T.C.
SĠVAS ĠL ÖZEL ĠDARESĠ

PERFORMANS PROGRAMI
(2012)

BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ
ARALIK 2011

ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; Kalkınma Planları ve
Programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik
ve verimli bir Ģekilde üretilmesi, kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlığı sağlamak
için; kamu mali yönetiminin yapısı ve iĢleyiĢi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm
mali iĢlemlerin muhasebeleĢtirilmesi, raporlanması ve mali kontrolünü sağlamak
amaçlanmaktadır. Söz konusu Kanunun, kamu kaynaklarının kullanılmasına yönelik genel
esaslarının düzenlendiği bölümünde; kamu idarelerinin stratejik plan hazırlayarak geleceğe iliĢkin
misyon ve vizyonlarını oluĢturmaları, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamaları ve
bütçelerini de stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu
olarak performans esasına dayalı Ģekilde hazırlamaları gerekliliği belirtilmiĢtir.
Performans programı; Ġl Özel Ġdaresinin, bir mali yılda stratejik plan doğrultusunda
yürütmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve
göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak
oluĢturan programıdır.
Performans programı; bir mali yılda yürütülecek faaliyetleri belirlediğinden, detaylı bir ön
çalıĢma ve değerlendirme gerektirmektedir. Hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak
oluĢturulması, mali yıl sonunda hazırlanacak faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine
temel oluĢturacağından, bu hedef ve göstergelerin mümkün olduğunca sağlıklı tespit edilmesine
gayret edilmiĢtir. Performans programında yer alan veriler, bu verilerin kaynakları ve bunların
güvenilirliği noktasında henüz bir yönetmelik veya kılavuz mevcut değildir. Performans programı
çalıĢmalarımızda Ġl Özel Ġdaresinin Birim Müdürlüklerinin görev tanımlamaları ve yapmıĢ
oldukları faaliyetler ile 2012 yılı kırsal altyapı yatırım programı esas alınmıĢtır. Performans
programında kullandığımız verilerde idarenin gereksinimleri ve kaynakları dikkate alınmıĢ olup
hedeflere ulaĢma seviyeleri göz önünde tutulmuĢtur.
Ġl Özel Ġdaresi‟nce belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaĢmak için izlenen yol,
performans hedeflerine ulaĢmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projeler ve
bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçlar her mali yıl sonunda performans
değerlendirmesine tabi tutulacaktır.
HazırlamıĢ olduğumuz performans programının; değerlendirme ve sonuçlarından
hareketle, yöneticilerin geleceğe iliĢkin doğru kararlar vermelerinde, karar alma süreçlerini
güçlendirmelerinde, kurumsal geliĢmenin sağlanmasında, etkin kaynak kullanımı ve dağılımının
sağlanmasında ayrıca hesap verebilirlik için zemin oluĢturulmasında yararlı olmasını temenni
ediyor, Performans Programının Sivas‟ımıza ve Kurumumuza faydalı olması dileği ile saygılarımı
sunuyorum.
Ali KOLAT
Vali
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SĠVAS ĠL ÖZEL ĠDARESĠNĠN MĠSYONU, VĠZYONU, TEMEL ĠLKE ve
DEĞERLERĠ
Misyonumuz
Sürekli ilerlemeyi ve geliĢmeyi temel ilke olarak benimseyen çağdaĢ bir yerel yönetimcilik
anlayıĢı içinde; hizmetlerin belli bir plan dahilinde ve kaynakların daha etkin ve verimli
kullanılarak Sivas‟ı Kültür ve Bilim Merkezi, Üreten, YaĢam kalitesinin arttığı, Ġç Anadolu
Bölgesinin cazibe merkezi olan yeĢil bir il yapmak, Sivas Ġl Özel Ġdaresinin Misyonudur.

Vizyonumuz
Sivas‟ta yaĢayan insanların, çağın gerektirdiği medeni yaĢam Ģartlarına kavuĢtuğu,
hizmetlerin daha süratli, kaliteli ve ekonomik olarak yerine getirilebildiği, sürekli geliĢen ve
değiĢen bir yönetim anlayıĢı ile kültürel, bilimsel, sosyal ve ekonomik geliĢmesini tamamlamıĢ
Sivas‟ı dünyada tanınan, bölgesinde cazibe merkezi olan bir il yapmak Sivas Ġl Özel Ġdaresi’nin
Vizyonudur.

