme neticesinde kurulumunun yapılması

VI. Sonuçlar
1. Kaliteli, verimli ve güvenli internet erişimi
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2. Farklı servisler ile son kullanıcıya sunulan ürün çeşitliliğinin artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Türk Telekom İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Coğrafi koşullar
2. Ödenek yetersizlikleri
3. Nüfusun az olduğu bölgelere yatırım yapmanın fizibil olmaması

X. İzleme Göstergeleri
1. Demontajı yapılan eski bakır altyapı
2. Fiber altyapıya geçiş yapan yerleşim yeri sayısı

FAALİYET 3.1.4.4
İLETİM HATLARINDA TEK FİDERDEN ÇOK FAZLA YERİN BESLENMEMESİ

I. Yeri
Köyler ve kırsal bölgeler

II. Hedef Kitle
Enerji arzının sorunlu olduğu yerleşim yerleri

III. Süresi
48 Ay

IV. Gerekçesi
Köy elektrik şebekelerini besleyen kırsal dağıtım hatlarında bir fiderden çok fazla yerin beslenmesi, gerilim düşümü ve güç 
yetersizlikleri sorunlarına sebep olabilmektedir. Bu durum kırsal alanda kullanılan elektronik cihazların zarar görmesine neden 
olduğu gibi aynı zamanda o bölgede yaşayan nüfusun yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Elektrik enerjisinin 
ucuz, kaliteli ve kesintisiz sağlanması kırsal bölgelerde yaşayan insanların yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır.

V. Alt Faaliyetler
1. Yerel ihtiyaçlar ve koşullar dikkate alınarak projelendirmenin tamamlanması
2. Enerji arzında sürekliliği engelleyen koşulların tespit edilerek bertaraf edilmesi

VI. Sonuçlar
1. Enerji talebinin güvenli ve kaliteli biçimde karşılanması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
 AKEDAŞ

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Elektrik dağıtım şirketleri, belediyeler, İl Özel İdaresi, muhtarlıklar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Dağlık ve engebeli coğrafya koşullarının olması
2. Kırsal yerleşme deseninin dağınık ve parçalı olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Elektrik şebekesi yenilenen köy sayısı
2. Yenileme yapılan hat uzunluğu

FAALİYET 3.1.4.5
MEVCUT HATLARA ALTERNATİF HATLARIN YAPILMASI

I. Yeri
Köyler ve kırsal bölgeler

II. Hedef Kitle
Enerji arzının sorunlu olduğu yerleşim yerleri

III. Süresi
48 Ay

IV. Gerekçesi
Köy elektrik şebekelerini besleyen kırsal dağıtım hatlarında meydana gelebilecek her türlü arıza durumunda o hattı 
besleyebilecek başka bir hat bulunması kaliteli ve sürekli enerji sağlayacağından yaşam kalitesi artacaktır.

V. Alt Faaliyetler
1. Mevcut ENH ve köy şebekelerine alternatif olacak elektrik şebekeleri için yerel ve bölgesel güzergâhların   
 belirlenmesi ve projelendirilmesi
    
VI. Sonuçlar
1. Elektrik kesintilerinde azalma
2. Mevcut elektrik şebekesinde veya ENH’de arıza olduğunda haneleri ve işyerlerini alternatif hatlardan besleme imkânı

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
 AKEDAŞ

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Elektrik dağıtım şirketleri, belediyeler, İl Özel İdaresi, muhtarlıklar
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IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Dağlık ve engebeli coğrafya koşullarının olması
2. Kırsal yerleşme deseninin dağınık ve parçalı olması
3. Mevzuatlar
4. Ödenek yetersizliği
5. Kamulaştırma sorunu

X. İzleme Göstergeleri
1. Elektrik kesintisi süresi ve sayısı
2. Yeni yapılan ENH ve köy şebekelerinin uzunluğu

TEDBİR 3.1.5
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

I. Mevcut Durum
Doğal kaynaklardan enerji elde etmenin ciddi çevre kirliliklerine neden olması söz konusu kirliliğin azaltılması için alternatif 
enerji üretim yöntemlerine ilgi gösterilmesine katkı sağlamıştır. Isparta güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 
konusunda önemli bir potansiyele sahiptir. Güneş enerjisinden yararlanma adına önemli ölçüt olan toplam güneşlenme süresi 
2.863 saat iken bu süre Türkiye ortalaması için 2.741 saattir. Ayrıca ilde toplam 1.423 MW büyüklüğünde kurulu güçte rüzgar 
enerjisi elde etmek mümkündür.  İlin sahip olduğu bu avantaj nedeniyle 2014 yılı Şubat ayı itibari ile toplam 33 adet GES ve 
13 adet de RES ölçüm istasyonu için izin talep edilmiştir. Girişimciler tarafından başvurular yapılmaya devam edilmektedir. 

II. Stratejik Önemi
Teknolojinin hızla gelişmesi ve makineleşmenin artması gün geçtikçe enerjiye olan ihtiyacı artırmaktadır. Günümüzde enerji 
ihtiyacının büyük kısmının fosil yakıtlardan sağlanması ciddi çevresel sorunlara yol açmaktadır. Yenilenebilir kaynaklardan 
enerji üretimi ve enerjinin elde edildiği kaynakların çeşitlendirilmesi, sera gazı emisyonun azaltılarak çevre kirliliğinin 
azaltılması açısından önemli bir stratejik amaca hizmet etmektedir. 

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
10 KP 70-72-429-677-784-787-1035; Türkiye Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Eylem 1.2; 
Türkiye Sanayi Stratejisi Eylem Planı Eylem 53

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, TEDAŞ, TEİAŞ, Isparta 
İl Özel İdaresi

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Kamu yatırımları, hibe programları, pilot/araştırma projesi, envanter çalışması

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, AB fonları, uluslararası fonlar

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu; 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 
Kullanımına İlişkin Kanun; 24836 sayılı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği  

VIII. Tedbir Hedefleri
1. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerji miktarının artırılması
2. Fosil yakıtların neden olduğu çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin önüne geçilmesi

3. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlanması
4. Enerji üretiminde çeşitliliğin sağlanması
5. Enerji ithalatının azaltılması  

IX. Faaliyetler
3.1.5.1. Güneş Enerjisi Kullanımının Yaygınlaştırılması
3.1.5.2. Rüzgar Enerjisi Kullanımının Yaygınlaştırılması
3.1.5.3. Organik Artıkların Biyoyakıt Olarak Değerlendirilmesi

FAALİYET 3.1.5.1
GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

I. Yeri
Kırsal yerleşim birimleri

II. Hedef Kitle
Haneler ve işletmeler
III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Dünya genelinde enerji temininde yaklaşık %90 oranında fosil kaynakların kullanılması, söz konusu kaynaklara ilişkin 
rezervlerin giderek azalması ve bu kaynakların doğa üzerinde oluşturduğu telafi edilemez tahribat gibi çeşitli unsurlar 
yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmayı zorunlu hale getirmektedir. Söz konusu yenilenebilir enerji kaynaklarından 
birisi güneş enerjisidir. Isparta yıllık toplam 2.863 saat güneşlenme süresi ile Türkiye ortalaması olan 2.741 saatlik değerin 
üzerinde güneşlenme süresine sahiptir. Bu potansiyeli önemli bir avantaja dönüştürme adına kırsal yerleşim birimlerinde 
güneş enerjisinden faydalanmak oldukça önemlidir.

V. Alt Faaliyetler
1. Güneş enerjisinden yararlanılabilecek alanların belirlenmesi
2. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların güneş enerjisinin avantajları konusunda bilgilendirilmesi
3. Başta orman köyleri olmak üzere yeterli güneşlenme potansiyeli bulunan tüm köylerde güneş enerjisi sistemlerinin  
 kurulumunun desteklenmesi
4. Yıllık güneşlenme oranının çok yüksek olduğu bölgelerde şebeke erişimine uzak noktalarda (bağevleri vb.) güneş  
 enerjisinin elektrikli amaçlı (foto-voltaik-PV sistemler vb.) kullanımının teşvik edilmesi
5. Düşük üretim maliyetinin sağlanması
6. Yenilenebilir kaynaklara ilişkin bir kamuoyu oluşturulması
7. Güneş enerjisinden faydalanmaya yönelik projelerinin teşvik edilmesi 

VI. Sonuçlar
1. Fosil yakıt tüketiminin azalması
2. Enerji tüketiminden kaynaklanan masraflarının azaltılması
3. Sıcak su kullanılması artmasına bağlı olarak sağlık sorunlarının azalması
4. Soba zehirlenmesi oranında azalma
5. Orman suçlarının azalması
6. Çevresel kirliliğin azalması
7. Enerjide dışa bağımlılığın azalması
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VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Isparta İl Özel İdaresi, TEDAŞ, TEİAŞ

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, köylere hizmet götürme 
birlikleri

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Güneş enerjisi sistemlerinin başlangıç yatırım maliyetlerinin yüksek olması
2. Tip proje uygulamasının getirdiği verim farklılığı
3. Yetersiz alım teminatları
4. Elektrik şebekesi bağlantı kriterleri
5. Yenilenebilir enerji ile doğa koruma hedeflerinin yer yer çelişebilmesi
6. Araştırma ve geliştirme fonlarının yetersizliği

X. İzleme Göstergeleri
1. Güneş enerjisi kullanan hane sayısı
2. Güneş enerjisi kullanan işletme sayısı

FAALİYET 3.1.5.2
RÜZGAR ENERJİSİ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Kitle
Haneler ve işletmeler

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve kaynak temini konusunda mümkün olduğunca dışa bağımlılığın en düşük seviyelere 
çekilmesi bakımından yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranlarının artırılması oldukça önemlidir. Geleneksel fosil 
yakıtlarla enerji üretimine alternatif olarak rüzgar enerji santrallerinin kullanılması, hem enerjinin yeterli ve kesintisiz hale 
gelmesine katkı sağlamakta hem de fosil kaynakların kullanımı nedeniyle ortaya çıkan çevre kirliliğinin engellenmesine 
yardımcı olmaktadır. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’ye kurulabilecek rüzgar enerji santrali 
kurulu güç kapasitesi yıllık toplam 47.849 MW olup söz konusu bu gücün 1.423 MW’lık kısmını Isparta’dan elde etmek 
mümkündür. Ancak mevcut durum itibariyla söz konusu bu potansiyelden gerek işletme bazında gerekse haneler bazında 
faydalanılamamaktadır.

V. Alt Faaliyetler
1. Düşük üretim maliyetinin sağlanması
2. Yatırımcı güveninin tesis edilmesi
3. Sabit fiyat garantisi
4. İhale ve yatırım teşvikleri
5. Vergi muafiyet ve indirimleri
6. Rüzgar enerjisi konusunda kamuoyu oluşturulması

VI. Sonuçlar
1. Yenilenebilir enerji kullanımının artması
2. Enerjide dışa bağımlılığın azalması
3. Fosil yakıt tüketiminin azalması
4. Çevre kirliliğinin azalması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Isparta İl Özel İdaresi, TEDAŞ, TEİAŞ

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Meteoroloji Bölge 
Müdürlüğü, köylere hizmet götürme birlikleri

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Başlangıç yatırım maliyetlerinin çok yüksek olması
2. Üretim için yeterli niteliğe sahip alanın bulunamaması 
3. Yerel halkta yeterli ilginin oluşmaması 
4. Elektrik şebekesi bağlantı kriterleri
5. Araştırma ve geliştirme fonlarının yetersizliği

X. İzleme Göstergeleri
1. Faal durumdaki rüzgar enerji santrali
2. Elektrik ihtiyacının bir kısmını rüzgardan sağlayan hane sayısı

FAALİYET 3.1.5.3
ORGANİK ARTIKLARIN BİYOYAKIT OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

I. Yeri
Kırsal Yerleşimler

II. Hedef Kitle
Tarım-gıda işletmeleri

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Son yıllarda enerji ithalatı maliyetlerindeki artışlar, çevre kirliliği ve iklim değişikliklerinin olumsuz etkileri gibi çeşitli 
nedenler bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat artıkları, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya 
çıkan yan ürünlerden elde edilen katı, sıvı ve gaz halindeki atıklardan biyokütle enerjisi elde edilmesi için uygun ortamı 
oluşturmuştur. Söz konusu atıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla bu atıklardan enerji elde edilmesi üzerinde durulması 
gereken önemli bir çalışma konusudur.

V. Alt Faaliyetler
1. Halkın yenilenebilir enerji kaynaklarının avantajları konusunda bilgilendirilmesi
2. Atık toplama ve taşıma altyapısının oluşturulması
3. Atıkların sağlıklı şekilde işleme tesisine ulaştırılması
4. Tedarikçi ve alıcı arasında tip sözleşmelerin geliştirilmesi
5. Organik atıkları değerlendiren enerji tesislerinin desteklenmesi
6. Üretilen biyoyakıtların konvansiyonel yakıtlarla harmanlanması için kanunla belirlenmiş oranların yükseltilmesi
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VI. Sonuçlar
1. Yenilenebilir enerji kullanımının artması
2. Enerji temininde çeşitliliğin sağlanması
3. Atıklardan kaynaklı çevre kirliliği ve salgın hastalıkların önlenmesi

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
EPDK

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü, Isparta İl Özel İdaresi

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Organik ve inorganik atıkların ayrıştırılmasının güç olması
2. Bitkisel atıklar ile hayvansal atıkların farklı merkezlerde toplanması
3. Değerlendirilebilir oranda atığın oluşmaması
4. Kırsal nüfusun yeterince ilgi göstermemesi

X. İzleme Göstergeleri
1. Toplanan organik atık miktarı
2. Organik atıkları değerlendiren enerji üretim tesisi sayısı

TEDBİR 3.1.6
YAPILAŞMADA YÖRESEL MİMARİNİN TEŞVİK EDİLMESİ

I. Mevcut Durum
Kırsal alanlarda nüfus yoğunluğunun düşük olması kırsal alana verilmesi gereken bazı hizmetlerin sınırlı bir şekilde 
sunulmasına neden olmaktadır. Söz konusu hizmetlerden birisi de sosyal altyapı donatılarıdır. Sosyal alt yapı donatısı 
olarak değerlendirilebilecek çeşmeler, heykeller, satış büfeleri, telefon kabinleri, yangın muslukları, oturma bankları, otobüs 
durakları, bilgilendirme panoları, çöp ve posta kutuları gibi çeşitli unsurların eksikliği sosyal yaşamı olumsuz etkilemekte 
ve kırsal alanların cazibesinin azalmasına neden olmaktadır. Kırsal yerleşimlerin büyük bir kısmında söz konusu sosyal 
altyapı donatıları ya yeterli düzeyde bulunmamakta ya da mevcut donatılar bakımsız durumda varlıklarını sürdürmektedir. Bu 
nedenle başta köyler olmak üzere kırsal kesimde bulunan yerleşim yerlerine ihtiyaç duyulan sosyal donatıların kazandırılması 
ve mevcut donatıların bakımlarının yapılması kırsal yaşam kalitesi açısından önemlidir.

Kırsal alanda en önemli eksiklerden birisi de spor alanları, spor sahaları ve çocuklar için çocuk oyun alanlarının olmaması 
ya da yeterli düzeyde bulunmamasıdır. Özellikle gençlerin sağlıklı gelişimlerinde son derece önemli olan spor faaliyeti için 
yeterli olanakların bulunmaması ve çocuklar için oyun alanı ve donatıları bakımından kırsal alanlara yeterli önemin verilmemiş 
olması büyük bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır.

Günümüzde şehirlerdeki yaşamdan uzaklaşmak için tercih edilen piknik alanları ve dinlenme mekanları gibi alanlarda sosyal 
donatılar büyük önem arz etmektedir. Özellikle günübirlik kullanım için düzenlenmiş alanlarda ya sosyal donatılar yok denecek 
kadar az bulunmakta ya da bakımsızlıktan kullanılamaz halde bulunmaktadır. Günübirlik kullanım için ayrılan alanlarda 
oturma bankları, piknik alanları, piknik masaları, çocuk oyun alanları, çöp kutuları, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, çeşme, 
tuvalet gibi sosyal donatı ve alt üst yapı elemanları açısından büyük eksiklikler mevcuttur. Atıkların toplanması konusundaki 
yetersizlikler kırsal alanların kullanımını kısıtlamasının yanında çevre ve insan sağlığını tehdit eder durumdadır. Isparta’da 
Gölcük Gölü, Eğirdir Gölü, Beyşehir Gölü, Kovada Gölü çevreleri günübirlik alanlar olarak kullanılmaktadır. Bu alanlarda 
bazı resmi kurumların dinlenme tesisleri dışında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Özellikle Türkiye Turizm Stratejisi 
Eylem Planında Isparta’nın da içinde yer aldığı Göller Bölgesinin Eko Turizm Gelişim Bölgesi olarak ele alınması günübirlik 
vakit geçirilen alanlardaki sosyal donatılara önem verilmesi gerektiğini desteklemektedir. Eko turizmin geliştirilmesi istenilen 
Isparta’da kamp alanları ve dinlenme noktalarının oluşturulması, oluşturulan alanlarda sosyal donatıların yanı sıra su, elektrik, 
telefon, internet gibi gereksinimlerin karşılanır nitelikte olması kırsal kesimin kalkınmasına katkı sağlayacaktır. 

II. Stratejik Önemi
Kırsal alanlarda alt yapı ve üst yapnın iyileştirilmesi bölge insanlarının yaşam kalitesinin artırılması açısından oldukça 
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önemlidir. Alt yapı ve üst yapıya ilişkin sosyal donatıların tamamlanması, kırsal yaşam kalitesinin artırmasının yanı sıra kırsal 
kesimde turizmin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
10. KP Madde 891-894-917-943-945-1017

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Köylere hizmet götürme birlikleri, Isparta İl Özel İdaresi, kaymakamlıklar, diğer kamu kurumları

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Kamu yatırımı, hibe programı, kırsal kalkınma projesi, KÖY-DES projeleri ve yatırımları, envanter çalışması, mevzuat 
düzenleme.

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, uluslararası fonlar

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
3194 sayılı İmar Kanunu; 5393 sayılı Belediye Kanunu; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu; 638 sayılı Gençlik ve Spor 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

VIII. Tedbir Hedefleri
1. Sosyal donatı ihtiyaç envanterinin çıkarılması
2. Yerel kalkınma kapasitesinin güçlendirilmesi için ihtiyaç duyulan fiziki mekânların artırılması
3. Sosyal altyapı donatılarının kalitesinin artırılması
4. Mevcut sosyal donatıların düzenli bakım ve onarımlarının yapılması

IX. Faaliyetler
3.1.1.1. Kırsal Alanda Rekreasyon Altyapısının Geliştirilmesi

FAALİYET 3.1.6.1
KIRSAL ALANDA REKREASYON ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

I. Yeri
Kırsal yerleşim yerleri

II. Hedef Kitle
Eko turizm gelişimine uygun yerleşim birimleri

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Tarihi, kültürel izler taşıyan ve turizm potansiyeli ve doğal peyzaj değeri yüksek olan yerlerde ziyaretçilerin daha rahat gezmeleri 
ve bir takım etkinliklerde bulunabilmelerinin sağlanması açısından temel altyapı ve üst yapı tesislerinin tamamlanması yöreye 
olan ilgiye artıracaktır. Ayrıca turistik alanlara daha fazla ziyaretçinin uğramasını sağlayacaktır. Rekreasyon alanlarında temel 
ihtiyaçları (tuvalet, su, çöp kutusu, piknik masaları, GSM kapsama ağı, oturma bankları, yangın muslukları, satış yerleri, 

çocuk parkları, gezinti yolları vs.) karşılamaya yönelik yapılan çalışmalar söz konusu alanlara olan ilgiyi daha da artıracaktır. 
Özellikle günümüzde şehir yaşantısından uzaklaşmak isteyen kişiler için kırsal alanda oluşturulacak bu tür yerler insanların 
kırsal alana olan ilgilerini artırmanın yanında doğayla baş başa şehrin gürültüsünden uzak bir gün geçirmelerini sağlaması 
açısından son derece önemlidir.

Isparta ili kültürel ve tarihi potansiyelinin yanında doğal peyzaj olanakları son derece yüksek bir coğrafyada yer almaktadır. 
Özellikle göl, akarsu kenarları, yaylalar ve ormanlar bu tür aktiviteler için uygun yerlerdir. Isparta, Antalya’ya yakın olması 
ve ekoturizm gelişim bölgesinde yer alması nedeniyle yayla turizmi açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Ayrıca tarımsal 
faaliyetlerdeki çeşitliliğin fazla olmasından dolayı agroturizm potansiyeli de oldukça yüksektir. 

V. Alt Faaliyetler
1. Ziyaretçi potansiyeli bulunan yerleşimlerin belirlenmesi
2. Belirlenen yerleşimler için gerekli kent mobilyalarının tespit edilmesi
3. Yöreye uygun, özgün kent mobilyalarının tasarımlarının yapılması
4. Altyapı ve üst yapı eksikliklerinin tamamlanması 
5. Gerekli donatıların yerleştirilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi
6. Düzenli olarak takibinin sağlanması ve bakım çalışmalarının yapılması 
7. Hizmete giren yerlerin yıl içerisinde belli zamanlarda denetlenmesi

VI. Sonuçlar
1. Kırsal alanda yer alan doğal, kültürel ve görsel peyzaj değerlerinin turizme kazandırılması
2. Kırsal yerleşim yerlerinde kent mobilyaları ve donatıları kullanımının yaygınlaşması
3. Kırsal alana olan ilginin ve ziyaretçi sayılarının artması
4. Doğaya ve çevreye olan sevginin artırılması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Kaymakamlıklar, köylere hizmet götürme birlikleri, İl Özel İdaresi, Orman Bölge Müdürlüğü, belediyeler

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, köy muhtarlıkları

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Yeterli finansal kaynak bulunmaması
2. Yerel yönetimlerin ve diğer kurumların gereken ilgiyi göstermemesi
3. Kent mobilyalarının ihtiyaca uygun seçilmemesi
4. Kent mobilyalarının özensiz kullanımı ve tahrip edilmesi

X. İzleme Göstergeleri
1. Oluşturulan rekreasyon alanı sayısı 
2. Rekreasyon alanına yerleştirilen kentsel mobilya sayısı
3. Rekreasyon alanlarının bakım sıklığı
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TEDBİR 3.1.7
DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE İÇİN GÜVENLİ YERLEŞİM KOŞULLARININ 
SAĞLANMASI

I. Mevcut Durum
Isparta’da kırsal yerleşimler, farklı coğrafi noktalarda bulunan sayıca fazla olmalarına rağmen nüfus büyüklüğü bakımından 
az sayıda kişiye ev sahipliği yapan yapılaşmanın büyük ölçüde plansız ve dağınık olduğu yerleşimler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 7’nci maddesine göre nüfusu 10.000’in altında olan beldelerde dahi imar planı 
yapma zorunluluğunun bulunmaması kırsal alanın plansız bir şekilde ele alındığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.  
Isparta kırsal kesiminin önemli bir kısmını oluşturan köylerin yerleşik alanlarının yapılaşması 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 
27. maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 5. bölümünde yer alan hükümlere göre gerçekleştirilmektedir. Söz 
konusu hükümlere göre belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak 
konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların 
ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı 
tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi olmayıp, 
etüt ve projelerinin valilikçe (İl Özel İdaresi) incelenmesi sonrasında muhtarlıktan yazılı izin alınarak inşa edilmektedir. Köy 
yerleşik alanı dışında ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6’ncı Bölüm hükümlerine göre Çevre Düzeni Planı hükümleri, 
havza koruma bantları içerisinde kalan alanlarda Eğirdir Gölü Özel Hükümleri ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri 
dikkate alınarak ruhsatlandırmak suretiyle yapı inşa edilebilmektedir. 

Belediye ve mücavir alan dışındaki köylerin yerleşik alanlarında ve dışında belgelerin kontrolleri, yapı projelerinin incelenmesi 
onayı, yapılara izin ve ruhsat verilmesi, binaların günümüz yapı tekniklerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak inşa 
edilmesinin denetimi, izinsiz ve ruhsatsız yapıların takibi gerekli yasal müeyyidelerin uygulanması gibi işlemler diğer imar 
hizmetleri ile birlikte Isparta İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak teknik personel ve altyapı yetersizlikleri 
sonucu iş, işlem ve denetimler istenilen seviyede gerçekleşmemektedir.

Binalar olası afetlerden en az düzeyde etkilenebilecek şekilde inşa edilmelidir. Isparta, Türkiye’nin deprem riski dağılım 
haritasında genel olarak birinci derece deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. İl, Isparta-Dinar-Çivril-Uşak deprem hattı 
üzerindedir. Sadece Sütçüler ve Yenişarbademli ilçelerinde ikinci derece ve Sütçüler’in doğu sınırındaki dar bir alanda üçüncü 
derece deprem riski bulunmaktadır. Isparta nüfusunun %93’ünden fazlası 1. derece deprem bölgesinde yaşamaktadır. 

Ayrıca bölgenin engebeli arazi yapısı ile bağlantılı  olarak ilde çok sayıda heyelan ve kaya düşmesi olayı da gerçekleşmektedir. 

II. Stratejik Önemi
Kırsal yerleşimlerin daha yaşanabilir mekânlar haline gelmesi için  afet risklerine karşı önlem alınması, doğal ve tarihi mirasın 
korunması, yapıların günümüz yapı tekniklerine, fen ve sağlık kurallarına uygun inşa edilmesinin takibi oldukça önemlidir.

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
10. KP Madde 304, 891, 901, 960, 1017, 1058, 1060, 1061, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069; Ulusal Deprem 
Stratejisi ve Eylem Planı Eksen B, Eksen C

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Isparta İl Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü, 
belediyeler.

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Kamu yatırımı, kırsal kalkınma projesi, mevzuat düzenleme, eşleştirme projesi, pilot/araştırma projesi

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun; 7269 sayılı Umumî Hayata 
Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, 
3194 sayılı İmar Kanunu, 442 sayılı Köy Kanunu; 2510/5543 sayılı İskân Kanunu; 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi 
Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu; 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu

VIII. Tedbir Hedefleri
1. Kırsal kesimde yaşayan halkın daha sağlıklı, düzenli ve güvenli bir çevrede yaşamasına katkı sağlanması
2. Olası afetlerin neden olacağı etkinin en aza indirilmesi
3. Afetlerin neden olduğu can ve mal kayıplarının azaltılması
4. Afet sonrası koordinasyon çalışmalarının etkinliğini sağlanması
5. Afet sonrası meydana gelen yıkımın neden olduğu sorunların en kısa sürede giderilmesi

IX. Faaliyetler
3.1.7.1. Olası Afetlere Karşı Zarar Azaltma Yöntemlerinin Uygulanması 
3.1.7.2. Olası Afet Sonrası Koordinasyon Çalışmaları 
3.1.7.3. Kırsal Alanda Yapıların Günümüz Yapı Tekniklerine, Fen ve Sağlık Kurallarına Uygun İnşa Edilmesi İçin Takip ve  
 Denetimlerin Artırılması

FAALİYET 3.1.7.1
OLASI AFETLERE KARŞI ZARAR AZALTMA YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Kitle
Doğal afetlere maruz kalma riski yüksek yerleşimler

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Afetler çok sayıda can ve mal kaybına neden olan toplum için göz ardı edilmemesi gereken doğal olayların başında 
gelmektedir. Türkiye’de her 9 ayda 1 hasar yapıcı deprem, yılda ortalama 25 su baskını ve 50 heyelan yaşandığı göz 
önünde bulundurulduğunda söz konusu afetlere karşı zarar azaltma yöntemlerine verilmesi gereken önem açık bir şekilde 
görülmektedir. 

