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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

 

 
İl Özel idareleri, il halkının mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını  

karşılamak üzere kurulan ve karar alma organı seçimle oluşturulan, idari ve mali 
günümüzde il özel idareleri temel altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda 

yaptığı çalışmalara ek olarak, illerin sosyo ekonomik gelişmişlikleriyle bağlantılı 
tüm alanlarda faaliyet göstermekte yada yapılacak zemin teşkil edecek 

çalışmaları yürütmektedir.  
 

 Bu çalışmalarda etkinlik ve verimliliğin sağlanması, yıl içinde yapılacak 
işlerin kalkınma plan ve programlarına ve ayrıca ilin ihtiyaçlarına uygun olarak 

gerçekleştirilebilmesi ancak doğru bir planlama ile mümkündür. 
 

Günümüzde sürdürülebilirliği dikkate almayan, belli bir plan programa 
dayanmayan yaklaşımlarla ortaya konulan çabaların rasyonel bir kalkınmayı 

sağlayamayacağı tüm  kesimler tarafından kabul edilmektedir.  

Dengeli ve kalıcı çözümler üretmenin yolu, yerel potansiyel  ve sorunların tespit 
edilerek yapılması gerekenlerin önceliklendirilmesi ve eldeki kaynakların bu 

önceliklere göre kullanılmasıdır.  
 

Bu manada; yatırım programlarının ve bütçenin oluşturulmasına da temel 
teşkil eden performans planları ; stratejik planlar çerçevesinde hazırlanan ve 

yıllık başarı hedeflerini öngören palanlardır.  
 

Hazırlamış olduğumuz 2010 yılı performans planı ile Bayburt il özel 
idaresinin önümüzdeki mali yılda yürütmesi gereken faaliyetler ve bu faaliyetlerin 

kaynak ihtiyacı belirlenmiş,temel hedef ve göstergeler formüle edilmiştir.  
  

 
Bayburt il özel idaresinin vizyon ve misyonu dikkate alınarak hazırlanan 

performans planı, günümüzün planlama anlayışına paralel olarak; mevcut durum 

analize dayalı, maliyet etkinliği hedefleyen ve uygulanabilirliği esas alan bir 
anlayışla ortaya konulmuştur .  

 
 

 Performans planının  idaremizce yapılacak hizmetlerde yol gösterici 
olacağına, karar alma ve uygulama süreçlerinde etkinlik ve verimliliği 

sağlayacağına inanıyor, bu çalışmada emeği geçen tüm yönetici ve çalışanlara 
teşekkür ediyorum .  

 

      Kerem AL                   

           Vali 



 

 

 

I. GENEL BİLGİLER 
 

A- Bayburt İl Özel İdaresi Misyon ve Vizyonu 
 

Misyonumuz 
 

Bayburt İlinde yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, 5302 Sayılı İl Özel 

İdaresi kanununun verdiği görev ve sorumluluklarla belirlenen kamu hizmetlerini, 

saydamlık ve esneklik ilkeleriyle ve halkın beklentileri göz önünde tutularak, İlin 
önceliklerinin belirlendiği bir stratejik plan ve yöntemler dahilinde yürütmektir. 

 

Vizyonumuz 
 

Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent 
arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; 

 

Dinamik, 
 
                  İnsan Odaklı, 
 
                             Öngörülü, 
 
                                       İhtiyaçlara duyarlı, bir kuruluş olmaktır. 
 

Bayburt İl Özel İdaresi; 

 
Katılımcılık: Karar alma ve uygulamada vatandaş katılımını ön planda 

tutar ve sorumluluk verir. 

Saydamlık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun 

bilgisine  sunar. 

Hesap verebilirlik: Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar. 

Sosyal içerme: Tüm vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent 

arasındaki hizmet farklılıklarının azaltan bir anlayışla hizmet sunar. 

Ulaşılabilirlik: Vatandaşların hizmetlere ulaşabilirliliğini etkin olarak 

sağlar. 

 



 

 

 

B- Yetki Görev ve Sorumluluklar 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde İl Özel İdaresinin 
görev ve sorumlulukları şu şekilde düzenlenmiştir:  

 

“İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla”  

 

a) Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve 
iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, 

yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta 
öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer 

ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, 

 

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, 
kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, 

park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla 

görevli ve yetkilidir. 

 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde 

Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte 
yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından 

onaylanır. 

 

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, İl Özel İdaresinin malî 
durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak 

belirlenir. 

 

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun 
yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin 

durumuna uygun yöntemler uygulanır. 

 

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve 

uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır. 

 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu 

Kanun kapsamı dışındadır.” 

 

 

 



 

 

 

 

 

“İl Özel İdaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır” 

 

a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü 

faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen 

izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. 

 

b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik 

çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen 

cezaları vermek. 

 

c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, 
satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî 

hak tesis etmek. 

 

d) Borç almak ve bağış kabul etmek. 

 

e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk 
Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar 

vermek. 

 

 

f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların 

tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. 

 

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık 

istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. 

 

            İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini 

belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 

 

            İl Özel İdaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç 

işlemiş sayılır. 

 

            İl Özel İdaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, 
vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan 

malları haczedilemez.” 

 

 



 

 

 

 

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
 

1. Fiziksel Yapı: 
Bayburt İl Özel İdaresince ihtiyaç duyulan fiziki kaynaklar bedel karşılığında 

mevzuatında belirtilen usul ve esaslara göre yaptırılır veya satın alma yoluyla 
temin edilir. Kullanılmayacak durumda olan fiziki kaynaklar kanun ve 

yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre satılarak değerlendirilir. 

 

 

 Bayburt İl Özel İdaresi Bina Durumu 
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Özel İdare İşhanı 1 1 1 1  1 1   1 

Mülga Köy Hizmetleri Hizmet Binası     1     1 

Atölye     1     1 

Ambar     4     4 

Bakım Evi (Şantiye)     4  1   5 

Lojman (Daire)    35    2 2 39 

Sosyal Tesis    5      5 

İşyeri (Dükkan-Büro)    12     2 14 

TOPLAM          70 

 

 



 

 

 

 
 

İlimiz İl Özel İdaresi  hizmetlerinde kullanılan iş makinesi  ve  araçların cinsi 
ve yaş ortalaması  itibariyle aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

 

Bayburt İl Özel İdaresi  Makine Parkı Durumu 

 Makine Parkı 

Sıra No Makine Cinsi Toplam 

1 Binek Otomobil 8 Adet 

2 Pic-Kup 8 Adet 

3 Minibüs 4 Adet 

4 Kasalı Kamyon 2 Adet 

5 Damperli Kamyon 19 Adet 

6 Kar Bıçaklı Kamyon 4 Adet 

7 Sabit Kasa Kamyon 2 Adet 

8 Çekici 2 Adet 

9 Otobüs 2 Adet 

10 Yakıt ve Su Tankeri 2 Adet 

11 Greyder 11 Adet 

13 Dozer 6 Adet 

14 Yükleyiciler 5 Adet 

15 Kanal Kazıcılar 8 Adet 

16 Delici 1 Adet 

17 Distribütörler 1 Adet 

18 Tanklar 1 Adet 

19 Kar Açma Makinesi 1 Adet 

20 Treyler 2 Adet 

21 Silindirler 4 Adet 

22 Seyyar Tamir Araçları 2 Adet 

23 Traktör ve Vidanjör 2 Adet 

24 Vinç 1 Adet 

TOPLAM 98 Adet 

 

 



 

 

 

 

 

 Bayburt İl Özel İdaresi  Makine Yaş Ortalaması (2010) 
 

Makine Cinsi 
5-10  

Yaş 

10-15 

 Yaş 

15-20  

Yaş 

20 ve  

Üzeri 
Toplam 

Binek Oto 4 2 2 --- 8 

Pick-Up 4 2 2 --- 8 

Minibüs 2 --- 2 --- 4 

Kasalı Kamyon --- --- --- 2 2 

Damperli Kamyon 4 11 4 --- 19 

Kar Bıçaklı Kamyon 4 --- --- --- 4 

Sabit Kasalı Kamyon --- 2 --- --- 2 

Treyler (Çekici) 1 --- 1 --- 2 

Otobüs --- 1 --- 1 2 

Yakıt ve Su Tankeri --- 1 --- 1 2 

Greyder 4 --- --- 7 11 

Dozer 2 --- --- 4 6 

Yükleyiciler 2 2 1 --- 5 

Kanal Kazıcı 3 4 1 --- 8 

Delici --- --- 1 --- 1 

Distribütörler --- 1 --- --- 1 

Tanklar --- 1 --- --- 1 

Kar Açma Makinesi 1 --- --- --- 1 

Treyler 1 --- 1 --- 2 

Silindir 3 --- --- 1 4 

Seyyar Tamir Araçları --- --- 2 --- 2 

Traktör  --- --- 1 --- 1 

Vidanjör --- --- --- 1 1 

Vinç --- --- --- 1 1 

TOPLAM 35 27 18 18 98 

 

 

 



 

 

 

2. Örgüt  Yapısı: 
 

10.06.2007 gün ve 2007/26548 sayılı kararı ile açıklanan İl Özel İdareleri 
Norm  Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik cetvelleri ile İlimiz Özel 

İdaresine ait Norm Kadroları,  Norm Kadro  İlke ve Standartlarına ilişkin 
Yönetmelik doğrultusunda hazırlanarak İl Genel Meclisinin 06.11.2007 yılı 97 

sayılı kararı ile onaylanmıştır 

Teşkilat şeması aşağıda yer almaktadır. 

 

 Bayburt İl Özel İdaresi  Teşkilat Yapısı 

 



 

 

 

3. Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar : 
 

Bayburt İl Özel İdare Müdürlüğünün il merkezi ve ilçe birimlerinde 
bilgisayarlı otomasyon sistemine geçilmiş olup, bilişim hizmetleri Encümen 

Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi İşlem Birimi  tarafından 

yürütülmektedir. 

 (Bilgisayarlar) 

İşlemci Türü Merkez Aydıntepe Demirözü 

İntel P.4 2.4 Gh2 26 -- -- 

İntel P.4 0 3.4 Gh2 4 -- -- 

İntel P.4 C2D40 11 -- -- 

Notebook (Laptop) 8 -- -- 

İntel P3.1 4 -- -- 

Celeron 1.6 5 -- -- 

İntel P.4 2.6 Gh2 -- 1 1 

TOPLAM 58 1 1 

 

 (Yazıcılar) 
Yazıcı Türü MERKEZ Aydıntepe Demirözü 

Xerox 3121 1 -- -- 

Samsung 1610 11 -- -- 

Hp 1320 5 1 1 

Hp 1300 2 -- -- 

Hp 1620 1 -- -- 

Epson C 1100 1 -- -- 

Xerox 3117 4   

Xerox 6110  1   

Brother Hl 1430 1   

Hp 1018 1   

HP LazerJet 1015 1   

DeskJet  930C 1   

Xerox 3110 1   

Epson 6200L 1   

TOPLAM 32 1 1 

 

 (Tarayıcılar) 
Yazıcı Türü MERKEZ Aydıntepe Demirözü 

Hp Scanjet  5590 p (Tarayıcı)     1 -- -- 

Toshiba  Fotokopi Makinesi) 3 -- -- 

ToshibaTDP-T9  (Projeksiyon) 2 -- -- 

TOPLAM 6 -- -- 

 

 



 

 

 

 

 

4. İnsan Kaynakları : 
 

İdaremizde 20 personel memur statüsünde, 228  personel 4857 sayılı İş 

Kanununa tabi daimi işçi ve 7 personel de Sözleşmeli personel  statüsünde 
hizmet vermektedir. Çalışanlardan memur olarak görev yapanlar 657 Sayılı 

Devlet Memurları Kanununa 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa, daimi işçi  
olanlar 4857 ve Sayılı İş Kanununa ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ve 

sözleşmeli personel olanlar 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ve 506  Sayılı Sosyal 

Sigortalar Kanununa  tabidirler.  