Temel Ġlke ve Değerlerimiz
Stratejik

yatırım

planında

öngörülen

yatırım

ve

hizmetlerin

belirlenmesinde,

planlanmasında, uygulanmasında ve desteklenmesinde katılımcılık ilkesine bağlı kalmak, kamusal
yatırımlarda mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uymak, kamusal kaynakların etkin ve verimli
kullanılmasına özen göstermek, Ġlçelerin, beldelerin ve köylerin her türlü yatırım ve hizmet
ihtiyacı giderilmek suretiyle bu alanlarda iĢsizlik ve göçün önüne geçecek yatırım ve hizmetlere
öncelik vermek, kamusal bilgilendirme yapılarak yatırım ve hizmetlerde Ģeffaflık sağlamak, Ġl
Özel Ġdaresi kaynakları ile yalnızca fiziki nitelikli yatırımlar değil hizmet sunumunun kalitesini
artıracak yatırımların desteklenmesi, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kamusal yatırımlara daha
fazla ağırlık vermek, kamusal kaynakların kullanılmasında, planlanmasında, uygulanmasında ve
denetlenmesinde teknoloji kullanım düzeyini geliĢtirmek Sivas Ġl Özel Ġdaresi’nin temel ilke ve
değerlerini oluĢturmaktadır.
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YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 6. maddesinde il özel idaresinin görev ve
sorumlulukları Ģu Ģekilde düzenlenmiĢtir:
Ġl özel idaresi mahallî müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla;
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 yetiĢtirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının
yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karĢılanmasına iliĢkin hizmetleri il sınırları
içinde,
b) Ġmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve
spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine iliĢkin hizmetleri
belediye sınırları dıĢında,
Yapmakla görevli ve yetkilidir.
Kanunun yine aynı

maddesinde

“Ġl çevre

düzeni plânı;

valinin koordinasyonunda,

BüyükĢehirlerde BüyükĢehir belediyeleri, diğer illerde il Belediyesi ve Ġl Özel Ġdaresi ile birlikte
yapılır. Ġl çevre düzeni plânı Belediye Meclisi ile Ġl Genel Meclisi tarafından onaylanır.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, Ġl Özel Ġdaresinin malî durumu, hizmetin
ivediliği ve verildiği yerin geliĢmiĢlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.
Ġl Özel Ġdaresi hizmetleri, vatandaĢlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
Hizmet sunumunda özürlü, yaĢlı, düĢkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluĢları arasında bütünlük ve uyum içinde
yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.” denilmektedir.
Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun
görülenler, Ġl Özel Ġdareleri eliyle de gerçekleĢtirilebilmektedir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili
kuruluĢ tarafından Ġl Özel Ġdaresi bütçesine aktarılmakta, Ġl Özel Ġdaresi de bu yatırımların yüzde
yirmi beĢine kadar olan kısmı için kendi bütçemizden harcama yapabilmektedir. Merkezi idare
ayrıca, desteklemek ve geliĢtirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını Ġl özel
Ġdaresi bütçesine aktarmak suretiyle iĢbirliği içinde yürütebilmektedir.
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Anılan Kanunun 7. maddesinde de Ġl Özel Ġdaresinin yetki ve imtiyazları Ģu Ģekilde
düzenlenmiĢtir:
Ġl Özel Ġdaresinin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır:
a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak,
gerçek ve tüzel kiĢilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve
denetlemek.
b) Kanunların Ġl Özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek,
yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taĢınır ve taĢınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya
kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
d) Borç almak ve bağıĢ kabul etmek.
e) Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan ve miktarı yirmi beĢ bin Türk Lirasına kadar olan dava
konusu uyuĢmazlıkların anlaĢmayla tasfiyesine karar vermek.
f) Özel kanunları gereğince Ġl Özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve
tahsilini yapmak.
g) Belediye sınırları dıĢındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence
yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.
Ġl Özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüĢ ve düĢüncelerini belirlemek amacıyla
kamuoyu yoklaması ve araĢtırması yapabilir.
Ġl Özel idaresinin mallarına karĢı suç iĢleyenler Devlet malına karĢı suç iĢlemiĢ sayılır.
Ġl Özel idaresinin proje karĢılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları,
Ģartlı bağıĢlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

