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MİSYONUMUZ

	 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	

dâhilinde	yürütmektir.

 Bayburt ve Bayburtlu için üreten, 

sorunları çözen , sürekli kendini yenileyen 

çalışan ve güler yüzlü bir yerel yönetim 

kuruluşu olmaktır.

	 İl	Özel	 İdareleri	 Anayasamızın	 127	

inci	 maddesi	 kapsamında	 04.03.2005	

tarihinde	 yayımlanarak	 yürürlüğe	

giren	 5302	 sayılı	 İl	 Özel	 İdaresi	 Yasası	

hükümlerine	göre	görev	yapmaktadır.	

	 İl	 Özel	 İdaresi	 İl	 halkının	 mahalli	

müşterek	 nitelikteki	 ihtiyaçlarını	

karşılamak	 üzere	 kurulan	 ve	 karar	

organı	 seçmenleri	 tarafından	 seçilerek	

oluşturulan	 idari	 ve	mali	 özerkliğe	 sahip	

kamu	tüzel	kişiliğidir.	

İl	Özel	İdaresi	organları	;

İl Genel Meclisi ,

İl Encümeni ,

Vali ‘dir. 

	 İl	 Özel	 idareleri	 5302	 sayılı	

İl	 Özel	 İdaresi	 Kanunu’nun	 İl	 Özel	

İdaresinin	Görev	ve	Sorumluluğu	başlıklı	

6.maddesine	 göre	 Mahalli	 müşterek	

nitelikte	olmak	şartıyla;	

		 Gençlik	 ve	 Spor,	 sağlık,	 tarım,	

sanayi	ve	ticaret,	ilin	çevre	düzeni	planı,	

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,	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.

VİZYONUMUZ

GÖREVLERİMİZ

 5302	 sayılı	 İl	 Özel	 İdaresi	

Kanunu’	 nun	 hükümleri	 çerçevesinde	

her	 yıl	 olduğu	 gibi	 2018	 yılı	 boyunca	 da	

mali	 imkânları	 ile	 personel	 kaynağını	

rasyonel	 bir	 şekilde	 değerlendirerek,	

ilimizin	 özellikle	 kırsal	 kesimde	 yer	 alan	

köylerine,	 insanımızın	 bulunduğu	 her	

yerleşim	 birimine,	 vatandaşlarımızın	

ihtiyaç	 ve	 talepleri	 doğrultusunda	

pek	 çok	 hizmet	 götürülmüştür.

 Yerine	 getirilen	 hizmetlere	 ilişkin	

olarak	 2018	 yılı	 faaliyet	 raporuyla	 hesap	

verilebilirliği	 ve	mali	 saydamlığı	 sağlamak	

süretiyle	kamu	bütçesinin	hazırlanması,	uygulanması,	tüm	mali	işlemlerin	muhasebeleştirilmesi	

ve	 raporlanması	 amaçlanmıştır.

	 Bayburt	 İl	 Özel	 İdaresi	 ilimizin	 sınırları	 dâhilinde	 içme	 suyu,	 kanalizasyon,	

sulama	 suyu	 gibi	 temel	 altyapı	 hizmetleri	 yanında;	 eğitimden	 sağlığa,	 gençlik	 ve	 spor	

hizmetlerinden	 tarım	 hizmetlerine	 kadar	 pek	 çok	 yatırımı	 hayata	 geçirirken	 kaynaklarını	

yerinde,	etkili	ve	verimli	kullanmaya	özen	göstermektedir.

	 İl	 	 Özel	 	 İdaresi	 	 tarafından	 	 şeffaflık,	 katılımcılık,	 hesap	 verebilirlik	 prensiplerine	

dayalı	 bir	 yönetim	 anlayışı	 içerisinde	 hazırlanan	 2018	 Yılı	 İdari	 Faaliyet	 Raporunu	

kamuoyuna	 saygıyla	 sunuyor,	 başta	 İl	 Genel	 Meclis	 Üyelerimiz	 olmak	 üzere	 Genel	

Sekreterliğimiz	 ve	 bütün	 kurum	 çalışanlarımıza	 katkı	 ve	 emeklerinden	 dolayı	

teşekkür	 ediyor	 ilimiz	 ve	 saygıdeğer	 vatandaşlarımız	 için	 gelecekte	 de	 hayırlı	 ve	

güzel	 hizmetlerin	 yerine	 getirilmesini	 temenni	 ediyorum.

                                                                          Ali HAMZA PEHLİVAN

                     Bayburt Valisi      

S U N U Ş
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•Stratejik	 plân	 ile	 yatırım	

ve	 çalışma	 programlarını,	

il	 özel	 idaresi	 faaliyetlerini	

ve	 personelinin	 performans	

ölçütlerini	görüşmek	ve	karara	

bağlamak.	

•Bütçe	 ve	 kesin	 hesabı	 kabul	

etmek,	 bütçede	 kurumsal	

kodlama	 yapılan	 birimler	 ile	

fonksiyonel	 sınıflandırmanın	

birinci	 düzeyleri	 arasında	

aktarma	yapmak

•Belediye	sınırları	 il	sınırı	olan	

Büyükşehir	Belediyeleri	hariç	İl	

çevre	düzeni	plânı	ile	belediye	

sınırları	 dışındaki	 alanların	

imar	 plânlarını	 görüşmek	 ve	

karara	bağlamak.

•	Borçlanmaya	karar	vermek.

•Bütçe	 içi	 işletmeler	 ile	

Türk	 Ticaret	 Kanununa	

tâbi	 ortaklıklar	 kurulmasına	

veya	 bu	 ortaklıklardan	

ayrılmaya,	sermaye	artışına	ve	

gayrimenkul	 yatırım	 ortaklığı	

kurulmasına	karar	vermek.	

•Taşınmaz	 mal	 alımına,	

satımına,	 trampa	 edilmesine,	

tahsisine,	 tahsis	 şeklinin	

değiştirilmesine	 veya	 tahsisli	

bir	 taşınmazın	 akar	 haline	

getirilmesine	 izin;	 üç	 yıldan	

fazla	 kiralanmasına	 ve	 süresi	

yirmibeş	 yılı	 geçmemek	

kaydıyla	 bunlar	 üzerinde	

sınırlı	 aynî	 hak	 tesisine	 karar	

vermek.

•Şartlı	bağışları	kabul	etmek.

•İl	 özel	 idaresi	 adına	 imtiyaz	

verilmesine	 ve	 il	 özel	 idaresi	

yatırımlarının	 yap-işlet	 veya	

yap-işlet-devret	 modeli	 ile	

yapılmasına,	 il	 özel	 idaresine	

ait	şirket,	işletme	ve	iştiraklerin	

özelleştirilmesine	 karar	

vermek.

•Encümen	 üyeleri	 ile	 ihtisas	

komisyonları	üyelerini	seçmek.

•İl	 özel	 idaresi	 tarafından	

çıkarılacak	 yönetmelikleri	

kabul	etmek.

•Norm	 kadro	 çerçevesinde	

il	 özel	 idaresinin	 ve	 bağlı	

kuruluşlarının	 kadrolarının	

ihdas,	iptal	ve	değiştirilmesine	

karar	vermek.

•	Yurt	içindeki	ve	yurt	dışındaki	

mahallî	 idareler	 ve	 mahallî	

idare	 birlikleriyle	 karşılıklı	

işbirliği	 yapılmasına	 karar	

vermek.	

•Diğer	 mahallî	 idarelerle	

birlik	 kurulmasına,	 kurulmuş	

birliklere	 katılmaya	 veya	

ayrılmaya	karar	vermek.

•İl	 özel	 idaresine	 kanunlarla	

verilen	 görev	 ve	 hizmetler	

dışında	 kalan	 ve	 ilgililerin	

isteğine	 bağlı	 hizmetler	 için	

uygulanacak	 ücret	 tarifesini	

belirlemek.

2972 sayılı Kanuna göre yapılan 30 Nisan 2014 tarihli Mahalli İdareler Seçim sonucuna 

göre Bayburt İl Genel Meclisi 8 üyeden oluşmuştur. İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri 

5302 sayılı Kanunu’nun 10.maddesinde sayılmıştır.

GÖREV ve YETKİLERİ

İL ÖZEL İDARESİ KARAR ORGANLARI

İL GENEL MECLİSİ

GÖREV	ve	SORUMLULUKLARI

Bayburt İl Özel İdaresi faaliyet ve işleyişini Anayasanın 127 nci maddesi,5302 sayılı 

İl Özel İdareleri kanunu,3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun, 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu gibi ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca 

görev, yetki ve sorumluluklarını yürütmektedir.
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  İL ENCÜMENİ
	 5302	Sayılı	İl	Özel	İdaresi	kanunu	gereği	İl	Özel	İdaresinin	yürütme	organı	olarak	düzenlenen	

İl	Encümenimin	başkanlığını	Vali	yürütmektedir.	İl	Genel	Meclisinin	her	yıl	kendi	üyeleri	arasından	

gizli	oyla	seçeceği	üç	üye	ile	biri	İl	Özel	İdaresi	Genel	Sekreteri	olmak	üzere,	Valinin	her	yıl	birim	

amirleri	arasından	belirleyeceği	iki	üye	ile	birlikte	toplam	7	üyeden	oluşmaktadır.

	 Valinin	 katılamadığı	 İl	 Encümeni	 toplantısına	Genel	 Sekreter	 başkanlık	 eder.	 İl	 Encümen	

toplantılarına	ilgili	birim	amirleri	görüşleri	alınmak	üzere	çağrılabilir.	Encümen,	haftada	en	az	bir	

defa	olmak	üzere	belirlenen	gün	ve	saatte	toplanır.

	 Encümen	 üye	 tam	 sayısının	 salt	 çoğunluğuyla	 toplanır	 ve	 katılanların	 salt	 çoğunluğuyla	

karar	verir.

	 Encümen	gündemi	Vali	tarafından	hazırlanır.

	 Yeni		 yasal	 düzenlemeye	 göre	 İl	 Genel	 Meclisi	 her	 ayın	 ilk	 haftasında	 en	 çok	 beş	

gün,	bütçe	görüşmelerinin	yapıldığı	Kasım	ayında	 ise	en	çok	20	gün	toplanarak	çalışmalarını	

yürütmektedir.	 İl	 Genel	Meclisi	mülkiyeti	 İl	 Özel	 İdaresine	 ait	 olan	Özel	 İdare	 İş	 hanının	 6.	

katındaki	toplantı	salonunda	çalışmalarını	sürdürmektedir.

 2018 yılında İl Genel Meclisi toplam 67 birleşim gerçekleştirmiş ve 68 adet 

karar almıştır. 4 adet komisyon raporu işlem görmüştür.

	 İl	Genel	Meclisindeki	8	üyelerin	ilçelere	ve	partilere	göre	dağılımı	aşağıda	gösterilmiştir.

ADI	SOYADI MERKEZ-İLÇE AK	PARTİ MHP

Yusuf ELÇİ Merkez 1

Süleyman AĞIN Merkez 1

Kemal YÜCEL Merkez 1

H.Yaşar BİLGEOĞLU Merkez 1

Ahmet ARSLAN Aydıntepe 1

Mahmut BİRGÜL Aydıntepe 1

Hicabi KURTULMUŞ Demirözü 1

Ömer ŞEN Demirözü 1

TOPLAM 7 1

MECLİS BAŞKANLIK DİVANI

İl	 Genel	 Meclisi	 üyeleri	 arasından	

ve	gizli	oyla	seçilen	Meclis	Başkanı,	

Meclis	 birinci	 ve	 ikinci	 başkan	

vekilleri,	 iki	 asıl	 ve	 iki	 yedek	

olmak	 üzere	 dört	 kâtip	 üyeden	

oluşmaktadır.	 01.04.2016	 tarihli	 İl	

Genel	 Meclis	 seçimlerinden	 sonra	

oluşan	Başkanlık	Divanı	ve	görevleri	

aşağıda	yer	almaktadır.
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  V A L İ

• İl özel idaresi teşkilâtının 

en üst amiri olarak il özel idaresi 

teşkilâtını sevk ve idare etmek, il 

özel idaresinin hak ve menfaatlerini 

korumak.

• İl	 özel	 idaresini	 stratejik	 plâna	

uygun	olarak	yönetmek,	il	özel	idaresinin	

kurumsal	 stratejilerini	 oluşturmak,	 bu	

stratejilere	uygun	olarak	bütçeyi,	il	özel	

idaresi	 faaliyetlerinin	 ve	 personelinin	

performans	 ölçütlerini	 hazırlamak	 ve	

uygulamak,	izlemek	ve	değerlendirmek,	

bunlarla	ilgili	raporları	meclise	sunmak.

• İl özel idaresini Devlet 

dairelerinde ve törenlerde, 

davacı veya davalı olarak da yargı 

yerlerinde  temsil etmek veya vekil 

tayin etmek. 

•  İl	encümenine	başkanlık	etmek.	

•    İl özel idaresinin taşınır ve 

taşınmaz mallarını idare etmek.

• İl	 özel	 idaresinin	 gelir	 ve	

alacaklarını	takip	ve	tahsil	etmek.

• Yetkili organların kararını 

almak şartıyla sözleşme yapmak.

• İl	 genel	 meclisi	 ve	 encümen	

kararlarını	uygulamak.

• Bütçeyi uygulamak, bütçede 

meclis ve encümenin yetkisi 

dışında kalan aktarmaları yapmak. 

• İl	özel	idaresi	personelini	atamak.	

• İl özel idaresi, bağlı 

kuruluşlarını ve işletmelerini 

denetlemek.

• Şartsız	bağışları	kabul	etmek.

• İl halkının huzur, esenlik, 

sağlık ve mutluluğu için gereken 

önlemleri almak.

• Bütçede	yoksul	ve	muhtaçlar	 için	

ayrılan	ödeneği	kullanmak.

• Kanunlarla il özel idaresine 

verilen ve il genel meclisi veya il 

encümeni kararını gerektirmeyen 

görevleri yapmak ve yetkileri 

kullanmak.

GÖREV ve YETKİLERİ

GÖREV ve YETKİLERİ

• Stratejik  plân  ve  yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı 

inceleyip  il genel meclisine görüş bildirmek.

• Yıllık çalışma programına alınan işlerle  ilgili  kamulaştırma kararlarını 

almak  ve uygulamak.

• Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

• Bütçede  fonksiyonel  sınıflandırmanın  ikinci  düzeyleri  arasında  

aktarma yapmak.