Hizmet veren 657 sayılı Kanuna tabi personeller ile 4857 sayılı İş Kanununa 

tabi personellerin merkez ve ilçelere göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir: 

 

 

Merkez: 

   G.İ.H. : 10  

   T.H.S. : 6 

   Y.H.S. : 2    olmak üzere toplam 18 Memur personel,  

 

 

İlçe Teşkilatları: 

   G.İ.H  : 1 

   Y.H.S. : 1 olmak üzere toplam 2 Memur personel 

çalışmaktadır. 

 

 

İl Özel İdaresi;  

   Kadrolu İşçiler         : 228 

   Sözleşmeli Personel : 7 olmak üzere toplam 255 işçi 

çalışmaktadır. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Cinsiyet Durumuna Göre İnsan Kaynakları 
 

          İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği emrinde  657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanununa  tabi olarak 

toplam 255 personel çalışmaktadır. 
 

 

 

Cinsiyet Durumuna Göre İnsan Kaynakları 
 

 

Personel Durumu Kadın Erkek Toplam 

 
Memur 

 

1 19 20 

 
Daimi İşçi 

 

12 216 228 

 

Sözleşmeli Personel 

 

--- 7 7 

 

Geçici İşçi 
 

--- --- --- 

 

TOPLAM 
 

13 242 255 

 

 

 

 

Yaş Durumuna Göre İnsan Kaynakları 

 

Personel Yaş Durumu 

30-39 Yaş Arası 33 

40-49 Yaş Arası 149 

50-59 Yaş Arası 72 

60 ve Üzeri Yaş Arası 1 

TOPLAM PERSONEL 255 

 

 

 



 

 

 

 

 

Yaş Ortalamasına Göre İnsan Kaynakları  

 

Personel Yaş Ortalaması 

Memur 47 

Daimi İşçi 48 

Sözleşmeli Personel 33 

 

 

 

Öğrenim Durumuna Göre İnsan Kaynakları  

 

Yüksel Okul; 6; 2%

Orta Öğretim; 74; 

29%

İlköğretim; 159; 

63%

Fakülte; 16; 6%

 

 

 



 

 

 

 

5. Sunulan Hizmetler : 
 

İl Özel idareleri İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek 

oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişilikleridir.  

 

Bayburt İl Özel İdaresi sahip olduğu tüm maddi kaynakları, mali imkânlar ve 
personelleri ile birlikte Bayburt halkının refahını ve huzurunu artırmaya yönelik 

faaliyetleri yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu hizmetler iki ana bölüme 
ayrılabilir. 

 

Kendi Birimleri ve İmkanları ile;  
 

Ulaştırma 
              İçme Suları 
                             Tarım 
                                   İnşaat İskân 

 

Diğer Bir Hizmet Grubu: İl Merkezlerinde teşkilatlanmış Bakanlık taşra 

teşkilatlarının yürütmekte oldukları, eğitim, kültür, imar, sağlık vb. alanlarda 

gerçekleştirilmesi hedeflenen iş ve projelere mali kaynaklar aktarmaktadır. Bu 

kaynakların kullanımının tamamı ilgili kurumlar tarafından yapılmaktadır. 

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunu ile bu hizmetler artarak devam edeceği 

gibi bunlara ilaveten ek görev ve sorumluluklar da yüklenmiştir. Bu alanlar      

ana hatları ile; 

 

Kültür, turizm, sosyal işler ve eğitim alanları 

Sağlık, çevre, gıda alanları 

Doğal afetlere hazırlık alanları 

İmar, iskân alanları 

Tarım, hayvancılık alanları 

Kentsel iyileştirme alanları sayılabilir. 



 

 

 

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi : 

Bayburt İl Özel İdaresinde Üst Yönetici Bayburt Valisi Kerem  AL’dır. 

Bütçede kendisine ödenek tahsis edilen birim yöneticileri Harcama yetkilisi olarak 

görev yapmaktadır. Bunlar Genel Sekreter, Özel Kalem ve Birim Müdürleridir.  

Muhasebe yetkilisi ise Mali Hizmetler Müdürüdür.  Özel İdare bütçesinden ödenek 

ayrılan diğer kurumların gerçekleştirme görevlileri  Milli Eğitim Müdürlüğü hariç 

ilgili kurumun en üst yetkili amirleri olarak belirlenmiştir. 

İl Özel İdaresi bünyesinde  İç Kontrol Sistemi oluşturmaya yönelik her hangi 

bir birim oluşturulmamıştır. Birim amirleri harcama öncesi yasaların kendilerine 

verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde gerekli kontrolleri yapmaktadır. 

Ancak 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği, 

31.12.2005 tarih ve 26040-3. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İç 

Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki 

Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda; İdarelerin gelir, gider, varlık ve 

yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, 

kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı ve diğer malî 

mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir 

şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolleri içeren ön mali kontrol 

hizmetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

Diğer taraftan İl Genel Meclisince oluşturulan Denetim Komisyonunca 

İdarenin bir önceki yıla ilişkin iş ve işlemleri Ocak ve Şubat aylarında 

denetlenmektedir. 

İl Özel İdaresinin yapım, mal ve hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, satış işlemlerinde ise 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre işlem yapılmaktadır. 

 

 

 

 



 

 

II. AMAÇ ve HEDEFLER 
 

A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 
 

Strateji ve 

Hedef 

Açıklama 

Stratejik Amaç: 1   
 

Kırsal alanda yaşayan ve tarımsal üretim yapan 
üreticilerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden 

refahlarını arttırmak amacıyla kırsal alandaki sosyal yapının 
geliştirilmesi 

Hedef-1.1 Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı                                          
stratejik plan döneminde içme suyuna kavuşturulacak. 

Hedef-1.2 
Kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin 

yaygınlaştırılması çalışmalarına çevre sağlığı açısından risk 
taşıyan yöreler öncelikli olmak üzere hız verilecektir. 

Hedef-1.3 

İlimiz yol ağı içerisinde bulunan köy ve bağlılarından  
öncelikle  1. derece  öncelikli  yollardan başlamak üzere 

faaliyet dönemi sonuna kadar fiziki standartlarının 
iyileştirilmesi, hiç yolu olmayan yerleşim birimlerinin yola 
kavuşturulması. 

Stratejik Amaç: 2   
 

Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan   sağlığını ön 
planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve 

rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal 
kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı 

katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir. 

Hedef-2.1 Köylerin sürdürülebilir kalkınmasına hizmet edecek olan 

sulama imkânları ve verimliliği geliştirilecektir. 

Stratejik Amaç: 3   
Köy Yerleşim alanına ihtiyacı olan köyleri tespit ederek planlı, 

düzenli yaşanabilir altyapısı hazır yeni yerleşim yerlerini 
oluşturmaktır. 

Hedef-3.1 
Yerleşim yerleri ile bu yerleşim yerlerindeki yapılaşmanın 
plan, proje, sağlık ve çevre şartlarına uygun gelişimini 
sağlamaktır. 

Stratejik Amaç: 4   
İlimizin doğal çevresini korumak, bunun için gerekli bilgi 
sistemi, doğayı ve çevreyi koruyucu uygulamaları 

gerçekleştirerek, sağlıklı yaşam ortamlarını oluşturmak. 

Hedef-4.1 

İlimizin orman varlığını ve alanını artırarak, ağaçlandırma, 

erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmalarında 
bulunulması, ilimizin ve çevre illerin fidan ihtiyacının 

karşılanması. 

Stratejik Amaç: 5   
Geleceğimizin güçlü, hayatı olumlu yönlendiren bireylerden 

oluşmasını sağlayacak altyapı ihtiyaçlarının azami ölçüde 
karşılanmasını sağlamak 

Hedef-5.1 
İlk ve Orta öğrenim çağındaki çocukların  okulla 
buluşmalarını sağlamak amacıyla ülke genelinde başlatılan 
kampanya kapsamında  200 öğrencilik yurt yapılması. 

 

 

 

 



 

 

 

Stratejik Amaç: 6   
İlimiz için önemli olan sosyal yapının korunması, diğer 

sektörel sorumluluklarımız arasında yer alan sağlık ve 
eğitim hizmetlerinin desteklenmesi. 

Hedef-6.1 

Yoksullukla mücadele kapsamında  yoksulluğu, gelir 
dağılımındaki adaletsizliği ve işsizliği azaltacak şekilde 
kendi kendine gelir getirici bir faaliyet yapılması ve sosyal  

kalkınmaya katkı sağlamak. 

Stratejik Amaç: 7   
Meydana gelebilecek doğal afetlerin zararlarını en aza 

indirmek ve doğal afetlere anında müdahale edebilir 
kabiliyette ekiplerin ve planların hazırlanması. 

Hedef-7.1 
Plan dönemi içerisinde doğal afetlerde kullanılacak gerekli 

donanımı ve doğal afetler karşısında halkın  bilinçli hareket 
etmesi için gerekli eğitim desteğini sağlamak. 

Stratejik Amaç: 8   

Fiziki ve sosyal alt yapıya önem verilerek, kent-kır ve 
sosyo-ekonomik gruplar arası farklılığı azaltıcı, çağdaş 

yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve 
beklentilerine uygun, eşit ve kaliteli hizmeti sunmaktır.   

Hedef-8.1 

Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine 
getirilebilmesi, etkin ve sağlıklı bir kontrol mekanizmasının 
yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve 

ekipmanlarının temin edilerek bunların bakım - onarım ve 
ikmalleri yapılacaktır 

Hedef-8.2 
Hububat üretiminde, yabancı otlarla zamanında ve daha 
etkili mücadele edebilmek amacıyla gerekli alt yapının 

oluşturulması sağlanacaktır. 

Stratejik Amaç: 9   

Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz 

etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını 
sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve 
çeşitlendirmektir 

Hedef-9.1 

Tarım işletmelerinde optimum büyüklükte işletmeler 
oluşturulması teşvik edilecek ve her ilçenin arazi yapısı 

dikkate alınarak ürün planlaması çalışmalarında 
bulunulacaktır. 

Hedef-9.2 

Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde 
edilebilmesi için meyvecilik ve sebzecilik teşvik edilecek, 

kapama kiraz, vişne, elma ve armut bahçeleri ile seracılık, 
sırık domates, hıyar ve çilek üretiminin yaygınlaştırılması 
sağlanacaktır. 

Hedef-9.3 
Ekolojik şartları uygun olan bölgelerde başlatılan organik 
tarım üretimi yaygınlaştırılacaktır. 

Hedef-9.4 

Bitkisel üretimde yöresel potansiyeli bulunan patates, 
fasulye ve yem bitkileri ürünlerinin yetiştirilmesi teşvik 

edilecek, kullanılmayan tarım alanlarının yem bitkileri 
tarımına açılması sağlanacaktır. 

Hedef-9.5 
Alternatif Ürün Projesi kapsamında İlimizde yetiştiriciliği 
yapılmayan Yağlık Ayçiçeği üretimine yönelik çalışmalara 
başlanacaktır. 