TEġKĠLAT YAPISI
5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu‟nun 36. maddesi gereğince örgüt yapısı ĠçiĢleri
Bakanlığı‟nca çıkarılan “Ġl Özel Ġdareleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına dair Yönetmelik” ile
yeniden belirlenmiĢtir. Sivas Ġl Özel Ġdaresi; norm kadro ilke ve esaslarına uygun olarak, en son Ġl
Genel Meclisinin 06.07.2006 tarih ve 66 sayılı kararı ayrıca 04.07.2007 tarih ve 84 sayılı kararı ile
örgütsel yapıda yeniden teĢkilatlanarak, 1 Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Yardımcısı, 14
Müdür, olmak üzere toplam 17 yönetici kadrosu ile çalıĢmalarını yürütmektedir.
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ĠNSAN KAYNAKLARI
Ġdaremizde 155 personel memur statüsünde, 673 personel 4857 sayılı ĠĢ Kanununa tabi
daimi iĢçi, 27 personel de sözleĢmeli statüsünde hizmet vermektedir.
FĠZĠKSEL KAYNAKLAR
SĠVAS ĠL ÖZEL ĠDARESĠNE AĠT GAYRĠMENKULLER
MERKEZ :

Vali Konağı
Özel Ġdare Hizmet Kompleksi
Mülga Köy Hizmetleri Ġl Müdürlüğü Binası
Özel Ġdare Eski Hizmet Binası
LOJMANLAR:

Akdeğirmen Mah. 33 adet
Tekel Sokak 9 adet
Dört Eylül Mah.18 adet
SularbaĢı 25 Mülkiyeti Hazineye ait tir.
DÜKKANLAR:

Mevlana Caddesinde 8 adet dükkan,
Özel Ġdare Eski Hizmet Binası altında 5 adet dükkan,
Katlı Otopark 1. Bodrum katında 20 adet dükkan,
MUHTELĠF TESĠSLER:

Katlı Otopark (210 araç kapasiteli)
Toptancı Sebze Hali Ġçerisinde Soğuk Hava Deposu ( 2500 ton kapasiteli)
Kadıburhanettin Mahallesinde Kömür Tevzii Tesisleri
Spor Kompleksi (Sivasspor)
Fuar ve Kongre Merkezi (ĠnĢaat halinde)
Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Tesisleri
Balıklı Kaplıca
Sıcak Çermik (Termal)
Gökpınar Gölü Tesisleri
Ankara‟da Sivas Erkek Öğrenci Yurdu
Ankara‟da Sivas-Sinop Kız Öğrenci Yurdu (ĠnĢaat devam ediyor)
Merkez ÇarĢıbaĢı mahallesinde bulunan Bilim ve Kültür Merkezi
ARSALAR:
Merkez Gökçebostan Mah.10.027,20 m²
Kılavuz Mah. 6630 m²
Örtülüpınar Mah. 222,55 m2 arsa.
TARLALAR :

Akdeğirmen Mah. 15.000 m²
Akdeğirmen Mah. 326.263,90 m²‟
Üçlerbey Mah. 29.873,93 m²
KardeĢler mevkii, 133.550 m²
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Sivas-Erzincan Karayolu 3.338 m²
Sıcak Çermik mevkiinde 157.000 m²
HALI OKULLARI:
Akdeğirmen (Bezirci) Mah. 3691 m²
Çayboyu Mah. 378 M²
Karayün Köyü Halı Okulu 130 m²
Hıdırnalı Halı Okulu
Hanlı Halı Okulu Binası ve Lojman
ĠLÇELERDEKĠ HALI OKULLARI:

Altınyayla Ġlçesi Deliilyas Kasabası Halı Okulu ve Lojmanı
Ġmranlı Halı Okulu Binası
Koyulhisar Ġlçesi, Ortaseki Halı Okulu Binası
ġarkıĢla Halıcılık Okulu binası 420 m²
UlaĢ Ġlçesi Eskikarahisar Köyü, Halı Okulu binası
Yıldızeli Ġlçesi, Kızıllı Köyü Halıcılık Okulu binası
ÖZEL ĠDARE HĠZMET BĠNASI VE LOJMANLAR:

Akıncılar kaymakam konutu ve hizmet binası
Altınyayla kaymakam konutu ve hizmet binası
Divriği Kaymakam konutu ve lojman
DoğanĢar Kaymakam konutu ve lojman
Gemerek Kaymakam konutu
Gölova Kaymakam Konutu ve lojman
Gürün Kaymakam konutu ve lojman.
Hafik Kaymakam Konutu.
Kangal Kaymakam Konutu
Koyulhisar Kaymakam konutu
ġarkıĢla kaymakam konutu .
UlaĢ Kaymakam konutu
Yıldızeli Kaymakam konutu
Zara Kaymakam Konutu ve lojman
Kangal Hükümet konağı
KÜLTÜR MERKEZLERĠ :

ġarkıĢla AĢık Veysel Kültür Merkezi
Gemerek Kültür Merkezi
KONAKLAR:

Ġnönü Konağı Merkez
ġarkıĢla ġemĢi Efendi Konağı
UlaĢ Mihralibey Konağı
Kolağası Konağı Merkez (%30)
BAKIM EVLERĠ:

11 Ġlçede bulunan bakımevleri idaremiz adına Maliye den tahsislidir.
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SĠVAS ĠL ÖZEL ĠDARESĠ MAKĠNE PARKI
Sivas Ġl Özel Ġdaresinin faaliyet alanında ki çeĢitli hizmetlerde kullanılan makinelere ait
bilgileri içeren tablo aĢağıda sunulmuĢtur.

MAKİNA CİNSİ

TOPLAM

1

OTOMOBİL

19

2

ÇİFT ŞÖF.MAH.PİCK-UP

15

3

AMBULANS

1

4

MİNÜBÜS

5

OTOBÜS

6
7

DAMPERLİ KAMYON
KAR BIÇAKLI DAMP.
KAMYON

8

SABİT KASALI KAMYON

5

9

TREYLER ÇEKİCİ
SEMİ TERYLER VE
SALLAR
LEVHA DİREĞİ ÇAKMA
MAK.

4

12 SEYYAR TAMİR ARACI

1

10
11

ASFALT YAPIM

2

7

30 TRAYLERE RONTELİ ROLEYTANK
31 FORKLİFT

1

32 VİDANJÖR

1

4
2

48
10

7
1

14 AKARYAKIT TANKERİ
15 SU TANKERİ

2

16 GREYDER
17 DOZER

33

19 PALETLİ EXCAVATÖR
20 LAS.TEK.YÜKLEYİCİ

TOPLAM
2

8

18

MAKİNA CİNSİ

28 SEYYAR KAYNAK MAK..
29 TRAKTÖR

13 DİSTRİBÜTÖRÜ

LASTİK
TEK.EXCAVATÖR

S.NO

S.NO

31.12.2011 TARİHİ İTİBARİYLE SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GENEL MAKİNE PARKI

2
15
4
5
18

21 SİLİNDİR
22 KOMPRASÖR

11

23 VAGONDİRİL
24 MOTOR SCHRAPER

2

25 KAR MAKİNASI
26 SONDAJ MAKİNASI

4

27 MOBİL VİNÇ
TOPLAM

2
230

2
1
2
GENEL TOPLAM

241
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BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR
Sivas Ġl Özel Ġdaresi‟nde il merkezi ve ilçe birimlerinde bilgisayarlı otomasyon sistemine
geçilmiĢ olup, biliĢim hizmetleri Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü‟nce yürütülmektedir.
Ana Hizmet Binamızda:
128 adet PC,
7 adet Notebook,
60 adet Yazıcı
Ek Hizmet Binamızda :
70 adet PC,
2 adet Notebook,
42 adet Yazıcı,
Network ağımızda 1 Omurga Swich ( 24 Portlu Cigabit ) 8 adet Kenar Swich (24 port 10/100) DLINK 500G Modem, Zyxell Zywall UTP 70 (Firewall, AntiVirüs IDL ve Content Filter)
bulunmaktadır.