Türkiye deprem riski dağılım haritasında Isparta genel olarak birinci derecedeki deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. İlde 
sadece Sütçüler ve Yenişarbademli ilçeleri ikinci, Sütçüler’in doğu sınırındaki dar bir alan ise üçüncü derece deprem kuşağında 
bulunmaktadır. Söz konusu deprem kuşağı üzerinde nüfus dağılımı incelendiğinde İl nüfusunun yaklaşık  %93’ünün birinci 
derece deprem bölgesinde yaşadığı görülmektedir. Bu durum İlde olası bir depreme karşı gerekli önlemlerin alınmasının 
gerekliliğini göstermektedir. 
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V. Alt Faaliyetler
1. İlçeler için bütünleşik tehlike haritalarının çıkarılması
2. Sel, çığ, kaya düşmesi ve heyelan tehdidi açısından riskli yerleşimlerin belirlenmesi
3. Yatağı dolan ve taşkın riski bulunan derelerin ıslah edilmesi 
4. Doğal afet gerçekleşmesi yüksek olan yerleşim yerlerinde yaşayan nüfusa ilk yardım ve sivil savunma temel   
 eğitimlerinin verilmesi
5. Risk alanlarındaki kamu görevlilerine ve yerleşik nüfusa, iyileştirme ve zarar azaltma eğitimleri verilmesi
6. Aktif ve pasif zarar azaltma metotlarının belirlenmesi ve uygulanması

VI. Sonuçlar
1. İhmalden kaynaklanan afet sayısının azalması
2. Afetler sonucu meydana gelen can ve mal kayıplarının azalması
3. Güvenli bir çevrenin oluşturulması
4. Yapılaşma denetimlerin artması ve konutların güvenli hale getirilmesi

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, DSİ 18. Bölge Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kaymakamlıklar, belediyeler, SDÜ, STK’lar.

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Afetlere karşı uygulanacak zarar azaltma yöntemlerinin yüksek maliyetli olması
2. Afetlerle ilgili idarelerin kurumsallaşma çalışmalarının zaman alması
3. Afet öncesi afete karşı hazırlıklı olma konusunda halkın yeterli ölçüde hassasiyet göstermemesi 
4. Kaynakların öncelikli olarak nüfus yoğunluğunun ve ekonomik yoğunluğun fazla olduğu yerleşim yerlerine ayrılması
5. Kurumlar arası koordinasyon problemleri

X. İzleme Göstergeleri
1. Oluşan doğal afet sayısı
2. Eğitim verilen yerleşim yeri sayısı
3. Afet risk verileri çerçevesinde uygulanan önlem sayısı
4. Islah edilen dere sayısı

FAALİYET 3.1.7.2
OLASI AFET SONRASI KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI 

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Kitle
Doğal afetlere maruz kalan yerleşimler

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Doğal afetlere maruz kalan yerleşim birimlerinde afetin neden olduğu yıkımın yol açtığı hasar, çeşitli kargaşa ve belirsizliklere 
neden olarak topluma sunulması gereken acil hizmetlerin sunulmasını aksatabilmektedir. Yaşanan afetler ulaşım ve 
haberleşmede sorunlara neden olabilmekte ve acil müdahalede bulunulması gereken afetzedelere etkili ve hızlı yardım 
yapılamamaktadır. Bu süreçte koordinasyon çalışmaları, afetin neden olduğu yaraların sarılması açısından büyük önem arz 
etmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. Kamu kurumları arasında etkin bir afet koordinasyon mekanizmasının kurulması
2. Ulaşım ağının açık tutularak afet bölgesi için gerekli lojistiğin sağlanması

VI. Sonuçlar
1. Afete maruz kalan vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi
2. Afet sonrası oluşabilecek sıkıntıları en aza indirerek, can ve mal kaybının azaltmaya yönelik uygulamalar   
 gerçekleştirilmesi
3. Afetin neden olduğu yıkımın en kısa sürede giderilmesi

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kaymakamlıklar, belediyeler, SDÜ, ilgili STK’lar.

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Afet sonrası yaşanan paniğin hızlı ve bilinçli karar vermeyi engellemesi
2. Afet sonrası kurumlar arası koordinasyonda sorun yaşama riski
3. Müdahale, destek, koordinasyon sağlayacak birimlerin afete maruz kalmış olabilmesi

X. İzleme Göstergeleri
1. Afet sonrası sosyal hayatın eski yaşam kalitesine döndürülebildiğinin kontrolü  
2. Afet anında can kaybının en aza indirilmesi için görevli ekipler tarafından gerçekleştirilen kurtarma operayonu sayısı
3. Afet anında yapılan müdahaleler sonrası afetzedelerin barınma, yiyecek, giyecek gibi temel ihtiyaçlarının   
 karşılanma oranı

FAALİYET 3.1.7.3
KIRSAL ALANDA YAPILARIN GÜNÜMÜZ YAPI TEKNİKLERİNE, FEN VE SAĞLIK 
KURALLARINA UYGUN İNŞA EDİLMESİ İÇİN TAKİP VE DENETİMLERİN ARTIRILMASI

I. Yeri
Köyler 

II. Hedef Kitle 
Köy yerleşik alanları
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III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Köylerin yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı 
gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy 
fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme 
binası gibi yapılar yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi bulunmamaktadır. Fakat söz konusu yapılara ait etüt ve projeler 
belediye ve mücavir alanlar dışındaki köylerde İl Özel İdaresince incelenip, muhtarlıktan yazılı izin alınarak bu yapılar 
inşa edilmektedir. Dolayısıyla yapıların muhtarlık izni ile yapılabilmesi, köy sayısının fazlalığı, köylerin dağınık olması, 
inceleme, denetim ve takip yetkisinin sadece İl Özel İdaresinde olması ve imar biriminde görevli teknik personel sayısının 
yeterli olmaması, yapıların günümüz yapı tekniklerine, fen ve sağlık kurallarına uygun inşa edilip edilmediğinin kontrolünü 
güçleştirmektedir.  

V. Alt Faaliyetler
1. İmar birimlerindeki teknik personel sayısının arttırılması
2. İmar yetkilerinin ilden ilçelere de yayılması
3. Uygulama ve denetimlerde gerekli araç ve gereçlerin temini
4. Başta köy muhtarları olmak üzere kırsalda yaşayan halkın belli bir program çerçevesinde yapılacak toplantılarla  
 bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi

VI. Sonuçlar
1. İzinsiz, kontrolsüz ve sağlıksız yapılaşmanın azalması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki köylerde İl Özel İdaresi, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde Belediyeler

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, köy tüzel kişiliği, muhtarlar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Köy sayısının fazla olması ve yeterli personel olmaması nedeniyle kontrollerin gerektiği gibi yapılamaması
2. İl merkezine uzak köylerde yaşayan vatandaşların ulaşım problemleri nedeniyle projelerinin kontrolü ve izin   
 işlemlerinden kaçınmaları
3. Muhtarların mevzuatın yerine getirilmesinde yaşadıkları sorunlar
4. Kırsal kesimde projesiz yapılaşmaya olan eğilim

X. İzleme Göstergeleri
1. İzinsiz ve denetimsiz yapılaşmada azalma
2. Projeli, projesine uygun ve kontrollü yapılan binalarda artış

ÖNCELİK 3.2
SOSYAL ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ

TEDBİR 3.2.1
YÖRESEL KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASINA İLİŞKİN ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ

I. Mevcut Durum
Geçmişten günümüze kadar oluşturulmuş eserler, insanların kültürel devamlılığını sağlamak için her zaman önemli olmuş ve 
bu eserler altında insanlar geleceğe yön vermiştir.  Korunan eserlerle kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması sağlanarak 
toplumların kendi değerlerinin dolayısıyla kendi kimliklerinin yaşatılması da sağlanmaktadır. 

Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri arasında geçiş konumunda olan Isparta İli, zengin bir kültürel birikime sahiptir. Isparta 
İlinin coğrafi yapısı, doğal ve tarihi zenginlikleri, mimarisi,  geleneksel yerleşim yerleri ve ayrıca somut olmayan kültürel 
miras kapsamına giren sözlü gelenekleri ve anlatımları, gösteri sanatları, toplumsal uygulamaları, ritüelleri ve şölenleri, doğa 
ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamaları, el sanatları geleneği ile öncelikli olarak korunması gereken unsurları barındıran bir 
şehirdir.

Bu açıdan yöresel kültürel mirasın korunması gerektiği bilinci insanlara aşılanmalıdır. Yöresel kültürel mirasımızın diğer 
kültür politikaları arasındaki yerini belirlemek, sanayi vb etmenlerden dolayı somut kültürel miraslara verebileceğimiz 
tahribatları değerlendirmek, kültürel mirasın kentsel yaşamla bütünleşmesini sağlamak, bilgi temelli toplumda kültürel 
mirasın ne olduğunu ya da nasıl olması gerektiğini ifade etmek ve kültürel mirasın korumasında halk katılımını arttırmak 
önem arz etmektedir.

II. Stratejik Önemi
Isparta İli, geçmişten günümüze kadar birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetlerin kültürel özellikleri 
kuşaktan kuşağa aktarımlar sonucu gerek somut gerekse somut olmayan kültürel miras ile günümüze kadar ulaşmıştır. 

Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinin kesişim noktası olması nedeniyle üç bölgenin kültürel özelliklerini taşımaktadır. 
Toroslarla çevrili olması nedeniyle Yörük kültürü yoğun olarak görülmektedir. Ayrıca paganizmden, tek tanrılı inanca kadar 
gelen süreçte inançların etkilerinin kültürel yaşamda görülebildiği bir şehirdir. 

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
10. KP Madde 145, 172, 286, 287, 288, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 859, 871, 872, 891, 943, 
961; Kırsal Kalkınma Planı Faaliyet 1.2.1.2, Faaliyet 1.2.1.4, Tedbir 1.2.3, Faaliyet 1.2.3.1,  Tedbir 2.1.2, Faaliyet 2.2.2.2, 
Faaliyet 3.1.1.2, Tedbir 3.1.6, Faaliyet 3.1.6.2, Faaliyet 3.2.1.1, Tedbir 4.2.3, Faaliyet 4.2.3.1, Tedbir 4.2.4, Tedbir 4.3.1 

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Isparta Valiliği, Isparta Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü (Halk Eğitim Müdürlüğü), Orman ve 
Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü, Isparta İl Özel İdaresi, Jandarma Bölge Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü,  ilçe ve belde belediyeleri, kaymakamlıklar

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Kamu yatırımı, hibe programı, kırsal kalkınma projesi

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, uluslararası fonlar
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VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
5448 Sayılı Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 2863 Sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Varlıkların Yenilenerek Korunması, 
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun, 4434 Sayılı Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi(Gözden 
Geçirilmiş)’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun, 4848 Sayılı Kanunla Kurulan Bakanlık Teşkilatının 
Görev Tanımlarında Bahsedilen Konular Hakkındaki yönetmelik ve mevzuatlar

VIII. Tedbir Hedefleri 
1. Ulusal envantere kayıtlı somut olmayan kültürel miras unsurlarından âşıklık geleneği, aşure günü, boğaz havaları,  
 hıdrellez, halıcılık, keçecilik, kilimcilik, nevruz, Uluborlu oyaları ve yağmur duası gibi geleneklerin kent belleği  
 içerisine dâhil edilerek korunması ve yaşatılması
2. Yöreye ait su ürünlerinin yok olmasının önlenmesi ve geliştirilmesi
3. Anıt ağaçların korunması
4. Tarihi yapıların, sivil mimarlık örneklerinin, sit alanlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması
5. Tarihi sokaklardaki kent dokusunun korunması
6. Taşınabilir kültür varlıkları kaçakçılığının önlenmesi
7. Yöresel kültürel mirasın korunmasını ilişkin yöre halkının bilinçlendirilmesinin sağlanması
8. Sanayileşmenin getirmiş olduğu çarpık kentleşme ile tarihi ve kültürel dokuların yok olmasının önlenmesi
9. Yöresel bölgelerde bulunan türbelerin, çeşmelerin, hanların, kervansarayların ve camilerin korunması ve gelecek  
 nesillere aktarılması

IX. Faaliyetler
3.2.1.1.  Kırsal Merkezi Yerleşimlerin Belirlenmesi
3.2.1.2.  Meri Mevzuat Çerçevesinde Yapılaşmanın Sağlanamadığı Mevcut Kadastral Parsellerin Fazla Olduğu Köylerde 
Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Yapılması
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FAALİYET 3.2.1.1 
KIRSAL MERKEZİ YERLEŞİMLERİN BELİRLENMESİ
I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Kitle
Kırsal yerleşim alanları

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Kırsal yerleşimlerin sayısının fazla ve dağınık olması kırsal yerleşim birimlerinin büyük çoğunluğunun nüfusunun az olması, 
bu yerleşimlere götürülen kamu yatırım ve hizmetlerinin etkinliği zayıflamaktadır. Kırsalda yaşayanların bir takım kamu 
hizmetlerini bağlı bulunduğu ilçede hatta ilde alma zorunluluğu, kırsal halkın bu hizmetlere ulaşmada yaşadığı güçlükler 
arasında yer almaktadır. Bu bağlamda öncelikli olarak kırsal alan tanımının kademelendirilmesi ve kırsal yerleşim birimlerinin 
ve bu yerleşim birimlerine götürülecek temel kamusal hizmetlerin, yerleşimlerin büyüklüklerine, statülerine ve azami faydanın 
sağlanabileceği coğrafi konumlarına göre belirlenmesi uygun olacaktır. Gelişmekte olan yerleşim bölgeleri ve çevresine 
hizmet sunma potansiyeli bulunan kırsal merkezi yerleşimler, belirlenen kamu hizmetlerini civar yerleşimlere sunacak ve 
böylece kırsal nüfusun kamu hizmetlerine erişimi hem kolaylaşacak hem de artacaktır. Ayrıca, kamu kurumları tarafından 
hizmet istasyonu olarak tercih edilen yerleşimlerin mümkün mertebe aynı yerleşimler olması sağlanacaktır.

V. Alt Faaliyetler
1. Kırsal yerleşim yerlerinin ekonomik ve sosyal ilişki ağlarına bağlı olarak kademelendirilmesi
2. Kamu hizmetlerinin en verimli sunulabileceği kırsal merkezi yerleşim yerlerinin belirlenmesi
3. Merkezde ilgili kurumlarla müşterek şekilde taslak çalışmanın hazırlanması
4. Yerelde oluşturulan komisyon marifetiyle listelerin sonlandırılması
5. Nüfus ölçeğine göre kırsal merkezi yerleşimlerdeki asgari hizmet standartlarının ve götürülebilecek kamu   
 hizmetlerinin belirlenmesi
6. Kırsal merkezi yerleşimlerdeki yatırım ve hizmetlerle ilgili izleme-bilgi sisteminin oluşturulması

VI. Sonuçlar
1. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların bir takım kamu hizmetlerini daha kolay almalarının sağlanması
2. Kamu hizmetlerinin sunumunda planlamanın sağlanması
3. Kamu hizmetlerinde maliyet etkinliğinin artması
4. Kamu hizmetleri sunumunda sürekliliğin sağlanması
5. Kamu hizmetlerine erişimin ve bilgilenmenin kolaylaşması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Isparta Valiliği (Mahalli İdareler Müdürlüğü)

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Tüm kamu kurum ve kuruluşları

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Kırsal merkezi yerleşimlerin tespit kriterleri ve oluşturulacak hizmet birimleri üzerinde uzlaşı sağlanamaması
2. İl çevre düzeni planlarıyla uyumun sağlanamaması
3. Kamu kurumlarınca uygulamada merkez seçilen yerleşimlerin göz ardı edilmesi
4. Kurumlar arasında kırsal alan kavramı üzerinde uzlaşının olmaması

5. Merkez seçilen yerlerin, kırsal yerleşim halkı tarafından benimsenmeyerek kırsal merkezi yerleşimleri kendilerince  
 uygun gördükleri mevkilerde oluşturma gayreti içerisine girmeleri

X. İzleme Göstergeleri
1. Kırsal merkezi yerleşimlerin yeri olarak ilan edilen yerleşim sayısı
2. Kırsal merkezi yerleşim birimlerinde sunulan hizmet sayısı

FAALİYET 3.2.1.2
MERİ MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE YAPILAŞMANIN SAĞLANAMADIĞI MEVCUT 
KADASTRAL PARSELLERİN FAZLA OLDUĞU KÖYLERDE NAZIM VE UYGULAMA İMAR 
PLANLARININ YAPILMASI

I. Yeri
Köyler

II. Hedef Kitle
Kırsal yerleşik alanları

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Köylerin yerleşik alanlarında İmar Kanunu ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yapı yapılabilmektedir. Kırsal alanlar 
planlı alanlar olmadığı için yerleşimi oluşturan parseller farklı ebat ve konumdadırlar. Ancak tüm parseller için aynı mevzuat 
hükümleri uygulanmaktadır. Köylerde yapılacak binaların 2 kat 6,5 metreyi geçmemesi, taban alan katsayısının 0,40 olması 
gibi hükümler yüz ölçümü ne olursa olsun her parsel için yani yerleşik alanın tümü için geçerlidir. Dolayısı ile 300 m2’lik bir 
arsaya 120 m2 taban alanı olan bir bina yapılabilirken bu oran 200 m2’lik bir parselde 80 m2’ye düşmektedir. Daha da önemlisi 
kadastro paftasında mevcut kamuya ait bir yola cephesi olmayan parsellere mevzuat gereği yapı izni verilememektedir. Bazı 
köylerde bu tür parsellerin fazlalığı vatandaşları mağdur etmektedir.  Bu durum mevcut kadastral parsellerin fazla olduğu 
köylerde nazım ve uygulama imar planlarının yapılması ile çözülebilecektir. Yukarıda sözü edilen olumsuzluklara en fazla 
maruz kalan Isparta merkezine bağlı Aliköyü, Küçükhacılar, Büyükhacılar ve Gelincik Köyleri’nde nazım ve uygulama imar 
planları yapılmıştır.

V. Alt Faaliyetler
1. Mevcut parsellerin durumu itibarı ile yapılaşmanın en fazla olumsuz etkilendiği köylerin tespiti 
2. İmar planı ile çözüme ulaşılabilirliğin incelenmesi
3. Belirlenen köylerde imar planı yapımı gerekliliğinin anlatılması

VI. Sonuçlar
1. Plansız haliyle yapı iznine uygun olmayan parsellerin imar planı ile yapılaşmaya uygun düzenli arsalar haline gelmesi 
2. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların memnuniyetinin artması
3. Planlı bir yerleşme deseninin oluşması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki köylerde il özel idareleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler
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VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Çevre ve İl Müdürlüğü, köy tüzel kişiliği, muhtarlar, özel harita mühendisleri, bölge ve şehir plancıları

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Planlama maliyetlerinin yüksek olmasına bağlı olarak ödeneklerin yetersiz olması
2. İmar biriminde görevli takip ve kontrol eleman sayısının sınırlı olması
3. İnşa edilecek yapılara ruhsat gerekeceğinden etüt ve proje masraflarının artması
4. Planlama sonucu etüt ve proje masraflarının artması, parsellerin kısmen düzenleme ortaklık paylarına ve yola terk  
 edilmesi sonucu eski yüz ölçümlerini kaybetmeleri gibi planlama sonucu ortaya çıkacak yeni durumlara muhtar ve  
 köy halkının olumsuz bakması.
5. Yüz ölçümü küçük parsellerin sayısının fazla olması ve köylerdeki mevcut yapılaşmanın karmaşık, fazla iç içe   
 düzensiz olması nedeniyle planlamanın güçleşmesi

X. İzleme Göstergeleri
1. Mevzuattan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi için nazım ve uygulama imar planı yapılan köy sayısı

TEDBİR 3.2.2
SPOR VE SANATSAL FAALİYETLER ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

I. Mevcut Durum
Kırsal alanda en önemli eksiklerden birisi de spor alanları, spor sahaları ve çocuklar için çocuk oyun alanlarının yeterli sayıda 
olmamasıdır. Özellikle gençlerin sağlıklı gelişimleri için son derece önemli olan spor yapma imkânının yetersiz olması ve 
çocuklar için oyun alanı ve donatıları bakımından kırsal alanlara yeterli önemin verilmemiş olması büyük bir eksiklik olarak 
göze çarpmaktadır. Kırsal alanlarda mevcut spor tesislerinin yetersizliği, spor faaliyetlerinin rahatça yapılacağı donanımların 
olmaması (yürüyüş aleti, bel çalışma, mekik, bacak açma, ağırlık kaldırma v.s. gibi basit park aletleri yetersizliği), spora teşvik 
edici çalışmaların eksik olması kırsal alanda spor alt yapısının yetersiz olmasına neden olmuş, yetenekli genç ve çocukların 
sahip oldukları potansiyelin farkında olmalarına engel olmuştur. Ayrıca okullarda spor ile ilgili genellikle teorik bilgilerin 
verilmesi sporla ilgili uygulamaların sınırlı olması, öğrencilerdeki enerjinin ve spor merakının gelişmesini engellemiş spor 
salonlarının olmaması da sporun uygulamalı olarak yapılamamasına neden olmuştur. Erken çocukluk eğitiminden başlamak 
üzere tüm eğitim kademelerinde spor eğitiminin yeniden düzenlenmesi, yörede yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı ve dinamik 
yaşamaları için sporun bir tutku haline getirilmesine yönelik çeşitli yarışma ve etkinliklerin düzenlenmesi,  kırsal alanda 
yaşayan halkımıza yönelik spora teşvik edici tedbirler alınması, gerekli fiziki ve beşeri altyapı imkânlarının oluşturulması 
kırsal kesimlerde sporun ve spor alt yapısının gelişmesi için oldukça elzemdir. Bunun yanında spor alt yapısının iyileştirilmesi 
için çeşitli dönemlerde birim faaliyet raporları hazırlanarak alınan tedbirlerin hangi ölçüde katkı sağladığı belirlenmelidir. 
Belde ve köy ölçeğindeki kırsal yerleşimlerde yaşayan herkese sağlıklı yaşam için spor yapma imkânı sağlamak ve genç 
nüfusun boş zamanlarını sporla değerlendirilmesine olanak vermek üzere tip spor alanlarının oluşturulması yine kırsal 
yerleşimlerin cazibesini artıracaktır.

II. Stratejik Önemi
Kırsal yerleşimlerde yaşayan nüfusun yaşam kalitesinin artırılmasında altyapı yatırımları kadar üstyapı yatırımlarının da payı 
vardır. Birtakım sosyal faaliyetlerin (sanat, spor, müzik, tiyatro, düğün, kermes vb.)düzenlenmesi için ihtiyaç duyulan üstyapı 
donatılarının temin edilmesi, vatandaşların sosyal ilişki ağlarını güçlendirmelerine ve iletişim becerilerini geliştirmelerine 
imkân vermektedir.

Kırsal alanlarda alt yapı ve üst yapı kalitesinin artırılması bu alanlarda yaşayanların yaşam kalitesinin artırılması açısından 
oldukça önemlidir. Söz konusu imkânların artırılması kırsal alanda, insanlar arası iletişimin ve sosyal gelişimin artırılmasına 
katkı sağlayacaktır. Alt yapı ve üst yapı ile birlikte sosyal donatıları tamamlanmış kırsal alanların yaşam kalitesinin de 

yükseleceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca kırsal alanda yaşayan halkımızın ve gençlerimizin spora olan ilgilerini 
artırmak ve sporu daha geniş kitlelere ulaştırmak için sporu tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak oldukça elzemdir. Bunun için 
okullarda çeşitli spor branşlarında teorik ve uygulamalı dersler verilerek, gençlerin ilgisi bu yönde geliştirilmelidir. Bunun 
yanında kırsal alanda spor tesislerinin yetersiz kaldığı durumlarda, okullarımızda bulunan spor salonlarının kullanımı daha 
etkin hale getirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması spor alt yapısının gelişmesine katkı sağlayacaktır.

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
10. Kalkınma Planı Madde 145-146-269-337-341-342-344

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü, Isparta İl Özel İdaresi, köylere hizmet götürme birlikleri, kaymakamlıklar, yerel 
yönetimler

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Kamu yatırımı, hibe programları, kırsal kalkınma projesi, envanter çalışması, mevzuat düzenleme, KÖY-DES projeleri

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, çeşitli hibeler ve uluslararası fonlar

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
3194 sayılı İmar Kanunu Md 44/b; 5393 sayılı Belediye Kanunu; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu; 3289 sayılı GSGM 
Teşkilat Kanunu

VIII. Tedbir Hedefleri
1. Yerel kalkınma kapasitesinin güçlendirilmesi için ihtiyaç duyulan fiziki mekânların artırılması
2. Kırsal yerleşimlerin üstyapı kalitesinin artırılması
3. Kırsal yerleşimlerde boş zaman faaliyetleri için gerekli altyapının artırılması
4. Spor alanları ve spor sahaları ihtiyaç envanterinin çıkarılması
5. Tip projelerin hazırlanması
6. Mevcut spor tesis ve spor alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması
7. Sporun yaşam biçimi haline getirilmesi
8. Yetenekli ve başarılı sporcuların tespit edilmesi ve yerleştirilmesi
9. Gençliğe yönelik çeşitli branşlarda yarışmalar ve spor organizasyonlarının düzenlenmesi
10. Spor tesisi sayısının artırılması
11. Okullarda spora yönelik teorik bilginin yanında uygulamalı derslere önem verilmesi ve gençlere spor merakının 

aşılanması
12. Kırsalda bulunan eğitim kurumlarının spor tesisi, spor sahası ve spor malzemesi bakımından yeterli hale getirilmesi 

IX. Faaliyetler
3.2.2.1. Spor Altyapısının Oluşturulması
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FAALİYET 3.2.2.1
SPOR ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI

I. Yeri
Belde ve köyler

II. Hedef Kitle
Kırsal nüfus

III. Süresi
60 Ay
IV. Gerekçesi
Toplumsal yapıların farklılaşmasıyla paralel olarak spora verilen önem ve spor yapma alışkanlıkları da farklılaşabilmektedir. 
Sporun sıklıkla ve yaygın olarak yapıldığı bir yapının oluşması için, sporun toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması ve 
teşvik edici bir spor kültürünün oluşturulması gerekmektedir. Isparta’da 12 ilçe merkezinin 10’unda spor salonu, sahası ve 
tesisleri bulunmaktadır. İlin köy ve kasabalarında doğa ile iç içe yaşayan çocuk, genç ve yetişkinlere ilgi, beceri ve yaşam 
alanlarına uygun, doğada yapılabilecek binicilik, yürüyüş, trekking gibi sporların yanında saha ve salon sporlarının tanıtımının 
yapılması, eğitim almalarına yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca spor ve oyun alanlarının kurulması, ve 
bu alanlar hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılarak çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve kültürel gelişimlerine katkı 
sağlanması son derece önemlidir. Yerel yönetimlerin imar planlarında, bölgelerinde yasayan çocuk, genç ve yetişkinler için 
spor aktiviteleri yapabilecekleri uygun alanlara yer verilmesi,   spor yapmaya teşvik edici sportif alanların oluşturması, sporun 
gelişmesine önemli düzeyde katkı sağlayacaktır.   Sportif faaliyetlerin yer aldığı alanlarda çalıştırıcı bulundurulması, özelikle 
de çocukların zamanlarının büyük bir kısmını geçirdiği ilköğretim okullarında spor saha ve malzemelerinin yaygınlaştırılması, 
sporun teşvik edilmesi, beden eğitimi ve spor dersleri ile sertifikalı spor adamlarının sayıların arttırılması önemli gereklilikler 
arasında yer almaktadır.