Hedef-9.6 

Halkın tüketimine yönelik olarak faaliyette bulunan gıda 
üretim ve tüketim yerlerinde gıda güvenliği ve 

güvenirliliğinin temini için  gerekli tedbirlerin alınması 
sağlanacaktır. 

 

 



 

 

 

 

 

Stratejik Amaç: 10   Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, 
yetiştiricinin   gelir seviyesini yükseltmektir. 

Hedef-10.1 

Hayvancılığın geliştirilmesi için, mevcut hayvan varlığının 
genetik yönden üstün verimli hayvanların spermleri ile 

tohumlanması çalışmaları sonucunda kültür melezi sığır 
sayısı her yıl % 10 artırılarak, yerli ırkların ıslahı 
tamamlanacaktır. 

Hedef-10.2 
Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler 
alınarak hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilerek, 

sağlıklı üretimin artması gerçekleştirilecektir. 

Hedef-10.3 

Kaliteli kaba yem açığının giderilebilmesi için, yem 

bitkileri ekim alanları 2006 yılından itibaren 3 yıllık 
dönemde kullanılmayan tarım alanlarının yem bitkileri 

üretimine açılarak genel tarım içindeki payı % 21’den  % 
40’a çıkarılmıştır. Yem bitkileri üretiminin artırılması ve 
geliştirilmesi ile mera ıslah çalışmalarına ağırlık 

verilecektir. 

Hedef-10.4 

İl genelinde küçük kapasiteli işletmeler bazında yapılan 

kültür hayvancılığı alanında uygun teknikle çalışan, 
kontrollü üretim yapan, hastalıktan ari ve optimum 

büyüklükte hayvancılık işletmeleri oluşturulması teşvik 
edilecektir. 

Hedef-10.5 
Sağlıklı arı ve arı ürünleri üretilmesi için arıcılık yapan 
üreticilerin üretimle ilgili faaliyetleri desteklenerek 
arıcılığın geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Stratejik Amaç: 11   

Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesi için 
tarımsal amaçlı kooperatifler ve şirketler, üretici birlikleri 

ve kooperatif üst birlikleri kurulmasını özendirmek ve 
kooperatifleri teknik ve mali yönden desteklemektir. 

Hedef-11.1 

Kooperatiflere mali destek sağlayarak ve bitkisel ve 
hayvansal üretime ve pazarlamaya yönelik makro ve 

mikro ölçekli projeler uygulayarak ortaklarının gelir 
seviyelerini artırıcı destek sağlanacaktır. 

Hedef-11.2 

Tarımsal Teşkilatlanma kapsamında faaliyette bulunan 
çiftçi organizasyonlarının sayısı (tarımsal amaçlı 
kooperatifler, tarımsal amaçlı şirketler, üretici birlikleri ve 

kooperatif üst birlikleri) her yıl     % 10 oranında 
artırılarak üretici ve yetiştiricilerin yatay ve dikey 

teşkilatlanması güçlendirilecektir. 

Stratejik Amaç: 12   

Halk eğitiminde toplumun tüm kesimlerini beceri, yaş, 

öğrenim düzeyi ve ihtiyaçlarına uygun biçimde eğitim, 
öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetleri yoluyla 
eğitmek ve bilinçlendirmektir. 

Hedef-12.1 
Köylerdeki yapıların ve tarımsal tesislerin yapı tekniğine 
uygun olarak yapılması için rehberlik eğitimi verilecektir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Stratejik Amaç: 13   
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine önem vererek 
Bayburt’un sanayi ihtiyaçlarının belirlenmesi ve 

planlamaların yapılması 

Hedef-13.1 
Yeni Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri 

ile ilgili araştırmalar yaparak fiziki altyapı çalışmaları 
yapılması. 

Stratejik Amaç: 14   

İlimizin orman varlığını ve alanını artırarak, 
ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon 

çalışmalarında bulunulması, ilimizin ve çevre illerin fidan 
ihtiyacının karşılanması. 

Hedef-14.1 
İlimizin orman varlığını ve orman alanlarının 
ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon 
çalışması yapılması. 

Stratejik Amaç: 15   
Koruyucu ve tedavi edici  sağlık hizmetlerinin kalitesini 
arttırarak koruyucu sağlık hizmetleri çalışmalarında 

Bayburt’u  Bölgemizin  en başarılı ili haline getirilmesi. 

Hedef-15.1 
Etkin,  çağdaş ve AB standartlarında kaliteli Acil Sağlık 

Hizmetinin verilmesi için tıbbı cihaz ve makine teçhizat 
alımı. 

Stratejik Amaç: 16   
Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin kalitesini arttırarak 
ilimizin sağlık alanında ideal sağlık  merkezi haline 

getirilmesi. 

Hedef-16.1 İlimiz için yeni sağlık merkezleri ve lojmanlarının 

yapılarak hizmete açılması. 

Stratejik Amaç: 17 
Sporun Altyapısının güçlendirilip, spor hizmetlerinin 

yaygınlaştırılması,her kademede geniş kitlelere 
yayılmasının sağlanması. 

Hedef-17.1 
Sosyal ve Kültürel açıdan gençlik faaliyetlerinin daha 
geniş kitlelere ulaştırılması, her branşta antrenör,  
sporcu ve spor kulüplerinin sayısının artırılması. 

Stratejik Amaç: 18 
İldeki kültürel ve sanatsal faaliyetlere her türlü destek 
sağlanarak İlin sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamını 

çeşitlendirmek ve zenginleştirmektir. 

Hedef-18.1 
Kültürel varlıklarımızın tespit yapılarak, halkımızın 

tanımasına ve yararlanmasına sunulacaktır. 

Hedef-18.2 
Halkımız kültür; sanat ve spor etkinliklerine katılımının 

sağlanması amacı ile konser, tiyatro vb. etkinlikler 
desteklenerek teşvik dilecektir. 

Stratejik Amaç: 19 

İlimizin yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek, 
İlin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde 
tanıtımının yapılarak sürdürülebilir bir turizm politikası  

ile yılın her mevsiminde turizme hizmet sunulmasını 
gerçekleştirip 2008 yılında ilimizi ziyaret eden  turist 

sayısının  % 20 oranında artırılmasını sağlamaktır. 

Hedef-19.1 

İlimizin turizm değerlerinizi  (tarihi-kültürel ve doğal) 

ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacı ile 
Belediyelerin, STK nın turizm sektörünün ve ilgili diğer 
kurumların katılımı ile etkin bir tanıtım ve pazarlama 

faaliyeti sürdürülecektir. 

 

 

 



 

 

 

 

Stratejik Amaç: 20 

İlimizde bulunan, Ülkemizin sayılı Kalelerinden Bayburt 
Kalesi, Aydıntepe Yeraltı Şehri ve Çımağıl Mağarasının 

Dünya Kültür Mirası listesine alınmasına çalışılarak, 
gelecek kuşaklara kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef-20.1 

İlimizde kültür turizmine yönelik taşınmaz kültür 
varlıklarından olan Bayburt Kalesi’nin onarım, 

restorasyon ve bilimsel kazı çalışmalarının bitirilerek 
turizm açılması sağlanacaktır. 

Hedef-20.2 

İlimizin kültür turizmi değerlerinde Aydıntepe Yer Altı 
Şehri’nin kazı çalışmalarının tamamlanarak ulusal ve 
uluslar arası düzeyde tanıtımının yapılarak turizme 

kazandırılacaktır.   

Hedef-20.3 

Sahip olduğu sarkıt ve dikitlerinin ender görülen renk 

güzellikleriyle ilgi odağı olabilecek farklı bir yapıya sahip 
Çımağıl Mağarası’nın turizmine kazandırılmasını 

sağlamak. 

Hedef-20.4 

Alternatif turizm alanlarından turizm amaçlı sportif 

faaliyetlere öncelik verilecek, bu kapsamda kayak sporu, 
kano ve rafting sporları, kamp-karavan turizmi 
alanlarının altyapı çalışmaları 2015 yılına kadar 

tamamlanarak turizme açılmaları sağlanacaktır. 

Stratejik Amaç: 21 Eğitime erişim ve eğitim kalitesini artırmak. 

Hedef-21.1 

Öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkartmak için il 
genelinde kültürel etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin 

bilgi ve görgülerini artırmaya çalışmak, Bayburt Okuyor 
projesi kapsamında kitap okuyan öğrenci sayısını bir 
önceki yıla göre % 20 artırmak. 

Hedef-21.2 İlimizde Eğitim düzeyini çağın gereklerine uygun hale 
getirmek. 

Hedef-21.3 

İlköğretim okulu olmayan, çeşitli nedenlerle eğitim ve 
öğretime kapalı veya birleştirilmiş sınıf uygulaması 

yapılan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin, bütçedeki 
payını plan dönemi içerisinde yıllara göre % 3 azaltmak, 

taşımalı eğitimde sorunların araştırma yoluyla tespit 
edilmesini sağlamak. 

Stratejik Amaç: 22 
Eğitim ve öğretimin yapıldığı mekanları geliştirmek, yeni 
eğitim ve öğretim mekanları planlamak, var olan 
imkanların etkili verimli biçimde kullanılmasını sağlamak. 

Hedef-22.1 
İlimizdeki okul ve yurtların deprem riskine karşı gerekli 
düzenlemelerini yapmak. 

Stratejik Amaç: 23 

Sosyal Hizmetler Kurumunun bakımına ihtiyaç duyan 
kişilere ulaşabilmek ve Müdürlüğümüze bağlı kurumların 

mevcut ihtiyaçlara cevap verebilmesi amacıyla sosyal 
hizmet kurumlarının sayısının ve hizmet çeşitliliğinin 

artırılması. 

Hedef-22.1 Bayburt ilinde engelsiz yaşam merkezi yaptırılması. 

 

 

 

 



 

 

 

 

B-TEMEL POLİTİKALAR 
 

Bayburt İl Özel İdaresi; Kalkınma Planları, Yıllık Programlar ve Stratejik 

Planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda ve Kanunlarla kendisine 

verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

 

Dokuzuncu Kalkınma Planı 01.07.2006 tarih ve 26215 sayılı 1. mükerrer 

Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu 

Kalkınma Planının da yer alan mahalli idareler ile ilgili temel politikalar ve 

öncelikler başlıklar itibariyle aşağıda yer almaktadır:  

 

 Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi, 

 Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi, 

 Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele 
Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi, 

 
 Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin 

Sağlanması, 

 Kültürün Korunması ve Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyalogun 

Güçlendirilmesi, 

 Bölgesel Gelişme Politikasının Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi, 

 Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması, 

 Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması, 

 Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması, 

 Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması, 

 

 

 



 

 

 

 

 

C-DİĞER HUSUSLAR 
 

Bayburt İl Özel İdaresinin 2009-2013 yıllarına ilişkin Stratejik Planı bu 

belgenin “Stratejik Plan Çalışmasında Uygulanan Yöntem” başlıklı 

bölümünde de belirtildiği gibi 5302 Sayılı Kanun ve Kamu Yönetiminin Temel 

İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun Taslağındaki 

düzenlemelere göre hazırlanmıştır. 

 

Söz konusu Kanunlardan il özel idarelerini yeniden yapılandıran, bu idarelere 

yeni görevler ihdas eden ve yetkilerini artıran 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 

22 Şubat 2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. PERFORMANS BİLGİLERİ 
 

 

A-FAALİYETLERE İLİŞKİN  BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 

 
Bu bölümde, Bayburt İl Özel İdaresinin Ana ve Yardımcı Hizmet Birimlerinin 

yürüttüğü temel faaliyetler kurumsal  bazda aşağıda yer almaktadır 

 

 

GENEL SEKRETER 

        Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini Vali adına ve onun emirleri 

yönünde, mevzuat hükümlerine, İl Genel Meclisi ve İl Encümeni kararlarına, il 

özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına 

göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla İl  Özel İdaresi  kuruluşlarına  gereken 

emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. 

            Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Valiye karşı 

sorumludur. 

Tarım Hizmetleri: 
 

          -Bitkisel ürünlerin kalitelerinin ve verimlerinin arttırılması amacıyla gerek 

fidan gerekse tohumluk yönünden sertifikalı ürünlerin kullanılması ve çiftçilere bu 

sertifikalı fidan ve tohumlukları kullanmaları yönünde gerekli maddi desteği 

sağlamak, çiftçileri bu yönde bilinçlendirilerek kaliteli ve verimli, özüne doğru 

ürün yetiştirilmesini sağlamak, 

-Organik tarımı ve Bitkisel Yetiştiriciliği geliştirmek için eğitim çalışmaları 

ve çiftçi toplantıları düzenlemek,  

 

 

 



 

 

 

-Kontrollü bir şekilde gıda tüketiminin gerçekleşmesi sağlamak,  

 

-Mevcut hayvan varlığını hastalıklara ve zararlılara karşı aşılamak, 

  

-Suni tohumlama çalışmaları yaparak yerli ırkların ıslahını sağlamak, 

 

-Hayvansal ürünlerde verim ve kalite artışını sağlamak,  

 

-Mevcut hayvan varlığının yaş ve kuru yem ihtiyaçlarının yılı içinde 

karşılanmasını sağlamak. 

 

Gençlik ve Spor Hizmetleri: 

 

-Spor tesislerinden halkımızın en iyi şekilde istifade edebilmelerini 

sağlamak,  

 

-Sportif faaliyetleri desteklemek, 

  

-Ekonomik sıkıntısı olan amatör kulüplere malzeme yardımında bulunmak, 

 

-Yeni sporcuların kulüplere kazandırılması için okullarımızın beden eğitimi 

öğretmenleriyle diyalog kurarak öğrencilere sporu sevdirmek. 

 

Kültür Hizmetleri: 
 

-Kültür varlıklarımızın envanterlerini çıkararak, halkımızı bunlara daha iyi 

sahip çıkmaları konusunda bilinçlendirmek, bu konuda çeşitli konferans ve 
paneller düzenlemek, tanıtım materyalleri hazırlamak, 

 

-Turizmin gelişmesini sağlamak için özel teşebbüs ve kamu kuruluşları ile iş 
birliği yapmak, 

 

 

 



 

 

 

-Turizm ile uğraşan otel, motel ve diğer iş yerlerinin dünya standartlarına 

uygun ve kaliteli hizmet vermesi hususunda rehberlik çalışmalarını sürdürmek, 
gerekli kontrol ve denetimleri yapmak, 

 

-Yeni alternatif turizm merkezleri kazandırılması için turizm yatırımcılarını 

ve sivil toplum örgütlerini teşvik etmek. 

Sağlık Hizmetleri: 

-Yerel imkanlarla yapılacak sağlık hizmetlerini planlamak, programlamak ve 
projelendirmek, 

-Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek,  

-Sağlık merkezlerinin fiziki altyapılarının iyileştirilmesini ve gerektiğinde 
yerlerine yenilerinin yapılmasını sağlamak,  

-Sağlık kurumlarını tıbbi donanım yönünden güçlendirmek, 

-Mobil sağlık hizmetlerini geliştirmek 

Milli Eğitim Hizmetleri: 

-Okul arsalarının kamulaştırmasını yapmak, 

 

-Anaokulları ve ilköğretim okulları yapmak, 

 

-Lise ve dengi okulların yapılmasına yardımcı olmak, 

 

-Onarımı yapılacak okulların tamir ve onarımlarını yapmak, 

 

-Okulların donanımlarının, eğitim materyallerinin ve cari giderlerinin 
karşılanmasına yardımcı olmak, 

 

-Ortaöğretim okulları için bir kampus alanı oluşturmak, 

 

-Eğitime %100 destek kampanyası dâhilinde okul yapılması için 

hayırseverlerle diyalog kurmak ve onları yönlendirerek eğitim kalitesini çağın 

şartlarına uygun hale getirmek. 

 

 

  



 

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 
 

-İl özel idaresi bütçesini hazırlamak,  

-Bütçenin uygulanmasının izlemek,  

-Bütçeleştirme işlemlerini yapmak, 

-Ödenek aktarma taleplerini değerlendirmek ve aktarma işlemini yapmak, 

-Merkez Muhasebe Birimi ve İlçe Özel İdare Müdürlüklerinden talep edilen 
ödenekleri göndermek, 

-İl Özel İdaresinin kesin hesabını çıkarmak, 

-Bütçe ve Kesin Hesabı Encümen ve Meclise sunmak, 

-Faaliyet raporunu hazırlamak, 

-Taslak yatırım programını hazırlamak, 

-Bütçe ile ilgili açılması gereken projeleri açmak. 

-İl Özel İdaresinin Stratejik Plan ve Performans planlarını hazırlamak, 
sonuçlarının birleştirilmesi çalışmalarını yürütmek. 

-Usulüne uygun olarak ödeme emrine bağlanan giderleri ilgililere ödemek, 

-Tahakkuklara ilişkin muhasebe kayıtlarını yapmak, 

-Aylık cetvellerini tanzim etmek, 

-Emekli kesenekleri ve SSK”  ile maaş bordrosundan ve diğer ödemelerden 

kesilen emanetlere ait ilgili Müdürlük tarafından tanzim olunan muhasebe işlem 
fişindeki reddiyat bedelinin iadesini yapmak, 

-Teminat mektuplarının kayıt, muhafaza ve iade işlemlerini yapmak. 

-Tahakkuka bağlı idaremiz alacaklarını tahsil etmek, 

-Kiraya verilen kaynak suları ile su ürünleri üretim yerlerinin kiraya verilme 
işlemlerini yapmak, 

 

 

 



 

 

 

-3194 Sayılı Kanun gereği, Kaçak ve ruhsatsız inşaat yapanlar hakkında 

tutulan kaçak inşaat zaptını il encümenine sunmak, encümen tarafından 

haklarında verilen kaçak inşaat cezalarının takip ve tahsilâtı işlemlerini yapmak, 

-6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca, 

İdaremiz alacaklarının tahakkuk ve tahsili ile icra ve benzeri hukuki işlemlerini 

yürütmek, 

-2946 Sayılı Kamu Konutları Kanununa tabi lojmanların tahsis işlemlerini 

yapmak, 

-İdaremize ait gayrimenkul tapu kayıt defterini tutmak, 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

-Kurum çalışanlarının atama, nakil, emeklilik vb özlük iş ve işlemlerini 

yapmak,  

-Toplu İş Sözleşmesi dönemlerinde yasal işlemlerin hazırlanması ve takibi,  

-Kurum personellerinin yılda en az iki defa olmak üzere mesleki ve hizmet 

içi eğitime tabi tutarak kurumun iş ve işleyişinin daha düzenli ve verimli 

olmasını sağlamak, 

-Kurumumuzu ilgilendiren konularda seminer, konferans ve toplantılar 

yapmak üzere dışardan konuyla ilgili uzman ve eğitici kişileri davet etmek 

suretiyle katılımlarını sağlamak, 

-Sivil savunma hizmetlerinin aktif olarak yerine getirilerek ihtiyaç duyulan 

hallerde ve öncesinde kurum personellerini bilgilendirmek, 

-Bilgi Edinme Kanunu kapsamında kurum içi ve kurum dışı müracaatları 

aktif ve en kısa süre içerisinde cevaplandırmak ve bilgi akışını sağlamak, 

-Arşiv mevzuatı gereği,  Arşiv Yönetmeliğini ve dosya tasnif ve saklama 

planlarını hazırlamak, güncellemek ve uygulanmasını  sağlamak, 

 

 



 

 

 

ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ 

-İl Genel Meclis üyelerinin kayıt işlemlerini yapmak,  

-Meclis ve Encümen toplantılarında raportörlük yapmak,  

-Meclis ve Encümen toplantı salonlarının hizmete hazır tutulmasını 
sağlamak,  

-Meclis’in toplanması ile ilgili ilan ve duyuruların süresi içinde ilgililere 
ulaştırılmasını sağlamak,  

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

-Meclis Başkanlığınca komisyonlara havale edilen tekliflerin seyrini takip 
etmek,  

-Komisyonlardan düzenlenen rapor ve eklerinin çoğaltılarak Meclis üyeleri 
ve ilgililere zamanında dağıtılmasını sağlamak,  

-Meclis birleşimine ait karar tutanaklarını yazmak ve meclis üyelerine 
dağıtmak,  

-Meclis oturumlarının kaydını yapmak ve zapta geçirilmesini sağlamak,  

-Meclis kararlarının Valiliğe süresi içerisinde sunulmasını sağlamak,  

-Meclis kararlarının usulüne uygun olarak ilan edilmesi ve meclis üyelerine 
duyurulmasını sağlamak,  

-Encümen gündemini hazırlamak ve hazırlanan gündemi encümen 
üyelerine dağıtmak,  

-Encümen gündemini ve Encümende alınan kararları Encümen Karar 
Defterine kaydetmek,  

-Encümende verilen kararları yazmak,  

-İdareye gelen ve giden evrakları kayıt altına almak, 

 

 

 



 

 

 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

-İhale komisyonlarını oluşturmak, 

-İhale ilanlarını yapmak, 

-İlandan sonra ihale komisyonu üyelerine ihale işlem dosyası vermek, 

-İhale dokümanlarının satışını yapmak ve ilgili formları hazırlamak, 

-İhale sürecindeki yazışmaları yapmak, 

-İhaleyi yaptıran müdürlükle her türlü koordinasyonu sağlamak, 

-İhale gününden önce tüm belge, form ve dokümanları hazırlamak, 

-İhale oturumunu organize etmek, 

-İhalenin gerçekleşmesinden sonra Komisyon Kararı, Kesinleşen İhale 
Kararı, Sözleşmeye Davet Mektubu gibi formları düzenlemek ve süresi içinde 
onaylatmak, 

-Kesinleşen İhale Kararı, Sözleşmeye Davet Mektubu Formlarını ilgili 
yerlere göndermek, 

-İhale kararı ile ilgili itirazları süresi içinde incelemek ve cevaplandırmak, 

-Sözleşmenin idare ve yüklenici tarafından imzalanmasını sağlamak, 

-İhale Sonuç Bilgi Formunu düzenlemek, 

-Hazırlanan kesin hesapları kontrol etmek ve incelemek, 

-Satın alma ile ilgili talepleri almak ve değerlendirmek, 

-İhale ile yapılacak satın almalar dışındaki doğrudan teminle veya istisna 
kapsamında olan mal ve hizmetlerin piyasa araştırmasını yaparak alımını 
gerçekleştirmek, 

-Hizmet alımında; ilgili fatura gelince muayene ve kabulünü yaptıktan 
sonra ödenmek üzere Mali Hizmetler Birimine göndermek, 

 

 

 

 



 

 

 

 

-Mal alımında; gelen fatura içeriğinin muayene ve kabulünü yapıp Taşınır 

İşlem Fişi düzenlenmek üzere ayniyat ve ambar işlemlerinin yapıldığı birime 
faturayı iletmek, 

-Satın alınan malzemenin, ambara girmeden doğrudan teslimi yapılacaksa 
ilgili müdürlüğe, ambara alınacaksa ambar memurluğuna iletilmesini sağlamak,  

-Satın alma ile ilgili yazışmaları takip etmek, 

-Telefon, elektrik, su  gibi hizmet bedellerinin takibi ve tahakkuklarını 
gerçekleştirmek, 

-Harcama birimince edinilen taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, 

tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen 
taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek, 

-Muayene ve kabul işlemi derhal yapılamayan taşınırları kontrol ederek 

teslim almak, bu şekilde alınan taşınırların kesin girişleri yapılmadan kullanıma 
verilmesini önlemek, 

-Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve 
cetvelleri düzenlemek ve taşınır hesap yetkilisine (Mali Hizmetler Müdürlüğüne) 
göndermek,  

-Tüketime veya kullanıma verilen taşınırları ilgililere teslim etmek, 

-Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri 

tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını 
sağlamak, 

-Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince 

belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine 
bildirmek, 

-Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak ve harcama 
yetkilisine önerilerde bulunmak. 