•  Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

• Vergi, resim ve harçlar dışında  kalan ve miktarı beşbin Türk Lirasına 

kadar  olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.

• Taşınmaz mal satımına, trampa  edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları 

uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

• Belediye  sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış 

saatlerini  belirlemek.

• Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.

• Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

İl Encümeni 2018 yılında toplam 28 toplantı yapmış ve 76 adet karar almıştır.
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5302	Sayılı	İl	Özel	İdaresi	Kanununun	16.	maddesi	ve	İl	Genel	Meclisi	Çalışma	Yönet-

meliğinin	 20.	maddeleri	 uyarınca	 İl	 Genel	Meclisi,	 bir	 yıl	 görev	 yapmak	 üzere	 kendi	

aralarında	seçilecek	en	az	üç,	en	fazla	beş	üyeden	oluşan	 ihtisas	komisyonları	kura-

bilir.	Plan	ve	Bütçe	ile	İmar	ve	Bayındırlık	Komisyonları	en	çok	yedi	üyeden	meydana	

gelir.

İhtisas	Komisyonları,	her	siyasi	parti	 	grubunun	ve	bağımsız	üyelerin	İl	Genel	Mecli-

sindeki	üye	sayısının	meclis	üye	tam	sayısına	oranlaması	suretiyle	oluşturulur.	Eğitim,	

Kültür	ve	Sosyal	Hizmetleri	Komisyonu,	İmar	ve	Bayındırlık	Komisyonu,	Çevre	ve	Sağlık	

Komisyonu	ile	Plan	ve	Bütçe	Komisyonu	kurulması	zorunludur.

  İHTİSAS KOMİSYONU GÖREVLERİ

 DENETİM KOMİSYONLARI

5302	Sayılı	Kanunun	17.maddesi	gereği;	İl	Genel	Meclisi,	her	yıl	ocak	ayındaki	toplantısında	

İl	Özel	İdaresinin	bir	önceki	yıl	gelir	ve	giderleri	ile	ilgili	hesap	ve	işlemlerinin	denetimi	için	

kendi	üyeleri	arasından	gizli	oyla	ve	en	az	üç,	en	çok	beş	kişi	olmak	üzere	Denetim	Komisyonu	

oluşturur.	Komisyon	her	siyasi	parti	grubunun	ve	bağımsız	üyelerin	il	genel	meclisindeki	üye	

sayısının	meclis	üye	tam	sayısına	oranlanması	sureti	ile	oluşur.	Komisyon,	çalışmasını	şubat	ayı	

sonuna	kadar	tamamlar	ve	buna	ilişkin	raporunu	izleyen	ayın	15	ine	kadar	Meclis	Başkanlığına	

sunar.	Konusu	suç	 teşkil	 	eden	hususlarla	 ilgili	 olarak	meclis	başkanlığı	 	 tarafından	yetkili	

mercilere	suç	duyurusunda	bulunur.	Komisyon,	İl	Özel	İdare	binası	içerisinde	belirlenen	bir	

yerde	çalışır	ve	çalışmalarında	uzman	kişi	ve	kuruluşlarından	yararlanabilir.

2018	Yılı	 iş	ve	işlemleri	 ile	 ilgili	olarak	2019	

yılı	Ocak	 İl	Genel	Meclisi	Olağan	Toplantısı	

1.	 Bileşiminde	 5302	 Sayılı	 İl	 Özel	 İdaresi	

Kanununun	17.	maddesi	ve	İl	Genel	Meclisi	

Çalışma	 Yönetmeliğinin	 21.	 maddesi	

gereğince;	 Denetim	 Komisyonu	 üyeleri	

için	 seçim	 yapılmış	 olup,	 çalışmalarına	

başlamışlardır.

  KURUL ve KOMİSYONLAR

  İHTİSAS KOMİSYONLARI
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GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

5018 sayılı kanunun 33’üncü maddesi uyarınca gerçekleştirme görevlileri; 

harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim 

almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli 

belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.

GÖREV ve YETKİLERİ

•	 5018	sayılı	kanun	çerçevesinde	yapmaları	gereken	iş	ve	işlemlerden,

•	 İç	kontrol,	ön	mali	kontrol	ve	ön	mali	kontrole	ilişkin	usul	ve	esasların	14’üncü	

maddesi	uyarınca	harcama	birimlerinde	ödeme	ve	verimli	kullanılmasından,

•	 5018	sayılı	kanun	çerçevesinde,	 idari	ve	mali	karar	ve	 işlemlere	 ilişkin	olarak	

iç	kontrolün	işleyişinden	sorumludurlar.	

•	 Ödeme	emri	belgesi	ve	ekli	belgeler	üzerinde	ön	mali	kontrol	ve	ödeme	emri	

belgesi	düzenlemekle	görevli	ve	sorumludur.

HARCAMA YETKİLİSİ

5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca harcama yetkilisi; bütçeyle 

ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin en üst yöneticisidir.

GÖREV ve YETKİLERİ

•	 Ödeneklerin	yerinde	ve	zamanında	kullanılmasından,

•	 Harcama	talimatlarının	bütçe	ilke	ve	esaslarına,	kanun,	tüzük	ve	yönetmelikler	

ile	diğer	mevzuata	uygun	olmasından,

•	 Ödeneklerin	etkili,	ekonomik	ve	verimli	kullanılmasından,

•	 Giderin	gerçek	gereksinme	karşılığı	olmasından,

•	 Programlanmış	hizmetlerin	zamanında	yerine	getirilmesinden,

•	 Amaca	uygun	nitelikte	en	fazla	mal	veya	hizmet	sağlanmasından,

•	 Komisyon,	kurul	veya	bir	uzman	tarafından	düzenlenmiş	keşif,	hakediş,	tutanak	

veya	 benzeri	 belgelere	 dayalı	 olarak	 yapılan	 ödemelerden	 Sayıştay’a	 karşı	 sorumlu	

ve	görevli	bulunmaktadır.
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TAŞINIR KAYIT ve KONSOLİDE YETKİLİSİ 

GÖREV ve YETKİLERİ

•	 Harcama	birimince	edinilen	taşınırlardan	muayene	ve	kabulü	yapılanları	cins	ve	niteliklerine	

göre	sayarak,	tartarak,	ölçerek	teslim	almaktan,	doğrudan	tüketilmeyen	ve	kullanıma	verilmeyen	

taşınırları	sorumluluğundaki	ambarlarda	muhafaza	etmekten,

•	 Muayene	ve	kabul	işlemi	hemen	yapılamayan	taşınırları	kontrol	ederek	teslim	almaktan,	

bunların	kesin	kabulü	yapılmadan	kullanıma	verilmesini	önlemekten,

•	 Taşınırların	 giriş	 ve	 çıkışına	 ilişkin	 kayıtları	 tutmak,	 bunlara	 ilişkin	 belge	 ve	 cetvelleri	

düzenlemekten	ve	taşınır	yönetim	hesap	cetvellerini	konsolide	görevlisine	göndermekten,

•	 Tüketime	veya	kullanıma	verilmesi	uygun	görülen	taşınırları	ilgililere	teslim	etmekten,

•	 Taşınırların	 yangına,	 ıslanmaya,	 bozulmaya,	 çalınmaya	 ve	 benzeri	 tehlikelere	 karşı	

korunması	için	gerekli	tedbirleri	almak	ve	alınmasını	sağlamaktan,

•	 Ambarda	 çalınma	 veya	 olağanüstü	 nedenlerden	 dolayı	 meydana	 gelen	 azalmaları	

harcama	yetkilisine	bildirmekten,

•	 Ambar	sayımını	ve	stok	kontrolünü	yapmak,	harcama	yetkilisince	belirlenen	asgarî	stok	

seviyesinin	altına	düşen	taşınırları	harcama	yetkilisine	bildirmekten,

•	 Kullanımda	bulunan	dayanıklı	taşınırları	bulundukları	yerde	kontrol	etmekten,	sayımlarını	

yapmak	ve	yaptırmaktan,

•	 Harcama	biriminin	malzeme	ihtiyaç	planlamasının	yapılmasına	yardımcı	olmaktan,	

•	 Kayıtlarını	 tuttuğu	 taşınırların	 yönetim	 hesabını	 hazırlamak	 ve	 harcama	 yetkilisine	

sunmaktan	görevli	ve	sorumludur.

MUHASEBE YETKİLİSİ

5018	sayılı	Kanun	uyarınca	mahalli	idareler	bütçesi	kapsamında	olan	İl	Özel	İdarelerinin	

muhasebe	yetkilisi	üst	yönetici	tarafından	atanır.

BİRİM MUHASEBE YETKİLİSİ ÜNVANI
Mali	Hizmetler	Müdürlüğü Mahmut	BOYACI Müdür

GÖREV ve YETKİLERİ

•	 Gelir	 ve	alacakların	 ilgili	mevzuata	

göre	 tahsili,	 giderlerin	 hak	 sahiplerine	

ödenmesi	 ve	 para	 ile	 ifade	 edilebilen	

değerler	ile	emanetin	alınması,	saklanması	

ve	 ilgililere	 verilmesi	 veya	 gönderilmesi	

ve	 diğer	 tüm	mali	 işlemlerin	 kayıtlarının	

yapılması	işlemlerini	yürütür.	 	

•	 Muhasebe	 Yetkilisi	 bu	 hizmetlerin	

yapılmasından	 ve	 muhasebe	 kayıtlarının	

usulüne	 uygun,	 saydam	 ve	 erişilebilir	

şekilde	tutulmasından	sorumludur.	

•	 Muhasebe	Yetkilileri	gerekli	bilgi	ve	

raporları	düzenli	olarak	kamu	 idarelerine	

verirler.

•	 Muhasebe	 yetkilileri	 ödeme	

aşamasında,	 ödeme	 emri	 belgesi	 ve	 eki	

belgeler	üzerinde;

a.	Yetkililerin	imzasını,

b.	 Ödemeye	 ilişkin	 ilgili	 mevzuatında	

sayılan	belgelerin	tamam	olmasını,

c.	Maddi	hata	bulunup	bulunmadığını,

d.	Hak	sahibinin	kimliğine	ilişkin	bilgileri,	

kontrol	etmekle	yükümlüdür.

•	 Muhasebe	 yetkilileri,	 harcama	

birimlerince	 hazırlanan	 Harcama	 Birimi	

Taşınır	 Yönetim	 Hesabı	 Cetvelinde	

gösterilen	tutarların	muhasebe	kayıtlarıyla	

uygunluğunu	kontrol	ederek	onayladıktan	

sonra,	 harcama	 yetkilisine	 göndermekle	

görevli	ve	sorumludurlar.

•	 Muhasebe	yetkililerinin	görevleriyle	

ilgili	 sorumlulukları,	 taşınır	 işlemlerine	

ilişkin	 muhasebe	 kayıtlarının,	 dayanağı	

belgelere	 uygunluğu	 ile	 harcama	

birimlerince	 hazırlanan	 Harcama	 Birimi	

Taşınır	 Yönetim	 Hesabı	 Cetvellerini	

inceleyip	onaylayarak	harcama	yetkilisine	

vermekle	sınırlıdır.
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İl	 Özel	 İdaresi	 hizmetlerini	 Tuzcuzade	 Mahallesi	 Vali	 Nihat	 Üçyıldız	 Caddesi	 no:	 7/5	

de	 	 bulunan	 Özel	 İdare	 İş	 hanının	 4,5	 ve	 6.	 katları,	 Destek	 Hizmetleri	 	 Müdürlüğü	

Zahit	Mahallesi	Mevlana	Caddesi	kampusunda	ek	hizmet	binası,	ambar,	atölye	ve	sosyal	

tesisler,	İl	Genel	Meclisi	 ise		hizmetlerini	İl	Özel	İdaresi		İşhanı	6.	katında	ve	aynı	kat	

içerisinde	yer	alan	toplantı	salonunda	yürütmektedir.

İDARİ BİNALAR

HİZMET BİNALARI

TEŞKİLAT YAPISI
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DÜKKAN ve İŞYERİ

İLKÖĞRETİM OKULLARI

KAPALI ALANLAR

ARSALAR

TARLALAR

İBADET AMAÇLI YAPILAR
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İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ PARKI ENVANTERİİŞ MAKİNESİ ve ARAÇ PARKI ENVANTERİ
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İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ PARKI ENVANTERİİŞ MAKİNESİ ve ARAÇ PARKI ENVANTERİ
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E-İÇİŞLERİ KAPSAMINDA KULLANILAN MODÜLLER

•	 Evrak	modülü,

•	 Analitik	bütçe	ve	

								muhasebe	modülü,

•	 Varlık	muhasebesi	

								modülü,

•	 Taşınır	mal	modülü

•	 Taşınmaz	mal	

								modülü,

•	 Makine	ikmal	

								modülü,

•	 Karar	organları	

								modülü,

•	 Ruhsat	modülü,

•	 Stratejik	plan	

								modülü,

•	 Performans	Esaslı	

								Bütçe	Modülü,

•	 Harcama	Modülü,

•	 Altyapı	ve	Üstyapı	

								modülü,

•	 Gelir	Modülü,

•	 TAKPAS	Modülü,

•	 Bordro	Modülleri	

açılarak	birimlerindeki	

eğitimleri	tamamlanmıştır.

BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Bilgi	ve	teknolojik	kaynaklar	bilgiye	ulaşılmasını	ve	oluşturulmasını	sağlayan	her	türlü	gör-

sel,	basılı	ve	yazılı	araçlardır.	Bilginin	toplanması,	işlenmesi	ve	depolanmasını	ağlar	aracılığı	

ile	bir	yerden	bir	yere	ulaşmasını	sağlayan	iletişim	ve	bilgisayar	teknolojilerini	kapsayan	bütün	

teknolojiler	bilgi	teknolojileri	olarak	adlandırılmıştır.	Ayrıca	bilgi	ve	teknoloji	kaynaklar	olarak	do-

natılmış	bir	kurumda	hedeflenen	misyon,	vizyona	ulaşmada	kurumun	stratejik	planında	yer	alan	

faaliyetleri	gerçekleştirme	açısından	önemli	bir	yer	almaktadır.