V. Alt Faaliyetler
1. İlçe merkezlerinde açılan ve ücretsiz olarak düzenlenen spor merkezleri ve spor okullarına çocukların katılımlarının  
 sağlanması için yerel yönetimler tarafından ulaşım hizmetlerinin sağlanması
2. Çocuk ve gençleri spor yapmaya teşvik edici sportif rekreasyon alanlarının oluşturulması ve bu alanlarda antrenör  
 bulundurulması yönünde yerel yönetimler tarafından çalışmalar yapılması
3. Yerel yönetimlere, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe müdürlüklerince spor aktivitelerinin geliştirilip   
  yaygınlaştırılması konusunda danışmanlık desteği sağlanması
4. Tüm belediyeler ve İl Özel İdaresi’nde “Spor Birimi” oluşturulmasının teşvik edilmesi
5. Beden eğitimi ve spor dersleriyle ilgili müfredat programlarının çocukların ve gençlerin gelişim düzeyleri ve   
 beklentileri göz önünde bulundurularak düzenlemesi
6. Fiziksel aktivitenin çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve psiko-sosyal gelişimlerine olan katkıları konusunda  
 ailelerin bilinçlendirmesinin sağlanması yönünde çalışmalar yürütülmesi
7. Kırsalda bulunan eğitim kurumlarını spor tesisi, spor sahası ve spor malzemesi bakımından yeterli hale getirmek  
 için çalışmalar yapılması
8. Yerel yönetimlerin spor kulübü kurmaları, spor adamları istihdam ederek çalıştırmaları, yaz ve kış okulları gibi spor  
 organizasyonları düzenlemelerinin sağlanması
9. Kırsalda spor adamlarının sayılarının artırılması amacıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce işbirliği ile  
 antrenör ve hakemlik kurslarının açılması 
  
VI. Sonuçlar
1. Halkın daha bilinçli bir spor kültürüne sahip olması, düzenli spor yapma alışkanlığı kazanması ve spordaki   
 tesisleşmeye katkı sağlanması
2. Her yaştan insanın spor aktivitelerine katılmalarını teşvik ederek, sağlıklı nesillerin yetişmesinin sağlanması 

3. Kırsalda çocuk ve gençleri spor alanında eğitecek uzman ve nitelikli teknik elemanların sayılarının artırılması 
4. Spor ve egzersiz yapılabilecek alan sayısının arttırılması 

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Isparta İl Özel İdaresi

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, belediyeler, köylere hizmet götürme birlikleri, STK’lar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Talep eden yerleşimlerde yeterli yerleşik nüfusun olmaması
2. Köy ve kasabada yaşayan çocuk, gençlerin yaşam koşulları, spora bakış açısı ve ilgisi 
3. Kırsal nüfusun yaş ve cinsiyete göre spor ve açık hava faaliyeti taleplerinin farklılaşması

X. İzleme Göstergeleri
1. Spor, egzersiz ve rekreasyon alanlarının sayıları
2. İlçe genelinde müsabaka şeklinde düzenlenen spor oyunları çeşidi sayısı
3. Spor ve egzersiz yapanların sayısı 
4. İl Spor Merkezi çalışmalarına katılan çocuk ve genç sayısı
5. Yerelde spor ve alt yapılarının gelişimleri ile ilgili çalışma ve faaliyet sayıları 
6. Yerelde spor kulübü ve spor adamlarının sayıları
7. Yerel yönetimler, İl Özel İdare tarafından yapılan spora yönelik teşvik, kaynak aktarma, destek, yardım ve finansal  
 çalışmaların sayısı
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TEDBİR 3.2.3
ATIL KAMU BİNALARININ KALKINMA FAALİYETLERİ İÇİN YENİDEN DÜZENLENMESİ

I. Mevcut Durum
Isparta ili dâhilinde mülkiyeti Hazineye ait olup, üzerinde bina olan toplam taşınmaz sayısı 682 adettir. Bu taşınmazlar 
üzerinde bulunan binaların 636 adedi kamu hizmeti görülmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarına tahsislidir. Geriye kalan 
46 adet taşınmaz üzerinde bulunan binalar ise eskiden tahsisli iken kullanım imkânı ve durumu bulunmaması nedeniyle 
tahsisleri kaldırılan eski köy okulu binaları, sağlık evi binaları ve ziraat binalarıdır. Binaların mevcut durumlarının yıpranmış 
olması nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınacak rapor sonrasında kullanma imkânı olacak binalar için esaslı 
onarımların yapılması gerekmektedir.

Atıl durumda olduğu değerlendirilen binaların bulunduğu yerler ise; İlimiz Merkez İlçesi Kuleönü Beldesi’nde 1 adet, Küçük 
Hacılar Köyü’nde 1 adet, Yakaören Köyü’nde 2 adet; Aksu İlçesi Koçular Köyü’nde 2 adet, Yaka Köyü’nde 2 adet, Yakaafşar 
Köyü’nde 1 adet, Yılanlı Köyü’nde 1 adet; Atabey İlçesi Merkez Mahallesi’nde 1 adet, İslamköy Köyü’nde 1 adet; Keçiborlu 
İlçesi Senir Beldesi’nde 2 adet, Aydoğmuş Köyü’nde 4 adet,  Kılıç Köyü’nde 2 adet, Kozluca Köyü’nde 2 adet; Sütçüler İlçesi 
Çandır Köyü’nde 1 adet, Kesme Köyü’nde 1 adet; Yalvaç İlçesi Hüyüklü Beldesi’nde 2 adet, Aşağı Kaşıkara Köyü’nde 1 
adet, Bağkonak Köyü’nde 2 adet, Çetince Köyü’nde 3 adet, Koruyaka Köyü’nde 1 adet, Kozlucay Köyü’nde 2 adet, Körküler 
Köyü’nde 2 adet, Kumdanlı Köyü’nde 2 adet, Sağır Köyü’nde 1 adet, Sücüllü Köyü’nde 3 adet,  Tokmacık Köyü’nde 1 adet, 
Yukarı Kaşıkara Köyü’nde 1 adet ve Yukarı Tırtar Köyü’nde 1 adettir. 
  
II. Stratejik Önemi
Gelişmekte olan ülkelerde kamusal kaynakların kullanımında maksimum verimi elde etmek, kalkınmanın sağlanması için 
üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Kamusal kaynaklardan biri de kamuya ait binalardır.   Atıl durumda olduğu 
değerlendirilen kamu binalarının kullanılması kaynak israfının önüne geçilmesi açısından önem arz etmektedir.   

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
10. Kalkınma Planı 447-534

IV. Sorumlu Kuruluşlar 
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem 
Kamu yatırımı, hibe programları, pilot/araştırma projesi, envanter çalışması

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, AB fonları, uluslararası fonlar

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
10. Kalkınma Planı 

VIII. Tedbir Hedefleri
1. Kamusal kaynakların israfının önüne geçilmesi
2. Kırsal alandaki taşınmazların değerlendirilerek yerel halkın hizmetine sunulması

IX.      Faaliyetler
3.2.3.1. Atıl Kamu Binalarının Yeniden Kullanıma Açılması

FAALİYET 3.2.3.1
ATIL KAMU BİNALARININ YENİDEN KULLANIMA AÇILMASI

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Kitle
Atıl kamu binasına sahip kırsal yerleşimler

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Kırsal bölgelerde eğitim, sağlık gibi çeşitli hizmetlerin sunumu için kamu binalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Çeşitli kamu 
kurumlarına ait olan bazı binalar o bölgede hizmet sunulma olanağı kalmadığında kapatılarak, atıl bir şekilde beklemekte ve söz 
konusu yapıdan yararlanılamamaktadır. Kırsal yerleşimler kullanılabilir bina yönüyle kentsel alanlara göre daha dezavantajlı 
durumdadır. Bu nedenle kırsal kesimde atıl kamu binalarının tespit edilerek ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlara, protokol 
yapılarak devredilmesi kaynak israfının önüne geçilmesini sağlayarak bu binaların yerel halkın ihtiyaçları doğrultusunda 
değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır.
V. Alt Faaliyetler
1. Devredilebilecek nitelikte olan atıl kamu binaları envanterinin çıkarılması
2. Kırsal kesimde binaya ihtiyaç duyan kamu kurumlarının bina ihtiyaç envanterini çıkarması
3. Atıl binaların bakım-onarım ve deprem güçlendirme maliyetlerinin tespit edilmesi
4. Atıl binaların protokol yapılarak ihtiyaç duyan kurumlara naklinin sağlanması

VI. Sonuçlar
1. Kırsal kesime sunulacak hizmetlerde karşılaşılan mekân sorunun giderilmesi
2. Kaynak israfının önüne geçilmesi

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
İÇİB, kaymakamlıklar

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Defterdarlık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, 
Isparta İl Özel İdaresi, kaymakamlıklar, belediyeler, köy muhtarlıkları

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Atıl kamu binalarının devrinde kurumlar arasında mülkiyet sorunu yaşanması
2. Atıl kamu binalarının deprem güçlendirme ve restorasyon maliyetinin yüksek olması
3. Kullanılabilir nitelikte bina sayısının az olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Atıl kamu binası sayısı
2. Yeniden kullanım için protokol imzalanarak devredilen atıl kamu bina sayısı
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STRATEJİK AMAÇ 4
ISPARTA KALKINMA PLANI (2014-2019)

Kırsal Toplumun Beşeri Sermayesinin
Geliştirilmesi ve Yoksulluğun Azaltılması
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3.4. Kırsal Toplumun Beşeri Sermayesinin Geliştirilmesi ve Yoksulluğun Azaltılması

3.3. KIRSAL TOPLUMUN BEŞERİ SERMAYESİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve 
YOKSULLUĞUN AZALTILMASI
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ÖNCELİK 4.1 
BEŞERİ SERMAYENİN GELİŞTİRİLMESİ

TEDBİR 4.1.1 
ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM HİZMETLERİNE ERİŞİMİN KOLAYLAŞTIRILMASI

I. Mevcut Durum
Kırsal kesimde faal okul sayısının azalması, taşımalı eğitimin yaygınlaşması, ilköğretime geç kayıtlar, okul terkleri, kız 
çocuklarının eğitime erişiminin erkeklere kıyasla düşük olması ve öğretmen temininde yaşanan güçlükler tüm örgün eğitim 
süreçlerindeki okullaşma oranlarının artmasını engelleyen başlıca sorunlardır.

Isparta ili 2013-2014 öğretim dönemi sonunda okul öncesi 5 yaş okullaşma oranı kızlarda %62,65; erkeklerde %65,46 olarak 
gerçekleşirken, ilköğretimden mezun olan öğrenciler içinde kızların oranı Isparta genelinde %48,9 iken, kırsal kesimde bu 
oran %26,5’e kadar düşmektedir.      
      
İlimizde yaygın eğitim faaliyetleri 12 halk eğitim merkezi,  3 mesleki eğitim merkezi ve 1 TUREM eğitim merkezi olmak 
üzere Hayat Boyu Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 16 kurumca yürütülmektedir.

İlimizde yaygın eğitim kurumlarının hayat boyu eğitime katılım istatistiklerine göre, hayat boyu eğitime katılım, Türkiye’de 
ortalama %3,1, bölge olarak (Antalya-Burdur-Isparta) %7,8’dir. Isparta il nüfusuna göre hayat boyu eğitime katılım oranı ise 
%11,8’dir. Bu oran OECD ülkelerinde ortalama  % 9 dur. Kurslarımıza Eylül 2013-Mart 2014 tarihi itibariyle yaklaşık 49500 
kişi katılmıştır. Ayrıca İlimizde yaklaşık 7916 öğrenci açık ilköğretim ve açık lisede eğitim görmektedir. Bunlarla birlikte 
İlimizde 57416 kişi halk eğitim merkezlerinden faydalanmaya devam etmektedir.  Bu da yüzdelik olarak il nüfusunun 13,7 
sine tekabül etmektedir.  

Bunun yanı sıra Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı meslek liselerimizce yaygın eğitim kursları açılmaktadır.

Isparta ilinde ilköğretimde okullaşma oranı yüzde 100’lere ulaşmışken, bu oran ortaöğretimde yüzde 60’lar seviyesine 
gerilemektedir. 2000’li yıllarda okullaşma oranlarında genel anlamda iyileşme olmakla birlikte, bölgeler ve kır-kent 
arasındaki farklar önemini korumaktadır. Isparta genelinde ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 22 iken, bu 
oran kırsal kesimde 14’dür. İlimizde kırsal kesimde örgün eğitim hizmetlerinde hedeflenen başarıya ulaşılmıştır. Eğitimin ileri 
kademelerindeki başarıyı olumlu etkilediği bilinen okul öncesi eğitimde ise, okullaşma oranı yüzde 41’lere ulaşmıştır.

II. Stratejik Önemi
Kırsal yerleşimlere götürülen eğitim hizmetlerinin kapsamı ve niteliği, kırsal kesimde sürdürülebilir yaşam koşullarının 
temini bakımından önem arz etmektedir. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın meslek sahibi kişiler olarak yetiştirilmesi, 
sosyal ve ekonomik konumlarının iyileştirilmesi, bireysel yetkinliklerinin artırılması, toplumsal karar alma süreçlerine daha 
aktif katılmaları ve dünyada yaşanan değişime uyum sağlamaları örgün eğitim hizmetlerine erişim düzeyleri ile yakından 
ilişkilidir. Bu nedenle, kırsal kesimde kalkınma çabalarının başarıya ulaşması ve başlatılan faaliyetlerin sürdürülebilirliği 
açısından kırsal nüfusun genel eğitim düzeyinin artırılması çok büyük önem arz etmektedir.

Kırsal kesimde yaşayan bireylere “yaşam boyu eğitim” yaklaşımıyla mevcut yaygın eğitim hizmetlerinin etkinleştirilmesi 
gerekmektedir. Başta okuma-yazma kursu olmak üzere, beceri geliştirme, meslek edindirme ve sosyal katılımı güçlendirmeyi 
amaçlayan kursların düzenlenmesi kırsal kesimde yaşam düzeyi ve kalitesinin yükseltilmesi açısından büyük önem 
taşımaktadır. Yaygın eğitim faaliyetleri ile kırsal nüfusun örgün eğitim hizmetlerine erişimindeki güçlüklerden kaynaklanan 
sorunların kısmen de olsa telafisi mümkündür.

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
10. KP Madde 139, 141, 157,1014, Ulusal Kırsal Kalkınma Planı

IV. Sorumlu Kuruluşlar
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Kamu yatırımı, mevzuat düzenleme, pilot/araştırma projesi

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, uluslararası fonları

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu; 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun; 4306 
sayılı Zorunlu İlköğretim ve Eğitim Kanunu

VIII. Tedbir Hedefleri
1. Kırsal kesimde örgün eğitim hizmetleri kalitesinin artırılması
2. Ortaöğretim kademesinde okullaşma oranının artırılması

IX. Faaliyetler
4.1.1.1. Kırsal Kesime Yönelik Eğitim Stratejisinin Hazırlanması
4.1.1.2. Ortaöğretim Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi

FAALİYET 4.1.1.1
KIRSAL KESİME YÖNELİK EĞİTİM STRATEJİSİNİN HAZIRLANMASI

I. Yeri
Kırsal kesimdeki köyler,  kasabalar ve ilçeler

II. Hedef Kitle
Kırsal kesimdeki örgün eğitim çağındaki nüfus ve örgün eğitim kurumları

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Kırsal kesimde yaşayan nüfus oranı sürekli göç verilmesinden dolayı azalmaktadır, bunun önüne geçilmesi için örgün eğitim 
hizmetlerinin planlanması önem arz etmektedir. Kırsal kesimdeki koşulların ve ilçeler arası gelişmişlik farklarının yeteri kadar 
dikkate alınmaması nedeniyle hedeflenen sonuçlara tam olarak ulaşılamamakta ve okullaşma oranları ilçelerde, il merkezlerine 
göre düşük kalmaktadır. Yerel ihtiyaçlar ve koşullar ışığında tüm örgün eğitim kademelerindeki (okul öncesi, ilköğretim 
ve orta öğretim) hizmetlerin entegre bir şekilde planlanması ve etkinleştirilmesi durumunda örgün eğitimde okullaşma 
oranları artabilecektir. Bu bakımdan taşımalı eğitim, birleştirilmiş sınıflar uygulaması gibi mevcut politika araçlarının gözden 
geçirilerek, ilçelerin özelliğine göre mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının fazlalaştırılmasına yönelik çalışmaların 
artırılarak,  örgün eğitim hizmetleri sunumunda yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
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V. Alt Faaliyetler
1. Strateji hazırlıkları için il merkezi ve ilçeler bazında çalıştayların düzenlenmesi
2. Hizmet sunumunda aksayan yönlerin tespiti ve yeni hizmet sunum modellerinin geliştirilmesi
3. Yöresel ekonomik faaliyetler dikkate alınarak ortaöğretimde okul türlerinin belirlenmesi
4. İklim, arazi yapısı ve yerleşme deseninin okul yeri tercihlerinde dikkate alınması
5. Kırsal kesime yönelik örgün eğitim istatistiklerinin ilçeler bazında derlenmesi
6. Okullaşma oranlarının düşük olduğu ilçelere yönelik yatırım ve hizmetlerin artırılması
7. Örgün eğitimin önemiyle ilgili, anne-baba odaklı farkındalık faaliyetlerinin düzenlenmesi
8. Gezici anaokulları uygulamasının yaygınlaştırılması
9. Öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfedebilmesi için okullardaki fiziki imkânların geliştirilmesi
10. Kamu-STK işbirliğinde, ilköğretim öğrencilerinin yerel sosyal sorumluluk projeleri uygulaması
11. Eğitim personeli için yerleşim yerlerine göre kademeli teşvik unsurlarının geliştirilmesi
12. MYO’lar ile orta öğretim kurumları arasında işbirliği imkânlarının yaratılması
13. İlçe milli eğitim müdürlüklerinin idari ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesi

VI. Sonuçlar
1. Eğitim harcamalarında kaynak etkinliğinin artması
2. Örgün eğitim kademelerindeki okullaşma oranlarının artması
3. Kırsal kesimde genel eğitim seviyesinin yükselmesi

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Isparta Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
İl Özel İdaresi, belediyeler, kaymakamlıklar, ilgili sivil toplum kuruluşları

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Mevzuattan kaynaklanan kısıtlar
2. Geliştirilecek yeni modellerin maliyetlerinin öngörülememesi
3. Kırsal yerleşim birimlerinin sürekli göç vermesiyle nüfusun azalması

X. İzleme Göstergeleri
1. Kırsal kesimindeki ilköğretim ve ortaöğretim okullaşma oranları
2. Örgün eğitim kurumlarının yürüttüğü ve/veya katıldığı sosyal nitelikli proje sayısı

FAALİYET 4.1.1.2
ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

I. Yeri
Isparta ilçe merkezleri ve beldeler

II. Hedef Kitle
Ortaöğretime devam etme oranının düşük olduğu ilçeler

III. Süresi
48 Ay
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IV. Gerekçesi
Örgün eğitim hizmetlerinin planlanmasında ve sunulmasında belirli hedeflere ulaşılamamaktadır. Özellikle kırsal kesimde 
ilköğretimi bitiren öğrencilerin ortaöğretime devam oranı şehir merkezlerine kıyasla çok düşüktür. Söz, kız çocuklarının 
okullaşma oranına geldiğinde kırsal kesimdeki bu oran çok daha fazla düşmektedir.  Tüm bu sebeplerden dolayı ortaöğretime 
devamlılığın sağlanması okullaşma oranlarının özellikle kırsal kesimlerde artırılması ve okuyan, öğrenen, araştıran bir gençlik 
oluşturulması amacıyla belli projelerin ve teşvik unsurlarının geliştirilmesi gerekmektedir.

Bölgelerin iş kolu ile ilgili tarım, maden, inşaat gibi alanlarda meslek liseleri, ÇPL ve  mesleki eğitim merkezlerinde Milli 
Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak, programlar geliştirilerek iş koluyla ilgili bölümler açılmalı ve eğitimli bireyler 
yetiştirilmeli.

V. Alt Faaliyetler
1. Isparta’da ortaöğretimde okullaşma oranının düşük olduğu ilçelerin tespit edilmesinin ardından okullaşma oranının  
 düşük olmasının gerekçelerinin tespiti için anket çalışmalarının yapılması ve bunların değerlendirilmesi
2. Taşımalı eğitime ihtiyaç duyulan yörelerin tespit edilmesi, taşımalı eğitim uygulanması için yasal değişikliğin   
 yapılması amacıyla çalışmaların sürdürülmesi
3. Ortaöğretim öğrencileri için ilçelerde gerekli barınma olanaklarının artırılması ve bu öğrencilere, hafta sonları 
 evlerine gitmeleri için ücretsiz ulaşım imkânının sağlanması
4. Ortaöğretimde yoksul ve başarılı öğrencilere yönelik burs kaynaklarının araştırılması devlet destekli burs   
 kaynaklarının tespiti ve konuyla ilgili  dernekler veya  yardım kuruluşları vasıtasıyla ekonomik destek sağlanması
5. Kız çocuklarını okula göndermek istemeyen aileler ile görüşülerek çocuklarını okula göndermeme gerekçelerinin  
 tespit edilmesi ve çözüm önerilerinde bulunulması
6. Bölgelerin iş kollarının tespit edilmesi
7. Belirlenen iş kollarının Milli Eğitim Bakanlığınca ders programlarının hazırlanması ve hazırlanan ders   
 programlarını okutacak eğitmenlerin belirlenmesi
8. Bölgede yaygın iş kollarına göre diploma ve sertifika programlarının düzenlenmesi
9. Yaz projelerinin düzenlenerek başarısı düşük öğrencilere derslerindeki eksiklikleri gidermelerinde destek olunması
10. Yılbaşında seviye belirleme sınavlarının düzenlenmesi ve dönem içinde başarı seviyesi düşük öğrencilere yönelik  
 kursların açılması
11. Okullardaki fizikî ve teknolojik alt yapıda görülen eksikliklerin tespit edilerek giderilmesi
12. İlçe merkezinde öğrencilerin boş zamanlarında gidebilecekleri, sosyal gelişimlerine katkıda bulunabilecek, spor  
 tesisinin (basketbol, voleybol, futbol, badminton, tenis oynanabilen ve yüzme havuzu barındıran bir tesis) kurulması 

VI. Sonuçlar
1. Ortaöğretimde kırsal kesimdeki okullaşma oranının arttırılması
2. Herkese eşit eğitim hakkı sağlanması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
YURTKUR, kaymakamlıklar, belediyeler, üniversiteler

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Kız çocuklarının okutulmasını sınırlayan ataerkil toplumsal yapının baskın olması
2. Çocukların ailenin geçimi için işgücü sayılması 
3. Kurumlar arası diyaloğun yetersiz kalması
4. Taşımalı eğitim sisteminin henüz tam oturmamış ve ailelerin bu konuda yeterince bilgilendirilmemiş olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Kırsal yerleşimlerdeki yurt-pansiyon sayısı ve kapasiteleri
2. Kırsal kesimde burs verilen öğrenci sayısı
3. Kırsal kesimde bursa ihtiyacı olan öğrenci sayısı

FAALİYET 4.1.1.3
AİLE EĞİTİM PROGRAMLARININ YAYGINLAŞTIRILMASI

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Kitle
Kırsal kesimdeki aileler

III. Süresi
48 Ay

IV. Gerekçesi
Kırsal kesimde başta yoksul ailelerde olmak üzere, aile içi iletişimde yaşanan sorunlar özellikle çocukların psikolojik ve 
sosyal gelişimlerini olumsuz etkilemekte ve kadınlar açısından da olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. 
“Aile mutlu olursa ÜLKE mutlu olur!”
• Boşanma sayısını minimuma indirmek,
• Sağlıklı evlilikler,
• Çocukların, uygun psiko-sosyal gelişimlerini sağlayarak, çocukların suça yönelmelerini önlemek,
• Değer yargılarına farkındalık oluşturmak.

V. Alt Faaliyetler
1. Aile Eğitim Programları (AEP) dâhilinde Aile İçi İletişim, İktisat, Hukuk, Medya ve Sağlık konularında Aile ve  
 Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde, İlçelerde eğitimler verilmesi
2. Müftülük tarafından aile irşad programları kapsamında 1 yıl içinde Isparta’nın tüm köylerini kapsayacak şekilde  
 cami, Kur’an kursu gibi yerler kullanarak ailelere yönelik ailenin önemi, yaşlının bakımı, çocuğun değerler   
 çerçevesinde yetiştirilmesi gibi konuların dinen öneminin anlatılması
3. Ana-çocuk eğitim programları yapılması. Isparta ilinde 386 Aileye yapılan SED ödemeleri Aile ve Sosyal   
 Politikalar İl Müdürlüğü uzmanları tarafından bu ailelere yılda bir kez çocukların suçtan uzaklaştırılması, psiko- 
 sosyal gelişimlerinin sağlanması, eğitim gibi konularda danışmanlık hizmetinin verilmesi
4. Babaların eğitimine yönelik programların geliştirilmesi. Cuma hutbeleri, kahvehanelerdeki eğitimler, Kur’an   
 kursları aracılığı ile babalara yönelik eğitimler düzenlenmesi
5. Yaşlı bakım hizmetlerine ve engelli bireylerin ailelerine yönelik eğitimlerin yaygınlaştırılması. (Isparta genelinde   
 bakım aylığı alan 2700 aileye, inceleme ve denetimler esnasında gerekli eğitim ve bilgilendirmeler Aile ve Sosyal  
 Politikalar İl Müdürlüğü personeli tarafından verilmektedir.)
6. AEP’ lerin kurumsallaşması için ilçelerde aile merkezlerinin oluşturulması
7. Isparta ili ve ilçelerinde 112 tane AEP eğiticisi mevcuttur. Eğiticilerin bulundukları bölgelerde aile eğitimi   
 programları planlanması
8. Yerel televizyon kanallarında ailenin önemi, yaşlı ve engellilere bakmanın önemi, çocukların zararlı    
 alışkanlıklardan koruma gibi konularda da yayın yapılması
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VI. Sonuçlar
1. Aile bağlarının güçlenmesi
2. Bireylerin öz güvenini arttırarak toplumsal bağlarını kuvvetlendirme
3. Olumsuz koşullarda yaşayan çocukların zihinsel becerilerini ve yeteneklerini artması
4. Yaşlı ve özürlü bakımı konusunda eğitim seviyesinin yükselmesi

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Kaymakamlıklar, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, belediyeler, İl Müftülüğü, muhtarlıklar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Hedef kitlenin katılımda isteksiz davranması

X. İzleme Göstergeleri
1. Mevcut 2700 Yaşlı ve Engelli Bakım Yardımı alan aile sayısındaki değişim
2. Mevcut 400 ANY (Ayni Nakdi Yardım) alan aile sayısındaki değişim 
3. Eğitimlere katılan aile sayısı

FAALİYET 4.1.1.4
YEREL İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEK EDİNDİRME KURSLARININ DÜZENLENMESİ

I. Yeri
İlçe merkezleri

II. Hedef Kitle
Genç işsizler, örgün eğitimden uzak kalmış ve meslek edinememiş gençler

III. Süresi
48 Ay

IV. Gerekçesi
Kırsal ekonomilerin güçsüzleşmesi, kırsal yerleşimlerde yoksulluğun artması ve kırdan kente göçlerin artması. Mesleki 
bilgiye ihtiyaç duyulan alanlarda istihdamın ve üretimin azalması

V. Alt Faaliyetler
1. Isparta’nın kırsal bölge koşullarının incelenmesi yüksek gelir getiren safran bitkisinin bölge koşullarına   
uyumunun tespitinin yapılması. Bu bitkinin uyum tespitinden sonra yetiştirilmesi için gereken koşulların eğitim   
başlıklarının belirlenmesi.
2. Isparta’nın iklim koşullarına uygun olan ve kaliteli üretiminin yapılabildiği elma ve gülden, yüksek gelir   
 getiren elma sirkesi, gül sirkesi üretimlerinin ilk aşama denemelerinin yapılması.
3. Elma ve gül yetiştiriciliği ile ilgili birliklerin, kooperatiflerin iş birliği ile bu mesleklerin öğretilme aşamalarında  
 müfredatın tespitinin yapılması. 
4. Mesleki yeterlilik kurumu tarafından meslek standartlarının belirlenme çalışmalarının yapılması.

5. Hazırlanan bu programların kamu-özel sektör işbirliği ile uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi.
6. Kursiyerlere özel sektör işbirliği ile staj imkânı sunulması ve bu işyerlerinin, işletmelerin desteklenmesi.
7. Kursiyerlerin, yerinde eğitim yoluyla bu eğitimlerden tam anlamıyla eğitim almasının sağlanması.