 

 

 

 

 

 



 

 

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 

-3194 sayılı İmar Kanununa göre, belediye ve mücavir alan sınırları dışında 

kalan alanlarda imar faaliyetlerini (ifraz, tevhit, köy yerleşik alanı tespiti, hisseli 

satışlar vb.), inşaat ve iskân ruhsatlarının verilmesi faaliyetlerini yürütmek, 

-Köy üst yapı işleri kapsamında, alt yapısı tamamlanmış köylerin köy içi yol 

ve meydan düzenleme işlerini  yapmak, 

-Köylere yönelik olarak 3367 sayılı Kanun kapsamında köy yerleşim 

alanlarını planlamak, 

-Köylerde 3194 sayılı Kanun kapsamında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde 

yaşayanlara fen ve sağlık kurallarına uygun proje temin etmek ve 

uygulanmasını sağlamak, 

-İl özel idare bütçesinden yatırım programına alınan ve ayrıca dernek veya 

hayırseverler kanalı ile yapılacak olan yatırımların, ihale öncesi hazırlıkları 

kapsamında, arsa hukuki bilgilerini (tapu, tapu tahsis belgesi, çap, ölçü krokisi, 

imar durumu) ilgili kurumlardan temin etmek, bu bilgiler doğrultusunda zemin 

sual fişi, plankote ve vaziyet planı hazırlamak, 

-Tip proje istenmeyen yatırımlara özel proje hazırlamak ya da hazırlatmak, 

Her türlü yatırımın, keşif özetini ve ihale dosyasını hazırlamak, müteahhide 

işyeri tesliminden sonra iş bitimine kadar kontrollük hizmetlerini vermek, 

yatırımın geçici ve kesin kabulüne kadar tüm hizmetleri yürütmek, 

-Koruma uygulama denetim bürosu hizmetleri kapsamında, her türlü tarihi 

ve kültürel değerlerin bakımını ve onarımını yapmak,  

-Tescilli yapıların ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında,  basit onarım ve 

bakım ön izinlerini vermek. 

-İl Özel İdaresi bünyesinde Kültür Varlıklarının ( KUDEP) korunmasına 

yönelik Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile bunları tamamlayan 

raporları hazırlayacak ve uygulayacak proje bürolarının oluşturulmasını 

sağlamak ve  2863 sayılı kanunun 12. maddesine göre İl Özel İdarelerine 

aktarılacak katkı paylarının takip ve kontrolünü yaparak sekretarya görevini 

üstlenmek, 

 



 

 

 

 

YOL ve ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 
 

-Köy yolları kriterleri ve standartlarının uygulanmasını sağlamak,  

-Köy yolları güzergah etütleri(Planlama-Uygulama ölçümleri).  

-Asfalt yama onarım işleri.  

-Stabilize yol bakım onarım işleri.  

-Kar mücadelesi.  

-Köy yollarının asfalt kaplama yapım işleri ile bakım ve onarımda 

kullanılacak üst temel ve mıcır malzemesinin  temin işleri.  

-Köy yollarının metraj ve keşif işleri.  

-Köy yollarının Köprü ve Sanat yapıları işleri.  

-Patlayıcı madde işleri.  

-Trafik İşaret ve levhaları.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B- PERFORMANS HEDEFLERİ 

 

Tarım  Hizmetleri   Harcama Yetkilisi 

AD VE SOYADI ÜNVANI 

Abdullah ERTUĞRUL Tarım İl Müdürü 

 

Tarımsal Hizmetler  Performans Hedefleri 
 

STRATEJİK AMAÇ      1 
Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimini geliştirerek, 
yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir. 

STRATEJİK HEDEF  1.1  

Hayvancılığın geliştirilmesi için, mevcut hayvan varlığının 

genetik yönden üstün verimli hayvanların spermleri ile 
tohumlanması çalışmaları sonucunda kültür melezi sığır 

sayısı her yıl % 10 artırılarak, yerli ırkların ıslahı 
tamamlanacaktır. 

Performans 

Göstergeleri 
2011 2012 2013   

Suni Tohumlama ve İlaç 

alımı 
25.000 27.500 30.000   

STRATEJİK HEDEF  1.2 

Hayvancılığın geliştirilmesine yönelik yem bitkisi 

ihtiyacının karşılanabilmesi için İlimiz Merkez ve İlçe Köy   
çiftçilerine silajlık mısır alımı yapılarak  tohumluk 
dağıtılacaktır. 

Performans 

Göstergeleri 
2011 2012 2013   

Silajlık Mısır Tohumu Alımı 20.000 22.000 24.000   

STRATEJİK HEDEF  1.3 

Sağlıklı arı ve arı ürünleri üretilmesi için arıcılık yapan 

üreticilerin üretimle ilgili faaliyetleri desteklenerek 
arıcılığın geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Performans 

Göstergeleri 
2011 2012 2013   

      

 

 

 



 

 

STRATEJİK AMAÇ      2 

Hububat ve  Bitki ürünleri üretimini geliştirmek 

amacıyla Zararlılar ile mücadele etmek ve Bitki  
yetiştiricisinin gelir seviyesini yükseltmektir. 

STRATEJİK HEDEF  2.1 
Hububat üretiminde  yabancı otlar ve zararlılar ile 
mücadele kapsamında Bitkisel ot ilacı alınarak ilimiz 

genelinde zararlılar ile mücadele edilecektir. 

Performans Göstergeleri 2011 2012 2013   

Bitkisel Ot İlacı Alımı 6.000 6.500 7.000   

STRATEJİK AMAÇ      3 

Bitkisel üretimi,  insan ve çevre sağlığı üzerindeki 

olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde, verim ve 
kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak, 

yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir. 

STRATEJİK HEDEF  3.1 

Bitkisel üretiminde birim alanda daha fazla ürün elde 

edilebilmesi için çiftçilerimize meyvecilik ve sebzecilik  
teşvik edilerek Kapama meyve bahçelerinin (Vişne, 

Kiraz, elma, çilek, domates ve hıyar vs.) 
yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 2011 2012 2013   

Sebze Tohum ve Fide Alımı 20.000 22.000 24.000   

Meyve Tohumu ve Fide Alımı 15.000 17.000 19.000   

STRATEJİK HEDEF  3.2 
Tarla bitkileri ve bağ-bahçe bitkileri alanında çiftçilere 
gelir temini için  patates tohumu  alınarak 150 dekar 
alanda üretimi düşünülmektedir. 

Performans Göstergeleri 2011 2012 2013   

Patates Tohumu Alımı 20.000 22.000 24.000   

 

Tarımsal Hizmetler  2011 Yıllı  Tahmini Bütçesi (TL) 

Ödenek Türleri İtibariyle Harcamalar 2011 2012 2013 

01-  Personel Giderleri    

02-  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 
Giderleri 

   

03-  Mal ve Hizmet Alım Giderleri 111.000 122.500 134.000 

05-  Cari Transferler    

06-  Sermaye Giderleri    

07-  Sermaye Transferleri    

TOPLAM 111.000 122.500 134.000 

 

 



 

 

 
 

 

Güvenlik  Hizmetleri   Harcama Yetkilisi 

AD VE SOYADI ÜNVANI 

Mesut İNCE Emniyet İl Müdürü 

 

Güvenlik  Hizmetleri  Performans Hedefleri 
 

STRATEJİK AMAÇ      1  Güvenlik 

STRATEJİK HEDEF  1.1 

Sağlıklı Çalışma ortamı ve Bilgi iletişim merkezi 

oluşturulması için  donatım ve makine teçhizat alımı  
yapılacaktır. 

Performans 
Göstergeleri 

2011 2012 2013   

Büro Malzemesi  alımı 7.500 8.000 9.000   

Makine Teçhizat Alımı 7.500 8.000 9.000   

 

 

 

Emniyet Hizmetleri  2011 Yıllı  Tahmini Bütçesi (TL) 
 

Ödenek Türleri İtibariyle Harcamalar 2011 2012 2013 

01-  Personel Giderleri    

02-  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 

Giderleri 

   

03-  Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15.000 16.000 18.000 

05-  Cari Transferler    

06-  Sermaye Giderleri    

07-  Sermaye Transferleri    

TOPLAM 15.000 16.000 18.000 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Bayındırlık ve İskan  Hizmetleri   Harcama Yetkilisi 

AD VE SOYADI ÜNVANI 

Mehmet Ersan AYTAÇ Bayındırlık ve İskan İl  Müdürü 

 

 

Bayındırlık  ve İskan Hizmetleri  Performans Hedefleri 
 

STRATEJİK AMAÇ      1 

İskan hizmetlerinde teknolojinin ve gelişmelerin 
yakından takip edilmesine destek vererek iskan ve 

toplum refahı hizmetlerinde kurumsal katma değeri 
artırmak 

STRATEJİK HEDEF  1.1 

İl Özel İdaresi ve Diğer Kurumlar sorumluluk alanına 
giren İmar, Harita Mühendislikleri ve danışman 

hizmetlerinin daha sağlıklı bir ortamda yapılmasını 
sağlamak. 

Performans Göstergeleri 2011 2012 2013   

Akaryakıt Alımları 5.000 5.500 6.000   

Makine Teçhizat Alımı 15.000 17.000 19.000   

 

 

Bayındırlık ve İskan  Hizmetleri  2011 Yıllı  Tahmini Bütçesi (TL) 
 

Ödenek Türleri İtibariyle Harcamalar 2011 2012 2013 

01-  Personel Giderleri    

02-  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 

Giderleri 

   

03-  Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000 22.500 25.000 

05-  Cari Transferler    

06-  Sermaye Giderleri    

07-  Sermaye Transferleri    

TOPLAM 20.000 22.500 25.000 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sağlık  Hizmetleri   Harcama Yetkilisi 

AD VE SOYADI ÜNVANI 

K.Kadri KARAOĞLU Sağlık İl  Müdürü 

 

Sağlık  Hizmetleri  Performans Hedefleri 

STRATEJİK AMAÇ      1 

Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin kalitesini arttırarak 

ilimizin sağlık alanında ideal sağlık  merkezi haline 
getirilmesi. 