 1.1	 Bilgi	 İşlem	 Servisi	 olarak	 Bayburt	

İl	 Özel	 İdaresine	 hizmet	 veren	 program	

sözleşmeleri	 kapsamında	 Memur	 Maaş,	 İşçi	

Ücret,	Muhtar	Maaş,	Encümen-Meclis	maaş,	Köy	

Bilgi	 Sistemi,	 Gelir	 Takip,	 personel	 özlük	 takip	

programı	ve	internet	sitesi	sözleşmesi	yapılmış,

 1.2 İmar	ve	Kentsel	İyileştirme	Müdürlüğü	

hizmetlerinde	 Arazi	 ölçümlerinde	 kullanılan	 3	

adet	 GNSS	 cihazları	 için	 TUSAGA	 Sözleşmesi	

(TÜRKİYE	 ULUSAL	 SABİT	 GPS	 İSTASYONLARI	

AĞI),	 İl	 Özel	 İdaresi	 Birim	 Müdürlükleri	

hizmetlerinde	 kullanılan	 8	 adet	 Hakediş	 ve	

yaklaşık	 maliyet	 programı	 ile	 İDECAD	 Program	

sözleşmesi	yapılmış,

 1.3 5188	Sayılı	Özel	Güvenlik	hizmetleri	

Kanununun	 6.	 maddesi	 ve	 20.	 maddesinin	

(c)	 fıkrası	 gereğince;	 İl	 Özel	 İdaresi	 Hizmet	

Binalarında	 ve	 Plan	 Proje	 Yatım	 ve	 İnşaat	

Müdürlüğü	 İhale	 ve	 satım	 alma	 birimine,	 Yol	

Ulaşım	Hizmetleri	Müdürlüğü	Asfalt	Şantiyesine,	

Konursu	 Şantiyesine	 ve	 Aslandağı	 Vilayet	

ormanına	kamera	kayıt	sistemi	kurulmuş,

  1.4	5561	sayılı	internet	ortamında	yapılan	

yayınların	 düzenlenmesi	 ve	 bu	 yayınlar	 yolu	 ile	

işlenen	 suçlarla	 mücadele	 hakkındaki	 kanun	

kapsamında	 yazılım	 olarak	 FİREWALL	 internet	

güvenlik	 sistemi,	 2010/	 25	 sayılı	 Başbakanlık	

genelgesi	doğrultusunda	IPv6	bilgisayar	ağ	yapısı	

ve	diğer	yazılım	programları	yer	almaktadır.

 1.5 İçişleri	 Bakanlığı	 Bilgi	 İşlem	 Dairesi	

Başkanlığının	 sorumluluk	 ve	 koordinasyonunda	

yürütülen	e-içişleri	projesi	kapsamında;	59	adet	

personel	 NES	 cihazı	 ile	 birlikte	 toplam	 15	 adet	

yerel	yönetim	modülü	kullanmaktadır.

 1.6	 İçişleri	 Bakanlığı	 Mahalli	 İdareler	

Genel	Müdürlüğü	 tarafından	 başlatılan	 Köylerin	

Alt	Yapısının	Desteklenmesi	Projesi	kapsamında;	

planlama,	uygulama,	izleme	ve	kontrol	işlemleri	

ile	 il	 envanter	 verilerinin	 Coğrafi	 Bilgi	 Sistemi	

teknolojisi	ile	konuma	dayalı	işlemlerle	elde	edilen	

grafik	 ve	 grafik	 olmayan	 verilerin	 toplanması,	

saklanması,	 sorgulanması,	analizi	 ve	kullanıcıya	

sunulması	 işlemlerinin	 bir	 bütünlük	 içerisinde	

gerçekleştirilmesi	 için	 gerekli	 olan	 sistem	 ve	

sistem	ekipmanı	kurulmuştur.	
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İL ÖZEL İDARESİ WEB SİTESİ

Kurumumuzun	 web	 adresi	 www.bayburtozelidare.gov.tr	 de	 güncel	 haberlerin	 dışında	

ihale	 ilanlarının	yayınlanması,	aylık	olarak	yapılan	İl	Genel	Meclis	ve	Encümen	kararlarının	

yayınlanması,	Köy	

Bilgi	 Sistemi,	 İl	

Özel	 İdaresinin	

yıllara	 sari	 olarak	

Bütçe,	 Kesin	

hesap,	 Faaliyet	

raporu,	 mali	

durum	 raporları,	

stratejik	 planları	

ve	 kamu	 hizmet	

standartları	 ile	 online	 olarak	 Personelin	Maaş	 bilgi	 sistemi	 ve	 duyurulması	 gereken	 diğer	

haberler	yer	almaktadır.

İL ÖZEL İDARESİ TEKNOLOJİK YAPI

25	 adet	 Masaüstü	 bilgisayar,	 67	 adet	

Dizüstü	 bilgisayar,	 55	 adet	 yazıcı,	 2	 adet	

plotter	 yazıcı,	 4	 adet	 fotokopi	 makinesi,	

3	 adet	 faks	makinesi,	 2	 adet	 projeksiyon	

cihazı,	2	Adet	Kağıt	imha	makinesi,	Hizmet	

Binasında	9	Adet	Kamera	ve	2	adet	 kayıt	

cihazı,	 İhale	 ve	 satın	 alma	 odasında	 1	

adet	kamera	ve	1	adet	kayıt	cihazı,	Aslan	

dağı	 vilayet	orman	evinde	4	adet	kamera	

ve	1	adet	kayıt	cihazı,	Asfalt	Şantiyesinde	

8	 Adet	 kamera	 ve	 1	 adet	 kayıt	 cihazı,	

Konursu	Şantiyesinde	4	Adet	kamera	ve	1	

Adet	kayıt	cihazı,	

CBS	sistemi	 için	1	adet	Server	bilgisayar,	

Hizmet	 binasında	 1	 adet	 8	 portlu	 sayısal	

santral,	 Ek	 hizmet	 binasında	 2	 portlu	

sayısal	 santral,	 Hizmet	 binamızda	 1	 adet	

40	 kwa	 online	 ups	 cihazı	 ve	 2	 adet	 rack	

kabin	bulunmaktadır.	

Mevcut	kullanılan	bilgisayarların	bakım	ve	

onarım	işlemleri	yılı	 içerisinde	yapılmış	ve	

donarım	eksiklikleri	giderilmiştir.
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İdari	Personelin	Eğitim	Durumuna	Göre	Dağılımı

Mevcut	29	adet	idari	personel	bulunmakta	olup;	İlköğretim	1,	Lise	9,	Ön	Lisans	2,	

Lisans	15,	Yüksek	Lisans	2	kişiden	oluşmaktadır.	

İdari	Personelin	

Hizmet	Durumuna	

Göre	Dağılımı

İdari	Personelin	

Cinsiyet	Durumuna	

Göre	Dağılımı

İDARİ PERSONEL

İdari	Personel	Kadroların	Doluluk	Oranına	Göre	Dağılımı

Memur	29,		Sözleşmeli	13	 

İdari	Personelin	Yaş	

Durumuna	Göre	Dağılımı
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İdari	Personel	Dağılım	Durumu

Personelin	Birimlere	ve	Sınıflara	Göre	Dağılımı

İdari	Personelin	Ünvanlara	Göre	Dağılımı
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İşçi	Personelin	Yaş	Durumuna	Göre	Dağılımı

İşçi	Personelin	Hizmet	Durumuna	Göre	Dağılımı

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Sözleşmeli	Personelin	Yıllara	Göre	Dağılımı

Sözleşmeli	ve	Kısmi	Zamanlı	Personelin	Eğitim	Durumuna	Göre	Dağılımı

İŞÇİ PERSONEL

İşçi	Personelin	Eğitim	Durumuna	Göre	Dağılımı
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• 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 dışarıdan  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,

GÖREV ve YETKİLERİ

İşçi	Personelin	Cinsiyet	Durumuna	Göre	Dağılımı

İşçi	Personelin	Birimlere	Göre	Dağılımı
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Kurumdaki	 insan	 kaynağının	 yetk inlik lerini 	 geliş t irmeye	 yönelik	 sistemli	
eğit imler	 veri lecek	 ve	 stratejik	 planlama	 sürecinin	 sonraki	 dönemlerde	 de	
sağlık l ı 	 ve	 etk in	 bir 	 şekilde	 hazır lanmasını 	 ve	 uygulanmasını 	 sağlamaya	

yönelik	çalışmalar	yapılacaktır.

Hizmet	sunumunun	etk inlik, 	kalite	ve	hızının	ar t ır ı lması, 	süreçlerin	iyi leşt ir i lmesi,	
halk ın	 görüş,	 beklenti 	 ve	 şikâyetlerinin	 elektronik	 or tamda	 toplanması	 ve	
değerlendir i lerek	 hizmet	 sunum	 sürecine	 katk ıda	 bulunmasını 	 sağlamak	 ve	
bu	 sayede	 halka	 yakınlaşma	 düzeyini 	 ar t ırmak	 amacıyla	 gerekli 	 araç-gereç	 ve	
donanımlar	temin	edilecek,	gerekli 	mekanizmalar	kurulacak	ve	tanıt ım	çalışmaları	
yapılacaktır.

K ırsal 	 Kesimdeki	 yaşam	 kalitesinin	
yükselt i lmesini 	 sağlamak	 amacıyla,	
kanalizasyon,	doğal	arıtma	ve	içme	suyu	
sorunlarını 	gidermeye	yönelik	inşaat	ve	
alt yapı	hizmetlerine	devam	edilecektir

Ana	 i l 	 planına	 paralel 	 olarak,	
sürdürülebil ir l ik, 	 çevreyle	 uyumluluk,	
verimli l ik, 	 ekseninde	 bir	 tarımsal	
kalk ınmaya	ulaşmayı	sağlayacak	gerekli	
tar ımsal	alt yapı	çalışmaları 	yapılacaktır.

Yoldan	 kaynaklanabilecek	 kusurların	
azalt ı lması	iç in	iht iyaç	duyulan	yerlerde	
ulaşım	 standardı	 yüksek	 yeni	 yollar	
yapılacak,	 mevcut	 yollar ın	 standardı	
yükselt i lerek	iht iyaç	duyulan	gerekli 	alt	
yapılar	tamamlanacaktır.

İlköğretimde	 nitelik	 ve	 nicelik	 i le	 i lgi l i	
sorunları 	 çözmek	 iç in	 alt yapı, 	 insan	
kaynakları, 	 rehberlik	 ve	 hizmet	 iç i	
eğit im	alanlarında	yürütülen	çalışmalara	
destek	sağlanacak.

Kültür	 varl ık lar ını 	 aç ığa	 ç ıkarmak,	
varl ık	 ve	 değerlerini 	 koruyarak	

sürdürülebil ir l ik lerini 	 sağlama	 amacına	
destek	sağlanacaktır.

Kültür	 ve	 turizm	 varl ık lar ımızın	
tanınması	 ve	 bu	 sayede	 daha	 çok	
ziyaretçinin	 i l imizi 	 ziyaret	 etmesi	 iç in	
bütün	 alternatif 	 tanıt ım	 imkânları	

kullanılarak	 ulusal	 ve	 uluslararası	
alanda	 tanıt ım	 çalışmaları 	 yapılarak	
Baybur t	turizmi	markalaşt ır ı lacaktır.

Çif tç i lerin	 tarımsal	 üretim	 konusunda	
bil inç lendir i lmesi	 ve	 bu	 sayede	 tarımın	
sürdürülebil ir l iğinin	 sağlanması	

amacıyla	 ç if tç i lere	 yönelik	 teşvik	
çalışmalarına	hız	veri lecektir.

Tarımsal	 üretim	 verimli l iğinin	 ve	 ürün	
kalitesinin	ar t ır ı lması	ve	tarımın	bitk isel	
üretim	 alanındaki	 rekabet	 gücünün	
yükselt i lmesi	 amacıyla,	 alt yapı	 da	
gelişt ir i lerek	modern	 ve	 yenil ikç i 	 tar ım	
uygulamalarına	geçilecektir.
Sağlık	 hizmetlerini 	 her	 kesime	modern	
ve	 kalite li 	 bir 	 şekilde	 sunabilmek	 iç in	

temel	 sağlık	 hizmetleri 	 gelişt ir i lecek	
ve	 yaygınlaşt ır ı lacaktır. 	 Tedavi	 edic i	
sağlık	 hizmetlerinin	 kalitesi 	 ar t ır ı lacak	
ve	 ayrıca	 sağlık	 hizmetlerinin	
büyük	 oranda	 bir inci 	 basamakta	
gerçekleşt ir i lmesini 	sağlamak	amacıyla,	
bu	 sağlık	 kuruluşlarının	 alt 	 yapıs ı 	 ve	
insan	kaynakları 	güçlendir i lecektir.

Spor t if 	 faaliyet	 or tamlarının	 oluşturulması	 ve	 gelişt ir i lmesi	 amacıyla,	 i l 	 ve	 i lçe	
Merkezlerinde	alt 	yapı	tesis lerinin	verimli 	bir 	şekilde	 iş lemesi	sağlanacaktır.
Doğal	 afet	 (deprem,	 su	 baskını 	 vb.)	 durumlarında	 ve	 olağanüstü	 durumlarda	
halk ın	 can	 ve	mal	 güvenliğinin	 sağlanması	 amacıyla	 gerekli 	 tedbir	 ve	müdahale	
mekanizmaları 	Kurulacaktır.

İ ç	 kontrol	 işlemleri	 31.12.2005	 tarih	 ve	 26040	 sayılı	 3	 nolu	 mükerrer	 Resmi	

Gazetede	yayınlanarak	yürürlüğe	giren	“İç	Kontrol	ve	Ön	Mali	Kontrole	İlişkin	Usul	

ve	Esaslar”	çerçevesinde	harcama	birimleri	ve	Mali	Hizmetler	Müdürlüğü	tarafından	

yürütülmeye	çalışılmaktadır.

Çağdaş	 mali	 yönetim	 anlayışı	 ile	 mali	

saydamlık,	 verimli	 ve	hesap	 verilebilirlik	

ilkeleri	 ile	 harcama	 birimlerinin	 ön	

mali	 kontrol	 işlemleri	 titizlikle	 yerine	

getirilmiştir.	İhale	kanunları	çerçevesinde	

mal,	 hizmet	 ve	 yapım	 işlemleri	 için	

ön	 mali	 kontrol	 yapılmıştır.	 2018	 mali	

yılında	üst	yönetimden	alınan	onaylar	ile	

mevzuatlara	uygunluğu	kontrol	edilmiştir.