VI. Sonuçlar
1. Genç işsizlerin istihdama katılımının artması
2. İşgücüne mesleki nitelikli personel yetişmesi 
3. Gelir getirisi yüksek olan ürünlerin üretimi neticesinde toplumun gelir düzeyinin artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
İl Mili Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, MYK, KOSGEB, belediyeler, işveren kuruluşları, ilgili STK’lar, kaymakamlıklar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Genç işsizlerin eğitim faaliyetlerine uzun sürelerini ayıramamaları.
2. Üretilen ürünlerin pazarlara ulaştırılmasında çıkabilecek sorunlar.
3. Hedef kitlede eğitim programlarının işlevselliğine ilişkin güvensizliğin yaygın olması

X. İzleme Göstergeleri
1. İş ve iş gücündeki verimin artışı
2. Düzenlenen meslek edindirme kursu sayısı
3. Sertifika-yeterlilik belgesi alan kursiyer sayısı
4. İstihdam edilen kursiyerlerin sayısı

FAALİYET 4.1.1.5
GENÇ ÇİFTÇİLERE UYGULAMALI EĞİTİM VERİLMESİ

I. Yeri
Isparta’da kırsal yerleşim alanları

II. Hedef Kitle
30 yaş altı, kırsal alanlarda yaşayan ve gelir kaynaklarının büyük bir bölümünü tarımdan sağlayan kesim.

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
1. İlimiz bir tarım kentidir. Özellikle elma, kiraz, kayısı üretim bölgesi olması, ayrıca süt sığırcılığının gün geçtikçe  
 artması ve bunların sonucu büyük bir üretimin gerçekleşmesi
2. İlimiz Coğrafi konum itibari tarımsal üretim açısından büyük avantajlara sahip olması
3. Tarımla uğraşan genç çiftçilerin yaptığı tarımsal faaliyetleri bilinçli ve zamanında yapması sağlanarak birim   
 alandan  daha fazla ve kaliteli ürün elde edilmesi
4. İlimizdeki çiftçilerin bu sayede gelişen piyasa şartlarında rekabet gücüne ulaştırılması.
5. 30 yaş altı, kırsal alanda yaşayan ve tarımla uğraşan genç nüfusun bilinçli tarım uygulamaları konusunda eğitilerek  
 köyde kalmalarının sağlanması
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V. Alt Faaliyetler
1. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün eğitim, yayım faaliyetleri içerisinde, genç çiftçilere özel ve doğrudan  
 eğitim ve uygulamalar ile destek verilmesi
2. 30 yaş altı, kırsal alanda yaşayan ve tarımla uğraşan gençlerden özellikle istekli olanlara kısa ve uzun süreli   
 eğitimler vermek. Bu kapsamda yılda ortalama 15 toplantı yapılması, 250 kişiye eğitim verilmesi
3. Eğitimleri arazide ve alet ekipman başında uygulamalı olarak yapmak. Yılda 50 çiftçiye eğitim verilmesi
4. Kırsal Kalkınma Makine Ekipman Desteği kapsamında verilen her türlü alet ve makine teslimatından önce firma  
 tarafından 8 saatlik teorik ve pratik eğitim verilmesi
5. Kırsalda yaşayan ve genç çiftçilere desteklemelerde pozitif ayrımcılıkla teşvik edilmesi
6. Miras yolu ile tarım arazilerinin paylaşımında kırsalda yaşayan genç çiftçilere avantaj sağlanması
7. Genç çiftçilere eksik oldukları konularla ilgili, İl dışında örnek teşkil eden üretim bölgelerindeki tesislere   
 göstererek bu alanda yeni bir bakış açısı yakalamalarına fırsat sağlanması
8. Genç çiftçilere, özellikle ürün pazarlaması sırasında karşılaştıkları sorunlara, kooperatifleşerek çözüm bulma   
 yönünde eğitimler verilmesi
9. Eğitimlerin bir bölümünü İŞKUR tarafından yapılarak iş imkanların oluşturulması

VI. Sonuçlar
1. Kırsalda yaşayan genç nüfusun yaşadığı çevrede kalmasını sağlamak
2. Genç çiftçilerin üretimde bilinç düzeylerini arttırmak
3. Genç çiftçileri hür türlü yenilikçi tarımsal faaliyet hakkında ilk andan itibaren bilinçli bir şekilde bilgilendirmek.
4. Genç çiftçilerin, modern üretim tekniklerini en iyi şekilde öğrenmelerini sağlamak

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Isparta Valiliği; SDÜ Ziraat Fakültesi; İl Milli Eğitim Müdürlüğü; Orman Bölge Müdürlüğü; Arı Yetiştiricileri Birliği

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Kırsal alanda ikamete devam eden genç nüfusun az olması
2. Tarım arazisi olmasına rağmen genç nüfusun şehre göç eğiliminin yüksek düzeyde olması
3. Tarım arazilerinin ve tarımsal üretimin bazı bölgelerde eski usullerle yapılıyor olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Kırsalda ikamet eden genç çiftçi nüfusunun göç durumu izlenmesi
2. Genç çiftçilerin eğitimler süresinde yaptıkları üretimdeki değişimler
3. Eğitimlere katılım sonucu verilen belge sayısı

TEDBİR 4.1.2
KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİN KOLAYLAŞTIRILMASI

I. Mevcut Durum
2013 yılı Sağlık Bakanlığı sağlık net rapor sonuçlarına göre; Isparta’da ortalama doğurganlık hızı yüzde 66’dır. Aile Planlaması 
için kentte yaşayanların yüzde 9’u geleneksel yöntem, yüzde 24,4’ü modern yöntem kullanmakta, yüzde 36,8 ise yöntem 
kullanmamaktadır. Kırsal alanda yaşayanların yüzde 7,08’i geleneksel yöntem, yüzde 16,8’i modern yöntem kullanmakta, 
yüzde 31,1 ise yöntem kullanmamaktadır. Isparta genelinde doğum öncesi bakım alan gebelerin oranı yüzde 99,73 iken, kırsal 
alanda yüzde 99,70 kentsel oranı yüzde 99,80’dir.

Doğumların kentte yüzde 99,9’u, kırda ise yüzde 99,9’u sağlık çalışanı tarafından yaptırılmaktadır. Isparta’da doğumların 

yüzde 99,9’u sağlık kuruluşunda yaptırılırken, kentte ve kırsal kesimde yüzde 99,9’dur. Isparta’da bebek ölüm hızı binde 4,96 
iken, kentte bu oran binde 3,94 ve kırsal kesimde binde 6,38’dir.

Kırsal  kesimde sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği artırmak amacıyla düzenli gezici sağlık hizmetleri uygulaması 
yürütülmektedir. Gezici sağlık hizmeti uygulamasıyla temel sağlık hizmetleri köylere kadar götürülmektedir. Bu uygulamayla, 
koruyucu sağlık hizmetleri ve ayakta tedavi edici hizmetler, öncelikle sağlık açısından riskli yerler ve riskli gruplara 
sunulmaktadır. 2013 yılında gezici sağlık hizmetleri yoluyla, gezici olarak hizmet verilmesi gereken kırsal nüfusun yaklaşık 
yüzde 100’üne ulaşılmış ve yerinde temel sağlık hizmetleri verilmiştir.

İlimizde birinci basamak hizmeti, Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Sağlık Evleri tarafından verilmektedir. 
Isparta’da Aile Hekimliği uygulamasına geçilmiş olup, Toplum Sağlığı Merkez sayısı 13’dür. Sağlık evi sayısı 79, Verem 
Savaş Dispanseri sayısı 1, KETEM sayısı 1’dir. Hizmetleri toplum sağlığı merkezi tarafından devam ettirilmektedir.

KETEM’de yapılan meme kanseri (40-69 yaş bayan nüfus), serviks kanseri (30-65 yaş bayan nüfus)  taramaları çalışmalarının 
yanında kolerektal kanser (50-70 Yaş Tüm Nüfus) taramalarına başlanmış ve bu çalışmaların tamamı ücretsiz olarak yapılmaya 
devam etmektedir. 

Isparta ili 2013 yılı verilerine göre, her bir antijende Türkiye ortalamasının üzerinde olup tam aşılı oranımız %98’dir. Aşılama 
çalışmaları ASM ve TSM aracılığıyla devam etmektedir. 

Zoonotik hastalıklar Isparta ilinde 2013 yılı verilerine göre toplam 81 bruselloz vakası bulunmakta olup bunlardan 21 tanesi 
kesin vaka olarak kayıtlara geçmiştir. Zoonotik hastalıklar (Şarbon, Hanta virüs, Tularemi, KKKA vb.) konusunda vaka 
görülmemiştir. 

2013 yılında Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak 420 kişiye, diyabet hastalığı konusunda eğitimler verilmiş ve 15 günde bir olmak 
üzere devam etmektedir.

Okul sağlığına yönelik olarak; okullarda, içinde bulunulan ayın önemine göre sağlık eğitimleri verilmiş, öğrencilerin bunduğu 
ortamların fiziki durumlarının kontrolleri yapılmış ve okullardan belirli aralıklarla su numunesi alınarak analizleri yapılmıştır.

II. Stratejik Önemi
Bebek ve anne ölümlerinin azaltılması için bebek ve çocuk ölümlerine neden olan yaygın hastalıkların kontrolü, riskli 
gebeliklerin önlenmesi, doğum öncesi bakımın nitelik ve nicelik olarak yükseltilmesi, sağlık personeli yardımı ile yapılan 
doğumların ve doğum sonu bakımın artırılması, yeni doğan döneminden başlanarak bebeklerin yakından takip edilmesi  
bireylerin sağlıklarını korumaları ve sağlık düzeylerinin yükseltilmesi için, sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamayan 
kırsal nüfusa yerinde temel sağlık hizmetlerini sunmak yoluyla fert ve toplum sağlığının korunması.

Bebek ve çocuk ölümlerine neden olabilecek hastalıkların ortaya çıkması ve salgınlar oluşturmasının önlenmesi.

Zoonotik hastalıkların tamamına yakınının kırsal alanlarda meydana gelmesi (insanlar ve hayvanların aynı bölgelerde 
yaşaması) sağlık yönünden ve ekonomik kırsal kalkınmada engel oluşturması gibi nedenlerle eğitimler ve koruyucu sağlık 
hizmetleri stratejik önem arz etmektedir. Diyabet hastalarına yönelik yapılan bu programlarla diyabet hastalarına gerekli 
bilgilendirmeler yapılarak hastalıklarının kontrol altına alınmasının sağlanması.

Birinci basamak sağlık hizmetleri ile halkımıza en iyi sağlık hizmetinin verilmesi, bebek ve anne ölümlerinin azaltılması 
aşılama, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin düzenli olarak ulaştırılması.  Okul çağındaki çocuklara verilen 
eğitimlerle sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmelerinin sağlanması.

Toplumda kanser konusunda farkındalık oluşturmak, yüz yüze eğitimlerle kişileri korunma yöntemleri, tarama programları 
hakkında bilgilendirerek yapılan taramalarla kanserden korunmanın sağlanması
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III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
10 KP. Madde 109, 125, 166-182, 247,259, 265, 332, 551, 552; Ulusal Kırsal Kalkınma Planı

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Kamu yatırımı, eşleştirme/araştırma projeleri, kırsal kalkınma projesi, mevzuat düzenleme

VI. Mali Kaynak
Genel Bütçe, Döner Sermaye Bütçesi, Mahalli İdare Bütçeleri

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 25.01.2013 
tarih ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, 14.12.1983 tarih ve 18531 sayılı Kanserle Savaş Daire Başkanlığı 
Kuruluş Kanunu, 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik.

VIII. Tedbir Hedefleri
1. Anne ve bebek ölümlerinin azaltılması,
2. Riskli gebeliklerin önlenmesi,
3. Doğum öncesi bakım, doğum ve doğum sonu bakımın nitelik ve nicelik olarak yükseltilmesi,
4. Halk sağlığını korumaya yönelik eğitimlerin artırılması,
5. Kırsal kesimdeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması,
6. Tam aşılı bebek ve çocuk oranlarını % 95 in üzerinde tutulmasının sağlanması,
7. Diyabet hastası olan kişilerin ve ailelerinin bu programa teşvik edilerek katılımlarının sağlanması ve bilgi   
 düzeylerinin arttırılması. Yapılan eğitimlerle daha fazla kişiye ulaşılarak bilinçlendirmenin arttırılması,  
8. Okul sağlığı eğitimlerinin arttırılması,
9. Zoonotik ve paraziter hastalıklar konusundaki vaka sayısının azaltılması.
10. Yapılan kanser taramaları ile erken teşhis ve hastalığın ilerlemeden tedavisinin sağlanması

IX. Faaliyetler
4.1.2.1. Okul sağlığına yönelik hizmetlerin yaygınlaştırılması
4.1.2.2. Tarımda çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkinleştirilmesi
4.1.2.3. Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin geliştirilmesi
4.1.2.4. Bağışıklama faaliyetlerinin etkinleştirilmesi
4.1.2.5. Sağlıklı yaşam bilgisi eğitimlerinin düzenlenmesi
4.1.2.6. Birinci basamak sağlık kuruluşlarının altyapısının geliştirilmesi
4.1.2.7. İkinci basamak sağlık kuruluşlarının altyapısının geliştirilmesi
4.1.2.8. Gezici sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması
4.1.2.9. Zoonotik ve paraziter hastalıklara yönelik bilinçlendirme ve mücadeleye ilişkin faaliyetlerinin artırılması

FAALİYET 4.1.2.1
OKUL SAĞLIĞINA YÖNELİK HİZMETLERİN YAYGINLAŞTIRILMASI

I. Yeri
Kırsal kesimdeki tüm ilk, orta ve lise öğretim kurumları

II. Hedef Kitle
Tüm öğrenciler

III. Süresi
48 Ay

IV. Gerekçesi
Sağlıklı Yaşam konusunda farkındalığın artırılması

V. Alt Faaliyetler
1. Toplu yaşam alanlarında sağlıklı kalabilmenin değerlendirilmesi
2. Okul sağlığına yönelik sağlık eğitimi konularının belirlenmesi

 2014 yılı sağlık eğitim konuları:
 Ocak: Verem hastalığı ve korunma Yolları
 Şubat: Sağlıklı beslenme ve okul çağı beslenmesi
 Mart: İlk yardım ve kazaları önleme yolları
 Nisan: Kanser haftası, tütün, alkol ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele
 Mayıs: Obezite, diyabet ve fiziksel aktivite
 Haziran: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
 Eylül: Mevsimsel grip ve önleme yolları
 Ekim: İletişim ve teknikleri
 Kasım: Organ bağışı ve önemi
 Aralık: Özürlü kişilerin yaşamsal problemleri, hakları ve ihtiyaçları

3. Bireyin ve toplumun koruyucu hekimliğe motivasyonu, diş fırçalamanın öğretilmesi, bakteri plağının gösterilmesi,  
 iplik kullanımının öğretilmesi ve yeterli dengeli beslenmenin öğretilmesi konularının her ay işlenmesine devam 
 edilmesi.
4. Belirlenen eğitim konuları İlçe Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından okullarda işlenmesine devam edilmesi.
5. Okulların fiziki durumlarının sağlıklı hale getirilmesi
6. Önemli gün ve haftalardaki sağlık eğitim konularının daha fazla işlenmesi
7. Düzenlenen eğitimlerin izlenmesi ve geri bildirimlerin alınması.
8. Okullardan düzenli olarak su numunesi alınması ve takibinin yapılması.
9. Okulların temizlik ve hijyen koşulları konusunda kontrolünün yapılması.
10. Hedef kitleye yönelik afiş ve el broşürü dağıtılması.

VI. Sonuçlar
1. Öğrencilerin fiziksel ve ruhsal sağlıkları konusunda ihtiyaçlarının karşılanması
2. Okul ve öğrenci hijyenin iyileştirilmesi
3. Sağlık eğitiminin sürekliliğinin sağlanması.

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
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VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Isparta Valiliği; İl Milli Eğitim Müdürlüğü; okul aile birlikleri; medya kuruluşları

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
Okul sağlığına yönelik toplumsal farkındalığın yetersiz olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Okul Sağlığı Eğitimi düzenlenen okul sayısı: 2013 yılı için 244

FAALİYET 4.1.2.2
TARIMDA ÇALIŞANLARA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN 
ETKİNLEŞTİRİLMESİ

I. Yeri
Isparta’da kırsal yerleşim alanları

II. Hedef Kitle
Tarımsal İşletmeler, kooperatifler, tarımda çalışanlar, köylüler, üretici örgütleri

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
1. Tarımsal faaliyetlerin beden gücü ilkel aletlerle yürütülmesinden kaynaklanan iş kazalarının artması.
2. Kayıt dışı tarım işçiliğinin fazla olmasından kaynaklanan iş veriminin düşmesi
3. Sağlık giderlerinin artması 
4. Tarım aletlerinin bilinçsiz kullanımı sonunda iş kazalarının meydana gelmesi.

V. Alt Faaliyetler
1. Çalışma bölgesinin yapısının incelenmesi. İş kazasına sebep olacak unsurların (kayalıklı arazi, eğimli arazi…)tespit  
 edilip olası kazaların öngörülmesi.
2. Tarım sektöründe ortaya çıkan hastalık envanterinin çıkarılması
3. Çalışanlara iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunma ve mücadele etme eğitimlerinin düzenlenmesi ve   
 katılımlarının azami şekilde sağlanması.
4. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan ve kullanılması gereken kişisel koruyucu malzemelerin tespit edilip, işçilere   
 kullanmaları yönünde bilgi verilmesi.
5. Tarım örgütleri aracılığıyla iş sağlığı eğitimlerinin verilmesi.
6. Tarımda kullanılan makineler temin edilmeden önce, kullanıcıların bu aletlerin kullanılması, kullanırken hangi   
 tedbirlerin alınması yönünde eğitime tabi tutulmaları ve aldıkları eğitimler sonunda eğitimleri yeterli ise   
 belgelendirilmelerinin yapılması. Tarım makinelerinin satın alınmasında bu belgenin bulunması zorunluluğunun 
 sağlanması
7. Mevsimlik işçilere yönelik göç yaptıkları yerlerde seyyar sağlık birimlerinin kurulması.
8. Tarım işçilerinin zoonotik hastalıklar konusunda eğitilmesi ve el broşürleri ve afişler ile bu eğitimlerin desteklenmesi.

VI. Sonuçlar
1. Tarım sektörüne yönelik sağlık hizmetlerinin etkin kullanımı
2. Tarımdaki meslek hastalıklarının erken teşhisi ile ilgili yapılacak çalışmalar
3. Tarım sektöründeki iş kazası ve meslek hastalıklarının azaltılması
4. Sağlık giderlerinin azaltılması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Orman Bölge 
Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, SGK, SDÜ, üretici örgütleri ve ilgili STK’lar.

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Sağlık hizmetlerinin bölgelere her zaman ulaşamamsı
2. İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki kanun ve yönetmeliklerin yetersizliği ve uygulamada görülen eksiklikler.

X. İzleme Göstergeleri
1. Tarım makinesi almak için belge alanların sayısı
2. İş sağlığı eğitimi verilen işçilerin sayısı
3. Tarım sektöründeki iş kazası sayısı

FAALİYET 4.1.2.3
ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

I. Yeri
Merkez Toplum Sağlığı Merkezi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

II. Hedef Kitle
15-49 yaş arası kadınlar ergenlik döneminden başlayıp 65 yaş ve üzeri tüm kişiler

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
15-49 yaş arası tüm kadınlara, doğurganlık davranışları, riskli durumların saptanması, erken dönemde gebeliğin tespit edilmesi, 
aile planlaması yöntem kullanımları kadın sağlığı ve aile planlaması ile ilgili konularda danışmanlık yapmak.

Ergenlik dönemi fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden hızlı büyüme, gelişme ve olgunlaşma süreçleriyle çocukluktan yetişkinliğe 
geçiş dönemi ile başlayıp 65 yaş ve üzeri kişilere hayat boyu fiziksel, sosyal ve ruhsal aktiviteleri devam ettirecek sağlık 
hizmetlerini sunmak.
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V. Alt Faaliyetler
1. Gebe bilgilendirme sınıfları başta Isparta Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde açılmış olup,  
 aktif olarak çalışmasına devam edilmesi
2. Halk eğitimlerinin, Isparta Toplum Sağlığı Merkezi sağlık personeli tarafından anne sütü ve emzirmenin önemi,  
 ev kazaları ve iyotlu tuz kullanımı konularında yapılmasına devam edilmesi
3. Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şubesi personeli ile Toplum  
 Sağlığı Merkezi personeli tarafından anne sütü, yeni doğan tarama programları (Yeni  Doğan İşitme Tarama,   
 Gelişimsel Kalça Displazisi, Fenil Ketanüri, Konjenital Hipotiroidi, Biyotinidaz Tarama)acil obstetrik  bakım ve  
 talasemi vb. konularında hizmet içi eğitimlerin yapılmasına devam edilmesi
4. Sertifikasyon programları olarak Merkez Toplum Sağlığı bünyesinde üreme sağlığı eğitimcileri tarafından üreme  
 sağlığı eğitimlerinin ve aile planlaması yöntemleri uygulayıcı eğitimlerinin, doktor ve yardımcı sağlık    
 personeline verilmesine devam edilmesi
5. Anne ve bebek dostu sağlık kuruluşları olarak merkez ve ilçede doğum yapılan tüm hastaneler Bebek Dostu Sağlık  
 Kurulu olarak çalışmaktadır. Anne Dostu Hastane çalışmaları yapılması
6. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı işbirliği ile tüm askeri birliklerde eğitimler verilmesine devam   
 edilmesi

VI. Sonuçlar
1. Sağlığın teşviki, geliştirilmesi ve sağlıklı hayat programlarını geliştirmek
2. Anne, bebek, çocuk ve ergen sağlığını geliştirmek
3. Riskli ve istenmeyen gebeliklerin önlenmesini sağlamak
4. Önlenebilir anne bebek ve çocuk ölümlerinin önüne geçmek
5. Bütün gebelere ulaşılarak Doğum konusunda temel hazırlık oluşturmak, doğumdan önce, doğum sırasında ve   
 hemen ardından fiziksel, duygusal ve bilgisel destek sağlamak

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Halk Sağlığı Müdürlüğü Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Isparta Valiliği, SDÜ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü,  Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü, medya kuruluşları, sivil toplum kuruluşları

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
Faaliyetlerin daha verimli olması için daha fazla yer, personel ve malzeme ihtiyacı vardır

X. İzleme Göstergeleri
1. Anne ölüm oranı
2. Bebek ölüm oranı
3. Sağlık kuruluşlarındaki doğum oranı

FAALİYET 4.1.2.4
BAĞIŞIKLAMA FAALİYETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

I. Yeri
Toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, kamu hastaneleri, özel hastaneler

II. Hedef Kitle
Vatandaşlar, tüm sağlık çalışanları, riskli grup çalışanlar (kanalizasyon işçileri, temizlik işçiler, kuaförler, özel diş hekimleri, 
öğrenciler)

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi’ne istinaden her bir antijende  %95 aşılama hızına ulaşmak.12-23 aylık 
bebeklerin %90’ını tam aşılı hale getirmek. 5 yaş altı aşısız veya eksik aşılı çocukları tespit ederek tam aşılı hale getirmek. 
Okul çağı aşılamalarında rapel aşılarını tamamlamak. Gebelere uygun tetanoz difteri aşısı dozunu uygulamak. Aşı güvenliğini 
sürdürmek. Sağlık personeline ve risk gruplarına uygun antijenlerle aşılamalarını tamamlatmak. Bağışıklamanın önlenebilir 
hastalıklar konusunda farkını anlatmak, kaçırılmış aşılama fırsatlarının hastalıkların önlenmesinde öneminin ortaya koymak.

V. Alt Faaliyetler
1. Aşılama faaliyetlerine katılan tüm ebeveynlere aşıyla korunabilir hastalıklar konusunda birebir, yerinde eğitimler  
 düzenlenmesi
2. Sağlık personelin duyarlılığını sağlamak amacıyla hizmet içi eğitimlerin düzenlemesi
3. Nisan ayının ilk haftasında düzenlenen Aşı Haftası’nda aşılar konusunda, tüm basın ve kitle iletişim kanallarını  
 kullanarak halka ulaşmanın sağlanması.
4. Ulusal bayramlarda öğrencilere aşıyla ilgili dövizlerle katılım sağlanması
5. Caddelerimize bez afişlerin sağlanarak konunun her zaman önemi konusunda hatırlatmalar yapılması.
6. Toplumun sürekli bulunduğu merkezlerde Hastane, alışveriş merkezi vb. yerler de broşürler dağıtılması.

VI. Sonuçlar
%95 üzerinde İl düzeyinde aşı oranlarına ulaşmak, kaçırılmış fırsatları yakalamak

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Halk Sağlığı Müdürlüğü (Toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri), kamu hastaneleri, özel hastaneler.

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Isparta Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü,  Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kamu hastaneleri ve özel hastaneler; Isparta Belediyesi

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
Kurumlar arası işbirliğinin zaman ve konunun önemi hakkında farklı önem arz etmesi

X. İzleme Göstergeleri
1. Her bir antijen için aşılanma oranları
2. Aşıya devamsızlık hızları
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FAALİYET 4.1.2.5
SAĞLIKLI YAŞAM BİLGİSİ EĞİTİMLERİNİN DÜZENLENMESİ

I. Yeri
İlimiz merkez ve ilçelerinde tüm okullarda, Resmi Kurumlarda, Merkez ve İlçelerde hizmet veren halk eğitim merkezlerinde, 
tüm Kuran kurslarında, özel kurum ve kuruluşlarda çalışmalar yürütülmektedir.
 
II. Hedef Kitle
Ana okul, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenim yapan tüm öğrenciler, öğretmenler, sağlık personeli, yetişkinler, 
resmi kurum çalışanları, yemekhane ve kantinde görev yapan kişiler.

III. Süresi
48 ay

IV. Gerekçesi
Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı (2010-2017) çerçevesinde başlatılmış olan, obezite ile mücadele 
konusunda toplumumuzu bilinçlendirmek amacıyla ilimizde obeziteye ve kronik hastalıklara yol açan fiziksel aktivite 
eksikliğinin ve yeterli ve dengeli beslenme konusunda yapılan yanlışlıkların ortadan kaldırılmasını sağlamak

V. Alt Faaliyetler
1. Diyabet hastalarının yanlış beslenme alışkanlıklarının ortadan kaldırılarak diyabetle yaşamayı öğrenmeleri ve    
 yanlış beslenmenin yol açtığı hastalıklar konusunda bilinçlendirerek  hareketli yaşamın hayatımızdaki öneminin  
 tüm topluma benimsetilmesi, kantin ve yemekhane çalışanlarınının besin güvenilirliği ve hijyen konusunda 
 bilinçlendirilmesi, halkımızın ve özellikle öğrencilerin kişisel hijyen konusunda bilgilendirilmesi
2. Okul Sütü Programında yer alan kurumlara gerekli desteğin sağlanması, çocukluktan yaşlılık dönemine kadar her 
 gün süt içilmesinin gerekliliği konusunda herkesin bilgilendirilmesi.
3. Rehber öğretmenler aracılığıyla öğrencilerin boy ve kiloları hakkında bilgiler alarak, riskli görülen öğrencileri 
 bağlı bulundukları aile hekimlerine yönlendirilmesi, aaile hekimlerinin, kendilerine başvuran yetişkinlerden   
 Beden kitle endeksi 30-34,9 arasında olanlara pedometre vermeleri ve sözkonusu yetişkinleri yürüyüşe teşvik    
 etmelerinin sağlanması. Beden kitle indeksi 30 ve üzerinde olan herkesin ilgili diyetisyene yönledirilmesi ve aylık 
 takiplerinin Sağlıklı Beslenme ve Obezite Danışmanlığı Hizmetleri irimlerince yapılmasının sağlanması, aşırı 
 tuzun zararları konusunda halkın bilgilendirilmesi ve aşırı tuz kullanımına bağlı oluşabilecek hastalıkların en az 
 seviyeye düşürülmesinin sağlanması

VI. Sonuçlar
Diyabet hastalarının ve yakınlarının, ağız ve diş bakımı, fiziksel aktivitenin gerekliği, tedavi yöntemleri, diyabette sağlıklı 
beslenme yöntemleri ve psikolojik destek konularında farkındalığının arttırılması,  Sağlıklı yaşam konusunda tüm bireylerin 
bilgi sahibi olmasının sağlanması.