STRATEJİK HEDEF  1.1 
İlimiz için yeni sağlık merkezleri yapılarak Tıbbı 

Cihaz ve Makine alımının yapılması 

Performans Göstergeleri 2011 2012 2013   

Merkez ve Belde Sağlık 

İstasyonlarına Jeneratör Alımı 
30.000 33.000 36.000   

Sağlık Evleri Onarımı 30.000 60.000 70.000   

 
 

 

Sağlık  Hizmetleri  2011 Yıllı  Tahmini Bütçesi (TL) 
 

Ödenek Türleri İtibariyle Harcamalar 2011 2012 2013 

01-  Personel Giderleri    

02-  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 
Giderleri 

   

03-  Mal ve Hizmet Alım Giderleri    

05-  Cari Transferler    

06-  Sermaye Giderleri 60.000 93.000 106.000 

07-  Sermaye Transferleri    

TOPLAM 60.000 93.000 106.000 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gençlik ve Spor  Hizmetleri   Harcama Yetkilisi 

AD VE SOYADI ÜNVANI 

Hatice YAZGAN Gençlik ve Spor  İl  Müdürü 

 

 

Gençlik ve Spor  Hizmetleri  Performans Hedefleri 

STRATEJİK AMAÇ      1 

Sporun Altyapısının güçlendirilip, spor hizmetlerinin 

yaygınlaştırılması,her kademede geniş kitlelere 
yayılmasının sağlanması. 

STRATEJİK HEDEF  1.1 

Sosyal ve Kültürel açıdan gençlik faaliyetlerinin daha 

geniş kitlelere ulaştırılması, her branşta antrenör,  
sporcu ve spor kulüplerinin sayısının artırılması. 

Performans Göstergeleri 2011 2012 2013   

Spor Malzemesi Alımı 20.000 22.000 24.000   

İş Makinesi İçin Garaj Yapımı  25.000 28.000 31.000   

Hareketli İş Makinesi Alımı 25.000 28.000 31.000   

 

 

 

Gençlik ve Spor Hizmetleri  2011 Yıllı  Tahmini Bütçesi (TL) 
 

Ödenek Türleri İtibariyle Harcamalar 2011 2012 2013 

01-  Personel Giderleri    

02-  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 
Giderleri 

   

03-  Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000 22.000 24.000 

05-  Cari Transferler    

06-  Sermaye Giderleri 50.000 56.000 62.000 

07-  Sermaye Transferleri    

TOPLAM 70.000 78.000 86.000 

 

 

 



 

 

 

Kültür ve Turizm  Hizmetleri   Harcama Yetkilisi 

AD VE SOYADI ÜNVANI 

Hüseyin GÜNAYDIN Kültür ve Turizm  İl  Müdürü 

 

Kültür ve Turizm Hizmetleri  Performans Hedefleri 

STRATEJİK AMAÇ      1 

İlimizin yüksek turizm potansiyelini harekete 

geçirerek, İlin turizm kaynaklarının ulusal ve 
uluslararası düzeyde tanıtımının yapılarak 

sürdürülebilir bir turizm politikası  ile yılın her 
mevsiminde turizme hizmet sunulmasını 
gerçekleştirip 2009 yılında ilimizi ziyaret eden  turist 

sayısının  % 20 oranında artırılmasını sağlamaktır. 

STRATEJİK HEDEF  1.1 

İlimizin turizm değerlerinizi  (tarihi-kültürel ve 

doğal) ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacı 
ile Belediyelerin, STK nın turizm sektörünün ve ilgili 

diğer kurumların katılımı ile etkin bir tanıtım ve 
pazarlama faaliyeti sürdürülecektir. 

Performans Göstergeleri 2011 2012 2013   

Tanıtım Giderleri (Broşür,CD) 20.000 22.000 24.000   

Fuar Giderleri 25.000 28.000 31.000   

Bayburt Kalesi Minyatürü 15.000 17.000 19.000   

 

 

Kültür ve Turizm  Hizmetleri  2011  Yıllı  Tahmini Bütçesi (TL) 

Ödenek Türleri İtibariyle Harcamalar 2011 2012 2013 

01-  Personel Giderleri    

02-  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 
Giderleri 

   

03-  Mal ve Hizmet Alım Giderleri 45.000 50.000 55.000 

05-  Cari Transferler    

06-  Sermaye Giderleri 15.000 17.000 19.000 

07-  Sermaye Transferleri    

TOPLAM 60.000 67.000 74.000 

 



 

 

 
 

Eğitim  Hizmetleri   Harcama Yetkilisi 

AD VE SOYADI ÜNVANI 

Süleyman HARMANCI Milli Eğitim  Müdürü 

 

 

Eğitim  Hizmetleri  Performans Hedefleri 

STRATEJİK AMAÇ  

Eğitim ve öğretimin yapıldığı mekanları geliştirmek, 
yeni eğitim ve öğretim mekanları planlamak, var 
olan imkanların etkili verimli biçimde kullanılmasını 

sağlamak. 

STRATEJİK HEDEF -1 
İlimizdeki okul ve yurtların deprem riskine karşı 
gerekli düzenlemelerini yapmak. 

Performans Göstergeleri 2011 2012 2013   

İlköğretim Okulları Büyük 
Onarımları (pay) 

961.830 1.058.000 1.164.000   

Bahir Necati SORGUÇ YİBO 
Okulu  Onarımı Projesi 

20.000 22.000 24.000   

 

Eğitim  Hizmetleri  2011 Yıllı  Tahmini Bütçesi (TL) 

Ödenek Türleri İtibariyle Harcamalar 2011 2012 2013 

01-  Personel Giderleri    

02-  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet 
Primi Giderleri 

   

03-  Mal ve Hizmet Alım Giderleri    

05-  Cari Transferler    

06-  Sermaye Giderleri 981.830 1.080.000 1.188.000 

07-  Sermaye Transferleri    

TOPLAM 981.830 1080.000 1.188.000 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Savunma  Hizmetleri   Harcama Yetkilisi 

AD VE SOYADI ÜNVANI 

Hasan ÇİLOĞLU Afet ve Acil Durum  Müdürü 

 

 

Savunma  Hizmetleri  Performans Hedefleri 

STRATEJİK AMAÇ  
Bayburt İlinde Afet ve Acil durum hizmetlerini etkin 

bir şekilde yürütmek. 

STRATEJİK HEDEF -1 

Herhangi bir afet can ve mal kaybını en aza 
indirmeye yönelik hazırlıkları yapmak ve gerekli 

önlemleri almak. 

Performans Göstergeleri 2011 2012 2013   

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 
nün ihtiyaçların karşılanması 

 

40.000 46.500 53.000   

 

Savunma  Hizmetleri  2011 Yıllı  Tahmini Bütçesi (TL) 

Ödenek Türleri İtibariyle Harcamalar 2011 2012 2013 

01-  Personel Giderleri    

02-  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet 

Primi Giderleri 

   

03-  Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000 46.500 53.000 

05-  Cari Transferler    

06-  Sermaye Giderleri    

07-  Sermaye Transferleri    

TOPLAM 40.000 46.500 53.000 

 

 

 

 

 



 

 

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  Harcama Yetkilisi 

AD VE SOYADI ÜNVANI 

Hatice ESMER İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürü 

 

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  Performans Hedefleri 
 

Performans Göstergeleri 2009 2010 2011 

Kurum çalışanlarının atama, nakil, emeklilik ve özlük 
işlemlerinden memnuniyet oranı (%) 

90 95 95 

Mesleki ve hizmet içi eğitim verilecek kurum 

personeli sayısı 
278 263 255 

Seminer, Konferans ve Toplantılara iştirak edecek 

Katılımcı sayısı 
30 35 40 

Çalışanlarının sivil savunma hizmetlerinden 

memnuniyet oranı (%) 
75 80 90 

Bilgi Edindirme Yasası kapsamındaki iş ve işlemlerin 

yanıtlanma süresi (gün) 
10 10 10 

Diğer harcama birimi yöneticilerinin memnuniyet 

oranı (%) 
85 90 90 

 

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  2011 Yıllı  Tahmini Bütçesi (TL) 
 

Ödenek Türleri İtibariyle Harcamalar 2011 2012 2013 

01-  Personel Giderleri 1.705.000 1.875.500 2.063.000 

02-  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet 

Primi Giderleri 

340.000 374.000 412.000 

03-  Mal ve Hizmet Alım Giderleri 263.500 290.000 318.500 

05-  Cari Transferler 65.000 72.000 79.000 

06-  Sermaye Giderleri    

07-  Sermaye Transferleri    

TOPLAM 2.373.500 2.611.500 2.872.500 

 

 



 

 

 

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü  Harcama Yetkilisi 

AD VE SOYADI ÜNVANI 

İsmet YILDIZ Destek Hizmetleri  Müdür V. 

 

Destek Hizmetleri  Müdürlüğü  Performans Hedefleri 

Performans Göstergeleri 2009 2010 2011 

Kurum Personelinin Temizlik Hizmetlerinden 
memnuniyet oranı (%) 

90 90 95 

Kurum personelin servis araçlarından memnuniyet 
oranı (%) 

95 95 95 

Telefon giderlerinden tasarruf oranı (%) 10 15 20 

Su giderlerinden tasarruf oranı (%) 10 15 20 

Elektrik giderlerinden tasarruf oranı (%) 10 15 20 

İhale mevzuatı ile ilgili eğitim aldırılacak kişi sayısı 5 5 5 

Doğrudan Temin Yoluyla Yapılan İşler 401 329 450 

4734 Sayılı Kanuna göre yapılan ihaleler 44 75 75 
 

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü  2011 Yıllı  Tahmini Bütçesi (TL) 

Ödenek Türleri İtibariyle Harcamalar 2011 2012 2013 

01-  Personel Giderleri    

02-  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet 

Primi Giderleri 

   

03-  Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.271.000 1.402.500 1.538.600 

05-  Cari Transferler    

06-  Sermaye Giderleri    

07-  Sermaye Transferleri    

TOPLAM 1.271.000 1.402.500 1.538.600 

 

 

 

 



 

 

Encümen  Müdürlüğü  Harcama Yetkilisi 

AD VE SOYADI ÜNVANI 

Ahmet GÜRBÜZ Encümen Müdürü 
 

Encümen Müdürlüğü  Performans Hedefleri 

Performans Göstergeleri 2009 2010 2011 

İdareye gelen evrakların havale edildikten sonra ilgili 
birime teslim süresi (gün) 

1 1 1 

İl Genel Meclisi Toplantı daveti ve gündemin ilgililere yazılı 
olarak toplantı gününden önce bildirilme süresi (gün) 

3 3 3 

Komisyonlarda düzenlenen rapor ve eklerinin Meclis 
gündemine intikalinden sonra çoğaltılarak Meclis üyeleri ve 
ilgililere dağıtılması süresi (gün) 

1 1 1 

Aylık Meclis toplantılarının her bir birleşim gününe ait 
karar tutanaklarının yapılarak bir sonraki birleşim gününde 

meclis üyelerine dağıtılması süresi (gün) 

1 1 1 

Meclis Toplantılarına ait ses kayıt tutanaklarının yazılarak 

Meclis Başkanı ve Kâtip Üyelerin imzasına sunulması ve 
tutanakların Meclis Üyelerine dağıtılması süresi (gün)  

1 1 1 

Meclis kararlarının Valiliğe sunulma süresi (gün) 5 5 5 

Meclis kararlarının Kesinleşme süresi (gün) 5 5 5 

Encümende verilen kararların yazımı süresi (gün) 3 3 3 

Alınan Meclis Kararları  79 66 80 

Alınan Encümen Kararları 62 54 70 

Encümen  Müdürlüğü  2011 Yıllı  Tahmini Bütçesi (TL) 

Ödenek Türleri İtibariyle Harcamalar 2011 2012 2013 

01-  Personel Giderleri 195.000 215.000 237.500 

02-  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 
Giderleri 

   

03-  Mal ve Hizmet Alım Giderleri 63.500 70.000 77.000 

05-  Cari Transferler    

06-  Sermaye Giderleri    

07-  Sermaye Transferleri    

TOPLAM 258.500 285.000 314.500 

 

 

 



 

 

 
 

 

İmar Kentsel ve İyileştirme  Müdürlüğü  Harcama Yetkilisi 

AD VE SOYADI ÜNVANI 

M.Akif AKGÜN İmar Kentsel ve İyileştirme Müdür V. 