Bunun	 yanında	 7066	 sayılı	 2018	 mali	

yılı	 Merkezi	 Yönetim	 Bütçe	 Kanununa	

ve	 ayrıntılı	 f inansman	 programına	

göre	 bütçe	 ödeneklerinin	 dağıtımı	 ve	

kullanımı	 harcama	 birimlerinin	 talep	 ve	

ihtiyaçları	 doğrultusunda	 Mali	 Hizmetler	

Müdürlüğü	tarafından	yerine	getirilmiştir.	

Ödenek	 aktarma	 ve	 tenkis	 işlemleri	 ile	

kadro	 dağılım	 cetvelleri	 ve	 yan	 ödeme	

cetvellerinin	 mevzuatlara	 uygun	 olarak	

hazırlanması	 ve	 vizesi	 de	Mali	Hizmetler	

Müdürlüğü	tarafından	yerine	getirilmiştir.

Ödeme	 için	 muhasebe	 birimine	 gelen	

ödeme	 emri	 ve	 eki	 belgeler	 ise	 anılan	

Kanunun	 61	 inci	 maddesi	 ve	 ilgili	

mevzuata	 göre	 ödeme	 öncesi	 kontrol	

edilerek	muhasebe	yetkilisince	ödeme	ve	

kayıt	işlemleri	gerçekleştirilmiştir.

	 Bayburt	 İl	 Özel	 İdaresi	 bütçesinde	

harcama	birimlerinin	satın	alma	ve	 ihale	

işlemleri	 Plan,	 Proje,	 Yatırım,	 İnşaat		

Müdürlüğü	 tarafından	 yürütülmektedir.	

Satın	 alımlarda	 alınan	 malzemelerin	

kontrolü	 birimlerin	 satın	 alma	

komisyonları	 tarafından	 taşınır	 kaydı	

ise	 taşınır	 kayıt	 ve	 kontrol	 yetkilileri	

tarafından	yapılmaktadır.

Bayburt	 İl	Özel	 İdaresinin	Üst	Yöneticisi	

Bayburt	Valisi	Ali	Hamza	PEHLİVAN’dır.
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•	 Vatandaş	odaklı,

•	 Üstün	niteliğe	duyarl ı l ığı 	yüksek,

•	 Etik	değerlere	saygıl ı,

•	 Yönetimde	ve	toplumsal	yaşamda	katı l ımcı

•	 Küresel	boyut ta	karş ı laş ı lan	sorunlara	duyarl ı; 	çözüm	ve	dönüşümlere	

		 	 	 	 	 	katk ıda	bulunmaya	hazır

•	 Kurumsal	kültürüne	sahip	ç ıkan	ve	bu	kültürü	sürdürülebil ir 	k ı lmakta	

		 	 	 	 	 	kararl ı 	bir 	anlayış ı 	benimser

•	 Daha	az	harcama	yapılarak	daha	etk il i 	bir 	hizmet	sunulması,

•	 İl 	Özel	İdaresi 	insan	gücü	ve	kaynaklarının	verimli 	bir 	şekilde	kullanılması,

•	 Vatandaş	ve	İl 	Özel	İdaresi 	arasındaki	 i let iş im	sürecinin	başlat ı lması,

•	 Baybur t	İl 	Özel	İdaresi 	hizmetlerinin	sunulmasında	saydamlığın,	hesap	

		 	 	 	 	 	verebil ir l i l iğin,	beyana	dayalı 	olmak	üzere	hizmet ten	yararlananların	

	 	 	 	 	 	 	 	 iht iyac ının		esas	alınması,

•	 İl 	Özel	İdaresi 	Hizmetlerinin	sunumunda	bilgi 	ve	teknolojiden	 imkanlar	

	 	 	 	 	 	 	dahil inde	yararlanılması,

•	 Her	türlü	bütçe	kaynaklarının	etk il i 	bir 	şekilde	kullanımı	 iç in	gerekli	

	 	 	 	 	 	 	 tedbir ler	al ınarak,	bağlı 	kuruluşlar	 i le	 işbir l iğine	geçilmesi,

•	 Kamu	yönetiminin	vatandaş	odaklı 	olması,

•	 İnsan	kaynakları 	yönetiminde	per formans	esas	alınması,

•	 Sürekli 	göç	veren	 i l imizde	sağlık,eğit im,	tarım,hayvancıl ık	alanlarında	

		 	 	 	 	 	Onuncu	Kalk ınma	Planında	yer	alan	sorunların	çözümüne	İl 	Özel	İdaresi		

	 	 	 	 	 	 	bütçe	 imkanları 	dahil inde	yer	verilmesine	çalış ı lması,
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BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE	GİDERLERİ

Yıllara Göre Bütçe Ödeneklerinde Artış 
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Bütçenin	Kaynaklara	Göre	DağılımıBütçesinin	Ekonomik	Sınıflandırmaya	Göre	Dağılımı
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Bütçe	Ödeneklerinin	Yıl	Sonu	DurumuBütçe	Ödeneklerinin	Fonksiyonel	Dağılımı
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Yıllar	Göre	Bütçe	Gelirleri	Dağılımı
Bütçe	Gelirleri	Dağılımı

BÜTÇE	GELİRLERİ
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5302	 Sayılı	 İl	 Özel	 İdaresi	 Kanununun	 17.	maddesi	 gereğince;	 İl	 Genel	Meclisinin	

03.01.2018	 tarih	 ve	1	 sayılı	 kararı	 ile	 oluşturulan	Denetim	Komisyonu,	2018	Yılı	 İl	

Özel	 İdaresinin	 gelir,gider,	 hesap	 iş	 ve	 işlemlerini	 yaparak	 rapora	 bağlamış	 olup,	

söz	konusu	rapor	2018	yılı	nisan	ayı	toplantısı	içerisinde	İl	Genel	Meclisinin	bilgisine	

sunulmuştur.

2018	 Yılı	 iş	 ve	 işlemlerimiz	 İl	 Genel	 Meclisinin	 03.01.2018	 tarih	 ve	 2018/1	 sayılı	

kararı	 ile	oluşturulan	Denetim	Komisyonu	tarafından	denetlenmekte	olup,	raporun	

hazırlandığı	tarih	itibariyle	denetim	devam	etmektedir.

Ayrıca	 2017	 yılının	 hesap	 iş	 ve	 işlemlerinin	 dış	 denetimi	 Sayıştay	 tarafından	

yapılmak	üzere	gerekli	Yönetim	Dönemi	ve	Kesin	Hesap	bilgi	ve	belgeler	Sayıştay’a	

gönderilmiştir.	 Sayıştay	 Başkanlığı	 tarafından	 yapılan	 denetimlerle	 ilgili	 2018	 yılı	

faaliyet	raporunun	düzenlendiği	tarihe	kadar	idaremizi	zorda	bırakacak	herhangi	bir	

sonuç	alınmamıştır.

Bütçenin	Kurumsal	Dağılımı
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•	 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	SGK		ile	maaş	bordrosundan	

								ve	diğer	ödemelerden	kesilen	emanetlere	ait	ilgili	Müdürlük	tarafından	tanzim	

								olunan	muhasebe	işlem	fişindeki	reddi	yat		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	İl	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,
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İl	Özel	idaresi	makine	parkında	mevcut	

olan	 araçların	 ve	 iş	 makinelerinin	

bakım	 ve	 onarımı	 hizmetleri,	 Destek	

Hizmetleri	 Müdürlüğü	 bünyesinde	

yer	 alan	 merkez	 atölye	 birimleri	 ve	

seyyar	 tamir	 birimleri	 tarafından	

yürütülmektedir.	

 

2018	 yılında	 Destek	 Hizmetleri	 Müdürlüğünce	 hazırlanan	 iş	 emri	 ile	 gönderilen	 arızalı	

makine	 ve	 araçların	 onarımları	merkez	 atölye	 ve	 seyyar	 tamir	 biriminde	415	 adet	 araç	

1.281.572,36	 -	 TL	 yedek	

parça	alımı	 ve	bakım	onarım	

yapılarak	 araçlar	 faal	 hale	

getirilmiştir.	

 

2018 Yılında Alınan 

Araçlar 

Bayburt	 için	 yapılan	

hizmetlerin	daha	iyi	ve	hızlı	bir	şekilde	vatandaşlarımıza	ulaştırılmasını	sağlamak	amacıyla	

İl	Özel	İdaresi	120	araç	ve	makine	ile	hizmetlerini	gerçekleştirmektedir.
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İÇME SULARI

2018	yılında	yatırım	programında	bulunan	4	köyümüzde	yeni	içme	suyu	deposu	ihale	edilmiş	

olup	tamamlanmıştır.	Söz	konusu	projelerin	tamamı	süreleri	dahilinde	ihale	edilmiştir.	15	

köyümüzde	1400	m	drenaj	hattı	yapılarak	hizmete	sunulmuştur.	26	köyümüzde	içme	suyu	

isale	 hattı,	 24	 köyümüzde	 içme	 suyu	 şebeke	 hattı	 ve	 11	 köyümüzde	 içme	 suyu	 isale,	

şebeke	bakım	onarımı	yapılmıştır.	Bahse	konu	olan	61	köyümüzde	yapılan	çalışmalarda	

toplam	90000	m	değişik	ebatlarda	PE	100	içme	suyu	borusu	daire	iş	makineleri	marifetiyle	

döşenerek	hizmete	sunulmuştur.

Yapılan	bu	çalışmalar	için	toplam:	2.104.013,67	₺	ödenmiştir.	



60 61

İçme Suyu Şebekesi Değişen Köyler

•	 Ardıçgöze	Köyü

•	 Armutlu	Köyü

•	 A.Kışlak	Köyü

•	 A.Pınarlı	Köyü

•	 Aydınçık	Köyü

•	 Gez	Köyü

•	 Başçımağıl	Köyü

•	 Çamlıkoz	Köyü

•	 Çayıryolu	Köyü

•	 Nişantaşı	Köyü

•	 Polatlı	Köyü

•	 Pelitli	Köyü

•	 Sancaktepe	Köyü

•	 Darıca	Köyü

•	 Gençosman	Köyü

•	 Gökçeli	Köyü

•	 Güllüce	Köyü

•	 Gümüşsu	Köyü

•	 Helva	Köyü

•	 Heybetepe	Köyü

•	 Taşçılar	Köyü

•	 Yazyurdu	Köyü

•	 Yoncalı	Köyü

•	 Pınarcık	Köyü

İ
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SULAMA
2018	 yıl ı 	 yat ır ım	 programında	 bulunan	 5	 adet	 sulama	

tesisin	 tamamı	 ihale	 edilmiş	 2	 tanesi	 bit ir i lmiş	 3	 tanesi	

ise	2019	yıl ına	devredilmişt ir. 	22	köyümüze	sulama	kanalı	

onarımı	 (5.129)	mt	 yapılmışt ır. 	 Yapılan	 bu	 çalışmalar	 iç in	 toplam:	 1.187.045,17	 ₺,	

tutarında	 iş	yapılmışt ır.

İçme Suyu İsale Hattı Değişen Köyler

•	 Ağören	Köyü

•	 Başçımağıl	Köyü

•	 Çakırbağ	Köyü

•	 Çamdere	Köyü

•	 Çamlıkoz	Köyü	

•	 Çayıryolu	Köyü

•	 Sancaktepe	Köyü

•	 Dağçatı	Köyü

•	 Dağtarla	Köyü

•	 Danişment	Köyü	

•	 Erenli	Köyü

•	 Gökpınar	Köyü

•	 Oruçbeyli	Köyü

•	 Güzelce	Köyü

•	 Karlıca	Köyü

•	 Soğukgöze	Köyü

•	 Taşoçağı	Köyü

•	 Uğurgeldi	Köyü

•	 Yerlice	Köyü

•	 Yeşilyurt	Köyü

•	 Çayırköprü		Köyü

•	 Çatalçeşme	Köyü

•	 Güçlü	Köyü

•	 Kalecik	Köyü

•	 Yakupabdal	Köyü

•	 Örence	Köyü
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• 	 Su	ve	Kanal 	Hizmet ler i 	Müdür lüğü;	

köy 	 s tatüsündek i 	 yer le ş im	 yer le r inde	

kamu	 yarar ına 	 o lan 	 içme	 suyu,	

su lama, 	 toprak 	 ve 	 su 	 araş t ı rmalar ı	

konusunda	 yat ı r ım	 araş t ı rma	

faa l iye t le r in i 	 kanunlar 	 çerçeves inde	

yapar. 	 Yap ım	 programına	 g i ren	

köy le re 	 sağl ık l ı 	 şek i lde 	 içme	 suyu	 ve	

sulama	 tes is i 	 yapmak la 	 sorumludur.	

Bu	 amaç la 	 programa	 giren 	 i ş le r in	

iha le 	 haz ı r l ık lar ın ı 	 yapmak	 ve 	 iha le	

yo luy la 	müteahhi t le re 	yapt ı r ı lan 	 i ş le r i	

denet lemek	ana	görev le r id i r,

• 	 Köy 	 ve 	 bağl ı 	 yer le ş im	 b ir imler i	

i le 	Asker i 	Garnizonlara 	sağl ık l ı , 	ye ter l i	

i çme	suyu	 temin 	e tmek,

• 	 Köy le re 	 ve 	 asker i 	 garn izonlara	

a i t 	 i çme	 ve 	 kul lanma	 amaç l ı 	 su lar ın	

k imyasal 	ve 	bak ter iyo loj ik 	anal iz le r in i	

yapmak	veya	yapt ı rmak,

• 	 Köy le re 	 ve 	 asker i 	 garn izonlara	

içme	 ve 	 kul lanma	 sular ın ın 	 temini	

i ç in 	gerek 	görüldüğü	hal le rde 	 	

sondaj 	 kuyusu	 lokasyon	 yer le r in in	

be l i r lenmes i, 	 bunlara 	 a i t 	 keş i f le r in	

haz ı r lanmas ı 	 ve 	 sondaj 	 kuyular ın ın	

aç ı lmas ı 	 esnas ındak i 	 kont ro l lük	

h izmet le r in i 	 yürütmek,

• 	 İdare 	 taraf ından	 köy	

muhtar l ık lar ına 	 ver i len 	 malzeme	

yard ımlar ın ın 	 dağı t ım	 ve 	 tak ib in i	

yapmak,

• 	 Geçmiş te 	 yap ı lan 	 içme	 suyu,	

ENH	 tes is i, 	 t rafo, 	 e lek t ro 	 pompaj 	 ve	

sondaj 	tes is le r in in 	bak ım	ve 	onar ımın ı	

yapmak	ve 	yapt ı rmak,

• 	 Toprak 	 tahl i l 	 ve 	 su 	 anal iz	

ça l ı şmalar ın ı 	 yürütmek,

• 	 Tar ımsal 	 a lan larda 	 sulama	 suyu	

ve 	 hayvan	 içme	 suyu	 (HİS) 	 gö le t	

ve 	 su lama	 tes is le r i 	 yapmak	 veya	

yapt ı rmak,

• 	 İdarece 	 geçmiş te 	 yap ı lan 	 her	

tür lü 	içme	suyu	ve 	sulama	tes is le r in in,	

b i r l ik le re, 	 muhtar l ık lara, 	 su lama	

kooperat i f le r ine 	 dev ir 	 i ş lemler in i	

yapmak,

• 	 Toprak 	 erozyonunu	 önley ic i,	

g ider ic i 	 ve 	 aza l t ı c ı , 	 toprak 	 ve 	 su	

denges in in 	 korunmas ın ı 	 sağ lay ıc ı	

tedb ir le r i 	 a lmak, 	 tes is le r i 	 yapmak	

veya	yapt ı rmak.