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü 

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
İl Sağlık Müdürlüğü, SDÜ, Isparta Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Kamu 
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Halk Eğitim Merkezi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Kurumlar arası işbirliğinin yeterli düzeyde olmaması

X. İzleme Göstergeleri
1. Sağlıklı yaşam bilgisi için yapılan faaliyet sayısı

FAALİYET 4.1.2.6
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARININ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

I. Yeri
1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarının bulunduğu kırsal yerleşimler

II. Hedef Kitle
1. Birinci basamak sağlık kuruluşları

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Kırsal bölgelerdeki 1.basamak sağlık kuruluşlarında sunulan sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak,
Toplum Sağlığı Merkezi ve sağlık evlerindeki personel yetersizliğini çözümleyerek sağlık hizmetlerini daha katılımcı, süratli 
ve kaliteli bir şekilde halkın beklentilerine göre sunulmasını sağlamak,

V. Alt Faaliyetler
1. Aile hekimliği uygulamasının tüm kırsal yerleşim alanlarında mevcut olması nedeniyle kişilerin aile hekimine   
 ulaşabilirliği tamamen sağlanmış durumdadır. Bu faaliyetlere devam edilmesi
2. Tüm kırsal alanda yaşamakta olanlara Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde nüfus yoğunluklarına  
 göre mobil sağlık hizmeti verilmektedir. Bu faaliyetlere devam edilmesi
3. Mobil sağlık hizmetlerinin veriliş şekli; Aile hekimlerinin gezici sağlık hizmeti sunacakları bölgelerdeki yerleşim  
 birimlerine bir plan dâhilinde periyodik aralıklarla ulaşmaları ve hizmet vermeleri esastır. Gezici sağlık hizmetine  
 ilişkin planlama, coğrafi durum, iklim ve ulaşım şartları ile kendisine bağlı yerleşim birimlerinin sayısı dikkate  
 alınarak ve gezici sağlık hizmeti sunulacak yerleşim yerine ulaşmak amacıyla yolda geçen süreler hariç olmak   
 üzere her 100 kişi için ayda iki saatten az olmamak kaydıyla o yerleşim yerinde aile hekimi tarafından yapılır  
 Nüfusu 250 kişiye kadar olan yerleşim yerlerine en az ayda bir kez, 250 ile 500 kişi arasında olan yerleşim yerleri  
 için en az ayda iki kez, nüfusu 500 ve üzeri olan yerleşim yerlerine ise en az haftada bir kez gezici sağlık hizmeti  
 verilir. Gezici sağlık hizmeti bölgesinde Bakanlığa ait sağlık tesisi var ise bu tesislerin hizmet için kullanılması
4. Gezici sağlık hizmeti planlaması yapılırken, istatistikî olarak aile hekimliği birimine müracaat eden hasta   
 yoğunluğunun en az olduğu günler için planlama yapılır. Aile hekimi gezici ve/veya yerinde sağlık hizmeti planını  
 sözleşme döneminin ilk ayında aylık olarak yapar ve toplum sağlığı merkezine bildirir. Bu plan sözleşme   
 döneminin sonuna kadar her ay uygulanır. Her ayın sonunda gezici/yerinde hizmet faaliyet raporunu toplum   
 sağlığı merkezine bildirir. Zorunlu hallerde aile hekimi her türlü gezici hizmet planı değişikliğini hizmeti   
 aksatmayacak şekilde bölgesindeki toplum sağlığı merkezine önceden bildirir. Aile hekiminin; köy ve mahalle   
 muhtarları ile kurum yetkilileri vasıtasıyla en geç bir önceki ayın son iş günü saat 12.00 ye kadar programının   
 duyurulmasını sağlaması
5. Mobil sağlık hizmetinin verildiği binaların fiziki şartlarının iyi hale getirilerek daha kapsamlı bir sağlık hizmeti  
 verilmesi

VI. Sonuçlar
Sağlık hizmetlerine erişimin artması
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VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü 

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Valilik; kaymakamlıklar; belediyeler

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Özellikle mobil hizmetinin verildiği sağlık evi ve sağlık evlerinin olmadığı yerlerdeki muhtarlığın tahsis ettiği   
 binaların ihtiyaçlarının fazla olması

2. Kırsal bölgelere ulaşımı sağlayan yolların bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapılmaması

X. İzleme Göstergeleri
İlimiz Merkez ve ilçelerde;  13 toplum sağlığı merkezi,54 aile sağlığı merkezi ve 79 sağlık evi mevcuttur. Sağlık evlerinin 
26’sında personel bulunmamaktadır. 81 adet aile hekimimiz aile sağlığı merkezi olmayan 215 adet köy ve kasabada mobil 
sağlık hizmeti vermektedirler.

FAALİYET 4.1.2.7 
İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARININ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

I. Yeri
2. basamak sağlık kuruluşlarının bulunduğu kırsal yerleşimler

II. Hedef Kitle
2. basamak sağlık kuruluşları

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Kırsal bölgelerdeki 2. basamak sağlık kuruluşlarında sunulan sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak, Kamu Hastaneleri Birliği 
Isparta İl Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan hastanelerimizin tıbbi donanım ve teçhizat yetersizliğini çözümleyerek kırsal 
kesimdeki sağlık hizmetlerinin sunumunda,  halkımızın yeterli teçhizatın olmamasından kaynaklı teşhis ve tedaviye ulaşmada 
yaşayacağı zorlukları ortadan kaldırarak, süratli ve kaliteli bir şekilde halkın beklentilerinin karşılanmasını sağlamak,

V. Alt Faaliyetler
1. Kamu Hastaneleri Birliği Isparta İl Genel Sekreterliğine bağlı ilçe hastanelerinde uzman hekim sıkıntısı nedeni ile  
 MR, BT, Mamografi çekimleri veya ilgili branşta uzman hekim olmaması nedeniyle konsültasyon ihtiyacı   
 doğan durumlarda hasta mağduriyetini önlemek, ulaşılabilirliği kolaylaştırmak açısından teletıp yöntemi ile il   
 merkezinde bulunan uzman hekime ulaşılmasını sağlayacak alt yapının oluşturulması için malzeme  temininin  
 sağlanması. Örneğin, ilçedeki bir hekimin acilde çektirdiği BT’yi ilçede uzman hekim olmaması nedeni   
 ile il merkezindeki hekimin cep telefonuna göndereceği veri ile konsültasyon hizmetini sağlamak ve il merkezinde  
 değerlendirmeyi yapan hekimin raporunun ivedilikle ilçe merkezine ulaşılabilirliğini sağlamak, böylece hastanın 
 hem maddi, hem zamansal kaybını önleyerek hasta mağduriyetinin önüne geçilmesi 
2. Birliğimize bağlı hastanelerimizde  muhtaç durumda ve hastanelerimize ulaşamayacak hastalarımıza    
 yardımcı olmak, tedavilerini yapmak, gerekirse hastanelerimize ulaştırılmasını sağlamak amacıyla araçlı hizmet  
 veren ‘evde sağlık’ birimlerimiz bulunmaktadır. Evde sağlık araçlarının artırılarak daha çok kişiye    
 ulaşılmasının sağlanması.
3. Birliğimize bağlı hastanelerimizde teşhisleri tamamlanamayan ileri tetkik ve tedavi için başka hastanelere sevk  

 uygun görülen hastalarımız için donanımlı sağlık çalışanları gözetiminde tam teçhizatlı hasta sevki ambulansı hazır  
 bulundurulmaktadır. Birden fazla sevkin olduğu durumlarda oluşabilecek mağduriyeti önlemek amacıyla ambulans  
 sayısının arttırılması.
4. Birliğimize bağlı hastanelerimizde 24 saat acil hizmeti verilmekte, acillerimizde nöbetçi uzman hekimler, pratisyen  
 hekimler ve alanında gerekli sertifika eğitimlerini tamamlamış donanımlı sağlık personellerimiz, acile müracaat  
 eden travmalar, yaralanmalar başta olmak üzere tüm vakalara sağlık hizmet sunmaktadırlar. Acillerimizde travma- 
 resüsitasyon odaları birden fazla vakada hizmet alımında sıkıntı yaşayacağından yeterli teçhizatla yenilerinin   
 açılmasının sağlanması.
5. Birliğimize bağlı hastanelerimize başvuran hastalarımız için yönlendirme tabelaları ve aradıkları birimleri   
 kolayca  bulmalarını sağlayacak kurum içi haritalar, kolay ulaşılabilecek yerlere yerleştirilerek hastalarımızın  
 kurumlarımızda  yaşayacakları yön bulma ile alakalı aksaklıklar giderilmiştir. Bu çalışmalar engelliler için 
 de mevcuttur. Her biri Türkçe olan bu tabelaların kırsal kesimlerdeki turistik alanlarımızı ziyaretleri esnasında    
 hasta olarak hastanemize başvuran yabancı turistlerin de geleceği düşünülerek, en az bir dilde daha  
 hastanelerimizin kolay ulaşılır bölümlerine koyulmasının sağlanması.
6. Birliğimize bağlı hastanelerimizde branş hekimleri ve alanında eğitimli ve donanımlı sağlık çalışanları tarafından  
 hasta bilgilendirme eğitimleri belirli periyodlarda yapılmaktadır. Kırsal bölgelerimizde, eğitimlerimize ulaşamayan  
 hastalarımızın eğitimlerinin, yerinde yapılması
7. Birliğimize bağlı hastanelerimizde, engelli vatandaşlarımızın hastanelerimize başvurduğu andan itibaren tetkik  
 ve tedavilere kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla, gerekli eğitimlerden geçerek sertifikalandırılmış deneyimli  
 ve donanımlı personellerimiz görev yapmaktadır. Bazı hastanelerimizin servis ve poliklinik hizmetlerinin birbirine  
 uzaklığını göz önünde bulundurularak bu eğitimlerin daha fazla personele verilmesi.
8. Birliğimize bağlı hastanelerde poliklinikler önünde yaşanacak hasta bekleme kargaşasını önlemek ve    
 hastalarımızın hekimlerimize daha kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla MHRS (Merkezi Hastane Randevu   
 Sistemi) ile randevu sistemi uygulanmaktadır.  MHRS sistemimizin tüm kırsal bölgelerde de kullanılmasını   
 sağlamak amacıyla duyuru ve bilgilendirme çalışmaları yapılması
9. Birliğimize bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde rehabilite olmaya ihtiyacı olan, muhtaç durumda ve   
 hastanelerimize ulaşamayacak hastalarımıza yardımcı olmak, tedavilerini yapmak, gerekirse hastanelerimize   
 ulaştırılmalarını sağlamak amacıyla TRSM mobil araç sayısı artırılarak daha çok kişiye ulaşılmasının sağlanması.
10. TRSM hastalarının tedavi seanslarında kullanılan el sanatları materyallerinin, sportif faaliyet araç sayısının, bahçe  
 çalışmaları malzemelerinin, eğitim materyallerinin vb. arttırılması. 
11. Birliğimize bağlı hastanelerde tedavi görmüş hastaların taburcu sonrası ziyaretlerini gerçekleştirmek, taburcu   
 sonrası evde bakım hizmetlerini geliştirmek ve daha çok hastaya ulaşabilmek için araç teminin sağlanması Evde  
 sağlıkhizmetlerinde kullanılmak üzere, fototerapi cihazı, tıbbi motorlu yatak, ev tipi vantilatör, aspiratör, havalı  
 yatak, nebulizatör, tekerlikle sandalye alınması
12. Birliğimize bağlı Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi’nde kullanılmak üzere bilgisayarlı tomografi  
 (BT), mamografi, kemik mineral dansitometri cihazı alınması. 
13. Birliğimize bağlı hastanelerde Obezite, Tütün ve Tütün Ürünlerinin Kullanımı ile Mücadele, KOAH vb. eğitim  
 faaliyetlerinin kırsalda da yaygınlaştırılması açısından eğitim materyali, araç ve yer teminlerinin sağlanması.
14. Kanserle mücadele tedavi ve eğitim faaliyetlerinde hastaların ulaşılabilirliğini sağlamak açısında araç teminin   
 sağlanması.
15. Engelli bireylerin diş muayeneleri ve tedavilerinin kolaylaştırılması, ağız ve diş sağlığı evde sağlık hizmetlerinin  
 artırılması açısından mobil diş üniti malzeme artırılması ve eğitim materyalleri temin edilmesi

VI. Sonuçlar
1. Sağlık hizmetlerine erişimin artması
2. Yeterli tıbbi donanım sağlanarak teşhis ve tedaviye yerinde ve hızlı ulaşımın sağlanması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Kamu Hastaneleri Birliği Isparta İl Genel Sekreterliği 
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VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Valilik; kaymakamlıklar; belediyeler

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Hastanelerimizde yeterli fiziki şartlar ve bina uygunluğu olduğu halde tıbbi donanımın yetersiz olması
2. Kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımızın hastanelerimize ulaşmakta yaşadığı sorunlar.

X. İzleme Göstergeleri
 Kamu Hastaneleri Birliği Isparta İl Genel Sekreterliği bünyesinde İlimiz Merkez ve ilçelerde;  3 adet devlet   
 hastanesi, 1 adet kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi, 1 adet kemik ve eklem hastalıkları hastanesi, 1 adet  
 ağız diş sağlığı merkezi bulunmaktadır.

FAALİYET 4.1.2.8
GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİN YAYGINLAŞTIRILMASI

I. Yeri
İlimiz Merkeze bağlı köy ve kasabalar; ilçelere bağlı köy ve kasabalar  

II. Hedef Kitle
Tüm köy ve kasaba nüfusu

III. Süresi
60 Ay

IV. Gerekçesi
Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin tüm kırsal nüfusa ulaşabilirliğinin sağlanmasıyla oluşabilecek önlenebilir 
hastalıkların tespitinin yapılması; bölge halkının daha müreffeh bir yaşam kalitesine ulaşması,
Aile hekimliği sistemi ile tüm kırsal nüfusa, nüfus yoğunluklarına göre Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde 
gezici hizmetin veriliyor olması, bu yüzden oluşabilecek nüfus hareketlerinin azaltılması

V. Alt Faaliyetler
1. Gezici sağlık hizmeti verilmesi gereken köylerin tespiti; İlimiz Merkez ve ilçelerdeki tüm köylere gezici sağlık  
 hizmeti aile hekimleri tarafından verilmektedir. Bu faaliyetlere devam edilmesi.
2. Aile hekimlerinin gezici sağlık hizmeti(Mobil Sağlık Hizmetleri) sunacakları bölgelerdeki yerleşim birimlerine bir  
 plan dâhilinde periyodik aralıklarla ulaşmaları ve hizmet vermeleri esastır. Bu ziyaretler coğrafi durum, iklim ve  
 ulaşım şartları ile kendisine bağlı yerleşim birimlerinin sayısı dikkate alınarak ve gezici sağlık hizmeti sunulacak  
 yerleşim yerine ulaşmak amacıyla yolda geçen süreler hariç olmak üzere her 100 kişi için ayda iki saatten az   
 olmamak kaydıyla o yerleşim yerinde aile hekimi tarafından yapılır. Nüfusu 250 kişiye kadar olan yerleşim   
 yerlerine en az ayda bir kez, 250 ile 500 kişi arasında olan yerleşim yerleri için en az ayda iki kez, nüfusu 500   
 ve üzeri olan yerleşim yerlerine ise en az haftada bir kez gezici sağlık hizmeti verilir. Gezici sağlık hizmeti   

 bölgesinde Bakanlığa ait sağlık tesisi var ise bu tesislerin hizmet için kullanılması.
3. Gezici sağlık hizmeti planlaması yapılırken, istatistikî olarak, aile hekimliği birimine müracaat eden hasta   
 yoğunluğunun en az olduğu günler için planlama yapılır. Aile hekimi gezici ve/veya yerinde sağlık hizmeti   
 planını sözleşme döneminin ilk ayında aylık olarak yapar ve toplum sağlığı merkezine bildirir. Bu plan   
 sözleşme döneminin sonuna kadar her ay uygulanır. Her ayın sonunda gezici/yerinde hizmet faaliyet    
 raporunu toplum sağlığı merkezine bildirir. Zorunlu hallerde aile hekimi her türlü gezici hizmet planı değişikliğini  
 hizmeti aksatmayacak şekilde bölgesindeki toplum sağlığı merkezine önceden bildirir. Aile hekiminin programının; 
 köy ve mahalle  muhtarları ile kurum yetkilileri vasıtasıyla en geç bir önceki ayın son iş günü saat 12.00 ye  
 kadar duyurulmasının sağlanması.
4. Aile hekimlerinin, kendi bölgelerinde gezici sağlık hizmeti alması gereken köylerin nüfuslarına göre planlarını   
 yapmaları.
5. Sağlık evi bulunmayan köylerde verilen gezici sağlık hizmetleri için, yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak tahsis  
 edilen binalarda sağlık hizmeti verilmektedir. Bu faaliyetlere devam edilmesi.

VI. Sonuçlar
Sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin artması ile koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde farkındalığın artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü 

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Valilik, yerel yönetimler, medya kuruluşları, kaymakamlıklar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Özellikle mobil hizmetin verildiği sağlık evi ve sağlık evlerinin olmadığı yerlerdeki muhtarlığın tahsis ettiği   
 binaların, ihtiyaçlarının fazla olması
2. Kırsal bölgelere ulaşımı sağlayan yolların bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapılmaması

X. İzleme Göstergeleri
1. Gezici sağlık hizmeti alan köy sayısı: 200
2. Gezici sağlık hizmetleri kapsamındaki nüfus: 84869

FAALİYET 4.1.2.9 
ZOONOTİK VE PARAZİTER HASTALIKLARLA YÖNELİK BİLİNÇLENDİRME VE 
MÜCADELEYE İLİŞKİN FAALİYETLERİN ARTIRILMASI

I. Yeri
Isparta Devlet Hastanesi, toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, ilköğretim okulları, camiler, kıraathaneler

II. Hedef Kitle
Tüm sağlık çalışanları, riskli grup çalışanlar (Tarım işçileri, orman işçileri, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar), öğrenciler

III. Süresi
48 ay

IV. Gerekçesi
1. Enfeksiyon hastalıkları alanında yüz yıl öncesine göre çok daha gelişmiş tanı ve tedavi imkânlarına sahip olmamıza  
 rağmen halen salgınlar büyük insan topluluklarını etkilemektedir.
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2. Toplum kaynaklı enfeksiyonların %60’ını zoonotik enfeksiyonlar oluşturmaktadır. Günümüzde hayvan kaynaklı  
 hastalıklar insan sağlığına yönelik ciddi tehdit oluşturmaktadır. 
3. Özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı, şarbon, kuduz ve bruselloz başta olmak üzere birçok zoonotik  
 hastalık ülkemizde önemli bir halk sağlığı problemi olma eğilimini sürdürmektedir.
4. Zoonotik hastalıklar; halk sağlığına olumsuz etkileri yanında, hayvanlardaki verim kayıpları ve ölümler dolayısıyla  
 ekonomik kayıplara da neden olmaktadır. Eğitimler, Türkiye’nin her yerinde standart, Bakanlıkça onaylanmış   
 hastalıkların tanımından, vaka yönetimine, sürveyansına ve halka bu bilgilerin aktarılmasında kullanılacak   
 tekniklere kadar sağlık personelini bilgilendirecek, yönlendirecek ve destekleyecektir

V. Alt Faaliyetler
1. Kahvehane, cami, okullarda vb. kırsal kesimlerde zoonotik hastalıklar konusunda (KKKA, tularemi, kuduz, şarbon)  
 vatandaşlara konusunda, bire bir yerinde eğitimler düzenlenmesinin sağlanması
2. Sağlık personelin duyarlılığını sağlamak amacıyla hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi
3. Öğrencilerin, ulusal bayramlara hastalıklarla ilgili dövizlerle katılımının sağlanması
4. Caddelerimize bez afişlerin sağlanarak konunun her zaman önemi konusunda hatırlatmalar yapılması
5. Konuyla ilgili afişlerin, toplumun katılım sağladığı yerlere asılması
6. Hastane, alışveriş merkezi vb. toplumun sürekli bulunduğu merkezlerde, broşürler dağıtılması

VI. Sonuçlar
1. Zoonotik hastalıklar (KKKA, tularemi, kuduz, şarbon) konusunda tüm sağlık personelini eğitimlere katılmış hale  
 getirmek.
2. Kırsal kesimde yaşayan tüm vatandaşların hastalıklardan korunmada bilinçlendirilmelerini sağlamak

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğü 

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Isparta Valiliği; Isparta İl Sağlık Müdürlüğü; Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği; Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü; Orman ve Su İşleri Müdürlüğü

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Mevsimsel tarım çalışmaları nedeniyle katılımların sağlanamaması.

X. İzleme Göstergeleri
1. Eğitim sonuçları
2. Yıllık zoonotik hastalıklar vaka sayıları

ÖNCELİK 4.2
YOKSULLUKLA MÜCADELENİN GÜÇLENDİRİLMESİ

TEDBİR 4.2.1
MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİLERİNE YÖNELİK HİZMETLERİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ 

I. Mevcut Durum
Kırsal alanda başta miras olmak üzere çeşitli sebeplerle küçülen ve parçalanan tarım alanları nedeniyle birçok aile kendi 
geçimlerini sağlayacak kadar para kazanamamaya başlamıştır.   Bunun sonucu olarak, tarımsal faaliyet ile uğraşan birçok 
aile, geçimini sağlayabilmek amacıyla daha fazla tarımsal iş olanağı bulunan yörelere gezici (yerleşik olmayan) veya geçici 
(mevsimlik) işçi olarak gitmek durumunda kalmaktadır.

Zor çalışma ve yaşam koşulları bu ailelerin çocuklarını da direkt etkilemektedir. Uzun süre temel eğitim faaliyetlerinden uzak 
kalan bu çocuklar ayrıca tarlada fiili olarak çalışarak da zarar görmektedirler.
Isparta ili kırsal alanlarında tarım faaliyetleri yoğun olarak yapıldığından pek çok gezici ve geçici tarım işçisi yıl içerisinde 
İlimizde ikamet etmektedir. İl Özel İdaresi’nin kontrolü altında Isparta ili kırsalında 10 adet çadır kent bulunmaktadır. Bu 
çadır kentler Eğirdir Yukarı Gökdere; Eğirdir Akdoğan; Gelendost Afşar; Gelendost Yenice; Yalvaç Eyüpler; Uluborlu 
Küçükkabaca; Şarkikaraağaç Göksöğüt; Senirkent Büyükkabaca; Uluborlu; Yalvaç Dedeçam ‘da bulunmakta ve toplamda 
1940 kişi ikamet edebilmektedir. 

II. Stratejik Önemi
Toplumun dezavantajlı gruplarından olan gezici ve geçici tarım işçileri çalışma ve yaşam koşulları itibari ile oldukça zor 
şartlar altında yaşamaktadırlar. Günümüzde sayıları giderek artan bu işçiler başta ücret, sosyal güvenlik, barınma, içme ve 
kullanma suyu, sanitasyon, sağlık, eğitim, çevre gibi temel gereksinimleri bakımından toplumun çok gerisinde bulunmakta 
ve haklarını yeterince arayamamaktadır. Yetişkin gezici ve geçici tarım işçilerinin yanında çocuklarının da aynı koşullarda 
yaşamaya çalışması toplumdan uzak kalmalarına ve gelişmelerinde ciddi eksiklikler olmasına neden olmaktadır.

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
10. KP Madde 267, 273, 274, 275, 281, 314-326; Ulusal Kırsal Kalkınma Planı

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Isparta İl Özel İdaresi

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Kamu yatırımı, envanter çalışması, pilot araştırma projeleri.

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, uluslararası fonlar

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu; 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Güvenlik Kanun; 222sayılı ilköğretim 
ve Eğitim Kanunu; 4857 sayılı iş Kanunu; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu;224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin 
Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun;

VIII. Tedbir Hedefleri
1. Mevsimlik gezici tarım işçilerinin kayıt altına alınması
2. Mevsimlik gezici tarım işçilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi
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IX. Faaliyetler
4.2.1.1. Mevsimlik Tarım İşçileriyle İlgili Envanter Çalışması Yapılması
4.2.1.2. Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi

 FAALİYET 4.2.1.1
MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİYLE İLGİLİ ENVANTER ÇALIŞMASI YAPILMASI

I. Yeri
Mevsimlik gezici tarım işçilerinin bulunduğu il, ilçe ve köyler

II. Hedef Kitle
Mevsimlik gezici tarım işçileri ve aileleri

III. Süresi
12 ay

IV. Gerekçesi
Envanter çalışması sonucunda, mevsimlik gezici tarım işçilerinin eğitim, sağlık, barınma yeri tahsisi, işverenden hak ettikleri 
ücretleri talep edebilme ve sosyal güvenlik sistemi içerisine alınmaları gibi sosyal imkânlardan faydalanmaları hususunda 
hedef kitlenin büyüklüğü ve niceliğinin tespit edilmesi mümkün olacaktır.

V. Alt Faaliyetler
1. İlgili kurumlar arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyonun sağlanması
2. Merkezi ve yerel (ilçe) düzeyde güncel veri tabanlarının oluşturulması
3. Çiftçi kayıt sistemleri üzerinden gerekli izlemelerin yapılması
 (Mayıs başı-ekim sonu arası envanter çalışması yapılmalıdır.)
4. Tarım aracısı (mevsimlik gezici tarım işçilerini işveren ile bir araya getiren kişi) olarak görev alan kişilerin   
 İŞKUR’a çalışanları bildirme yükümlülüklerinin takibinin yapılması. Gerekli bildirimler yapılmadığında mevzuata  
 istinaden gerekli müeyyidelerin uygulanması
5. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından mevsimlik çalışan tarım alanlarında yerinde denetimlerin yapılması, kayıt dışı  
 çalışanların tespiti durumunda cezai müeyyidelerin uygulamaya konması

VI. Sonuçlar
1. Tarımda kayıt dışı çalışmanın azalması
2. Tarım sektöründe sigortalı çalışan sayısının artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
İŞKUR

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, , İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Sağlık 
Müdürlüğü, SGK, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl örgütleri, İl Özel İdaresi, kaymakamlıklar, işverenler, üretici 
örgütleri

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Yerleşik olmayan mevsimlik gezici tarım işçilerinin envanter tespitinde karşılaşılan zorluklar.
2. İşverenlerin sosyal ve mali yüklerden kaçınmak için işçilerin tespitine yönelik eksik bilgi verme olasılığı

3. Tarım işçilerinin sosyal güvenlik sistemine dâhil olması için gelir sürekliliğine sahip olmaması

X. İzleme Göstergeleri
1. Mevsimlik gezici tarım işçisi sayısı
2. Mevsimlik gezici tarım işçisi çalıştıran tarımsal işletme sayısı

FAALİYET 4.2.1.2
MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN YAŞAM KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ
I. Yeri
Mevsimlik gezici tarım işçilerinin bulunduğu il, ilçe ve köyler

II. Hedef Kitle
Mevsimlik gezici tarım işçileri ve aileleri

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Mevsimlik gezici tarım işçilerinin temel ihtiyaçları olan barınma, sağlık, çalışma, beslenme, eğitim, ulaşım, içme suyu ve 
diğer zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına odaklanılırken, sosyal hayata katılımları göz ardı edilmektedir 

Kullanılan yaşam alanlarının yetersizliği içme ve kullanma suyuna erişim konusunda zaman zaman güçlükler yaşanması halk 
sağlığı açısından büyük riskler yaratmaktadır.