 

İmar Kentsel ve İyileştirme  Müdürlüğü  Performans Hedefleri 
 

STRATEJİK AMAÇ      1 

Kırsal alanda yaşayan ve tarımsal üretim yapan 

insanlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik yönden 
refahlarını artırmak amacıyla kırsal alandaki sosyal 

yapının geliştirilmesi. 

STRATEJİK HEDEF  1.1 

Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin 

tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna 
kavuşturulacak. 

STRATEJİK HEDEF  1.2 

Kırsal alanda  kanalizasyon şebekeleri ile atık su 
tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına ve  çevre 
sağlığı açısından risk taşıyan yörelere öncelikli olmak 

üzere hız verilecektir. 

Performans Göstergeleri 2011 2012 2013   

Köy Altyapı Hizmetleri İçme 
Suyu Projesi 

150.000 165.000 180.000   

Köy Altyapı Hizmetleri 
Kanalizas. ve Atık Su Projesi  

250.000 275.000 302.000   

STRATEJİK AMAÇ      2 

Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan   
sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, 

sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön 
planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi 

amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla 
geliştirmektir. 

STRATEJİK HEDEF  2.1 
Köylerin sürdürülebilir kalkınmasına hizmet edecek 

olan sulama imkânları ve verimliliği geliştirilecektir. 

Performans Göstergeleri 2011 2012 2013   

Yerüstü Sulama Tesisi Projesi 200.000 220.000 242.000   

 

 

 

 



 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ      3 

İlimizin doğal çevresini korumak, bunun için gerekli 
bilgi sistemi, doğayı ve çevreyi koruyucu 
uygulamaları gerçekleştirerek, sağlıklı yaşam 

ortamlarını oluşturmak. 

STRATEJİK HEDEF  3.1 

İlimizin orman varlığını ve alanını artırarak, 
ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon 
çalışmalarında bulunulması, ilimizin ve çevre illerin 

fidan ihtiyacının karşılanması. 

Performans Göstergeleri 2011 2012 2013   

Ağaçlandırma Projesi 15.000 16.500 18.000   

 

İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğü  2011 Yıllı  Tahmini Bütçesi (TL) 
 

Ödenek Türleri İtibariyle Harcamalar 2011 2012 2013 

01-  Personel Giderleri    

02-  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 
Giderleri 

   

03-  Mal ve Hizmet Alım Giderleri 45.000 49.500 54.000 

05-  Cari Transferler    

06-  Sermaye Giderleri 615.000 676.500 796.000 

07-  Sermaye Transferleri    

TOPLAM 660.000 726.000 850.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mali Hizmetler  Müdürlüğü  Harcama Yetkilisi 

AD VE SOYADI ÜNVANI 

Mahmut BOYACI Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Mali Hizmetler Müdürlüğü  Performans Hedefleri 

Performans Göstergeleri 2009 2010 2011 

İlçe Özel İdare Müdürlüklerinden talep edilen 
ödeneklerin gönderilme süresi (gün) 

3 3 3 

Ödenek aktarma taleplerinin karşılanma süresi (gün) 7 7 7 

İlçe Özel İdare Müdürlüklerinde 5302 ve 5018 sayılı 
Kanunlar ile Tahakkuk esaslı İl Özel İdaresi Bütçe ve 

Muhasebe usulü yönetmeliği hakkında eğitim verilecek 
kişi sayısı 

7 7 7 

Tahsil edilen gelirlerin tahakkuk edilen gelirlere oranı 
(%) 

85 85 90 

Ön mali kontrolü yapılan dosyalardan denetçiler 
tarafından eksikliği tespit edilen dosya sayısı 

--- --- --- 

Ödeme evrakının ödenme süresi (gün) 3 3 3 

Gönderme Emri Belgesinin muhasebe kaydının yapılma 

süresi (gün) 
3 3 3 

Emanet iadelerinin ödenme süresi (gün) 7 7 7 

Tahsil olunan Gelirlerin Muhasebe Kaydı (gün) 2 2 1 

Verilen Avansların kapatılma süresi (Gün olarak en 

geç) 
30 30 30 

Gelen evrakların yanıtlanma süresi (gün) 10 10 10 

İlçelerin nakit taleplerinin gönderilme süresi (gün) 3 3 3 

Mali Hizmetler  Müdürlüğü  2011  Yıllı  Tahmini Bütçesi (TL) 

Ödenek Türleri İtibariyle Harcamalar 2011 2012 2013 

01-  Personel Giderleri    

02-  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 
Giderleri 

   

03-  Mal ve Hizmet Alım Giderleri 161.000 176.500 193.000 

05-  Cari Transferler 261.000 287.000 316.000 

06-  Sermaye Giderleri    

07-  Sermaye Transferleri 163.000 179.500 203.000 

TOPLAM 585.000 643.000 712.000 

 

 



 

 

Yol ve Ulaşım  Müdürlüğü  Harcama Yetkilisi 

AD VE SOYADI ÜNVANI 

H.İbrahim KADAKAL Yol ve Ulaşım Hizmetler  Müdür V. 

 

Yol ve Ulaşım Hizmetler  Müdürlüğü  Performans Hedefleri 

STRATEJİK AMAÇ      1 

Kırsal alanda yaşayan ve tarımsal üretim yapan 

insanlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik yönden 
refahlarını artırmak amacıyla kırsal alandaki sosyal 
yapının geliştirilmesi. 

STRATEJİK HEDEF  1.1 

İlimiz yol ağı içerisinde bulunan köy ve bağlılarından 

öncelikle 1. derece öncelikli yollardan başlamak 
üzere faaliyet dönemi sonuna kadar fiziki 
standartlarının iyileştirilmesi, hiç yolu olmayan 

yerleşim birimlerinin yola kavuşturulması. 

Performans Göstergeleri 2011 2012 2013   

Köy Altyapı Hizmetleri Yol 
Yapım Projesi 

800.000 880.000 970.000   

Köy Altyapı Hizmetleri Sanat 
Yapısı Projesi  

200.000 220.000 250.000   

 

Yol ve Ulaşım Hizmetler  Müdürlüğü  2011 Yıllı  Tahmini Bütçesi (TL) 

Ödenek Türleri İtibariyle Harcamalar 2011 2012 2013 

01-  Personel Giderleri    

02-  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet 

Primi Giderleri 

   

03-  Mal ve Hizmet Alım Giderleri    

05-  Cari Transferler    

06-  Sermaye Giderleri 1.000.000 1.100.000 1.220.000 

07-  Sermaye Transferleri    

TOPLAM 1.000.000 1.100.000 1.220.000 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

C- PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 
Tarım ve Orman Hizmetleri: 
 

 Performans Hedefi 1.1.1 : 2011 Yılı içerisinde Hayvancılılığı Geliştirme 

Projesi kapsamında  hayvanların kayıt altına alınabilmelerini sağlamak amacıyla İl 

Özel İdare kaynaklı kulak küpesi alınacaktır.  

 

Performans Hedefi 1.1.2 :  Üç yıllık periyotta hedeflenen Hayvancılığı 

Geliştirme Projesi için  ilk yıl olan 2011 yılında İl Özel İdare kaynaklı 4.500 doz 

sperm ve suni tohumlama malzemesi alınacaktır.  

 

Performans Hedefi 1.1.3 : 2011  yılı içerisinde hayvan hastalıkları ile 

mücadele kapsamında kırım Kongo kanamalı hastalığına ait ilaç alımı  

sağlanacaktır. 

 

Performans Hedefi 1.2.1 :  Hayvancılığın Geliştirilmesine yönelik kaba yem 

açığını gidermek amacıyla 2011 ve daha sonraki iki  yıl içerisinde % 60 İl Özel 

İdare bütçesi % 40 Çiftçi katkı payından olmak üçere 8.600 Kğ. Silajlık  mısır 

tohumu alımı yapılacaktır. 

 

Performans Hedefi 2.1.1 : Hububat Ve  Bitki Ürünleri üretimini geliştirmek 

amacıyla Zararlılar ile mücadele projesi kapsamında 2011 ve sonraki iki yıl için 

2.000 dekarlık alanda yabancı ot ve 15.000 dekarlık alanda Yonca Hortumu 

Böceği ile  mücadele için il özel idaresi ve çiftçi katkı payı olarak  ot ilacı alımı 

yapılacaktır. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Performans Hedefi 3.1.1 : Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında 

2011 ve sonraki yıllar içerisinde İl Özel İdaresi Bütçesi ve Çiftçi Katkı payı 

kaynaklı olarak her yıl 40 dekar alanda sırık domates dikimi, her yıl 20 dekar 

alanda hıyar üretimi için fide alımı ve  Meyveciliği geliştirme projesi kapsamında 

5.000 adet sertifikalı meyve  fidanı  ve 5.000 karpuz fidesi alımı yapılarak 100 

dekar alanda üretimi sağlanacaktır 

 

Performans Hedefi 3.2.1 : Tarla Bitkilerini geliştirme projesi kapsamında  

sofralık bitki üretimini sağlamak amacıyla 2011 ve 2012  yılları içerisinde İl Özel 

İdaresi ve çiftçi katkı payı kaynaklı olmak üzere 500 dekar alanda dikimi 

yapılmak üzere 54.000 kğ. Tohum alımı yapılarak çiftçilerimize dağıtımı 

gerçekleştirilecektir. 

 

 
Emniyet  Hizmetleri: 
 
Performans Hedefi 1.1.1 : Sağlıklı Çalışma ortamı ve Bilgi iletişim merkezi 

oluşturulması için  2011-2012 yılı içerisinde İl Özel İdaresi bütçe imkanları 

dahilinde büro  ve işyeri mal ve malzeme alımı yapılacaktır. 

 

Performans Hedefi 1.1.2 : Emniyet hizmetleri içerisinde  oluşturulan bilgi 

iletişim merkezi  için  2011 ve sonraki  yıllar  içerisinde bütçe imkanları dahilinde 

bilgisayar ve makine teçhizat alımı  yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Bayındırlık ve İskan  Hizmetleri: 
Performans Hedefi 1.1.1 : İskan hizmetlerinde teknolojinin ve gelişmelerin 

yakından takip edilmesine destek vermek amacıyla 2011  yılı için bütçe imkanları 

dahilinde akaryakıt alımı gerçekleştirilecektir. 

 

Performans Hedefi 1.1.2 :  İl Özel İdaresi ve Diğer Kurumlar sorumluluk 

alanına giren İmar, Harita Mühendislikleri ve danışman hizmetlerinin daha sağlıklı 

bir ortamda yapılmasını sağlamak amacı ile 2011 ve sonraki  yıllar için bütçe 

imkanları doğrultusunda bilgisayar ve makine teçhizat alımı yapılacaktır. 

 

 

Sağlık  Hizmetleri: 
Performans Hedefi 1.1.1 :  Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin kalitesini 

arttırmak  amacıyla 2011 yılı içerisinde  İl Özel İdaresi bütçe imkanları dahilinde  

Sağlık İl Müdürlüğünce belirlenen ve yatırım programına alınan ilimiz merkez ve 

ilçelerine bağlı   21  adet köy sağlık evi onarımı yapılacaktır. 