•	 Kozluk	Köyü	 400	m	sulama	hattı

•	 Pamuktaş	Köyü	 1000	m	sulama	hattı

•	 Dağtarla	Köyü	 1248	m	sulama	hattı

•	 Gökler	Köyü	 350	m	sulama	hattı

•	 Alaca	Köyü	 312	m	sulama	hattı

•	 Sırataşlar	köyü	 600	m	sulama	hattı

•	 Darıca	Köyü	 168	m	sulama	kanal

•	 Masat	Köyü	 180	m	sulama	hattı

•	 Y.Pınarlı	Köyü	 24	m	sulama	hattı

•	 Pınargözü	Köyü	 42	m	sulama	hattı

•	 Çayırköprü	Köyü	30	m	sulama	hattı

•	 Çatıksu	Köyü	 60	m	sulama	hattı

•	 Yanıkçam	Köyü	 24	m	sulama	hattı

•	 Taşkesen	Köyü	 24	m	sulama	hattı

•	 Taşburun	Köyü	 60	m	sulama	hattı

•	 Taht	Köyü									221	m	sulama	hattı

•	 Haçıoğlu	Köyü	 42	m	sulama	hattı

•	 Güneydere	Köyü	72	m	sulama	hattı

•	 Oruçbeyli	Köyü	 72	m	sulama	hattı

•	 Çayırözü	Köyü	 70	m	sulama	hattı

•	 Beşpınar	Köyü	 40	m	sulama	hattı

•	 Başçımağıl	Köyü	84	m	sulama	hattı

Pür Emanet ile toplam 5129 Metre 

Sulama Hattı Yapılmıştır.

Su	 ve	 Kanal	 Hizmetleri	 Müdürlüğü	 	 tarafından	 İl	 özel	 idaresi,	 DOKAP,	 İller	 işlerde	

toplam:	3.291.058,84	₺	tutarında	iş	yapılmıştır.
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Yol	ve	Ulaşım	Hizmetleri	Müdürlüğünde	evraklar	üzerinde	yapılan	incelemede	evrakların	vasıflarına	

göre	dosyalandığı	kanun	veya	nizamlara	göre	ilgili	birim	arşivinde	saklanarak	muhafaza	edildiğini	

Etüt-Proje	çalışmalarının	düzenli	bir	şekilde	yapıldığı	görülmüş	olup,	ayrılan	2.685.000,00.-	TL	

Ödenekten,

	 1)	  Köy altyapı hizmetleri yol yapımında, 

	 2)	 	Köy altyapı hizmetleri sanat yapısı (menfez ve istinat duvarı) yapımında, 

Alınan	malzemeler	Destek	Hizmetler	Müdürlüğü	ve	Asfalt	şantiyesinde	yılı	 içerisinde	ihtiyaçlar	

nispetinde	tamamen	kullanıldığının	görüldüğü,

 Program dahilinde köy yollarında; 

	 Stabilize	kaplama																																					34	Köy

	 Dozer	çalışması	(Tesviye)																										33	Köy	

	 Karla	Mücadele																																			 3200	Km

	 Greyderli	bakım																																		 2100	Km

	 Bakım	ve	onarım	(Yama)	 	 			 		415	Km

	 	Köy	içi	B.S.K.	 	 	 													44	Köy

	 Köy	içi	stabilize		 	 	 							 			44	Köy

	 Ören	yeri	temizleme		 							 													68	Adet

	 Ekskavatör	ile	yol	genişlemesi	 													15	Köy

	 Sanat	yapısı	(istinat	duvarı)				 															4	Adet

Yol	 ve	Ulaşım	Hizmetler	Müdürlüğünün	170	 köy	 ve	bunlara	bağlı	 102	 yerleşim	birimlerindeki	

toplam	 nüfusa	 ulaşım	 sağladığı,	 bu	 yol	 ağı	 içerisinde	 bulunan	 1916	 Km’lik	 yolların	 açılması,	

onarımı,	stabilize	ve	asfalt	onarımlarının	yapılıp	standartlarla	uygun	hale	getirilmesi	çalışmalarının	

yapıldığı,
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•	 ÇİGDEMLİ

•	 AKBULUT

•	 ÇİGDEMTEPE

•	 YUKARI	KIRZI

•	 SARUHAN	GRUP	YOLU

•	 BAYBURT	ERZİNCAN	

•	 BAKSI	MÜZESİ	YOLU

•	 SALCILAR

•	 TAŞPINAR

•	 EYMUR

•	 ERENLİ

•	 GÜMÜŞDAMLA

•	 ARMUTLU	GRUP	YOLU

•	 YANOBA

•	 CEZAEVİ	YOLU

•	 HELVA

•	 ŞEHİT	NEVZAT	İLKOKULU

•	 KAVACIK

•	 YAZYURDU

•	 MADEN	KÖY	OKULU	

•	 ISIKOVA

•	 BALLIKAYA

•	 DAĞÇATI

•	 GÖKLER

•	 AKÇAKUZU

•	 DARICA

•	 YAYLAPINAR

•	 DURUSU

•	 AYDINTEPE	ÜNİVERSİTE	YOLU

•	 GÖLOBA	

•	 POLİS	OKULU	YOLU

•	 BAYBURT	CORUH	ANADOLU	MESLEK	LİSE

•	 BAŞ	CIMAGIL

•	 KALECİK	KÖY	OKULU

•	 BEŞPINAR	OKUL	İÇİ

•	 NİŞANTAŞI

•	 KARLICA

•	 KURUGÜNEY

•	 ÜNİVERSİTE	ÖNÜ

•	 ASKER	KIŞLA	İÇİ

•	 HARMANÖZÜ

•	 TAHT	YOLU

•	 B.GAZİ	ORTAOKULU

•	 GÜNEYDERE

•	 ÇATIKSU	OKUL	ÖNÜ

•	 YAYLAPINAR	DURUSU	MAH.

•	 KONURSU	ŞANTİYESİ	

•	 YERLİCE

•	 YOLALTI

•	 YONCALI

•	 YUKARI	KISLAK

98	adet	köy	yolu	ve	mevkii	 için	 toplam	

29.543,48	 ton	 bitümlü	 sıcak	 karışım	

asfalt	 üretilerek	 415	 km	 uzunluğunda	

köy	 yolunun	 bakım	 onarımı	 il özel idaresi iş makineleri ve personeli ile	

tamamlanmış	olup,	İl	Özel	İdaresi	tarafından	5.908.696,00 TL	ödenek	harcanmıştır.

•	 AĞÖREN

•	 ADABAŞI

•	 AKŞAR

•	 ARPALI-TRABZON	YOLU

•	 BALCA

•	 BAYRAKTAR

•	 ÇAMLIKOZ

•	 ÇATALÇEŞME

•	 ÇAYIRÖZÜ

•	 ÇERÇİ

•	 ÇİÇEKLİ

•	 DANIŞMENT

•	 DEMİRIŞIK

•	 DEMİRÖZÜ	KAYMAKAMLIĞI

•	 GÖKÇELİ

•	 GÜDER

•	 GÜNLÜCE	MAHALLE

•	 GÜNLÜCE

•	 HEYBETTEPE

•	 İSPİR

•	 JANDARMA	BİRLİGİ

•	 KARŞIGEÇİT

•	 KEMERTAŞ

•	 KIRKPINAR

•	 KİTRE

•	 KONURSU-AYDINTEPE	ARASI

•	 KURCAKOL

•	 MANAS

•	 MASAT

•	 OZANSU

•	 PAMUKTAS

•	 PELİTLİ

•	 PINARGÖZÜ

•	 RÜŞTÜ

•	 SALKIMSU

•	 SANCAKTEPE

•	 SARIMESE

•	 SARUHAN

•	 TAHT	GRUP	YOLU

•	 TAŞKESEN

•	 TAŞOCAĞI

•	 TEPETARLA

•	 TOMLACIK

•	 ÜZENGİLİ

•	 YEDİGÖZELER	

•	 KOÇBAYIR

•	 KOZLUK

•	 SIRATASLAR

KÖY YOLLARI ASFALT BAKIM ONARIMI 
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KURUMLARA VERİLEN BİTÜMLÜ SICAK ASFALT 

  KURUM     VERİLEN B.S.K. (TON)

	 KARAYOLLARI			 																																								31.809,76				

	 BAYBURT	BELEDİYESİ	 																																10.513,05				

	 DEMİRÖZÜ	BELEDİYESİ	 																																				270,24				

	 ARPALI	BELEDİYESİ	 																																				599,32				

	 GÖKÇEDERE	BELEDİYESİ	 																										1.237,54				

	 BAYBURT	ÜNİVERSİTESİ																																		10.972,58				

 YEŞİL YOL PROJESİ 

   SANAT YAPILARI 

 KÖY İÇİ DÜZENLEME PROJESİ  (BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM)

44 adet köyümüz için toplam 63.741,83 ton bitümlü sıcak karışım asfalt üretilerek 

382.450,00 m2 köy içlerinin asfalt kaplaması kurumumuz iş makineleri ve personeli 

ile tamamlanmış olup, 12.748.366,00 TL ödenek harcaması yapılmıştır.

•	 KAVAKYANI	 	 KÖYDES

•	 SARUHAN	 	 KÖYDES

•	 DÖVMEKAYA	 	 KÖYDES

•	 YENİKÖY		 	 KÖYDES

•	 SALKIMSU	 	 KÖYDES

• HACIOĞLU  İ.Ö.İ.

•	 GÜDER	 	 	 KÖYDES

• KOPUZ   İ.Ö.İ.

•	 YUKARI	KIŞLAK	 KÖYDES

•	 YERLİCE		 	 KÖYDES

•	 AKSAÇLI		 	 KÖYDES

• SIRAKAYALAR İ.Ö.İ.

• KURCAKOL  İ.Ö.İ.

•	 AŞAĞI	KIŞLAK	 	 KÖYDES

•	 ULUÇAYIR	 	 KÖYDES

•	 MASAT	 	 	 KÖYDES

• SÖGUTLÜ  İ.Ö.İ.

• ERENLİ   İ.Ö.İ.

•	 AGÖREN		 	 KÖYDES

•	 AKCAKUZU	 	 KÖYDES

• ÜZENGİLİ  İ.Ö.İ.

• ALAPELİT  İ.Ö.İ.

•	 İĞDİR	 	 	 KÖYDES

• ARMUTLU  İ.Ö.İ.

• ASLANDEDE  İ.Ö.İ.

•	 GÖLDERE	 	 KÖYDES

• DAGTARLA  İ.Ö.İ.

• ARDIÇGÖZE  İ.Ö.İ.

• POLATLI  İ.Ö.İ.

•	 NİŞANTAŞI	 	 KÖYDES

•	 PETEKKAYA		 	 KÖYDES

• BALLIKAYA  İ.Ö.İ.

• PELİTLİ   İ.Ö.İ.

• GÖLOBA  İ.Ö.İ.

•	 YAYLAPINAR	 	 KÖYDES

• YEDİGÖZELER İ.Ö.İ.

• SARIMEŞE  İ.Ö.İ.

• SOĞUKGÖZE  İ.Ö.İ.

• GÖKLER   İ.Ö.İ.

• KONURSU  İ.Ö.İ.

• DAGCATI  İ.Ö.İ.

• KARLICA  İ.Ö.İ.

• ÇAMDERE  İ.Ö.İ.

• ÇAYIRÖZÜ  İ.Ö.İ.