Ġlçe Özel Ġdare Müdürlüklerimizde :
30 adet PC,
16 adet Yazıcı, 16 adet tarayıcı, 16 adet ADSL modem mevcuttur.
Masa Üstü Dizüstü
Bilgisayar Bilgisayar

Yazıcı Tarayıcı

Plotter

Kes. Güç
Kaynağı

Modem
ADSL

Fotokopi
Makinesi

Ana Bina

128

7

60

8

1

1

2

4

Ek bina

70

2

42

1

1

1

2

2

İlçe Özel
İdare
Müdürlükleri

30

16

16

TOPLAM

228

118

25

9

16
2

2

20

6

SUNULAN HĠZMETLER
Ġl Özel idareleri Ġl halkının mahallî müĢterek nitelikteki ihtiyaçlarını karĢılamak üzere
kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluĢturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip
kamu tüzel kiĢilikleridir.
Sivas Ġl Özel Ġdaresi sahip olduğu tüm maddi kaynakları, mali imkânları ve personeli ile
birlikte halkımızın refahını ve huzurunu artırmaya yönelik faaliyetleri yerine getirmeye
çalıĢmaktadır. Bu hizmetler iki ana bölüme ayrılabilir.
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Kendi birimleri ve imkanları ile;
 Yol ve UlaĢım Hizmetleri
 Plan, Proje Yatırım ve ĠnĢaat Hizmetleri
 Tarımsal Hizmetler
 Köy Ġçi Alt Yapı Hizmetleri
sahalarında projeler üretmekte ve gerçekleĢtirmektedir. Bu projelere Ġdaremizin kendi kaynakları
ve merkezi hükümetin ayırdığı kaynaklarla gerçekleĢtirdiği projeler (KÖYDES) dahildir.
Diğer bir hizmet grubu ise il merkezlerinde teĢkilatlanmıĢ bakanlık taĢra teĢkilatlarının
yürütmekte oldukları, eğitim, kültür-turizm, çevre ve orman, soysal hizmetler,gençlik ve spor,
sağlık vb. sahalarda gerçekleĢtirilmesi hedeflenen iĢ ve projelere mali kaynaklar aktarmaktadır.
Bu kaynakların kullanımı ise bizzat Sivas Ġl Özel Ġdaresi ve bu kurumlar tarafından yapılmaktadır.
2011 yılında idaremiz tarafından gerçekleĢtirilen projelerin özetle durumu Ģu Ģekildedir.









Asfalt yapımı (I.ve II. Kat)
: 567 ( km)
Stabilize yapımı
: 521 ( km)
Menfez yapımı
: 73 (adet)
Köprü yapımı
: 3 (adet)
Köy Ġçi Parke Yapımı
: 20.500 m2
Ġçme Suyu Tesisi
: 114 (adet)
Kanalizasyon
: 27 (adet)
Tarımsal hizmetler(sulama tes.) : 37 (adet)

5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi kanunu ile bu hizmetler artarak devam edeceği gibi bunlara
ilaveten ek görev ve sorumluluklar da yüklenmiĢtir. Bu alanlar ana hatları ile;







Kültür, turizm, sosyal iĢler ve eğitim
Sağlık, çevre, gıda
Doğal afetlere hazırlık
Ġmar, iskân
Tarım, hayvancılık
Kentsel iyileĢtirme alanları sayılabilir.

YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ
Vali, Ġl Özel Ġdaresinin baĢı ve tüzel kiĢiliğinin temsilcisidir. Valinin görev ve yetkileri
5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 30 uncu maddesinde Ģu Ģekilde düzenlenmiĢtir:
a) Ġl Özel Ġdaresi teĢkilâtının en üst amiri olarak Ġl Özel Ġdaresi teĢkilâtını sevk ve idare
etmek, Ġl Özel Ġdaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Ġl Özel Ġdaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, Ġl Özel Ġdaresinin kurumsal
stratejilerini oluĢturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, Ġl Özel Ġdaresi faaliyetlerinin ve
personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,
bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
c) Ġl Özel Ġdaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı
yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d) Ġl Encümenine baĢkanlık etmek.
e) Ġl Özel Ġdaresinin taĢınır ve taĢınmaz mallarını idare etmek.
f) Ġl Özel Ġdaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organların kararını almak Ģartıyla sözleĢme yapmak.
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h) Ġl Genel Meclisi ve Encümen kararlarını uygulamak.
i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dıĢında kalan aktarmaları
yapmak.
j) Ġl Özel Ġdaresi personelini atamak.
k) Ġl Özel Ġdaresi, bağlı kuruluĢlarını ve iĢletmelerini denetlemek.
l) ġartsız bağıĢları kabul etmek.
m) Ġl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
o) Kanunlarla Ġl Özel Ġdaresine verilen ve Ġl Genel Meclisi veya Ġl Encümeni kararını
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Genel Sekreter, Ġl Özel Ġdaresi hizmetlerini Vali adına ve onun emirleri yönünde,
mevzuat hükümlerine, Ġl Genel Meclisi ve Ġl Encümeni kararlarına, Ġl Özel Ġdaresinin amaç ve
politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalıĢma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla Ġl
Özel Ġdaresi kuruluĢlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.
Genel Sekreter belirtilen bu hizmetlerin yürütülmesinden Valiye karĢı sorumludur.
Ġl Genel Meclisi, Ġl Özel Ġdaresinin karar organıdır ve ildeki seçmenler tarafından seçilmiĢ
üyelerden oluĢur. Ġl Genel Meclisinin görev ve yetkileri 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 10
uncu maddesinde Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir:
a) Stratejik plân ile yatırım ve çalıĢma programlarını, Ġl Özel Ġdaresi faaliyetlerini ve
personelinin performans ölçütlerini görüĢmek ve karara bağlamak.
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
c) Ġl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dıĢındaki alanların imar plânlarını görüĢmek
ve karara bağlamak.
d) Borçlanmaya karar vermek.
e) Bütçe içi iĢletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu
ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artıĢına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar
vermek.
f) TaĢınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis Ģeklinin
değiĢtirilmesine veya tahsisli bir taĢınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla
kiralanmasına ve süresi yirmileĢ yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine
karar vermek.
g) ġartlı bağıĢları kabul etmek.
h) Vergi, resim ve harç dıĢında kalan miktarı beĢ milyardan yirmi beĢ milyar Türk Lirasına
kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaĢma ile tasfiyesine karar vermek.
i) Ġl Özel Ġdaresi adına imtiyaz verilmesine ve Ġl Özel Ġdaresi yatırımlarının yap-iĢlet veya
yap-iĢlet-devret modeli ile yapılmasına, Ġl Özel Ġdaresine ait Ģirket, iĢletme ve iĢtiraklerin
özelleĢtirilmesine karar vermek.
j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
k) Ġl Özel Ġdaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
l) Norm kadro çerçevesinde Ġl Özel Ġdaresinin ve bağlı kuruluĢlarının kadrolarının ihdas,
iptal ve değiĢtirilmesine karar vermek.
m) Yurt içindeki ve yurt dıĢındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karĢılıklı
iĢbirliği yapılmasına karar vermek.
n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuĢ birliklere katılmaya veya
ayrılmaya karar vermek.
o) Ġl Özel Ġdaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dıĢında kalan ve ilgililerin
isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
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Ġl Genel Meclisi, Ġl Genel Meclisince belirlenecek bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası
Meclis tarafından önceden belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Kasım ayı toplantısı
dönem baĢı toplantısıdır.
Ġl Genel Meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt
çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz.
Oylamada eĢitlik çıkması durumunda meclis baĢkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli
oylamalarda eĢitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eĢitliğin bozulmaması durumunda
meclis baĢkanı tarafından kur'a çekilir.
Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde, baĢkan,
gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek
toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye sayısı ile yapılır.
Ġl Genel Meclisi tarafından alınan kararların tam metni, en geç beĢ gün içinde valiye gönderilir.
Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden
görüĢülmek üzere Ġl Genel Meclisine iade edebilir. Valiye gönderilmeyen meclis kararları
yürürlüğe girmez.
Yeniden görüĢülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüĢülmesi istenip de Ġl Genel
Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleĢir.
Vali, Meclisin ısrarı ile kesinleĢen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya baĢvurabilir.
KesinleĢen Ġl Genel Meclisi karar özetleri toplantıyı izleyen en geç yedi gün içinde çeĢitli yollarla
halka duyurulur.
Ġl Encümeni Valinin baĢkanlığında, Ġl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir
yıl için gizli oyla seçeceği beĢ üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl
birim amirleri arasından seçeceği beĢ üyeden oluĢur. Valinin katılamadığı encümen toplantısına
genel sekreter baĢkanlık eder.
Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır
ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Oyların eĢitliği durumunda baĢkanın bulunduğu taraf
çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.
Encümen gündemi Vali tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri gündem maddesi teklif
edebilir. Encümen, gündemindeki konuları en geç bir hafta içinde görüĢüp karara bağlar. Alınan
kararlar baĢkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar
gerekçelerini de açıklar.
Vali kanun, tüzük, yönetmelik ve Ġl Genel Meclisi kararlarına aykırı gördüğü encümen
kararının bir sonraki toplantıda tekrar görüĢülmesini isteyebilir. Encümen, kararında ısrar ederse
karar kesinleĢir. Bu takdirde, Vali, kesinleĢen encümen kararının uygulanmasını durdurur ve idari
yargı mercilerine yürütmeyi durdurma talebi ile birlikte on gün içinde baĢvurur. Ġtiraz DanıĢtay‟ca
en geç altmıĢ gün içinde karara bağlanır.
Ġl Encümeninin görev ve yetkileri 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 26. maddesinde
Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir:
a) Stratejik plân ve yıllık çalıĢma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Ġl Genel
Meclisine görüĢ bildirmek.
b) Yıllık çalıĢma programına alınan iĢlerle ilgili kamulaĢtırma kararlarını almak ve
uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan ve miktarı beĢ milyar Türk Lirasına kadar olan
ihtilafların sulhen halline karar vermek.
g) TaĢınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine iliĢkin kararları uygulamak,
süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h) Belediye sınırları dıĢındaki umuma açık yerlerin açılıĢ ve kapanıĢ saatlerini belirlemek.
i) Vali tarafından havale edilen konularda görüĢ bildirmek.
j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
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Ġl Özel Ġdarelerinde iç ve dıĢ denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
hükümlerine göre yapılır. Denetim, iĢ ve iĢlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans
denetimini kapsar.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi ve 5436 sayılı
Kanunun 15 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Strateji GeliĢtirme
Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği”nde öngörülen düzenleyici ve
denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki her bir kamu idaresinin
oluĢturacağı strateji geliĢtirme birimlerinin stratejik yönetim ve performans yönetimi ile mali
hizmetler kapsamında yürüteceği fonksiyonlar Sivas Ġl Özel Ġdaresinde oluĢturulan Bilgi ĠĢlem
Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