V. Alt Faaliyetler
1. İlçe düzeyinde mevsimlik gezici tarım işçileri hakkında izleme kurulu oluşturulması
2. İlçe düzeyinde ilgili kurumlar ve köyler arasında işbirliği protokollerinin hazırlanması
3. Yerel imkânlar ölçüsünde barınma olanaklarının çeşitlendirilmesi
4. Tespit edilen yerlerde geçici barınma için yeterli altyapının temin edilmesi
5. Mevsimlik gezici tarım işçisi taşıma kriterlerinin belirlenmesi ve denetlenmesi
6. Mevsimlik gezici tarım işçileri ve çocukları için gezici toplum merkezlerinin oluşturulması
7. Yörede düzenlenen sosyal etkinliklere bu grupların katılımının sağlanması
8. Çocukların, ailelerinin yerleşik bulunduğu, kendi yörelerindeki YİBO’ya kaydedilmesi
9. Geçici göç eden işçilerin çocuklarının geldikleri yerlerdeki okullara geçici kayıtlarının yaptırılması, uyum   
 sorunlarının giderilmesi
10. Geçici göç edilen yörede çocukların gündüzlü devlet okullarına kaydedilmesi
11. Geçici göç edilen yörede yaz aylarında yaz okulu uygulamalarının geliştirilmesi
12. Geçici göç eden işçi ve ailelerinin sağlık sorunları ile ilgili işlerinde aile hekimliği ve diğer kuruluşları ile   
 işbirliğine gidilmesi, sağlıkla ilgili eğitim ve tedavilerinin sağlanması
13. İşverenlerin gelen işçilerin demografik ve sosyal yaşamları hakkında bilgilendirilmesi

VI. Sonuçlar
1. Mevsimlik gezici tarım işçilerinin ve ailelerinin barınma koşullarının iyileşmesi
2. Mevsimlik gezici tarım işçilerinin ve ailelerinin güvenli ulaşımlarının sağlanması
3. Mevsimlik gezici tarım işçileri ile yerleşik nüfus arasında sosyal diyaloğun gelişmesi

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Kaymakamlıklar, İl Özel İdaresi, belediyeler
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VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü;  Gıda, Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Sağlık 
Müdürlüğü, SGK, Ulaştırma Bakanlığı Antalya Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı; İl Özel İdaresi, kaymakamlıklar, işverenler, üretici örgütleri

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Mevsimlik gezici tarım işçilerine yönelik talebin önceden belirlenememesi
2. Hizmetlerin sunumunda ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun zayıf olması
3. Mevsimlik tarım işçilerinin çalıştıkları yörenin kültürel yapısı hakkında bilgi sahibi olmaması
4. Ailelerin çocuklarını işgücü olarak değerlendirmesi
5. Mevsimlik işçilerle yöre halkı ve işverenin iletişim kurma güçlüğü
6. İşverenin ilgili kurumlara bilgi vermesi konusunda ekonomik kaygılara göredavranması

X. İzleme Göstergeleri
1. Asgari olanaklara sahip konutlarda (bungalov, çadır, prefabrik yapı vb.) yaşayan mevsimlik gezici tarım işçisi aile  
 sayısı
2. Tarım işçilerine yönelik göç ettikleri yörelerde geliştirilen sosyal ve eğitim amaçlı proje sayısı
3. Mevsimlik gezici tarım işçilerinin zorunlu eğitim çağındaki çocuk sayısı

TEDBİR 4.2.2
SOSYAL HİZMET VE YARDIMLARIN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

I. Mevcut Durum
Devletin sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla, sosyal ve ekonomik hayata aktif müdahalesini gerektiren sosyal 
devlet ilkesini hayata geçirmesinin (çalışma, sağlık, konut, sosyal güvenlik ile ilgili haklar ve sosyal hizmetler, sosyal yardımlar 
vb.) bazı araçları ve gerekleri vardır. Bu araçlardan sosyal hizmet ve yardımlar sosyal devlet ilkesini hayata geçirmede önemli 
bir görev üstlenmektedir. Bahsi geçen uygulamaların etkin şekilde uygulanması; yoksulluğun azaltılması, yoksulluğun 
etkilerinin hafifletilmesi, sosyal adaletin tesisi ve sosyal barışın korunması için önem arz etmektedir. 

Sosyal hizmet ve yardım programları başvuru esasına dayandığından, özellikle kırsal kesimde bilgi ya da fırsat eksikliği 
nedeni ile bu hizmetlere ihtiyacı olduğu halde ulaşamayan vatandaşlar bulunmaktadır. Sosyal hizmetlerin sunumunun yerleşik 
hayatta olan bireylere yönelik olması ve mevzuatın buna göre düzenlenmiş olması nedeniyle kırsal alanda ve geçici olarak 
yerleşenlere bu hizmetin yaygınlaştırılamamış olması da bu kişilerin bu hizmetlere ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Sosyal 
hizmetler alanında geçici işçi olarak gelen kişilerin yararlanabileceği imkânların, bilgilerinin ve farkındalıklarının artırılması 
ile söz konusu hizmetlerden özellikle aile, kadın ve topluma yönelik hizmetlerin kırsal alanda yaygınlaştırılması gerekmektedir. 
Kırsal kesimde yaşayan muhtaç vatandaşların sosyal hizmet ve yardım programlarından faydalanabilmelerinin sağlanmasına 
yönelik olarak da özellikle muhtar, öğretmen, imam, yerel yönetimler ve kolluk kuvvetleri gibi bu kesimle sıkça iletişim halinde 
bulunan kişilerin sosyal yardım programları hakkında kırsal kesimdeki vatandaşlara iletmek üzere düzenli aralıklarla detaylı 
olarak bilgilendirilmesi, ayrıca bu programların tanıtımının yerel düzeyde yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan, muhtaç 
durumdaki kayıtlı çalışanların sosyal yardımlardan yararlanması ve bu kesimin yoksulluk riskinin azaltılması ve asgari yaşam 
standartlarına ulaşmalarının kolaylaştırılmasına yönelik programlar geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu kapsamda, yoksul veya 
yoksulluk riski altında olup, kayıtlı çalışanların da (özellikle çocuk sahibi olanlar) sosyal yardımlardan yararlanmaları için 
gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması öngörülmektedir 

Mevzuat dâhilinde bu tür hizmetler; başkanlıklarını mülki idare amirlerinin yaptığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakıfları (il ve ilçe bazında SYDV) ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (il ve ilçe müdürlükleri) aracılığıyla yapılmaktadır. 
Geçici işçi olarak il ve ilçe merkezlerine yerleşen vatandaşlarımıza yönelik olarak gezici mobil ekiplerle; muhtaçlık, özürlülük, 
risk altındaki çocuklar, hamile ve şiddete maruz kalan veya kalma riski bulunan kadınlara yönelik olarak tarama yapılması, 
tespitler doğrultusunda da hizmet planlamasına gidilmesi ve bu planlanan kısa süreli hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla 
ilgili birimlerle koordineli bir şekilde çalışılması etkinliği artıracaktır. 

Ülkemizde sosyal yardım hizmetleri en yaygın ve organize şekilde SYGM tarafından yürütülmektedir. SYGM, 3294 sayılı 
Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışma Kanunu ile oluşturulan SYD Teşvik Fonu kaynaklarıyla çalışmalarını yürütmektedir. 
Her il ve ilçede oluşturulan ve başkanlıklarını mülki idare amirlerinin yaptığı SYDV aracılığı ile yasanın hedef kitlesinde 
bulunan, sosyal güvencesi bulunmayan fakir ve muhtaç vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik doğrudan 
yardımlar (nakdi, gıda, yakacak, barınma, eğitim, sağlık, afet, özürlü vb. yardımları, ilimizde 2013 yılında 9.331.856 TL’lik 
28906 yardım gerçekleştirilmiştir), çalışabilir durumda bulunan vatandaşlarımızın üretken hale getirilmesine yönelik proje 
destekleri (gelir getirici, sosyal hizmet, istihdam vb.) ile SYGM tarafından 2022 sayılı kanun kapsamında engelli ve yaşlı 
aylıkları (ilimizde 2013 yılında 8554 kişi 2022 sayılı aylıktan faydalanmıştır.), Şartlı Eğitim, Sağlık ve Gebelik Yardımları 
(İlimizde 2189 anne-baba 2013 yılında yardımdan faydalanmıştır) , Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım (İlimizde 
2013 yılında 2052 kadın yardımdan faydalanmıştır.), Muhtaç Asker Ailesi Yardımları (2013 yılında başlamış olan yardım 
programından İlimizde 128 kişi faydalanmıştır) verilmektedir.  Ayrıca, İÖİ’ler yoksullara mikro kredi verilmesi, sosyal hizmet 
ve yardımlar vb. hizmetlerin ifası konusunda yetkilendirilmiştir.

II. Stratejik Önemi
Kaynakların etkin kullanılması ve haksız yararlanmaların önüne geçilmesi için sosyal yardımlardan yararlanmada mevcut olan 
nesnel yararlanma ölçütlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Sosyal hizmet programlarının kırsal kesime yaygınlaştırılarak 
buradaki dezavantajlı grupların refah düzeyinin artırılması mümkündür. Geliştirilecek sosyal destek programları ile kırsal 
kesimde yaşayan kaynakları sınırlı yoksul kesimlerin yoksulluk çizgisinin üzerine çekilmesi sağlanacak ve yoksulluğun 
kuşaktan kuşağa sürmesi engellenebilecektir. Böylece sosyal adaletin tesisine katkı sağlanacaktır.

III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile ilişkisi
10. Kalkınma Planı Mad.107,110, 270-285

IV. Sorumlu kuruluşlar
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

V. Uygulama için uygun araç/işlem
Kamu yatırımı, hibe programları, mevzuat düzenleme (Geçici mobil ekiplerin oluşturulması.)

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
2828 SHÇEK, 5395 ÇKK, SHÇEK Sosyal Ekonomik Destek Yönetmeliği, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu; 5263 Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu;5302 sayılı İl Özel idaresi Kanunu, 2022 SK(engelli ve yaşlı aylığı)

VIII. Tedbir hedefleri
1. Sosyal yardımların objektif kriterlere göre ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması
2. Sosyal hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve artırılması
3. Tarımsal faaliyetlerin dezavantajlı ve engelli bireylerin rehabilitasyonunda kullanılması 
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IX. Faaliyetler
4.2.2.1.Sosyal Yardımların Dağıtılmasında Başvurulacak Puanlama Formülünün Geliştirilmesi
4.2.2.2 Sosyal Rehabilitasyon Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
4.2.2.3.Sosyal Tarımcılığın Yaygınlaştırılması.

FAALİYET 4.2.2.1
SOSYAL YARDIMLARIN DAĞITILMASINDA BAŞVURULACAK PUANLAMA FORMÜLÜNÜN 
GELİŞTİRİLMESİ

I. Yeri
İl, ilçeler ve köyler

II. Hedef Kitle
İlimizde yaşayan yoksul vatandaşlar

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Sosyal yardım başvurusunun değerlendirme sürecinde İl genelinde uygulanabilir, fayda sahiplerini objektif biçimde tespit 
etmeye yönelik yöresel farklılıkları, kır-kent ayrımını sosyoekonomik gelişmişlik düzeyini ve yardım kategorilerini gözeten, 
sağlıklı ve nesnel ölçütlerle işleyen bir tespit mekanizmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Proje ile her bir sosyal yardım türünden yararlanma kriterleri (muhtaçlık kriteri) oluşturularak hak sahiplerinin söz konusu 
kriterler çerçevesinde belirlenmesi hedeflenmektedir. Projenin amacı oluşturulacak bir puanlama formülü ile sosyal yardım 
ve proje desteklerinden yararlanacak vatandaşların objektif kriterlere göre belirlenmesi ve böylelikle haksız yararlanmaların 
önüne geçilmesidir.

SYGM tarafından yürütülen ve sosyal yardımların sunumunda reform niteliği taşıyan çalışma da “Sosyal Yardım 
Yararlanıcılarının Belirlenmesine Yönelik Puanlama Formülünün Geliştirilmesi Projesi’dir. Projenin amacı, oluşturulacak bir 
puanlama formülü ile sosyal yardım ve proje desteklerinden yararlanacak vatandaşların objektif kriterlere göre belirlenmesi 
ve böylelikle haksız yararlanmaların önüne geçilmesidir.

Söz konusu proje TÜBİTAK ile işbirliği içinde geniş bir akademisyen kadroyla birlikte yürütülmektedir. Projenin örnekleme 
planı, İstatistikî bölge birimleri sınıflandırması “düzey-1” ve her bölge içinde kır-kent ayrımına yönelik puan tahmini 
verebilecek nitelikte tasarlanmıştır.

Proje kapsamında puan formülleri oluşturulmuş olup Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi entegrasyonu çalışmaları 
yürütülmektedir. Sistem üzerinden formüllerin izleme sürecinin tamamlanmasının ardından ülke genelinde kullanıma 
açılması planlanmaktadır. Aynı çalışmaların ASPB ve il müdürlüklerine entegre edilmesiyle birlikte hizmetlerin daha da 
etkinleştirilmesi sağlanabilir.

Puanlama formülünün SYDV’lerde kullanılmaya başlanması ile birlikte; hane ziyaretleri sırasında doğrulanabilen somut 
olarak ölçülebilir göstergelere dayalı, uygulaması kolay, objektif, güvenilirlik düzeyi yüksek, paydaşları tarafından da kabul 
gören özelliklere sahip bir formülün elde edilmesi hedeflenmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. Proje ile muhtaçlık tespitine yönelik modellerin belirlenmesi
2. Uygun yazılımın geliştirilmesi
3. Puanlama formülünün SYDV’lerde kullanılması
4. Sosyal yardımların adilane dağıtılmasındaki geri dönüşlerle etki değerlendirmesi yapılması
5. Hanelerde pilot alan uygulaması yapılarak sonuçların değerlendirilmesi

VI. Sonuçlar
1. Sosyal yardım yararlanıcılarının daha objektif kriterlere göre tespit edilmesi
2. Haksız yararlanmaların önüne geçilmesi
3. Kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına olanak sağlanması.
4. Kırsal kesimdeki muhtaç vatandaşların sosyal hizmet ve yardımlara erişimlerinin kolaylaşması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşları

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
İl Özel İdaresi, SGK, Valilik, kaymakamlıklar, SDÜ, SDYV

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Mevzuat değiştirmede ve puanlama sisteminin hayata geçirilmesinde süre kayıplarının yaşanabilmesi
2. Yerel karar alıcıların mukavemet gösterebilmesi
3. Sosyal yardım veren diğer kurumlarla eşgüdüm sorunu yaşanabilmesi
4. Tarım sektöründe kayıtlı olan kayıtlı olmayan çalışan ayrımının açık olmaması

X. İzleme Göstergeleri
1. Objektif bir puanlama formülünün oluşturulması
2. Yılda bir defa hane taramalarının yapılması
3. Alan uygulaması yapılarak modelin sınanması ve uygulanabilir hale getirilmesi.

FAALİYET 4.2.2.2
SOSYAL REHABİLİTASYON HİZMETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Kitle
Dezavantajlı gruplar (kadınlar, özürlüler, çocuklar, eski hükümlüler, yaşlılar, tek ebeveynli aile bireyleri vb.)

III. Süresi
60 ay
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IV. Gerekçesi
Eski hükümlüler, engelliler/özürlüler, kadınlar, çocuklar, işsiz gençler ve yaşlıların toplumsal hayata tam katılımlarını 
sağlamak amacıyla, kişisel gelişimlerini sağlayacak bilgilere ulaşma konusunda eksiklikleri bulunmaktadır. Kırsal kesimde 
yaşayan bu kişilerin kendilerini geliştirecek bilgilere erişiminin ve organizasyonlara dâhil olmalarının desteklenmesine 
ihtiyaç bulunmaktadır. Diğer taraftan, değişen kırsal alan demografisi nedeniyle, başta yaşlılar için olmak üzere, birtakım 
temel rehabilitasyon hizmetlerinin ivedi sağlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

V. Alt Faaliyetler
1. Sosyal inceleme amaçlı ev ziyaretlerinin yapılması
2. Hedef nüfusun psiko-sosyal, sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı hakkında veri tabanının oluşturulması
3. Aynı ortak sorunu paylaşan bireylerin, mevcut sorunla başa çıkmalarını kolaylaştırmak açısından sosyal grup   
 çalışması yapılması
4. Çevre kaynaklarının harekete geçirilerek sanat, spor, turizm ve özel yeteneklere ilişkin etkinliklerin organize edilmesi
5. Kişilerin özgüvenlerini geliştirici teknik ve sosyal destek programlarına alınması
6. Engelli/özürlü ve yaşlı bakım hizmetlerine yönelik eğitimlerin ve uygulamalarının yaygınlaştırılması
7. Hedef kitleye yönelik yerleşik ve/veya gezici toplum merkezlerinin veya gezici ekiplerin kurulması

VI. Sonuçlar
1. Dezavantajlı kişilerin olumsuz durum ve duygularla baş edebilmeleri yönünde özgüvenlerinin gelişmesi
2. Dezavantajlı kişilerin sosyal hayata katılımlarının artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Adalet Bakanlığı, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, 
kaymakamlıklar, belediyeler, ilgili STK’lar, SDYV

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Dezavantajlı gruplara yönelik ortak tanım, yeterli bilgi ve veri olmaması
2. Mevcutta sunulan hizmetlere yönelik farkındalığın ve erişimin zayıf olması, tarım sektöründe kayıtlı olan kayıtlı  
 olmayan çalışan ayrımının açık olmaması

X. İzleme Göstergeleri
1. ASP İl Müdürlüğü tarafından desteklenen hane sayısı
2. Yerleşik ve/veya gezici toplum merkezi veya gezici ekip sayısı

FAALİYET 4.2.2.3
SOSYAL TARIMCILIĞIN YAYGINLAŞTIRILMASI

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Kitle
Kırsal kesimde yaşayan dezavantajlı gruplar (engelliler, madde bağımlıları, eski hükümlüler, çocuklar, yaşlılar) ve tarımsal 
işletmeler

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak dezavantajlı grup bireyleri sosyal dışlanmaya maruz kalmamalı, yaşam koşulları 
ve yaşam kaliteleri düzeltilmelidir. Yoksul ve muhtaç durumda olan dezavantajlı grup, durumu iyileştirilerek topluma 
kazandırılmalıdır.

Kırsal alanda yaşam koşulları ve refah seviyeleri açısından toplumda geri durumda bulunan dezavantajlı grupların 
üretim faaliyetleriyle tanışması sağlanmalı, bu insanların rehabilitasyonuna yönelik bilgi ve becerileri arttırıcı hizmetler 
yaygınlaştırılmalıdır.

Dezavantajlı bireylerin (engelliler, madde bağımlıları, eski hükümlüler, göçmenler vb.) topluma kazandırılması amacıyla bu 
grupların rehabilitasyonuna ve bakım hizmetlerine yönelik olarak gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler (sosyal tarımcılık) önem 
arz etmektedir

V. Alt Faaliyetler
1. Sosyal tarımcılık uygulanacak uygun alanların tespit edilmesi
2. Bu alanlarda dezavantajlı gruba tarımsal eğitim verilmesi, gönüllü bireylere tarımsal üretim hakkında yayım   
 çalışmalarının sunulması
3. Konusunda başarı sağlayan dezavantajlı bireye sertifika verilmesi, sertifika alan bireylere teşvik verilmesi için   
 çalışmalar yapılması
4. Dezavantajlı gruba sosyolojik danışmanlık desteği verilmesi
5. Kırsal kesimde dezavantajlı grubun gelir düzeyinin yükselmesi ve yaşam koşullarında iyileşme sağlanması
6. Dezavantajlı gruba yönelik istihdam garantili kurslar açılması
7. Üretim faaliyetlerini bireysel olarak sürdürmek isteyenlere iş kurma amaçlı mali destek sağlanması

VI. Sonuçlar
1. Dezavantajlı kişilerin kendilerine özgüvenlerinin artması
2. Kırsal kesimde dezavantajlı kişilerin üretim faaliyetleriyle tanışması
3. Kırsal kesimde dezavantajlı grubun toplumsal uyumunun artması
4. Kırsal kesimde dezavantajlı grubun yaşam koşullarının düzeltilmesi
5. Kırsal kesimde dezavantajlı grubun istihdam edilebilirliğinin artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi İŞKUR, kaymakamlıklar, üretici örgütleri, ilgili STK’lar, belediyeler.

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Hizmetlerin arzı için hedef kitlenin net olarak bilinmemesi, yeterli bilgi ve veri olmaması
2. Sosyal tarımcılık uygulanacak dezavantajlı kesimin kendine ait tarla/bahçesinin olmaması
3. Kırsal kesimdeki eski alışkınlıklar
4. Kırsalda alt yapının olmamasından dolayı köyden kente göç eğiliminin olması
5. Sosyal tarımcılık konusundaki kurumsal mevzuat eksikliği
6. Uygulamaya konulan projelerin prosedür fazlalığı
7. Kurumlar arasında koordinasyon sağlanamaması
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X. İzleme Göstergeleri
1. Sosyal tarımcılık faaliyeti yürütülen köy ve hane sayısı
2. Sosyal tarımcılık faaliyetinde bulunan dezavantaj grup kişi sayısı

TEDBİR 4.2.3
DEZAVANTAJLI BİREYLER İÇİN SOSYAL İÇERMENİN GÜÇLENDİRİLMESİ

I. Mevcut Durum
Mevcut durum ile ilgili olarak il bazında herhangi bir envanter çalışması bulunmamaktadır. Plan dahilinde envanter çalışması 
yapıldıktan sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlükleri, çiftçi koruma birlikleri, milli eğitim müdürlükleri, yerel 
yönetimler,  İŞKUR ve ASP il müdürlükleri’nin işbirliğiyle dezavantajlı gruplara yönelik ihtiyaca göre istihdam sağlayıcı 
kursların açılması, dezavantajlı grupların İŞKUR projelerinden ödenecek ücretlerle desteklenmesi önem arz edecektir.

Dezavantajlı gruplara yönelik olarak ulusal bazda özürlü memur seçme sınavları aracılığıyla belirli bir sayıda istihdamlar 
sağlanmaktadır. 

Milli eğitim müdürlükleri (Halk Eğitim Müdürlüğü) aracılığıyla dezavantajlı gruplara mesleki ve teknik olarak istihdam 
sağlayıcı eğitim ve kurslar verilebilmektedir.

II. Stratejik Önemi
Özürlü kişiler, eski hükümlüler, kadınlar, gençler ve işsizler yardım ve desteğe muhtaç olmaktan, tüketici durumdan üretici 
pozisyonuna geçerek gelir getirici faaliyetlere yönlendirilmeleri suretiyle sosyal güvenlik kapsamına alınmaları yoksullukla 
mücadelede önemli bir adım olacaktır. Ayrıca, çalışan çocukların, çalışarak eğitimden yoksun kalması ise gelecekte bu 
çocukların vasıfsız işgücü olarak, iş bulamamasına ve desteğe muhtaç kişilere dönüşmelerine neden olarak yoksulluğun 
sürmesine neden olmaktadır.

III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile ilişkisi
10. Ulusal Kalkınma Planı Madde 54-129-158-159-160-309

IV. Sorumlu kuruluşlar
İŞKUR 

V. Uygulama için uygun araç/işlem
Kamu yatırımı, hibe programı, araştırma projesi, mevzuat düzenleme, envanter çalışması

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, Sosyal Yardımlar Müdürlüğü

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
4857 sayılı iş Kanunu; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu; 5378 sayılı Kanun; 3308 sayılı 
Mesleki Eğitim Kanunu; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,  İlköğretim Kanunu; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Kanunu; 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu; 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu.

VIII. Tedbir hedefleri
1. Dezavantajlı gruplar arasında vasıflı işgücü sayısının artırılması
2. Dezavantajlı grupların istihdam olanaklarının artırılması
3. Özürlülerin istihdam düzeylerinin artırılması

4. Çocuk işçiliğinin azaltılması

IX. Faaliyetler
4.2.3.1. Dezavantajlı Gruplara Yönelik Mesleki Teknik Eğitim Kurslarının Yaygınlaştırılması
4.2.3.2. Dezavantajlı Gruplara Yönelik Gelir Getirici Proje Desteklerinin Sağlanması
4.2.3.3. Korumalı İşyeri Uygulamasının Yaygınlaştırılması
4.2.3.4. Çocuk İşçiliğiyle Mücadelenin Etkinleştirilmesi

FAALİYET 4.2.3.1
DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM KURSLARININ 
YAYGINLAŞTIRILMASI

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Kitle
Dezavantajlı gruplar (kadınlar, yoksullar, işsiz gençler, özürlüler, eski hükümlüler vb.)

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Dezavantajlı bireylerin istihdam edilebilirliğinin artırılması için onların gelişimlerine katkı sağlayacak mesleki teknik eğitim 
kursları etkili olacaktır. Temel kamusal hizmetlere erişimde yaşadıkları güçlükler nedeniyle, mesleki nitelikleri ve becerileri 
diğer kişilere kıyasla düşük olan dezavantajlı bireyler bu sayede hem meslek edinecek hem de sosyal olarak gelişmiş 
olacaklardır. 

V. Alt Faaliyetler
1. İlçe ölçeğinde işgücü piyasası ihtiyaç analizi için İŞKUR’un her yıl iki dönem (Mayıs-Kasım) halinde uygulanan  
 işgücü piyasası talep araştırması verilerinin kullanılması
2. Mevcut bilgiler ışığında merkezi ve ilçe düzeyinde güncel veri tabanlarının oluşturulması
3. Mesleki rehberlik ve danışma hizmetlerinin sunulması
4. Kursların düzenlenmesinde dezavantajlı grupların psiko-sosyal profillerinin gözetilmesi ve bu konuda desteklenmesi
5. Engellilere yönelik iş eğitim merkezlerinin kursların düzenlenmesinde değerlendirilmesi
6. Belirlenen alanlarda aktif işgücü programlarının tasarlanması
7. Kendi işini kuracak kişilere yönelik mikro girişimcilik eğitimlerinin verilmesi
8. Kendi işini kurabilecek kişilere küçük ölçekli krediye erişim bilgisi sağlanması

VI. Sonuçlar
1. Dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliklerinin artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
İŞKUR

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
TKDK, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Özel İdaresi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, KOSGEB, BAKA, kaymakamlıklar, 
belediyeler, SDÜ, ilgili STK’lar, SDYV
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IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Eğitim programları sonucunda istihdam beklentisinin oluşması
2. Hedef kitlenin doğru belirlenememesi
3. Mesleki teknik eğitim programlarının tasarımında piyasa taleplerinin dikkate alınmaması

X. İzleme Göstergeleri
1. Dezavantajlı kişiler için geliştirilen aktif işgücü programı sayısı
2. Aktif işgücü programlarından sertifika alan dezavantajlı kişi sayısı
3. Aktif işgücü programlarından sertifika alanlardan istihdam edilen dezavantajlı kişi sayısı

FAALİYET 4.2.3.2
DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK GELİR GETİRİCİ PROJE DESTEKLERİNİN 
SAĞLANMASI

I. Yeri
İlçeler ve köyler

II. Hedef Kitle
Kendi işini kurmak isteyen dezavantajlı gruplar (kadınlar, yoksullar, işsiz gençler, özürlüler, eski hükümlüler vb.)

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Kırsal kesimde giderek azalan genç nüfusa yönelik tarım dışı iş olanaklarının yaratılması için, gençlerin sahip olduğu iş 
fikirlerini iş planına dönüştürebilmeleri için iş kurma eğitimleri verilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması hayati 
öneme sahiptir. Dezavantajlı bireylerin yaşadığı yoksulluk, hak arama bağlamında bireysel yetkinliklerinin düşük kalmasına 
ve toplumsal yaşama katılımlarına engel teşkil etmektedir. Bu yüzden özellikle bu kesimlere yönelik gelir getirici proje 
desteklerinin sağlanması suretiyle kendi işini kurmalarının teşvik edilmesi fırsat eşitliğini artıracaktır. 