 

Performans Hedefi 1.1.2 : İlimizde oluşturulan ve sağlık merkezleri 

içerisinde  yer alan belde  112 sağlık istasyonlarına imkanlar dahilinde 2011 yılı 

için 3 adet jeneratör alımı yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
Gençlik ve Spor Hizmetleri:  
Performans Hedefi 1.1.1 : Sporun Altyapısının güçlendirilip, spor 

hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve  her kademede geniş kitlelere yayılmasını 

sağlamak amacı ile 2011 ve sonraki  yıllar içerisinde  bütçe imkanları dahilinde  

amatör spor kulüplerine spor malzemesi alınarak dağıtımının  yapılması,  aynı 

proje kapsamında İş Makinesi (Silindir) alımı ve iş makineleri için garaj yapımı 

sağlanacaktır. 

 

Kültür ve Turizm  Hizmetleri:  
Performans Hedefi 1.1.1 : Kültürel ve turizm değerlerimizi tanıtan, kültür 

ve turizm envanterini içeren 5.000 adet kitap, 3.000 adet kültür envanteri, 3.000 

adet Bayburt fıkraları kitabı  ve  İlimizin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı için 

3.000 adet CD materyal İl Özel İdaresi Bütçe imkanları dahilinde  hazırlanarak 

2011 yılı içerisinde  dağıtımı sağlanacaktır. 

 
Performans Hedefi 1.1.2 : İlimizin yüksek kültür ve  turizm potansiyelini 

harekete geçirerek, İlin kültür ve turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası 

fuarlarda tanıtımını yapabilmek için  2011  yılı için  İl Özel İdare Kaynaklı iki  adet 

Bayburt kalesi minyatürü  yapılarak sergilenmek üzere ilgili birime teslim 

edilecektir. 

 

Performans Hedefi 1.1.3 :  Daha önceki yıllarda onarımına başlanılan ve 

halen devam etmekte olan Bayburt Kalesi Onarımı ve  Kop Dağı Kış Sporları 

Turizm Merkezi  Altyapı Uygulama projesine Bakanlık kaynaklı olarak 2011 ve 

sonraki  yıllar içerisinde başlanılıp ve  devam edecektir.  

 

 

 

 



 

 

 
 
 
Eğitim  Hizmetleri : 
Performans Hedefi 1.1.1 : Eğitim ve öğretimin yapıldığı mekanları 

geliştirmek, yeni eğitim ve öğretim mekanları planlamak, var olan mekanların 

etkili verimli biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla kesinleşmiş bir önceki 
yılın kesin hesap öz gelirleri üzerinden ilk öğretim payı olarak aktarılan 

ödenekten 2011 yılı içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan  
Bakanlıkça onaylanan yatırımlarda  ön görülen okulların bakım,  onarımlarına ve  

yeni dersliklerin inşa edilmesine gayret edilecektir. 

 
 

İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğü : 
Performans Hedefi 1.1.1 : Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin 

tamamını  içme suyuna kavuşturmak amacıyla 2011 yılı içerisinde yatırım 

programı dahilinde  İl Özel İdaresi ve Dış  (KÖYDES vb.) kaynaklar sağlanarak  
İlimiz Merkez ve İlçelerine bağlı 3 köyümüzde  içme suyu isale hattı ve  içme 

suyu deposu  yapılacaktır. 

 

Performans Hedefi 2.1.1 :  Köylerin sürdürülebilir kalkınmasına hizmet 

edecek olan sulama imkânları ve verimliliği geliştirilebilmek amacı ile  2011  yılı  

içerisinde  yatırım  programı dahilinde  İl Özel İdaresi ve Dış  (KÖYDES vb.) 

kaynaklar sağlanarak Meclis ve Encümenimizce belirlenen  5 köyümüzde  sulama 

tesisi projesi  yapılacaktır. 

 

Performans Hedefi 3.1.1 :  İlimizin orman varlığını ve alanını artırarak, 

ağaçlandırma, erozyon kontrolü   amacıyla 1997  yılı ve daha önceki yıllarda  

projesine başlanılan Aslandağı Vilayet Ormanı ve Sosyal tesis projesine  yatırım 

programı dahilinde 2011 ve daha sonraki yıllarda  İl Özel İdaresi bütçe imkanları 

dahilinde devam edilecektir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Yol ve Ulaşım Hizmetler  Müdürlüğü : 

Performans Hedefi 1.1.1 :  Kırsal alanda yaşayan ve tarımsal üretim yapan 

insanlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik yönden refahlarını artırmak ve kırsal 

alandaki sosyal yapının geliştirilmesi amacıyla 2011  yılı  içerisinde  yatırım  

programı dahilinde  İl Özel İdaresi ve Dış  (KÖYDES vb.) kaynaklar  sağlanarak  

İlimiz Merkez İlçesine bağlı 5 köyümüzün 20 Km  I. Kat asfalt kaplama yolu   

yapılacaktır.  

 

Performans Hedefi 1.1.2 : İlimiz yol ağı içerisinde bulunan köy ve 

bağlılarından öncelikle 1. derece öncelikli yollardan başlamak üzere fiziki 

standartlarının iyileştirilmesi amacıyla, İl Özel İdaresi ve Dış  (KÖYDES vb.) 

kaynaklar  sağlanarak Meclisimizce belirlenen ve  2011 yatırım programı 

içerisinde yer alan 3 köyümüze menfez ve 1 köyümüze istinat duvarı yapılacaktır.  

 

Performans Hedefi 1.1.3 : 2011  yılı  içerisinde  yatırım  programı 

dahilinde  İl Özel İdaresi ve Dış  (KÖYDES vb.) kaynaklar  sağlanarak  İlimiz 

Merkez ve ilçelerine  bağlı 5 adet köyümüzde yeni Köprü ve Köprü genişletilmesi  

çalışmaları  yapılacaktır. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

D- PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI ve GÜVENİLİRLİĞİ 
 

Performans programında yer alan veriler, bu verilerin kaynakları ve bunların 

güvenilirliği noktasında bir çalışma mevcut değildir. Bunun yapılabilmesi için 
gerekli olan yönetim bilgi sisteminin yakın bir gelecekte oluşturulmasına 

başlanacaktır. Performans programında kullanılan bilgi verilerine  idarenin 
ihtiyaçları ve kaynakları dikkate alınarak, stratejik amaçlarda belirtilen  hedeflere 

yer verilmeye özen gösterilmiştir. 

 

Birim müdürlükleri bazında bir değerlendirme yapılacak olursa karşımıza şu 
durum çıkmaktadır. Öncelikle idari yapıya yeni eklenen  birimlerde kadrolaşmanın 

henüz  tamamlanamaması ve halen bakanlık taşra teşkilatlarından olan İl 
Müdürlükleri ile tam anlamı ile görev ve yetki dağılımı netleşmemesinden dolayı 

büyük belirsizlikler mevcuttur. Bu sıkıntılar İl Müdürlükleri ve Bayburt İl Özel 
İdaresi arasında bir koordinasyon çalışması teorik ve pratik anlamda kurulmak 

sureti ile aşılmaya çalışılmaktadır. Bu açıdan söz konusu birimlere ilişkin 
performans hedefleri ve göstergelerinde isabet miktarında sapmalar olabilir. Bu 

sapmaların önüne geçmenin  yolu bir üst idarenin otoritesi ve alt birimler arası 

samimi  yardımlaşmadan geçmektedir. 

  

Eski yapıda kısmen var olup yeni yapıda da isim ve görev sahası 
değişikliklerinde bazı yenilikleri olan müdürlük birimleri açısından hedeflerde bazı 

sapmalar oluşması beklenmemektedir. Çünkü bu birimler yılların verdiği tecrübe 
ve birikimle çevreyi çok iyi tanımaları söz konusudur. Ayrıca personel ve araç 

bakımından belirgin bir avantaj mevcuttur. Bu ve benzeri nedenlerle bu birimlerin 
ortaya koydukları hedeflerde önemli gelişmeler olmazsa (KÖYDES ve benzeri 

projelerde)  gözle görülebilir aksamalar olacağı gözlenebilir. 

 

Yardımcı destek birimleri olarak yeni kurulan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 
Encümen Müdürlüğü, özel kalem  ve eski yapıda olup ta görev   alanı  kısmen 

değişikliğe uğrayan Mali Hizmetler Müdürlüğü,  İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğünün ve İlçe Özel İdarelerinin diğer ana hizmet birimlerinden farklı 

olarak performans hedefleri yazılmamış olup, sadece yapacakları faaliyetlere 

ilişkin bazı göstergelere yer verilmiştir.  

 

İlerde sistematik bir bilgi değerlendirme ve yönetim sisteminin kurulması, bu 
tür hedef öngörüleri ve performans göstergelerindeki isabet açısından olmazsa 

olmaz bir zorunluluk olup, İl Özel İdaresi olarak bu konuda  gerekli çalışmalara 
başlanılacaktır. 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. PERFORMANS BİLGİLERİ 

 

A-GEÇMİŞ YILLAR BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 
 

 

 

 2009 Yılı Bütçe Dağılımı ve Ödeneklerin Durumu 
(Bakanlık Ödenekleri Dahil)  (TL) 

 
 
 

KURUMLAR 
2009 Yılı 

Ödeneği Harcanan İmha Kalan 

İl Özel İdaresi 17.796.581,14 17.003.955,62 116.157,47 676.467,97 

Güvenlik Hizmetleri 638.972,80 633.113,15 5.415,46 444,19 

Savunma Hizmetleri 203.456,70 175.196,36 --------- 28.260,34 

Tarım Hizmetleri 236.352,80 210.051,12 26.301,68 --------- 

Bayındırlık Hizmetleri 103.000,00 12.716,33 
283,67 90.000,00 

Sağlık Hizmetleri 812.328,58 97.358,37 
--------- 714.970,21 

Spor  Hizmetleri 206.855,00 25.061,00 1.794,00 180.000,00 

Kültür ve Turizm  Hizmetleri 1.066.224,28 199.975,69 ---------- 866.248,59 

Eğitim Hizmetleri 11.083.050,05 8.418.827,04 --------- 2.664.223,01 

Sosyal Hizmetler 300.000,00 4.484,00 --------- 295.516,00 

TOPLAM 
32.446.821,35 26.780.738,68 149.952,28 5.516.130,39 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2009 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN 

KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI 
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2009 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN 

KURUMLARA GÖRE HARCAMA DAĞILIMI 
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B-PROGRAM BÜTÇE DÖNEMİ 
 

2011 Yılı İl Özel İdaresi Bütçe Dağılımı 
(Kurumsal Sınıflandırma)  (TL) 

 
 

 

Kurumsal Kod Fonksiyonel Kod (Birimler) Bütçe Toplamı 

44.69.01.00.00 Genel Sekreterlik 2.854.000 

44.69.01.02.00 Özel Kalem 303.000 

44.69.01.05.00 İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü 2.373.500 

44.19.01.11.00 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 1.271.000 

44.69.01.18.00 Encümen Müdürlüğü 258.500 

44.69.01.30.00 İmar Kentsel Ve İyileştirme Müdürlüğü 660.000 

44.69.01.31.00 Mali Hizmetler Müdürlüğü 585.000 

44.69.01.32.00 Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü 1.000.000 

44.69.00.62.01-02 İlçeler 195.000 

T O  P L A M 9.500.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2011 YILI BÜTÇESİNİN KURUMSAL DAĞLIMI
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2011 YILI BÜTÇESİNİN BİRİM ve KURUMLARA  

GÖRE DAĞILIMI 
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2011 YILI BÜTÇESİNİN EKONOMİK DAĞILIMI  
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2010 YILI BÜTÇESİNİN EKONOMİK  

(%)  DAĞILIMI  
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