72 73

DOZERLE YENİ YOL YAPIM ÇALIŞMASI

KÖY                        PROJE MALİYETİ

AKDURAN	 																				50.000,00	TL	

AŞAĞI	PINARLI	 												75.000,00	TL	

AYDINCIK	 																				50.000,00	TL	

BAYRAMPAŞA	 											150.000,00	TL	

BEŞPINAR	 																			200.000,00	TL	

BUĞDAYLI	 																				75.000,00	TL	

ÇAĞILLI		 																				50.000,00	TL	

ÇAKIRÖZÜ	 																				50.000,00	TL	

ÇATALÇEŞME		 												50.000,00	TL	

ÇİMENTEPE																						50.000,00	TL	

DAĞTARLA	 																		100.000,00	TL	

DAMLICA	 																				75.000,00	TL	

DARICA	 																		150.000,00	TL	

DEMİRÖZÜ	BELEDİYESİ	 			50.000,00	TL	

GEZ	 																												75.000,00	TL	

GÖKÇEDERE	(KİRALAMA)			50.000,00	TL	

GÜLLÜCE	 																				50.000,00	TL	

GÜNEŞLİ	(MAH)	 												50.000,00	TL	

GÜZELCE	 																				50.000,00	TL	

HEYBETTEPE																			50.000,00	TL	

KAVAKLI	 																				50.000,00	TL	

KOPUZ	 																				75.000,00	TL	

MASAT	 																		100.000,00	TL	

ÖRENCE	 																		100.000,00	TL	

SOĞUKGÖZE																		100.000,00	TL	

TAŞBURUN																				150.000,00	TL	

TAŞÇILAR	 																		100.000,00	TL	

KÖY                       PROJE MALİYETİ

TEPETARLA	 																				75.000,00	TL	

YAKUBABDAL	 												50.000,00	TL	

YAZYURDU	 																		150.000,00	TL	

YERLİCE	 																				50.000,00	TL	

YONCALI	 																				50.000,00	TL	

ÇATIKSU	 																				75.000,00	TL	

  KURUMUMUZ PERSONEL VE İŞ MAKİNELERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR

KÖY YOLU STABİLİZE BAKIM ONARIMI ÇALIŞMASI

KÖY                      PROJE MALİYETİ

AKÇAKUZU	 																				15.000,00	TL	

AYDINCIK		 																				20.000,00	TL	

BALLIKAYA	 																				15.000,00	TL	

BAYRAMPAŞA	 												25.000,00	TL	

ÇAKIRBAĞ	 																				15.000,00	TL	

ÇALIDERE	 																				20.000,00	TL	

ÇATALÇEŞME	 												20.000,00	TL	

ÇAYIRÖZÜ	 																				25.000,00	TL	

DAĞTARLA	 																				30.000,00	TL	

GEZ	 																					 				20.000,00	TL	

GÖKLER	 																				30.000,00	TL	

HARMANÖZÜ	 												15.000,00	TL	

HARMANÖZÜ	 												20.000,00	TL	

KAVACIK	 																				20.000,00	TL	

KAVAKYANI	 																				30.000,00	TL	

MASAT		 																				30.000,00	TL	

MUTLU	 																				20.000,00	TL	

ORUÇBEYLİ																					20.000,00	TL	

SAKIZLI	 																				20.000,00	TL	

SALKIMSU	 																				20.000,00	TL	

SARAYCIK	 																				30.000,00	TL	

SÖĞÜTLÜ	 																				25.000,00	TL	

KÖY PROJE MALİYETİ

ŞALCILAR	 																				25.000,00	TL	

TAHT	 																													30.000,00	TL	

TAŞÇILAR	 																				25.000,00	TL	

YAKUBBABDAL	 												25.000,00	TL	

YAZYURDU	 																				30.000,00	TL	

YERLİCE	 																				20.000,00	TL	

YEŞİLYURT	 																				20.000,00	TL	

YONCALI	 																				30.000,00	TL	

ERENLİ	 																				25.000,00	TL	

TAŞÇILAR	 																				30.000,00	TL	

KABAÇAYIR	 																				25.000,00	TL	

ÇATIKSU	 																				30.000,00	TL	
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ÖREN YERİ TEMİZLEME ÇALIŞMASI

YOL GENİŞLETME ÇALIŞMASI

KÖY                        PROJE MALİYETİ

KOÇBAYIR	 																				15.000,00	TL	

A.KIRZI	 																				20.000,00	TL	

KONURSU	 																				50.000,00	TL	

TAŞBURUN	 																				20.000,00	TL	

ÇAMLIKOZ	 																				30.000,00	TL	

AKBULUT	 																				20.000,00	TL	

AKŞAR	 																				50.000,00	TL

KÖY                       PROJE MALİYETİ

	A.DİKMETAŞ	 												30.000,00	TL	

KIRATLI	 																				20.000,00	TL	

A.KIŞLAK	 																				30.000,00	TL	

ULUÇAYIR	 																				30.000,00	TL	

ÇİĞDEMLİK	 																				20.000,00	TL	

ÇAMDERE	 																				20.000,00	TL	

KÖY                        PROJE MALİYETİ

AĞÖREN	 																				75.000,00	TL	

AKDURAN		 																				50.000,00	TL	

AKSAÇLI	 																				50.000,00	TL	

ALAPELİT	 																		100.000,00	TL	

ÇERÇİ																					 				50.000,00	TL	

DAĞTARLA	 																				75.000,00	TL	

DARICA		 																		125.000,00	TL	

KÖY                       PROJE MALİYETİ

DEMİRIŞIK	 																				75.000,00	TL	

DÖVMEKAYA																					50.000,00	TL	

ERENLİ		 																				50.000,00	TL	

HELVA	 																				75.000,00	TL	

PAMUKTAŞ	 																				50.000,00	TL	

PETEKKAYA	 																				50.000,00	TL	

YAZYURDU	 																				75.000,00	TL	

YONCALI	 																		100.000,00	TL	

Yol	 ve	 Ulaşım	 Hizmetler	 Müdürlüğü	 çalışma	 programları	 dâhilinde	 Destek	

Hizmetleri	 Müdürlüğü	 ile	 koordineli	 çalışarak,	 yapılacak	 hizmetlere	 araçların	

görevlendirilmesinde,	 birlikte	 uyum	 içinde	 çalışarak,	 hizmetlerin	 daha	 hızlı,	 verimli	

ve	zamanında	yapılmasının	sağlandığı	görülmüştür.

KÖY İÇİ STABİLİZE BAKIM ONARIMI ÇALIŞMASI

KÖY                           PROJE MALİYETİ

KAVAKYANI	 																				25.000,00	TL	

SARUHAN	 																				10.000,00	TL	

DÖVMEKAYA																					20.000,00	TL	

YENİKÖY	 																				10.000,00	TL	

SALKIMSU	 																				40.000,00	TL	

HACIOĞLU	 																				25.000,00	TL	

GÜDER	 																				15.000,00	TL	

KOPUZ	 																				20.000,00	TL	

YUKARI	KIŞLAK	 											10.000,00	TL	

YERLİCE	 																				35.000,00	TL	

AKSAÇLI	 																				25.000,00	TL	

SIRAKAYALAR																			10.000,00	TL	

KURCAKOL	 																				10.000,00	TL	

AŞAĞI	KIŞLAK	 										35.000,00	TL	

ULUÇAYIR	 																				30.000,00	TL	

MASAT	 																				25.000,00	TL	

SÖGUTLÜ	 																				65.000,00	TL	

ERENLİ	 																				25.000,00	TL	

AGÖREN	 																				40.000,00	TL	

AKCAKUZU	 																				30.000,00	TL	

ÜZENGİLİ	 																				10.000,00	TL	

ALAPELİT	 																				10.000,00	TL	

İĞDİR																															15.000,00	TL	

ARMUTLU	 																				15.000,00	TL	

ASLANDEDE	 																				10.000,00	TL	

GÖLDERE	 																				30.000,00	TL	

DAGTARLA	 																				50.000,00	TL	

KÖY                          PROJE MALİYETİ

ARDIÇGÖZE	 																				20.000,00	TL	

POLATLI	 																				10.000,00	TL	

NİŞANTAŞI	 																				50.000,00	TL	

PETEKKAYA		 																				20.000,00	TL	

BALLIKAYA	 																				20.000,00	TL	

PELİTLİ	 																				10.000,00	TL	

GÖLOBA	 																				25.000,00	TL	

YAYLAPINAR	 																				30.000,00	TL	

YEDİGÖZELER	 										15.000,00	TL	

SARIMEŞE	 																				15.000,00	TL	

SOĞUKGÖZE																					25.000,00	TL	

GÖKLER	 																						5.000,00	TL	

KONURSU	 																				25.000,00	TL	

DAGCATI	 																						1.000,00	TL	

KARLICA	 																				30.000,00	TL	

ÇAMDERE	 																						3.000,00	TL	

ÇAYIRÖZÜ	 																				25.000,00	TL
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•	 Köy	yollar ı 	kriterleri 	ve	standar t lar ının	uygulanmasını 	sağlamak,	

•	 Köy	yollar ı 	güzergâh	etütleri(Planlama-Uygulama	ölçümleri).	

•	 Asfalt 	yama	onarım	iş leri,

•	 Stabil ize	yol	bakım	onarım	iş leri,

•	 Kar	mücadelesi,

•	 Köy	yollar ının	asfalt 	kaplama	yapım	iş leri 	 i le	bakım	ve	onarımda	

		 	 	 	 	 	kullanılacak	üst	temel	ve	mıc ır 	malzemesinin	temin	 iş leri,

•	 Köy	yollar ının	metraj	ve	keşif 	 iş leri.	

•	 Köy	yollar ının	Köprü	ve	Sanat	yapılar ı 	 iş leri,

•	 Patlayıc ı 	madde	 iş leri,

•	 Traf ik	İşaret	ve	 levhaları 	 temin	 iş leri

YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV ve YETKİLERİ
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•	 İlimiz	 Merkez	 İlçesi	 Yaylapınar	 köyünde	 1	

adet	 Köy	Yerleşme	Alanı	 Planı’na	 esas	 Jeolojik	 ve	

Jeoteknik	 etüd	 raporu	 Kurumumuz	 bütçesinden	

karşılanıp	yaptırılmıştır.

•	 İlimiz	 Merkez	 İlçesi	 Yaylapınar	 köyünde	

1	 adet	 “	 Köy	 Yerleşme	 Alanı	 Planı”	 Kurumumuz	

bütçesinden	karşılanıp	yaptırılarak,	İl	Genel	Meclisi	

tarafından	onaylanmıştır.

•	 7	 adet	 İfraz	 dosyası	 kontrol	 edildi	 ve	

onaylanıp	İl	Encümeni	Kararı	alındı.

•	 3	adet	parselasyon	dosyası	kontrol	edildi	ve	

onaylanıp	İl	Encümeni	Kararı	alındı.

•	 3	 adet	 yola	 terk	 dosyası	 kontrol	 edildi	 ve	

onaylanıp	İl	Encümeni	Kararı	alındı.

•	 1	 adet	 İhdas	 dosyası	 kontrol	 edildi	 ve	

onaylanıp	İl	Encümeni	Kararı	alındı.

•	 8	 adet	 İmar	Durumu	 verildi	 ve	 1	 adet	 yol	

kotu	tutanağı	düzenlendi.

•	 9	adet	imar	planı	talebi	için	meclisten	ön	izin	

alındı.	 Kurumlara	 görüş	 sorulmuş	 olup	 dosyaların	

takibi	yapıldı.

•	 İl	Özel	 İdaresi	Harita	Mühendisi	 tarafından	

133	adet	 İdari	 yoldan	 tescil	 dosyası	 kontrol	 edilip	

Defterdarlık	Milli	Emlak	Müdürlüğü’ne	Kurum	görüşü	

bildirildi.

•									4.	Motorlu	Piyade	Tugay	Komutanlığı	Kışlasının	

taşınacağı	 alanda	 bulunan	 58	 adet	 parselin	

kamulaştırma	 işlemleri	 için	 Acele	 Kamulaştırma	

Kararı	alınmış	olup,

Bayburt	 Asliye	 Hukuk	 Mahkemesinde	 58	 adet	

Parsel	 üzerinde	 Acele	 Kamulaştırma	 Davası	 açıldı.	

parseller	adına	Bilirkişilerce	belirlenen	kamulaştırma	

miktarları	bloke	edildi	ve	Kamulaştırma	çalışmaları	

devam	etmektedir.	

•	 Mekânsal	 Adres	 Kayıt	 Sistemi	 (MAKS)	 Veri	

Üretimi	 ve	 Yaygınlaştırma	 Projesi	 kapsamında	

2016	yılından	itibaren	devam	eden	Mekânsal	Adres	

Veri	Üretimi	çalışmaları	06.04.2018	 tarihi	 itibariyle	

Bayburt’ta	 tamamlanmıştır.	 Bayburt	 Merkeze	

bağlı	 köylerde	 toplam	 31.367	 adet	 kapı	 numarası	

güncellenmiştir.	 Söz	 konusu	 tarihten	 sonra	

kurumumuzca	 18	 adet	 yeni	 kapı	 numarası	 adres	

kayıt	sistemi	ile	verilmiş	olup,	bundan	sonra	MAKS’	

tan	verilmeye	devam	edecektir.

•	 Kurumumuz	 bünyesindeki	 bütün	 şubelerin	

2018	yılına	ait	envanter	 tabloları	düzenlenerek,	 İç	

İşleri	Bakanlığına	gönderildi.

•	 İçişleri	 Bakanlığının	 YPK	 kararları	 gereği	

KÖYDES	bilgi	 alma	 tabloları	 her	 ay	 düzenli	 olarak	

gönderildi.

            İMAR BİRİMİ

İl Özel İdaresi sorumluluk alanı içindeki köylerin köy yerleşik alanları içinde yapılan yapı 

ruhsatına tabi olmayan 5 adet yapının 3194 sayılı imar kanununun 27. maddesine istinaden 

projeleri incelenip onaylandı ve Uygunluk yazıları yazıldı.

•	 Sorumluluk	 alanlarımız	 içerisinde	 bulunan	

11	 adet	 yapının	 3194	 sayılı	 imar	 kanununa	

istinaden	 projeleri	 incelendi,	 onayları	 yapıldı	 ve	

İnşaat	Ruhsatları	düzenlendi.

•	 Sorumluluk	 alanlarımız	 içerisinde	 yapımı	

tamamlanan	23	adet	yapının	yerinde	 incelemeleri	

yapıldı,	Yapı	Kullanma	İzin	Belgeleri	düzenlendi.

•	 İl	 Özel	 İdaresi	 personelleri	 tarafından	

4.	 Motorlu	 Piyade	 Tugay	 Komutanlığı	 Kışlasının	

taşınacağı	 alanda	 yapılacak	 olan	 Uygulama	 İmar	

Planı	için	Hâlihazır	harita	ölçümü	yapıldı.

•	 4.	 Motorlu	 Piyade	 Tugay	 Komutanlığı	

Kışlasının	 taşınacağı	 alanda	 yapılacak	 olan	

Uygulama	 İmar	 Planı	 için	 Jeolojik	 ve	 Jeoteknik	

etüd	 raporu	 Kurumumuz	 bütçesinden	 karşılanıp	

yaptırılmıştır.	

•	 4.	 Motorlu	 Piyade	 Tugay	 Komutanlığı	

Kışlasının	 taşınacağı	 alanda	 yapılacak	 olan	

Uygulama	 İmar	 Planı	 Kurumumuz	 bütçesinden	

karşılanıp	yaptırılmıştır.

•	 İlimiz	 Merkez	 İlçelerinde	 3194	 sayılı	 İmar	

Kanununa	 göre	 3	 adet	 Uygulama	 İmar	 Planı	 İl	

Genel	Meclisi	tarafından	onaylandı.

•	 İlimiz	 Merkez	 İlçelerinde	 3194	 sayılı	 İmar	

Kanununa	göre	4	adet	plan	tadilatı	İl	Genel	Meclisi	

tarafından	onaylandı.