V. Alt Faaliyetler
1. Piyasa talep analizinin yapılıp desteklenecek yatırım konularının bu analizlere göre belirlenmesi
2. Belirlenen yatırım konularına ilişkin üretim ve pazarlama eğitimlerinin sunulması
3. Belirlenen yatırım konularında kendi işini kurmak isteyen dezavantajlı kişilere proje bazlı destek sağlanması
4. Başarılı iş planlarının düşük maliyetli (kredi-hibe-mikro kredi gibi) finansal kaynaklarla desteklenmesi için   
 çalışmalar yapılması
5. İşletmelerin kurulması aşamasında, İŞGEM’ler tarafından mekân ve danışmanlık desteği verilmesi
6. İl ve ilçe düzeyinde toplum yararına çalışma programlarının düzenlenmesi

VI. Sonuçlar
1. Dezavantajlı gruplarda işsizliğin azalması 
2. Genel istihdam düzeyinin artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, SDYV

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
TKDK, İŞKUR, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, KOSGEB, BAKA, kaymakamlıklar, belediyeler, SDÜ, ilgili STK’lar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Dezavantajlı grup tanımı üzerinde uzlaşının olmaması
2. Girişimcilik kültürünün yaygın olmaması

X. İzleme Göstergeleri
1. Dezavantajlı kişiler için geliştirilen aktif işgücü programı sayısı
2. Gelir getirici proje desteği alan dezavantajlı kişi sayısı

FAALİYET 4.2.3.3
KORUMALI İŞYERİ UYGULAMASININ YAYGINLAŞTIRILMASI

I. Yeri
Kırsal yerleşimler

II. Hedef Kitle
Engelli/özürlü kişiler

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
İşgücü piyasası açısından en dezavantajlı gruplardan biri olan özürlülerin istihdam olanaklarının artırılması bu kesimlerin 
koşullarını gözeten özel nitelikli desteklerin sunulmasını zorunlu kılmaktadır. İş ortamı açısından uygun çalışma koşullarının 
(özürlülere uygun fiziki alt yapı, makine, donanım vb.) sağlanmasını teşvik eden uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. Korumalı işyerlerinin yasal alt yapısının güçlendirilmesi için korumalı işyerleri kanununda değişiklik yapılması  
 için çalışmalar yürütülmesi
2. Korumalı işyeri uygulaması hakkında hedef kitleye eğitim verilmesi
3. Korumalı işyeri uygulamasına yönelik destek programlarının geliştirilmesi ve tanıtılması
4. Destek sağlanan “Korumalı İşyerlerinde başarı analizlerinin yapılması

VI. Sonuçlar
1. Özürlülerin maruz kaldığı rekabet eşitsizliğinin azalması
2. İş hayatında ve toplumda engelli/özürlülere dönük duyarlılığın gelişmesi

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
İŞKUR

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
MB, Ticaret İl Müdürlüğü, Gıda, Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, İl Özel İdaresi, Belediyeler, ilgili STK’lar
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IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Yasal düzenlemelerin zaman alması
2. Konu hakkındaki kurumsal deneyimlerin ve toplumsal farkındalığın yetersiz olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Korumalı işyeri sayısı
2. Korumalı işyeri uygulaması kapsamında istihdam edilen engelli kişi sayısı

FAALİYET 4.2.3.4
ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELENİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

I. Yeri
İl, ilçe ve köyler

II. Hedef Kitle
Çalışan ve çalışma riski bulunan çocuklar

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Başta tarım sektörü olmak üzere, emek yoğun sektörlerde düşük vasıflı işgücü talebi çocuk istihdamının artmasına neden 
olmaktadır. Fiziksel güç harcayarak çalışan bu çocukların bedensel sağlıklarının yanı sıra uygunsuz koşullarda yaşamaları, 
okul hayatından kopmaları neticesinde ruh sağlıkları da olumsuz etkilenmektedir. Bu çocukların geleceğe hazırlanması 
gereken bir dönemde çalışarak örgün eğitim kademelerinden kopması kısa vadede ucuz ve vasıfsız işgücüne dönüşmesine, 
uzun vadede ise işsiz ve desteğe muhtaç kişiler haline gelmelerine neden olmaktadır. 14 yaş altı çocukların çalıştırılmasını 
engellemek, bu konuda ilgili kurumlar tarafından geçici tarım işçisi olarak gelen ailelere gerekli eğitimin verilmesi. Aynı 
şekilde işverenlerin de bu konuda bilgilendirilerek aynı hassasiyeti göstermesini sağlamak. 

Geçici tarım işçileri ile birlikte gelen çocuklarının çalışmasının engellenmesi için her türlü tedbir alındıktan sonra yine de 
çocuklar çalıştırılmak durumunda kalınırsa, ruhsal-bedensel yapılarının, sağlıklarının korunması ve sosyal gelişimlerini 
engellenmemesi için gerekli tedbirlerin alınması.

V. Alt Faaliyetler
1. Çocuk işçiliğinin yasal, sosyal ve insani bakımdan sonuçları konusunda farkındalık artırmaya yönelik (dergi,   
 broşür,  gibi) materyallerin hazırlanması
2. Çalışan çocukların çalışma yaşamından alınarak eğitim sistemine dâhil edilmesi, sisteme dâhilse okula devamının  
 sağlanması ve bunun için burs olanaklarının artırılması
3. Risk altındaki çocukların çalışma yaşamına girmesinin engellenmesi ve aileleri için rehabilitasyon çalışmalarının  
 yürütülmesi
4. Çocuk işçiliğinin yoğun olduğu yerleşim yerlerinde mevcut kurumların önleyici kapasitelerinin geliştirilmesi
5. Çocuklar için geçici ve gezici kreş uygulamasının getirilmesi
6. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçici tarım işçiliği olan bölgelerde denetim çalışmalarının artırılması. 

VI. Sonuçlar
1. Uzun vadede çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması
2. Kısa vadede çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin önlenmesi

3. Mevzuata uygun olarak çalışan çocukların çalışma koşullarının iyileşmesi

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, TÜİK, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal 
Yardımlar Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Özel İdaresi, kaymakamlıklar, belediyeler, SDÜ, ilgili STK’lar

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Yetişkinler için istihdam imkânlarının kısıtlı olması
2. İşverenlerin ucuz ve geçici işgücü talebinin olması
3. Yoksul ailelerde çocukların geçim kaynağı olarak değerlendirilmesi

X. İzleme Göstergeleri
1. Tarımsal faaliyetlerde çalışan çocuk sayısı
2. Tarım dışı faaliyetler çalışan çocuk sayısı
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STRATEJİK AMAÇ 5
ISPARTA KALKINMA PLANI (2014-2019)

Yerel Kalkınmaya İlişkin Kurumsal 
Kapasitesinin Geliştirilmesi
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3.5. Yerel Kalkınmaya İlişkin Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi  

ÖNCELİK 5.1
KAMUNUN HİZMET SUNUM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

TEDBİR 5.1.1
BELDELERİN VE KÖY MUHTARLIKLARININ HİZMET SUNUM KAPASİTELERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ

I. Mevcut Durum
Kamu sektöründe kırsal kalkınmaya yönelik faaliyetlerde aktif rol alan il özel idareleri, belediyeler ve köylere hizmet götürme 
birlikleri kırsal alana götürülen hizmetlerin hızlandırılması ve yerel toplumun taleplerinin karşılanması hususunda etkin 
kurumsal yapılar olarak değerlendirilmektedir. Bu kurumlar arasında yaşanan işbirliği/eşgüdüm sorunları sunulan hizmetlerin 
kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sorunların aşılmasına yönelik olarak yerel ve merkezi düzeyde kırsal kalkınma 
alanında bir koordinasyon ve işbirliği altyapısının oluşturulması gerekmektedir. 

Yerel kalkınma ve yönetişim adına uygun yapıları ve yetkileriyle öne çıkan köylere hizmet götürme birliklerinin son yıllarda 
KÖYDES uygulamalarıyla artan kurumsal kapasitelerinin iyileştirilerek altyapı dışındaki yatırım ve hizmetlerle ilgili 
projelerde de temel uygulayıcı birimler haline getirilmesi mümkündür.

Kırsal nüfusun haberleşme ve bilişim teknolojileri ile örgün ve yaygın eğitim hizmetlerine erişimlerinin uzaklıktan dolayı 
sınırlı olması kırsal nüfus için bilgiye erişim fırsatlarının iyileştirilmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda kamu hizmetleri 
bilgi merkezleri oluşturularak bu merkezlerde vatandaşların ücretsiz kullanımına sunulacak basılı ve görsel malzeme, telefonla 
danışma hattı, e-başvuru vb. araçlarla doğruluğu onaylanmış bilgiye ulaşılması temin edilmelidir.
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II. Stratejik Önemi
Kırsal kalkınma kavramsal içeriği gereğince çok sektörlü ve mekânsal boyutu olan bir sektördür. Kırsal kabul edilen alanlardaki 
tüm kalkınma girişimlerinin bir arada planlanması ve uygulanması ilkesine dayanan sektörün kilit parametreleri işbirliği, 
örgütlenme ve koordinasyondur. Ülkemizin kamu idari yapısıyla uyumlu olarak kırsal kalkınmada etkin ve verimli bir merkezi 
ve yerel işbirliği yapılmasına gidilmesi kırsal kalkınmaya ayrılan ve giderek artan iç ve dış kaynakların etkinliğinin artmasına 
imkân verecektir Bu nedenle kırsal kalkınma faaliyetlerinde ilgili kurumlar/birimler arasındaki koordinasyon artırılarak, 
kaynak kullanımında tasarruf sağlanmalıdır.

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
10. KP Madde 545, 1009

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Isparta Valiliği, kaymakamlıklar, BAKA, İl Özel İdaresi, TKDK ve KHGB’ler.

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Kamu yatırımı, mevzuat düzenleme, işbirliği protokolü, pilot/araştırma projesi.

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, AB fonları, uluslararası fonlar.

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu, 5302 sayılı kanun, 5393 sayılı kanun, 442 sayılı köy kanunu, 5543 sayılı 
iskân kanunu, ilgili kurumların teşkilat kanunları.

VIII. Tedbir Hedefleri
1. KHGB’lerin kırsal kalkınmadaki fonksiyonlarının arttırılması.
2. Kırsal nüfusun bilgiye erişim imkânlarının arttırılması.

IX. Faaliyetler
5.5.1.1. KHGB’nin Kurumsal Kapasitelerinin Güçlendirilmesi

FAALİYET 5.1.1.1 
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ’NİN KURUMSAL KAPASİTELERİNİN 
GÜÇLENDİRİLMESİ

I. Yeri
Kırsal Yerleşimler

II. Hedef Kitle
KHGB’ler

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Kırsal alana hizmet götüren kuruluşların başında gelen ve tüm ilçelerde kurulu bulunan birliklerin kurumsal kapasitelerinin 
güçlendirilmesi, kırsal kalkınma faaliyetlerinin uygulanmasını ve koordinasyonunu kolaylaştıracaktır. Kaynak transferi 

yönetimi ile son yıllarda hizmet sunumunda aktif rol alan birlikler, kırsal alana götürülen hizmetlerin hızlandırılması ve 
yerel toplumun taleplerinin karşılanması hususunda etkin kurumsal yapı olarak değerlendirilmektedir. Bu bakımdan 
birlikler katılımcı yapıları gereği kırsal kalkınmanın temel ilkelerinden olan tabandan tavana yaklaşımların uygulamalara 
kazandırılmasını temin etmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. Köylere hizmet götürme birliklerinde görevli personellerin öncelikli olarak kadroya geçirilmesi ve teknik personel  
 ihtiyaçlarının da kapatılan belediyelerden temin edilmesi için çalışmalar yapılması
2. Köylere hizmet götürme birliklerinin yaptığı iş ve işlemlerdeki ihale komisyonlarında, birlik encümeninin yanında,  
 konu ile ilgili kamu kurumlarından teknik elemanların sayısının artırılması
3. Köylere hizmet götürme birliklerinin uygulamaya geçireceği projelerin bağımsız denetçilere yaptırılması Bu durum  
 maliyetli olduğundan yaptırılması mümkün değilse, komisyonda projelerle ilgili uzman kişi sayısının artırılması
4. Köylerde yapılacak hizmetlerde köy muhtarlıklarının yanında, köy halkının da görüşünü alacak mekanizmaların  
 çoğaltılması
5. KÖYDES projelerinin yanında, BAKA ve TKDK gibi kurumlardan da gelebilecek farklı projelerin uygulanması
6. Köylere hizmet götürme birlikleri bünyesinde iş makinesi, araç ve gereç bulunmamakta olup, bunların kapatılan  
 belediyelerden temin edilmesi
7. Köylere hizmet götürme birlikleri hizmetlerinde, özel idare vb. kamu kuruluşları arasında yetki çakışması   
 olduğundan ilgili mevzuat değişikliği için çalışmaların yapılması
8. KÖYDES projeleri kapsamında içme suyu şebeke kaptaj ve isale hattı çalışmalarına öncelik verilerek devam edilmesi
9. KÖYDES projeleri kapsamında içme suyu depo inşaatları yapımı ve tadilatlarına devam edilmesi
10. KÖYDES projeleri kapsamında enerji nakil hattı yapım çalışmalarına devam edilmesi
11. KÖYDES projeleri kapsamında kilit parke ve bordür taşı döşemesi çalışmalarına devam edilmesi
12. KÖYDES projeleri kapsamında I. Kat ve II. Kat asfalt ile stabilize yol çalışmalarına devam edilmesi
13. İller Bankası kapsamında damla sulama ve kapalı sistem proje çalışmaları yapılması
14. İller Bankası kapsamında köy konağı ve ikmal inşaatı çalışmaları yapılması
15. Köylerin Meydan ve Yol Düzenleme projesi kapsamında kilit parke ve bordür taşı döşeme çalışmalarına devam  
  edilmesi
16. Projeli olarak kırsal alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapılması
17. Köylerimize umumi WC ve lojman inşaatı yapım çalışmalarına devam edilmesi
18. Köylerimizin kanalizasyon ve deşarj hattı projeleri yapım çalışmalarına öncelik verilerek devam edilmesi.
19. Köylerimizde bulunan tarımsal kalkınma kooperatifleri ile birlikte süt toplama tanklarının faaliyete geçirilmesi
20. Köylerimizde çocuk oyun parkı projelerinin uygulanmasına devam edilmesi
21. Köylerimize taş duvar ve istinat duvarı yapım çalışmalarına devam edilmesi
22. Köylerimize termal sisleme ve ilaçlama projelerinin hizmete geçirilmesi
23. Köylerimize pazar yeri ve mesirelik alan düzenleme çalışmalarına devam edilmesi
24. Resmi kurum ve kuruluşların tahsisli olarak göndermiş olduğu proje çalışmalarına devam edilmesi 
25. Köylerimizin sosyal tesis ve köy konağı taleplerinin karşılanması
26. Köy muhtarlıklarımızla birlikte hizmet içi eğitim çalışmaları yapılması
27. Köy muhtarlıklarımızın köyün ihtiyaçlarına yönelik talepleri değerlendirilerek, Köylere Yardım Kaleminden   
 karşılanması
28. Köylere yönelik yol çalışmalarının tamamlanması
29. Damızlık yetiştiriciliğinde su sıkıntılarının çözülmesi
30. Kırsal kalkınmada faaliyet gösteren kamu kurumları ile özel sektörler arasında iş ortaklıklarının artırılması. (IPARD)
31. BAKA tarafından verilen projelerden faydalanabilme imkânı sağlanması
32. Farklı kurumlar bir araya gelerek etkin projeler yapması ve faaliyete geçirilmesi
33. Köylere hizmet götürme birliklerine ait kaynakların arttırılmasının sağlanması
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VI. Sonuçlar
1. Kırsal kalkınma faaliyetlerinde ilgili kurumlar/birimler arasında koordinasyonun artması.
2. Kaynak kullanımında tasarrufun sağlanması.

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Isparta Valiliği, kaymakamlıklar, İl Özel İdaresi, KHGB’ler.

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR, İl Spor Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, 
Orman Bölge Müdürlüğü, belediyeler, mahalli idare birlikleri ve sivil toplum kuruluşları.

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. KHGB. fonksiyonlarının altyapı yatırımlarıyla sınırlandırılması.
2. İl özel idareleri ile KHGB’lerin yetkilerinin örtüşmesi.
3. KHGB’ler ile il özel idareleri arasında iş bölümü ve işbirliğinin yetersiz olması.

X. İzleme Göstergeleri
1. KHGB’lerde istihdam edilen personel sayısı.
2. KHGB’ler tarafından uygulanan yatırım proje sayısı.

TEDBİR 5.1.2
İLÇE BELEDİYELERİNİN HİZMET SUNUM KAPASİTELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

I. Mevcut Durum
Belediyelerin görev ve sorumlulukları çerçevesinde hizmet sunum kapasitelerinin kentsel altyapı ve coğrafi durumlarının 
çağdaş belediyecilik anlayışı ile sosyal toplumun istek ve ihtiyaçlarına kanunlar çerçevesinde kamusal hizmetlerin sunumu 
kapsamında; 12 ilçe belediyesi her türlü iş ve işlemleri için mevcut personelleri ile hizmet vermektedir. 12 ilçede temiz 
içme suyu bulunmaktadır. İçme ve kullanma sularının mevcut kapasiteleri kısmen yeterli, periyodik olarak temizlikleri 
yapılmakta, otomatik klorlama cihazları ile klorlama faaliyetleri devam etmekte, depolar tel örgü ile muhafaza altına alınmış 
ve suların kontrolü Halk Sağlığı Müdürlüğünce yapılmaktadır. Kırsal turizm yapılabilmesi açısından 12 ilçemiz önemli turizm 
potansiyeline sahiptir. Ancak bu güne kadar ilçelerimiz genelinde bu konuda sadece birkaç belediyemizin faaliyetleri vardır. 
Diğer belediyelerimizin ise bu alanda faaliyetleri bulunmamakta olup belediyeler imkânlar çerçevesinde sosyal topluma 
cevap verebilen seviyeye gelmeyi amaçlamalıdır. 

II. Stratejik Önemi
Yerel kalkınmaya ilişkin belediyelerin kalitesinin artırılarak vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmesi, yöre halkının daha bilinçli 
ve ekonomiye katkı sağlayarak daha yüksek bir yaşam kalitesine ulaşmasını sağlayacaktır. Bu durum kalkınmanın yerelden 
merkeze doğru yayılmasına katkı sağlayacaktır.  

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
10. Kalkınma Planı (54’ncü  Madde Nitelikli eğitim ve işgücüne artan talep, 62’nci Madde İklim değişikliği ve çevre, 65’nci 
Madde Gıda, su ve doğal kaynakların etkin kullanımı)

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Belediyeler

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Kamu yatırımı, hibe programı, envanter çalışması

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, Mahalli İdareler Bütçesi, AB fonları, İller Bankası.

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
5393 sayılı Belediye Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

VIII. Tedbir Hedefleri
1. Kamu kurum ve kuruluşlarına daha iyi bilgi sunulması.
2. İçme ve kullanma depolarının iyileştirilerek daha kaliteli içme suyuna erişilmesi 
3. İçilebilir su kalitesinin iyileştirilmesi
4. Su analizlilerinin düzenli yapılması
5. Belediyelerce sağlanan ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesi
6. İlçelerin ülke içinde tanınırlığının sağlanması
7. Kırsal turizm için gerekli alt yapının oluşturulması 

IX. Faaliyetler
5.1.2.1. Belediye Personelleri Eğitim Semineri

FAALİYET 5.1.2.1  
BELEDİYE PERSONELLERİ EĞİTİM SEMİNERİ 

I. Yeri
Belediyeler 

II. Hedef Kitle
Belediye Yazı İşleri, Mali Hizmetler, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlükleri.

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Belediyelerin imar, su ve kanalizasyon, ulaşım ve kentsel altyapı, çevre ve temizlik ile nikah vb. her türlü iş ve işlemlerinin 
zamanında ve aksatılmadan 5393 sayılı belediye kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi 
gerekmektedir.   

V. Alt Faaliyetler
1. Belediye iş ve işlemleri ile ilgili personele uygulamalı ve/veya görsel olarak kamu kurum   ve  kuruluşlarınca bilgi 

sunulması
2. Personelin çalışma koşullarının iyileştirilmesi
3. Eğitim seminerlerine personelin katılımını sağlamak ve personellerin konumuna göre kendini geliştirmesi için 

eksiklikleri tespit edilerek o konularda eğitim almalarına imkân sunulması
4. Belediyeler arası bilgi alışverişinde bulunmak
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VI. Sonuçlar
1. Vatandaş memnuniyetinin bir önceki yıllara göre %25 artırılması
2. Mevzuata uygun yapılması.
3. Kanuna aykırı iş ve işlemlerin önüne geçilmesi  

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Belediyeler 

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar:
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü, ilçe kaymakamlıkları, diğer ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları.

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. İş yoğunluğu 
2. Personel eksikliği 

X. İzleme Göstergeleri
1. Eğitime tabi tutulan personel sayısı.

TEDBİR 5.1.3
KAMUSAL HİZMETLERİN SUNUMUNDA YENİLİKÇİ MODELLERİN GELİŞTİRİLMESİ

I. Mevcut Durum
Kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin tabii görevi topluma hizmette bulunmaktır. Bu hizmetin kalitesini artırmak için 
yenilik ve değişiklik yapmak günümüz dünyasında bir ihtiyaç ve zorunluluk olmuştur. Kamu kurumları ve yerel yönetimler 
uygun ortam sağlandığında yenilikçi projelere katkı sağlayabilecek kurumlardır. 

Yerel yönetimler başta olmak üzere kamu kurumlarındaki personelin yaratıcılık, yenilikçilik ve problem çözme gibi 
yeteneklerin gelişmesine yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi önemlidir. 

Teknolojinin kullanıldığı bir yenilikçilik örneği olarak Isparta merkezinde gün ışığından yararlanan elektrik direkleri aktif bir 
şekilde kullanılırken bazı ilçe belediyeleri de örnek çalışmalar yapmaktadır.

II. Stratejik Önemi
Bölgesel kalkınmanın önemli paydaşlarından olan yerel yönetimlerin elinde bulunan kentsel değerler burada çalışan personelin 
yenilikçi yaklaşımıyla akıllıca değerlendirilebilir ve böylece belde ve bölgenin ekonomik kültürel açıdan kalkınmasına olanak 
sağlanır. Bu yüzden yenilikçi yapıya sahip olarak ilerlemek yerelden başlayan kalkınmada önemli bir rol oynamaktadır.

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
10. KP Madde 638, 1016, 1021

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Tüm kamu kuruluşları ve yerel yönetimler
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V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Kamu yatırımı, pilot/araştırma projesi 

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, Mahalli İdareler Bütçesi, uluslararası fonlar, İller Bankası.

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
5393 sayılı Belediye Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

VIII. Tedbir Hedefleri
1- Kamu hizmetlerinde yenilikçi yaklaşımın benimsenmesi
2- Kamu kurum personeline eğitim verilmesi.

IX. Faaliyetler
5.1.3.1  Kamu personeline yenilikçilik, yaratıcılık ve problem çözme gibi yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim  
  verilmesi
5.1.3.2  Kamu Hizmetleri Bilgi Merkezlerinin Oluşturulması

FAALİYET 5.1.3.1 
KAMU PERSONELİNE YENİLİKÇİLİK, YARATICILIK VE PROBLEM ÇÖZME GİBİ 
YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EĞİTİM VERİLMESİ

I. Yeri
Tüm kamu kuruluşları ve yerel yönetimler

II. Hedef Kitle
Kamu kurumu ve yerel yönetimlerde istihdam edilen personel

III. Süresi
60 ay

IV. Gerekçesi
Kamu hizmetlerinin daha yenilikçi bir yapıya ulaşması için öncelikle burada çalışanların geliştirilmesi yenilikçilik konusunda 
bilgilendirilmesi gerekliliktir.

V. Alt Faaliyetler
1. Kamu personelinin yenilikçilik, yaratıcılık ve problem çözme gibi yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik   
 eğitimlerin tespit edilmesi.
2. Hangi birimlerin ya da personelin eğitim alacağı tespit edilmesi.
3. Daha önce yenilikçi uygulamalar yapan ulusal ve uluslararası belediyelerle irtibata geçilmesi ve fikir alınması.
4. Eğitim için uygun ortamın hazırlanması.
   
VI. Sonuçlar
1-Her ilçede eğitim alan personellerin takip ettiği yenilikçi bir hizmet modelinin uygulamaya geçmesi 

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Tüm kamu kuruluşları ve yerel yönetimler 

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar:
Başka il ve ilçe belediyeleri, diğer ülkelerin belediyeleri

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Bilgi eksikliği
2. Kaynak yetersizliği

X. İzleme Göstergeleri
1. Eğitime tabi tutulan personel sayısı
2. Uygulamaya başlanan proje sayısı

FAALİYET 5.1.3.2 
KAMU HİZMETLERİ BİLGİ MERKEZLERİNİN OLUŞTURULMASI

I. Yeri
İlçe merkezleri

II. Hedef Kitle
Kırsal nüfus

III. Süresi
36 ay

IV. Gerekçesi
Türkiye’nin bilgi toplumu hedefine ulaşması, kırsal nüfusun bilgiye erişim düzeyinin artmasıyla yakından ilişkilidir. Kırsal 
nüfusun haberleşme ve bilişim teknolojileri ile örgün ve yaygın eğitim hizmetlerine erişimlerinin uzaklıktan dolayı sınırlı 
olması, kırsal nüfus için bilgiye erişim fırsatlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, gerek merkezi idare gerekse 
mahalli idare kuruluşlarınca üretilen hizmetler hakkında yerel halkın bilgilendirilmesi ile yürütülen kampanyalardan ve diğer 
kamuoyu bilgilendirilmelerinden yerel halkın haberdar edilmesine imkân verecek bilgi merkezlerinin tesis edilmesi yararlı 
görülmektedir.

İlçe merkezlerinde kurulacak bu merkezlerde vatandaşların ücretsiz kullanımına sunulacak basılı ve görsel malzeme, 
telefonla danışma hattı, e-başvuru vb. araçlarla hem hizmetlerle ilgili olarak çeşitli kaynaklardan yapılacak eksik veya yanlış 
bilgilendirmenin önüne geçilecek hem de tüm sektör kuruluşlarınca üretilen, doğruluğu onaylanmış bilgiye tek merkezden 
ulaşılması temin edilecektir.

V. Alt Faaliyetler
1. Kırsal nüfusun kamu hizmetlerine ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerinin tespit edilmesi
2. Bilgi merkezlerinde halka arz edilebilecek kamu hizmet envanterinin çıkarılması
3. Bilgi merkezlerinin kurulumu ve işletilmesi ile ilgili yasal mevzuatın oluşturulması için il düzeyinde çalışmaların  
 yapılması
4. Merkezlerin kurulumu ve işletilmesi hakkında işbirliği temelinde modellerin geliştirilmesi
5. Bilgi merkezleri için standart nitelikte iç mekân tasarımının yapılması
6. Uygun yapıların nitelik ve diğer çevre koşullarının belirlenmesi ve kurulumlarının desteklenmesi.
7. Merkezlerde arz edilecek basılı materyalin temini için kurumlarla işbirliğine gidilmesi
8. Üreticilerin başvurabileceği mali destekler hakkındaki matbu bilgilerin merkezlerde sunulması
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9. İlçenin tanıtımına ilişkin basılı ve görsel materyallerin hazırlanması ve merkezlerde sunulması
10. Bu merkezlerle köy muhtarlıkları arasında bilgi paylaşımının sağlanması
11. Merkezde günlük işlemleri yürütecek yeterli nitelikte ve sayıda personelin çalıştırılması

VI. Sonuçlar
1. Kırsal nüfusun ihtiyaç duyduğu farklı hizmet bilgilerine tek merkezden ulaşması
2. Kamu teşkilatları ve ürettikleri hizmetler hakkındaki toplumun bilgi düzeyinin artması
3. Kırsal kesime sağlanan mali desteklere ilişkin bilgilerin hedef kitleye doğrudan ulaşması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Isparta Valiliği, kaymakamlıklar, İl Özel İdaresi, BAKA, TKDK  

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
1. Tüm kamu ve kuruluşları ile belediyeler ve sivil toplum kuruluşları.

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Kamu hizmetleri envanterinin kapsam ve güncelliğinin sürekli değişim göstermesi
2. Yerel halkın benimseyeceği nitelikte kısa ve öz dokümanların arz edilememesi

X. İzleme Göstergeleri
1. Kurulan kamu hizmetleri bilgi merkezi sayısı
2. Merkezlerde istihdam edilen personel sayısı

ÖNCELİK 5.2
YEREL KALKINMAYA YÖNELİK GİRİŞİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

TEDBİR 5.2.1 
KAMU VE KAMU DIŞI PAYDAŞLARIN ORTAKLIĞINDA YEREL KALKINMA 
STRATEJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI

I. Mevcut Durum
Ülkemizde kırsal kalkınma politikaları 1970’li yıllardan beri uygulanmaktadır. Kırsal kalkınma alanında ilk defa Dokuzuncu 
Kalkınma Planı (2007-2013) döneminde bağımsız politika dokümanları (Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji ile Kırsal Kalkınma 
Planı) yayımlanmıştır. Önceleri daha çok tarımsal modernizasyon ve verimlilik odaklı olan kırsal kalkınma politikaları, 
günümüzde gerek tarımla gerekse de bölgesel politikalarla birlikte ele alınmaya başlanmıştır. 
 