YAYLAPINAR KÖYÜ KÖY YERLEŞME ALANI
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     YAPIM İŞLERİ

ABDULVEHHAP GAZİ TÜRBESİ ÇEVRE 

DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ

BAYBURT 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ 

HİZMETİ BİNASI YAPIM İŞİ

 RUHSAT DENETİM BİRİMİ

Sorumluluk	alanlarımız	iç inde	bulunan	

19	 adet	 Sıhhi	 müesseselerin	 (çay	

o c ağ ı - b ak ka l - k ı r aa t hane - k ahvehane)	

ruhsatlar ı 	veri lerek	denetimleri 	yapıldı.

•	 Sorumluluk	 alanlar ımız	 iç inde	

bulunan	30	adet	Gayri 	S ıhhi	müesseseler in	

(odun,kömür	sat ış	yeri)	ruhsat lar ı 	veri lerek	

denetimleri 	yapıldı.

•	 Sorumluluk	alanlar ımız	iç inde	bulunan	

1	 adet	 I. 	 S ınıf 	 Gayri 	 S ıhhi	 müesseseye	

Deneme	İzni	veri lerek	denetimi	yapıldı.

•	 Sorumluluk	alanlar ımız	iç inde	bulunan	

4	 adet	 Gayri 	 S ıhhi	 müesseseler in	 (2.s ınıf	

maden	 ocaklar ı. 	 vb.)	 ruhsat lar ı 	 veri lerek	

denetimleri 	yapıldı.

•	 Sorumluluk	 alanlar ımız	 iç inde	

bulunan	 8	 adet	 I. 	 Grup	 (a)	 bendi	 	 maden	

(Kum-Çakıl, 	 Ariyet)	 sahasına	 Hammadde	

Üret im	İzni	Belgesi 	düzenlendi.

•	 Sorumluluk	alanlar ımız	iç inde	bulunan	

2	 adet	 Ruhsats ız	 alandan	 Kum-Çakıl 	 alma	

cezası 	kesi ldi.

•	 Sorumluluk	 alanlar ımız	 iç inde	

bulunan	 	 1	 adet	 Kum-Çakıl 	 Ruhsat	 Sahası	

ihale	edildi.

İNŞAAT	RUHSATI	VE	YAPI	KULLANIM	İZİN	

BELGESİ	VERİLEN	AHIRLAR
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     KANALİZASYON HİZMETLERİ

AĞÖREN KÖYÜ KANALİZASYON 
ŞEBEKESİ VE FOSSEPTİK YAPIM İŞİ

AŞAĞI KIRZI KÖYÜ KANALİZASYON 
ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ

ASLANDEDE KÖYÜ KANALİZASYON 
ŞEBEKESİ VE FOSSEPTİK YAPIM İŞİ     YAPIM İŞLERİ

 BAYBURT ASKERİ GAZİNO RESTORASYONU YAPIM İŞİ

                   GÖKÇEDERE AİLE SAĞLIK MERKEZİ YAPIM İŞİ
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ÇAKIRÖZÜ KÖYÜ KANALİZASYON 
ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ

ÇALIDERE KÖYÜ KANALİZASYON 
ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ

ÇAMLIKOZ KÖYÜ KANALİZASYON 
ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ

ÇATALÇEŞME KÖYÜ KANALİZASYON 
ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ

AŞAĞI KIŞLAK KÖYÜ KANALİZASYON 
ŞEBEKESİ VE FOSSEPTİK YAPIM İŞİ

BAŞÇIMAĞIL KÖYÜ KANALİZASYON 
ŞEBEKESİ VE FOSSEPTİK YAPIM İŞİ

BAYRAKTAR KÖYÜ KANALİZASYON 
ŞEBEKESİ VE FOSSEPTİK YAPIM İŞİ

AYDINCIK KÖYÜ KANALİZASYON ŞEBEKESİ 
YAPIM İŞİ
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HARMANÖZÜ KÖYÜ KANALİZASYON 
ŞEBEKESİ VE FOSSEPTİK YAPIM İŞİ

ÖRENCE KÖYÜ KANALİZASYON ŞEBEKESİ 
VE FOSSEPTİK YAPIM İŞİ

YONCALI KÖYÜ KANALİZASYON 
ŞEBEKESİ VE FOSSEPTİK YAPIM İŞİ

DAĞÇATI KÖYÜ KANALİZASYON 
ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ

DARICA KÖYÜ KANALİZASYON 
ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ

DEMİRKAŞ KÖYÜ KANALİZASYON 
ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ

GEZ KÖYÜ KANALİZASYON 
ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ
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TÜM	KÖYLERDE	YAPILAN	BAKIM	ONARIM	ÇALIŞMALARI			BİRİM	HARCAMALARI
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TÜM	KÖYLERDE	YAPILAN	BAKIM	ONARIM	ÇALIŞMALARITÜM	KÖYLERDE	YAPILAN	BAKIM	ONARIM	ÇALIŞMALARI
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İMAR	KERTSEL	ve	İYİLEŞTİRME	MÜDÜRLÜĞÜ	GÖREVLERİ

•	 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	f işi,	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.

TÜM	KÖYLERDE	YAPILAN	BAKIM	ONARIM	ÇALIŞMALARI



95

  YILLAR GÖRE YAPILAN İHALE DAĞILIMI

YILLARA GÖRE YAPILAN DOĞRUDAN TEMİN DAĞILIMI
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  GÖREV ve YETKİLERİ

•	 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,
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	GARAJ	ve	DEPO	YAPIM	PROJESİ

Garaj	ve	depo	yapım	projesi	ve	bu	işe	ait	mimarlık	ve	mühendislik	uygulama	projesi	hazırlama	

işi	2018	yılında	tamamlanmış	ve	176,80	TL	kullanılabilir	bakiyemiz	mevcuttur.
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B akanlığımız	 Strateji	 Geliştirme	 Başkanlığından	 İl	 Müdürlüğü	 ve	 Sosyal	 Hizmet	

Merkezi	Müdürlüğüne	gönderilen	toplam	486.867,99	TL	ödenekten,	İl	Müdürlüğü	

ve	 Sosyal	 Hizmet	 Merkezi	 Müdürlüğü	

hizmet	 binasının	 tefriş	 ihtiyaçları	

için	 405.302,96	 TL	 harcama	 yapılmış	

olup,	 kalan	 81.565,03	 TL	 ödenek,	

2019	yılı	 içerisinde	malzeme	alımı	 için	

kullanılacaktır.

B ayburt	 Merkez	 Kaleardı	 Mahallesindeki	 9413	 m2	 arsa	 üzerinde	 bakanlığımız	
Engelli	 ve	 Yaşlı	 Hizmetleri	 Genel	 Müdürlüğümüzce	 Engelsiz	 Yaşam	 Bakım	 ve	
Rehabilitasyon	 Merkezi	 inşaatı	

tamamlanarak	 2015	 yılında	 hizmete	
açılmış,	halen	bakıma	muhtaç,	 fiziksel	
ve	 zihinsel	 43	 kadın	 engelliye	 hizmet	
vermektedir.	Kuruluşumuzun	alt	yapıda	
yapımdan	 kaynaklanan	 bir	 takım	
sıkıntılar	 yaşandığından	 mevcut	 alt	
yapının	sistemli	bir	şekilde	çalışabilmesi	
için	 proje	 kapsamında	 660.861,52	 TL	
İl	 Özel	 İdaresinin	 hesaplarında	 olup,	
2018	 yılında	 ihalesi	 yapılarak	 KDV	
dâhil	 toplam	 498.432,00	 TL	 harcama	
yapılacak	olup,	alt	yapıdan	kaynaklanan	
sıkıntılar	giderilmiş	ve	kalan	162.429,60	ödenek	çevre	düzenlemesi	için	kullanılacaktır.
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2018	 Mali	 Yılı	 İl	 Özel	 İdaresi	 bütçesi	 ve	 genel	 bütçemizden	 aktarılarak	 sağlanan	

kaynaklarla	 yapılan	 işlerle	 ilgili	 olarak;	 Genç	

Osman	 mahallesi	 polis	 lojmanları	 ihata	 duvarlarının	

yükseltilmesi	 işine	 69.999,46	 TL	 harcanarak	 bahse	

konu	iş	tamamlanmıştır.

2018	Mali	Yılı	içerisinde	il	Özel	İdaresi	bütçesi	yoluyla	23.976,00	TL	tutarında	ofis	

mobilyaları	 alımı,	 müdürlüğümüz	 Şehit	 Gürcan	 Polis	 Merkezi	 Amirliği	 önündeki	

sundurmanın	sökülerek	ihtiyaca	uygun	

yeni	 bir	 sundurmanın	 yapılması	 için	

26.028,44	TL,	müdürlüğümüz	bodrum	

katında	 bulunan	 sistem	 odasındaki	

kompozisyon	 panosu	 değişimi	 ve	 kat	

panoları	 sigortalarının	 değiştirilmesi	

için	26.107,50	TL	olmak	üzere	toplam	

76.111,94	 TL	 her	 iki	 bütçe	 toplamı	

146.111,40	TL	harcanmıştır.
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		KÖY	İÇİ	ASFALT	DÜZENLEME	YAPIM	İŞİ	

Dövmekaya	Köyü

Yerlice	Köyü

Salkımsu	Köyü

Kavakyanı	Köyü	

Ulucayır	Köyü	

Akcakuzu	Köyü

Masat	Köyü

İğdır	Köyü

Ağören	Köyü

Petekkaya	Köyü

Yaylapınar	Köyü

Nişantaşi	Köyü

Yeni	Köyü

Saruhan	Köyü

Göldere	Köyü

Güder	Köyü

Aksaçlı	Köyü

Aşağı	Kışlak	Köyü

Yukarı	Kışlak	Köyü

 19 Köyde 142.000,00 M2 Köy İçi Asfalt (BSK) Düzenlemesi yapılmıştır.  

		İÇME	SUYU	PROJELERİ

ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ 

Aslandede	Köyü	

Gez		Köyü

Aydıncık	köyü

Başçimağıl	Köyü

İSALE HATTI YAPIM İŞİ      

Orucbeyli		Köyü

Camlıkoz		Köyü

Örence	Köyü

Yerlice		Köyü
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		KANALİZASYON	ŞEBEKE	HATTİ	VE	FOSEPTİK	YAPIM	İŞİ

			ORTAK	ALIM

    ATIK SU PROJELERİ

•	 Aslandede	Köyü

•	 Bayraktar		Köyü

•	 Örence	Köyü

•	 Gez	Köyü

•	 Aydınc ık	Köyü

•	 Yoncalı 	Köyü

•	 Camlıkoz	Köyü

•	 Başçimağıl 	Köyü

121	merkez	köylerinin	alt 	yapıs ında	çalışan	 i l 	özel	 idaresi 	araçlarında	kulla-

nılmak	üzere	%	100	akaryakıt 	al ımı	yapılarak	tamamlanmışt ır.

Merkez	 Bir l ik	 Bürolarında	 kullanılan	 k ır tasiye	 ve	 diğer	 giderler	%	100	 alımı	

yapılarak	tamamlanmışt ır
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ORTAÖĞRETİM 200 KİŞİLİK KIZ 
ÖĞRENCİ PANSİYONU

İhale	Bedeli:	7.314.820	

Yüklenici	Firma:		Volkan	KIZMAZ

Toplam	Harcama:	5.969.927

Fiziki	Gerçekleşme:	%100

Başlama	Tarihi:		27/03/2017

Bitiş	Tarihi:		09/08/2018

Son	Durum:	Geçici	Kabulü	yapıldı.	

BAHİR NECATİ SORGUÇ YBO
200 ÖĞRENCİLİK PANSİYON ( Merkez Kaleardı Mahallesi )

BAHİR NECATİ SORGUÇ YBO 200 ÖĞRENCİLİK PANSİYON 
 ( Merkez Kaleardı Mahallesi )

İhale	Bedeli:	7.009.200	TL

Yüklenici	Firma:		ALP	YAPI

Toplam	Harcama:7.417.780	TL

Fiziki	Gerçekleşme:	%100

Başlama	Tarihi:		08/05/2017

Bitiş	Tarihi:	19/09/2018

Son	Durum:	Geçici	Kabulü	yapıldı.

Proje	Bedeli:	2.600.000

Yüklenici	Firma:		

Toplam	Harcama:

Fiziki	Gerçekleşme:

Başlama	Tarihi:	

Bitiş	Tarihi:	

Not:	14	Ocak	2019	ihale	tarihi.

2018 YILI İTİBARİYLE TAMAMLANAN YATIRIMLAR

2018 YILI İTİBARİYLE DEVAM EDEN YATIRIMLAR

KOP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ( 24 Derslik)

•	 3	Lise	(24+24	Derslik+	16	Derslik)

•	 4	Pansiyon	(900	Öğrenci	Kapasiteli)

•	 2	Atölye	

•	 1	Spor	Salonu

•	 2	Or taokul	(48	Derslik)

•	 4	Okula	(16	Ek	derslik)

•	 1	Rehberlik	Araşt ırma	Merkezi	

•	 1	Halk	Eğit im	Merkezi

Toplam Maliyeti Toplam 

70.709.000 TL

•	 3	Ortaokul	(8	Derslik)

•	 2	İlkokul	(12	ve	8	Derslik)

•	 1	İlköğretim	Okulu	(12	Derslik)

•	 	3	Anaokulu

•	 	1	Büyük	Tip	Spor	Salonu	(750	Kişilik)

•	 	2	Halk	Eğitim	Merkezi

•	 	2	Spor	Salonu

 

 

Toplam Proje Bedeli 67.133.800

İhale	Bedeli							6.825.120		

Yüklenici	Firma			Alp	Yapı	İnş.

Toplam	Harcama	6.823.167	

Fiziki	Gerçekleşme	%100

Başlama	Tarihi				20.04.2017	

Bitiş	Tarihi										13.07.2018

Son	 Durum	Geçici	 Kabulü	 yapıldı.

Eğitim	Öğretime	Başlandı.
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GÖKÇEDERE ÇPL SPOR SALONU

Proje	Bedeli:	2.000.000,00

Son	Durum:	İhale	Hazırlığı	Yapılıyor.	Özel	

Proje	Çizildi.

Proje	Bedeli:	6.634.800,00

Fiziki	Gerçekleşme:	Arsa	

Değişikliği	yapılacak.

İhale	Bedeli:	1.885.050,00

Yüklenici	Firma:	KOŞAN	İNŞAAT	AŞ.

Son	Durum:	Sözleşme	İmzalanacak.

KOP MESLEK TEKNİK ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU

AYDINTEPE İMAM HATİP ORTAOKULU

MERKEZ HALK EĞİTİM MERKEZİ  
(12 DERSLİK)

İhale	Bedeli:	8.120.760TL

Yüklenici	Firma:		NİMRA	YAPI	AŞ

Toplam	Harcama:

Fiziki	Gerçekleşme:	%0

Başlama	Tarihi:		25.12.2018

Bitiş	Tarihi:	10.12.2019

Son	Durum:	Yer	Teslimi	Yapıldı.

AYDINTEPE HALK EĞİTİM MERKEZİ (12 DERSLİK)

İhale	Bedeli:	6.431.000	

Yüklenici	 Firma:	 Doğan	 Ay	 Kanat	

İnşaat,	Metro	Mek.Müh.Şti

Toplam	Harcama	:4.035.349

Fiziki	Gerçekleşme:	%	62

Başlama	Tarihi:	04.06.2018	

Bitiş	Tarihi:	17.10.2019	

Son	Durum:	Devam	ediyor.

SANCAKTEPE İMAM HATİP ORTAOKULU 
(4 EK DERSLİK) İhale	Bedeli:	416.540

Yüklenici	 Firma:	Yakup	Camadan	ve	Yusuf	

Kaldırımoğlu

Toplam	Harcama	:353000

Fiziki	Gerçekleşme:	100

Başlama	Tarihi:	10.09.2018	

Bitiş	Tarihi:	09.11.2018

Son	 Durum:	 Geçici	 Kabulü	 yapıldı.	 Eğitim	

Öğretime	Başlandı.
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MADEN İLKÖĞRETİM OKULU (12 DERSLİK)

Proje	Bedeli:	9.030.600.00	TL

Fiziki	Gerçekleşme:	Özel	Proje	

Hazırlanıyor.	

Proje	Bedeli:	9.030.600.00	TL

Fiziki	Gerçekleşme:	Özel	Proje	

Hazırlanıyor.

 

Proje	Bedeli:	6.634.800.00	TL

Fiziki	Gerçekleşme:	Özel	Proje	

Hazırlanıyor.	

 

DEMİRÖZÜ İLKOKULU (12 DERSLİK)

DEMİRÖZÜ ORTAOKULU (8 DERSLİK

Proje	Bedeli:	1.845.200

Fiziki	Gerçekleşme:	İhale	Hazırlığı	

Yapılıyor

Proje	Bedeli:	1.845.200

Fiziki	Gerçekleşme:	İhale	Hazırlığı	

Yapılıyor

Proje	Bedeli:	1.845.200

Fiziki	Gerçekleşme:	İhale	Hazırlığı	Yapılıyor

MERKEZ ANAOKULU

ŞİNGAH ANAOKULU

ZAHİT ANAOKULU
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HAYIRSEVERLERCE YAPILACAK OKUL YATIRIMLARI

İMAM HATİP LİSESİ UYGULAMA CAMİİ

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

Bayburt	Fatih	Sultan	Mehmet	Camii	Yaptırma	

ve	Yaşatma	Derneği	ile	Uygulama	Camii	Yapım	

Protokolü	imzalandı.	Bakanlık	onayı	alındı.	Çatı	

İmalatı	ve	İnce	İşçiliği	Yapılıyor.

GÖKÇEDERE İLKOKULU (8 DERSLİK)

GÖKÇEDERE İMAM HATİP ORTAOKULU (8 DERSLİK)

ANAOKULU (3 DERSLİK)

Proje	Bedeli:	6.141.600.00	TL

Fiziki	Gerçekleşme:	Özel	Proje	

Hazırlanıyor.

Proje	Bedeli	6.634.800.00	TL

Fiziki	Gerçekleşme:	Özel	Proje	

Hazırlanıyor.

Türk	Kızılay’ının	81	ile	81	Anaokulu	Projesi	kapsamında	Bayburt	Grup	İnş.	Tarafından	yapılacaktır.	Kop	

Mesleki	Tekini	Anadolu	Lisesinin	

yan	 parseline	 yapılacak.	 Geçici	

Kabulü	yapıldı.	.Eğitim	Öğretime	

Başlandı.



120

DEVAM EDEN YATIRIMLAR

2018	YILI	İTİBARİYLE	TOPLAM	YATIRIM	BEDELİ:	137.842.800	TL

2018	 YILI	 BAKIM-ONARIM	 PROGRAMI	 KAPSAMINDA	 MÜDÜRLÜĞÜMÜZE	 BAĞLI	 35	

OKULDA	BAKIM-ONARIM	İŞLERİ	PLANLANMIŞTIR.

YAPILAN	ONARIMLARIN	YAKLAŞIK	MALİYET	TOPLAMI	7.000.000	TL.	DİR
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HİZMET BİNASI

İlçe	Entegre	Hastaneleri	Yatırım	Programına	Alındı.

Aydıntepe :	İnşaat	ihalesi	18	Mayıs	2018	tarihinde	Sağlık	Bakanlığı	tarafından		yapılmıştır.

Yer	teslimi	23	Temmuz	2018	tarihi	itibariyle	yapılmış	olup	inşaat	çalışmaları	başlamıştır.

 İhale Bedeli : 7.950.000 TL

	İnşaat	aşaması	%15	Seviyelerinde,

Demirözü :	İnşaat	İhalesi	02	Temmuz	2018	tarihinde	İl	Özel	İdaresi	tarafından	yapıldı.	

İnşaat	çalışmaları	başladı.	İhale	Bedeli	:	7.750.000	TL.	İnşaat	aşaması	%15	Seviyelerinde.	

Gökçedere	beldesi	Aile	Sağlığı	Merkezi	ihalesi	yapıldı	yer	teslim	tarihi	26/08/2018.	İnşaat	

Çalışmaları	devam	ediyor.	

İhale Bedeli : 1.300.000 TL

Bayburt 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi 

Halk Sağlığı Laboratuvarı Sağlıklı 

Hayat Merkezi

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü + 3 Nolu 

Aile Sağlığı Merkezi

Proje	Bedeli:	6.996.220,00	TL

Proje	Tamamlandı

Proje	Bedeli:	13.050.800,00	TL

Proje	Tamamlandı
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    YATIRIM HARCAMALARI

    BİTEN YATIRIMLAR

    DEVAM EDEN YATIRIMLAR 

İlçe	Entegre	Hastaneleri	inşaatları	Devam	Ediyor.

		YATIRIM	PROGRAMINDA	YER	ALAN	PROJELER

					AYDINTEPE	%15 					DEMİRÖZÜ	%15 					GÖKÇEDERE	%20

2	Nolu	Aile	Sağlığı	Merkezi	Yenilenecek.	

112	İl	Ambulans	Servisi	Başhekimliği	Yenilenecek.	(112	başhekimlik	ve	komuta	kontrol	merkezi	,	

2nolu	aile	Sağlığı	merkezi	proje	ihalesi	yapıldı.)

Akşar,	 Konursu,	 Maden	 köyleri	 Aile	 Sağlığı	 Merkezleri,	 112	 İstasyonları	 Yenilecek.	 (Konursu,	

maden,	Akşar	112	ve	Aile	Sağlığı	merkezleri	 proje	kontrolü	 son	aşamada	bakanlık	onayından	

sonra	yapım	ihalesi	planlanmakta)

Masat,	Aslandere	ve	Beşpınar	Aile	Sağlığı	Merkezi	Yenilenecek.	(Beşpınar,	aslandede,	masat	aile	

Sağlığı	merkezleri	proje	hazırlama	aşamasında.	Kısa	sürede	ihale	planlanmakta.)

Misafirhane	yenileme	ihalesi	yapıldı.	Bakım,	onarım,	tadilat	çalışmaları	devam	ediyor.

2018	Yılında	4	adet	köy	sağlık	evinin	

bakım	ve	onarım	çalışmaları	yapıldı.	

Bayraktar,	 Kopuz,	 Kırkpınar,	

Çayıryolu	 Köyleri	 2019	 Yılında	 19	

adet	 sağlık	 evinin	 bakım	 onarım	

çalışması	planlanıyor.
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    ALINAN TIBBİ CİHAZLAR VE ÇEŞİTLİ MALZEMELER

    ALINAN TIBBİ CİHAZLAR VE ÇEŞİTLİ MALZEMELER
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  YATIRIM PROJELERİ
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  BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ

İlimizde,	 hayvancılığa	 yönelik	 yem	 üretiminin	 geliştirilmesi	 amacıyla	 uygulanan	 Yem	 Bitkisi	

Üretiminin	Geliştirilmesi	Projesi	kapsamında	bu	yıl	ilk	

defa	İtalyan	Çimi	ve	Yem	Bezelyesi	tohumu	desteği	

sağlanmış	ve	çok	başarılı	sonuçlar	alınmıştır.

Bu	 kapsamda	 2018	 yılında	 46	 çiftçimize	 toplam	

20.000	Kğ		sertifikalı	İtalyan	Çimi	ve	Yem	Bezelyesi	

tohum	desteği	sağlanmıştır.

Yine	aynı	proje	kapsamında	21	çiftçimize	toplam	5.000	Kğ		sertifikalı	silajlık	mısır	tohum	desteği	

sağlanmıştır.

  TARLA BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ

İlimizde,	 tarımsal	 üretimde	 çeşitliliğin	 ve	 verimin	 arttırılarak	 çiftçi	 gelir	 seviyelerinin	

yükseltilmesi	amacıyla	her	yıl	İl	Özel	İdaresi	destekleriyle	Tarla	Bitkileri	Üretimini	Geliştirme	

Projesi	uygulanmaktadır.	

Bu	 kapsamda	 2018	 yılında	 toplam	 50.000	

kğ.	 sertifikalı	 patates	 tohumluğu	 temin	

edilerek	toplam	184	Çiftçimize	tohum	desteği	

sağlanmıştır.

  HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ

İlimizde	Hayvancığa	yönelik	kamu	hizmetlerindeki	verimliliğin	arttırılması	yönelik	2013	yılından	itibaren	İl	Özel	İdaresi	destekleri	

ile	yürütülen	Alo-bay-tar-im	Projesine	devam	

edilmiştir.	

Bunun	 yanında	 2018	 yılında	 İlimizde	 buzağı	

ölümlerinin	 azaltılması	 amacıyla	 Buzağı	

Ölümlerinin	Azaltılması	Projesi	başlatılmıştır.

180	günde	200	eğitim	toplantısının	yapıldığı	Buzağı	Ölümlerinin	Azaltılması	Projesi	Türkiye’de	

ilk	 olup	 birçok	 İl	 tarafından	 örnek	 alınmıştır.	 Proje	

kapsamında	İlimizde	Buzağı	Ölüm	Oranı		%	16	dan	%	7’ye	

düşürülmüştür.

Yaklaşık	 2500	 buzağı	 kurtarılmış	 olup,	 İl	 ekonomisine	

yaklaşık	10	Milyon	TL	Katkı	sağlanmıştır.
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  MEYVECİLİĞİ GELİŞTİRME PROJESİ

İ limizde	 meyvecil ik	 kültürünün	

gelişt ir i lerek	 çif tç i lerimize	 yeni	 gelir	

alanları 	 sağlamak	 amacıyla	 genel	 bütçe	

i le	 yürütülen	 meyvecil ik	 projelerine,	

2018	 yıl ında	 İl 	 Özel	 İdaresi 	 destekleriyle	

uygulamaya	konulan	Meyvecil iği 	Gelişt irme	

Projesi 	dahil 	edilmişt ir.	

Proje	kapsamında	2018	yıl ında	2.800	adet	meyve	f idanı	temin	edilerek	çif tç i lerimize	

(15	Çif tç i) 	bahçe	tesis i 	yapılmışt ır.

  SEBZECİLİĞİ GELİŞTİRME PROJESİ

İlimizde	alternatif	üretim	alanları	geliştirilerek,	

daha	fazla	katma	değer	kazandırmak	amacıyla	

uygulanan	 proje	 ile	 son	 yıllarda	 sulamaya	

açılan	 tarım	 alanlarındaki	 artışın	 da	 etkisiyle,	

sebze	yetiştiriciliği	önem	kazanmıştır.	

Bu	 doğrultuda	 her	 yıl	 İl	 Özel	 İdaresi	

destekleriyle	 Sebzeciliği	 Geliştirme	 Projesi	

uygulanmaktadır.	

Proje	kapsamında	2018	yılında	50.000	adet	sebze	fidesi	temin	edilerek	çiftçilerimize	(250	

Çiftçi)	kullandırılmıştır.
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     HAYVANCILIK DESTEKLERİ

Bayburt ’taki	kültür	ve	kültür	melezi	ırkı	hayvan	oranı	Türkiye	ortalamasının	çok	

üstündedir.	(Türkiye	%	95,	Bayburt:	%	99,7)

Bayburt ’ta	yapılan	toplam	Hayvancılık	destekleme	miktarı	yaklaşık	11	kat	arttı.	

Bayburt ’ta	Hayvancılık	desteklerinden	yararlanan	çiftçi	sayısı	yaklaşık	4	kat	arttı.	

  ÖRTÜ ALTI ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ

İlimizde	 sebze	 üretimini	 dönemini	 uzatarak	 üretim	 miktarını	 arttırmak	 ve	 aynı	 zamanda	

çiftçilerimize	yeni	gelir	alanları	sağlamak	amacıyla	2018	yılında	İl	Özel	İdaresi	destekleriyle	Örtü	

Altı	Üretimini	Geliştirme	Projesi	Başlatılmıştır.	

Proje	kapsamında	her	biri	250	m2	olan	4	adet	sera	%	50	hibe	destekli	olarak	(4	çiftçimize)	

kurularak	faaliyete	geçirilmiştir.	

Ayrıca	aynı	proje	kapsamında	Karşıgeçit	köyümüzde	bulunan	1	dekarlık	eski	atıl	sera	yenilenerek	

üretime	hazır	hale	getirilmiştir.

Çiftçi	Ortak	Makine	Projesi	kapsamında	2018	yılı	içerisinde	İl	Özel	İdaresi	kaynakları	ile	1	adet	

gübre	 dağıtma	 römorku	 ve	 1	 adet	 bakliyat	 ekim	

mibzeri	alınarak	çiftçilerimizin	hizmetine	sunulmuştur.

     BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLERİ

Bayburt’ta	yapılan	toplam	Bitkisel	Üretim	destekleme	miktarı	2,5	kat	arttı.	

Bayburt’ta	Bitkisel	Üretim	desteklerinden	yararlanan	çiftçi	sayısı	1,5	kat	arttı.	
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