2010 yılında BAKA koordinasyonunda ve yerel aktörlerin katılımı ile TR61 Düzey 2 Bölgesi 2010-2014 Bölge Planı 
hazırlanmıştır. 2013 yılında ise 2014-2023 Bölge Planı hazırlanmıştır. Bölge Planı hazırlık aşamasında yerel aktörlerin 
katkısının sağlanması amacıyla geniş katılımcı ilçe toplantıları gerçekleştirilmiştir. İlçe toplantı çıktıları rapor haline getirilmiş 
ve bölge planlarına yansıtılmıştır. Bununla birlikte ilçeler bazında bağımsız kalkınma stratejisi oluşturulmamıştır. 

İlçe idari sınırları içerisinde bulunan belde ve köyleri kapsayacak şekilde, ilçenin mevcut durumunu, potansiyellerini, yatırım 
yapılabilecek muhtemel alanları kapsayan ilçe kalkınma stratejilerinin hazırlanması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, 
kalkınmanın sürdürülebilir olması açısından faydalı olacaktır. 

II. Stratejik Önemi
Isparta Valiliği koordinasyonunda, kaymakamların moderasyonunda, BAKA’nın teknik desteği ve STK’ların katkıları 
ile ilçeler bazında ve bölge planlarına uygun şekilde  hazırlanacak ilçe kalkınma stratejileri, kaynakların etkin ve verimli 
kullanılması, kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir. 

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
10.Kalkınma Planı, BGUS, Bölge Planı

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Isparta Valiliği, kaymakamlıklar, BAKA 

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi
İlçe toplantıları
Stratejik plan yaklaşımı

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, BAKA (Teknik Destek)

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik

VIII. Tedbir hedefleri
1. İlçe Kalkınma Stratejisi Hazırlama Komisyonu’na eğitim verilmesi
2. İlçe Kalkınma Stratejisi hazırlanması
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IX. Faaliyetler
5.2.1.1 İlçe Kalkınma Stratejisinin Hazırlanması

FAALİYET 5.2.1.1 
İLÇE KALKINMA STRATEJİSİNİN HAZIRLANMASI

I. Yeri
Merkez ilçe dışındaki ilçe belediyeleri

II. Hedef Kitle
Merkez ilçe dışındaki ilçe belediyeleri

III. Süresi
24 Ay

IV. Gerekçesi
Kıt kaynakların etkin ve verimli kullanılması, değişen şartlara göre fırsatların değerlendirilmesi kalkınma ve sürdürülebilirliğin 
sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Yerel kalkınmada kamusal yatırımlar başat rol üstlenmektedir. Yerel 
düzeyde kamu yatırımları ihtiyaç analizinden ziyade yereldeki karar vericilerin tercihleri nedeniyle yapılabilmekte bu da 
zaman zaman kamu kaynaklarının zayi olmasına neden olabilmektedir. Ayrıca yapılan yatırımlar veya yürütülen projeler, ilgili 
kamu görevlisinin görevden ayrılması ile uygulanabilir olmaktan çıkmaktadır. 

Katılımcılık ilkesine dayalı olarak ilçelerin ihtiyaçlarını, yatırım alanlarını, kalkınma hamlelerini ön plana çıkartacak, uzun 
vadeli hazırlanacak bir kalkınma stratejisi ile kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması sağlanabilecektir. Ayrıca yatırım 
yapmak isteyen özel sektöre de yol gösterici bir doküman elde edilecektir. 

Hazırlanacak İlçe Kalkınma Stratejisinin ilçe idari sınırları içerisinde bulunan belde ve köyleri kapsayacak şekilde hazırlanması 
beklenmektedir. İlçe Kalkınma Stratejisi belgesinde ilçenin mevcut durumu, potansiyeli, yatırım yapılabilecek muhtemel 
alanların yer alması gerekmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. İlçe stratejik kalkınma raporu hazırlama komisyonlarının kurulması
2. Komisyon üyelerine eğitim aldırılması
3. Geniş katılımlı toplantıların yapılması
4. İlçe stratejik gelişme raporlarının hazırlanması 

VI. Sonuçlar
1. İlçeler bazında köy ve beldeleri de kapsayacak şekilde kalkınma stratejilerinin belirlenmesi
2. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının artması
3. Özel sektöre yol gösterici bir dokümanın elde edilmesi

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Isparta Valiliği, kaymakamlıklar, BAKA

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Belediyeler, kamu kurumları, STK’lar, SDÜ

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
İnsan kaynakları

X. İzleme Göstergeleri
Hazırlanan strateji belgesi sayısı

TEDBİR 5.2.2 
YEREL KALKINMAYA YÖNELİK SİVİL İNİSİYATİFLERİN TEKNİK KAPASİTESİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ

I. Mevcut Durum
Isparta’da faaliyet gösteren STK’ların %96’sı dernek, % 4’ü ise vakıflardan oluşmaktadır. 2013 yılı verilerine göre 
Isparta ilinde 810 dernek ve  31vakıf   faaliyet göstermektedir. Derneklerin 480’i Merkez ilçede 330’u ise diğer ilçelerde 
bulunmaktadır. Vakıfların ise 12’si Merkez ilçede 19’u ise Merkez ilçe dışındaki ilçelerde bulunmaktadır. Isparta’da faaliyet 
gösteren STK’lar kuruluş amaçlarına göre incelendiğinde, sportif faaliyetler, sosyal dayanışma ve dini amaçlı STK’ların ön 
plana çıktığı görülmektedir. 

Isparta genelinde STK’ların öne çıkan sorunlarına bakıldığında, mali kaynakların yetersizliği,  insan kaynakları ve gönüllü 
desteğindeki yetersizlikler öne çıkmaktadır. STK’ların temel sorunları değerlendirildiğinde STK’ların mali kaynaklar ve 
insan kaynakları boyutunda desteklenmeleri gerektiği görülmektedir.

II. Stratejik Önemi
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” ekseni altında STK’lara yönelik olarak “güçlü, çeşitli, 
çoğulcu, sürdürülebilir bir sivil toplum için uygun ortamın oluşturularak sosyal ve ekonomik kalkınma süreçlerine toplumun 
tüm kesimlerinin daha etkin katılımının sağlanması” temel amaç olarak belirlenmiş ve STK’ların güçlendirilmesine yönelik 
politikalar belirlenmiştir. 

Bu bağlamda Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) hedefleri doğrultusunda STK’ların kurumsal kapasitelerinin artırılması 
önem arz etmektedir.

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
10.Kalkınma Planı, BGUS, Bölge Planı

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Kaymakamlıklar, STK’lar, BAKA

V. Uygulama İçin Uygun Araç/İşlem
1. Tecrübe paylaşım ziyaretleri
2. Eğitim alınması
3. Teknik ve Mali destek, 
4. Proje yazma ve uygulama eğitimleri

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe, Ajans desteği

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri
5253 Dernekler Kanunu, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu
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VIII. Tedbir hedefleri
1. STK’ların mali ve insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi
2. Bireylerde gönüllü iş yapma arzusunun artırılması

IX. Faaliyetler
5.2.2.1 STK’ların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi

FAALİYET 5.2.2.1
STK’LARIN KURUMSAL KAPASİTELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

I. Yeri
Merkez ilçe dışındaki ilçeler

II. Hedef Kitle
Kırsal kesimdeki STK’lar

III. Süresi
36 Ay

IV. Gerekçesi
Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018) STK’ların güçlendirilmesine yönelik politikalar belirlenmiştir. Isparta genelinde 
mali kaynakların yetersizliği ve  insan kaynakları yetersizliği, STK’ların öne çıkan sorunları arasında yer almaktadır. 
STK’ların temel sorunları değerlendirildiğinde STK’ların mali kaynaklar ve insan kaynakları boyutunda desteklenmeleri 
gerektiği görülmektedir.

V. Alt Faaliyetler
1. Yurtiçi ve yurtdışı tecrübe paylaşım ziyaretlerinin yapılması
2. Yerli ve yabancı uzmanlar tarafından uygulamalı eğitimlerin düzenlenmesi
3. Üniversite ve ilgili kurumlar tarafından teknik desteğin sağlanması
4. AB projeleri kapsamında AB’deki STK’lar ile işbirliği çalışması yapılması
5. Bölgenin proje geliştirme ve yürütme kapasitesi artırılacaktır

VI. Sonuçlar
1. STK’ların teknik kapasitelerinin artması
2. STK’ların proje yazma ve uygulama kapasitelerinin artması

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Kaymakamlıklar, STK’lar, BAKA

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Üniversiteler, Isparta Valiliği AB Koordinatörlüğü,

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar

X. İzleme Göstergeleri
1. Düzenlenen eğitim sayısı
2. Uygulanan Proje sayısı
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TEDBİR 5.2.3
ULUSAL KIRSAL KALKINMA İŞBİRLİĞİ AĞININ OLUŞTURULMASI

I. Mevcut Durum
Isparta Kırsal Kalkınma Planı, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) ve Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) hedefleri 
doğrultusunda oluşturulan ulusal kırsal kalkınma politikalarının Isparta ili özelinde ekonomik, sosyal ve mekânsal 
çözümlemesinin yapılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Isparta Kırsal Kalkınma Planı, ulusal düzeyde hazırlanan Ulusal 
Kırsal Kalkınma Stratejisi (2010-2013) ve Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisine (2014-2020) uyumlu olacak şekilde Kırsal 
Kalkınma Planı (2010-2013) örnek alınarak, Isparta ili kırsal alanında uygulanacak faaliyetleri ve bu faaliyetlerden sorumlu 
kuruluşları belirleyen, referans doküman niteliğindedir. Bu bağlamda Isparta Kırsal Kalkınma Planı kırsal kalkınma alanında 
yerel düzeyde hazırlanan ilk doküman olma özelliği taşımaktadır.

Isparta Kırsal Kalkınma Planı ile kırsal kalkınma alanında yapılacak faaliyetler ve sorumlu kuruluşları belirlemekle birlikte 
kurumlar arasında iletişim ağlarının oluşturulması, ulusal ve yerel düzeyde bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanmasını da 
amaçlamaktadır. 

II. Stratejik Önemi
Ulusal planlarda “yerel kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği ve ortaklıklar desteklenecek, işbirliği 
ağlarının oluşturulması ve bu ağlar vasıtasıyla iyi uygulama örnekleri başta olmak üzere bilgi alışverişi özendirilecektir 
politikaları” yer almaktadır.

Bu bağlamda yerel kalkınmanın ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, yerelde işbirliği kültürünün yaygınlaşması, 
tecrübe paylaşımlarının yapılması, ortak iş yapma bilincinin artırılması gerekmektedir.

III. Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri İle İlişkisi
10. Kalkınma Planı, UKKS

IV. Sorumlu Kuruluşlar
Isparta Valiliği, kaymakamlıklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

V. Uygulama için uygun araç/işlem
1. Eylem gruplarının oluşturulması
2. Tecrübe paylaşımı, toplantı ve gezilerinin yapılması

VI. Mali Kaynak
Genel bütçe

VII. İlişkili Mevzuat Hükümleri

VIII. Tedbir hedefleri
1. İşbirliği ağlarının kurulması
2. Tecrübe paylaşımlarının yapılması
3. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

IX.      Faaliyetler
5.2.3.1 İlgili kamu ve özel teşebbüslerin katılımıyla işbirliği eylem grubu oluşturulması

FAALİYET 5.2.3.1 
İLGİLİ KAMU VE ÖZEL TEŞEBBÜSLERİN KATILIMIYLA İŞBİRLİĞİ EYLEM GRUBU 
OLUŞTURULMASI
I. Yeri
İl ve ilçe merkezleri

II. Hedef Kitle 
Kırsal kesim

III. Süresi
24 ay

IV. Gerekçesi
Kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği ve ortaklıkların desteklenmesi,  işbirliği ağlarının oluşturulması 
kırsal kesimin kalkınmasında önem arz etmektedir. Kırsal kalkınma faaliyetleri için teknik bilgi ve en iyi uygulamaları 
aktarmayı ve sorunları çözümlemeyi, yerel kaynaklara değer katmayı ve bütüncül ve ortak eylemleri teşvik etmeyi amaçlayan 
eylem gruplarının kurulmasıyla  ilçeler arası işbirliği ağlarının oluşturulması neticesinde kırsal kalkınmanın tetiklenmesi 
hedeflenmektedir. 

V. Alt Faaliyetler
1. Ortak projeler geliştirme
2. Ortak faaliyetler (örneğin gösteri, seminerler, toplantılar, çalıştaylar)
3. Ortak eğitim oturumları, ortak eylemlere yönelik ilgili faaliyetlerin (köy kalkınma planları, mikro işletme geliştirme  
 gibi) üstlenilmesi;
4. Ortak organizasyon yapılarının işletilmesi

VI. Sonuçlar
Bölgelerdeki faaliyetlere öncülük eden eylem gruplarının oluşturulması bu sayede yerel potansiyellerin daha etkin 
değerlendirilmesi.  İhtiyaca yönelik bilgiye ve tecrübeye daha kolay ulaşımın sağlanması. 

VII. Uygulayıcı/Sorumlu Kurum
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, TKDK

VIII. İşbirliği Yapılacak Kurumlar
Tarım il ve ilçe müdürlükleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Odaları, köy muhtarları, ilçe belediye başkanları, sivil toplum 
kuruluşları, BAKA

IX. Bu Faaliyetin Hayata Geçirilmesini Kısıtlayan Unsurlar
1. Yerel yönetimlerin ve diğer kurumların gereken ilgiyi göstermemesi
2. Ortak hareket etme kültürünün zayıf olması

X. İzleme Göstergeleri
1. Oluşan grup sayısı
2. Yapılan faaliyet sayısı
3. Ortaya konulan proje sayısı
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4. KIRSAL KALKINMA
PLANININ MALİ ÇERÇEVESİ

ISPARTA KALKINMA PLANI (2014-2019)
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Isparta Kırsal Kalkınma Planı stratejik amaçlarına ulaşılabilmesi ve ortaya konan öncelik, tedbir ve faaliyetlerin uygulanabilmesi 
için çeşitli finansal kaynakların kullanılması gerekmektedir. 

Planın uygulanabilmesi açısından ulusal ve uluslararası kaynaklarla desteklenmesi gerekmektedir. Özel sektör kaynaklarının 
Plan amaçları doğrultusunda harekete geçirilmesi için eş finansman mekanizması üzerinden proje bazlı desteklerin artırılması 
gerekmektedir. 

Bu kapsamda yapılabilecek yatırımları destekleyen ulusal mali destek mekanizmaları; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, KOSGEB, TKDK,  TÜBİTAK destekleri ve kamu 
bankaları ile özel bankaların sağladığı kredi destekleri olarak sayılabilir.

IPA fonları, BM kuruluşları/programları tarafından kullandırılan hibe fonları, İkili teknik işbirliği çerçevesinde ülkemize 
kullandırılan hibe fonları Plan kapsamında faydalanılabilecek uluslararası kaynaklardır.



Kırsal Kalkınma Planı (2014-2019)Kırsal Kalkınma Planı (2014-2019)

318 319

5. KIRSAL KALKINMA PLANI
FAALİYETLERİNİN

UYGULAMA, KOORDİNASYON,
İZLEME VE DEĞERLENDİRME YAPISI 

ISPARTA KALKINMA PLANI (2014-2019)
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Isparta Kırsal Kalkınma Planının uygulanabilirliğinin artırılması, yerel paydaşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu artırarak, 
uygulamalarında Plan hükümlerini referans almalarına bağlıdır. Oluşturulacak koordinasyon, izleme ve değerlendirme yapısı 
ile Plan’da yer alan hedeflere ulaşabilmek için faaliyetlerin sorumlu kuruluşlarca yerine getirilmesinin temin edilmesini ve 
elde edilen ilerlemeler hakkında kamuoyunun bilgilendirmesini hedeflemektedir.

5.1. Plan’ın Uygulama ve Koordinasyon Yapısı 
Isparta Kırsal Kalkınma Planı Isparta ilinde kırsal kalkınma faaliyetlerinde kullanılacak referans dokümandır. Planın 
koordinasyonu İl genelinde Isparta Valiliği, ilçelerde ise kaymakamlıklar tarafından sağlanacaktır. 

Plan faaliyetlerinin uygulaması, sorumlu kuruluş olarak belirlenen kuruluşlar tarafından yapılacaktır. Sorumlu kuruluşlar 
faaliyet ve alt faaliyetleri işbirliği yapılacak kuruluşların mali ve teknik desteğini alarak uygun uygulama araçları vasıtasıyla 
hayata geçireceklerdir.

Merkezi idarenin taşra teşkilatlarına ilave olarak, yerel yönetimler (mahalli idareler ve birlikleri) de Plan uygulamasında 
aktif görev alacaktır. İl özel idareleri, ilçe ve belde belediyeleri, köylere hizmet götürme birlikleri ve diğer mahalli idare 
birliklerinin kırsal kalkınma uygulamalarında aktif görev alması sağlanacaktır. 

Isparta Kırsal Kalkınma Planı hükümleri ile TR61 Düzey 2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planının hedeflerinin örtüşmesi amacı 
ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından bölgesel kalkınma kapsamında verilecek desteklerin, Plan hükümlerine de azami 
katkı sağlayacak şekilde düzenlenmesi sağlanacaktır. 

Plan faaliyetlerinin uygulama düzeyinin artırılması için STK’ların desteklerinin de alınması gerekmektedir. Bu nedenle plan 
faaliyetlerinin uygulamasına katkılarının sağlanması için kamu-özel-STK’lar arası işbirliği artırılacaktır.  

Planın uygulanabilirliğinin artırılması için Plan faaliyetlerinden sorumlu kılınan kamu kurum ve kuruluşları ile daha çok kırsal 
kesime hizmet götüren tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yıllık programlarında Planda belirtilen faaliyetleri benimsemesi 
ve uygulama için gerekli kaynağı temin etmesi gerekmektedir. Bu nedenle sorumlu kuruluşlar, bütçelerini ve yıllık çalışma 
programlarını hazırlarken, Planda sorumlusu oldukları faaliyetlere ilişkin işlere öncelik tanıyacaktır. 
 
5.1.1. Plan Kapsamındaki Faaliyetlerin Hedef Uygulama Yeri ve Kitlesi
Daha önceki bölümlerde belirtildiği üzere Planın uygulama alanı ve hedef kitlesi 20 bin altı yerleşim yerleri ile buralarda 
yaşayan nüfustur. ADNKS 2013 verilerine göre Isparta ilinde 20 bin eşiğini sadece Merkez ilçe ile Yalvaç aşmaktadır. 
Yalvaç’ın 2013 verilerine göre 20 binin çok az üzerinde olması ve 2012 verilerine göre 20 bin altında nüfusa sahip olması 
nedeni ile Yalvaç, Plan uygulama alanına dâhil edilmiştir.  

Plan faaliyetleri uygulamalarının köyler, beldeler ve ilçe merkezlerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Kırsal kalkınmanın 
ivme kazanması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı için ilçe merkezleri ve beldelerin, 
civarındaki köy nüfuslarına da hizmet sunabilecek şekilde adeta bir hizmet istasyonu işlevi görmesi sağlanacaktır.

5.1.2. Plan Kapsamındaki Faaliyetlere ilişkin Uygulama Araçları
Planda yer alan faaliyetlerin hangi araçlar üzerinden uygulamaya geçirileceği, faaliyetin niteliğine ve sorumlu kurumun tabi 
olduğu mevzuat hükümlerine uygun şekilde farklılık arz edecektir. Plan’da yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde; yeni 
uygulama araçlarının tasarımı ve/veya mevcutlara eklemlenmesinde maliyet tasarrufu sağlayacak tercihler dikkate alınacaktır.

Planda yer alan faaliyetler ve/veya bunların alt faaliyetleri, aşağıda ifade edilen uygulama araçları vasıtasıyla hayata 
geçirilebilecektir. Sorumlu/uygulayıcı kuruluşlar, Plan faaliyetlerini, aşağıda belirtilen ve kendilerince en uygun görülen 
araç/araçlar üzerinden gerçekleştirmeyi gözetecektir. Bazı temel uygulama araçlarının kapsamı ve niteliği aşağıda kısaca 
özetlenmektedir.
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Kamu Yatırımı: Kamu sabit sermaye niteliğine haiz faaliyetlerin ilgili rehberlere uygun şekilde sorumlu kurum tarafından  
yatırım programına teklif edilmesi sağlanacaktır.

Kırsal Kalkınma Projesi: Planda yer alan birden çok faaliyeti kapsayacak şekilde, tanımlı bir coğrafi alan dâhilinde 
ilgili merkez/yerel kuruluşların koordinasyonunda hayata geçirilecektir. Bunun için, uygulama ölçeğinin bölgesel gelişme 
politikalarıyla uyumlu olarak il ve/veya ilçe düzeyinde, sorumlu yerel kurumun ise il müdürlüğü, il özel idaresi ve/veya 
köylere hizmet götürme birliği olarak görevlendirilmesi sağlanacaktır. Bu tür uygulamalarda, öncelik sırası, ilin az gelişmiş 
ilçelerine verilecektir”. Ülkemizde “kırsal kalkınma” adı altında hayata geçirilecek bu projelerin, UKKS’de yer alan ve bu 
Plan’da benimsenen stratejik amaçlarla uyumlu olacak şekilde; iş ve istihdam, insan kaynakları ve yoksulluk, yerleşme ve 
altyapı, çevre ve doğal kaynaklar temalarına birlikte odaklanması özellikle gözetilecektir. Uygulama alanları itibarıyla bu 
projelerin, henüz bu tür proje deneyimine sahip olmayan bölgelerde öncelikle uygulanması ayrıca gözetilecektir.

Hibe Programı: Sorumlu kuruluşlar tarafından yararlanıcı eş finansmanı ile gerçekleştirilmesinde kamu yararının bulunduğu 
faaliyetler benimsenecektir. Daha çok üretimi ve istihdamı artırmaya yönelik faaliyetler için benimsenecek bu araç, merkezi 
ve/veya bölgesel düzeyde koordine edilecek ve uygulama alanı kaynak yeterliliğine göre sınırlandırılabilecektir. Bu 
programlarda, odak yararlanıcı kesimin kamu dışı kesimler olması hususu gözetilecektir.

Kırsal Kalkınma Destekleri: Tarımın rekabet gücünü artırmaya katkı sağlayabilecek ve uygulamasının ülke genelinde 
benimsenmesi gereken konulara doğrudan veya şartlı mahiyette verilecek destekler, tarımsal destekler arasına “kırsal kalkınma 
destekleri” olarak alınacaktır. Belirli bir yöre ve/veya havzaya özgü gıda, tarım ve tarım dışı yöresel ürünlerin üretiminin 
artırılması, üretim teknolojisinin modernizasyonu, tanıtımı ve pazarlamasına yönelik münferit destek mekanizmalarının 
geliştirilmesi sağlanacaktır.

Araştırma Projesi: Kırsal kalkınma açısından değer taşıyan fakat potansiyeli bilinmeyen ve/veya sorun teşkil eden konulara 
yönelik olarak üniversitelerle teknik işbirliği içinde uygulanacak ve sonuçları doğrultusunda gerekli tedbirler alınacaktır.

Eğitim Semineri: Hedef kitlede tutum ve davranış değişimine ihtiyaç olan ve kırsal toplumun farkındalık düzeyinin 
geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan konulara yönelik olarak gerçekleştirilecektir. Bunun için ilgili STK’larla azami düzeyde 
işbirliğine gidilecektir.

Envanter Çalışması: Hakkında güncel veri bulunmayan ve/veya bilgi kirliliği bulunan konulara yönelik olarak TÜİK ile 
işbirliği içerisinde yerel düzeyde çalışmalar yürütülebilecektir. 

İşbirliği Protokolü: Çözümünün, ikiden fazla kamu kurumunun işbirliğini gerektiren sorunlara ve/veya uygulamaların 
etkinleştirilmesine yönelik olarak geliştirilecektir.

AB Projesi: IPA bileşenleri kapsamında desteklenebilecek nitelikte olan ve/veya mali işbirliği kapsamında finanse edilebilecek 
niteliğe sahip olup AB ülkelerinin deneyimlerinin öğrenilmesine ihtiyaç duyulan konular için başvurulacaktır.

5.2. Planın İzleme Değerlendirme Yapısı

5.2.1 İzleme Komitesi
Isparta Kırsal Kalkınma Planı Hazırlıklarına İlişkin Protokol hükümleri gereğince, Plan hazırlık çalışmalarının genel 
çerçevesini oluşturmak ve hazırlık sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasını temin etmek amacıyla oluşturulan 
Koordinasyon Grubu, Plan İzleme Komitesi görevini yürütecektir. Protokole taraf kurumlara ilave olarak kaymakamlar ve 
Valilik Makamınca uygun görülecek ilgili kurumlar asil üye olarak komiteye dâhil edilecektir.

Komite’nin başkanlığını ve sekretaryasını, üye kurumlardan Valilik Makamınca görevlendirilen kurum yürütecektir. Yılda iki 

kere toplanacak olan Komitenin en üst düzeyde temsil edilmesi gerekmektedir. Komitenin çalışma esas ve usulleri, Planın 
yayınlanmasından sonra ilgili kurumlarla müşterek şekilde ve Plan hükümleriyle uyumlu olarak hazırlanacaktır.

• Plan İzleme Komitesi’nin temel görevleri aşağıdaki şekildedir;
• Planın izleme ve değerlendirme yapısının etkin bir şekilde çalışması için öneriler geliştirmek
• Plan faaliyetlerinin uygulamasına ilişkin gelişmeleri izlemek
• Uygulama sonuçları ışığında tavsiye kararları almak
• Plan hakkındaki yıllık izleme raporlarını görüşmek
• Plan döneminde kırsal kalkınma alanında gerçekleşen kamu faaliyetlerini görüşmek
• Planın 2013 sonu itibarıyla dönem sonu değerlendirme raporunu görüşmek
• Kırsal kalkınmanın merkezi düzeydeki koordinasyona katkı sağlamak
• Kırsal kalkınma uygulamaları arasında eşgüdümü artırmak
• Kırsal kalkınma uygulamalarının tarımsal desteklerle uyumlu olması yönünde öneriler geliştirmek
• Kırsal kalkınmanın diğer sektörel politikalara entegrasyonuna katkı sağlamak

5.2.3 Yıllık İzleme Raporu
Plan’da yer alan her bir faaliyet için izleme göstergeleri tespit edilmiştir. Plan faaliyetlerinin ilerleme düzeyleri söz konusu 
izleme göstergeleri üzerinden değerlendirilecektir. Merkezi idare kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından Plan kapsamında 
yapılan yıllık harcamalar tespit edilecektir. 

Yıllık izleme raporu yılın ilk toplantısında sunulacak ve faaliyetlerin ilerleme düzeylerini gösterir nitelikte olacaktır.

5.2.4 Kırsal Kesime Yönelik Uygulanmakta Olan Yıllık Kamu Faaliyetleri Listesi 
Kırsal kesime yönelik olarak merkezi idare kurumları tarafından bir önceki yılda ve/veya cari yılda sürdürülmekte olan 
uygulamaların (program-proje vb.) birlikte listelenmesi suretiyle Ek-III’de sunulan formata uygun şekilde en geç Ocak ayı 
içerisinde hazırlanacaktır.

5.2.5 Dönem Sonu Değerlendirme Raporu
2010-2013 yıllarını kapsayacak olan dönem sonu değerlendirme raporu, geçmiş dönem yıllık izleme raporları ile yıllık kamu 
faaliyetleri listelerinin esas alınması suretiyle 2014 yılı başında hazırlanacaktır. Rapor, izleme komitesinde görüşüldükten 
sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır.
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Kırsal Kalkınma Planı Hazırlıklarında Görev Alan Kurum Temsilcileri
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Kırsal Kesime Yönelik Uygulanmakta Olan Kamu Faaliyetleri Listesi Formu
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