PERFORMANS BĠLGĠLERĠ
TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER
Sivas Ġl Özel Ġdaresi; 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
yayınlanmıĢtır. 2007-2012 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planının da yer alan mahalli
idareler ile ilgili temel politikalar ve öncelikler baĢlıklar itibariyle aĢağıda 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

Bu temel politikalar ve öncelikler doğrultusunda; kaynaklarımızı stratejik bir plan çerçevesinde,
rasyonel paylaĢım ve kullanımını sağlamak suretiyle; kentin geliĢmesine ve kalkınmasına katkıda
bulunmak, ayrıca kır-kent yaĢam kalitesini dengeli olarak yükseltmek önceliğimizdir.
Sivas Ġl Özel Ġdaresi‟nin temel ilkeleri;


Uzmanlığı,deneyimi ve bilgiyi esas almak,



Bütüncül ve etkin hizmet vermede sosyal adalet ve eşitlik,



Kamu kaynaklarını amacına uygun, etkin, ekonomik ve verimli kullanmak,

14



Vatandaş odaklılık, iyi yönetişim, şeffaflık ve güvenirlilik,



Mali disiplini sağlama, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması, kaynakların

etkin kullanımını izleme ve hesap verme sorumluluğu,


Her türlü kamusal faaliyetin yerine getirilmesinde hukukun üstünlüğü,



Paydaşlara hızlı ve kaliteli hizmet sunumu şeklinde özetlenebilir.
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AMAÇ VE HEDEFLER
ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ
KIRSAL KALKINMA
STRATEJĠK AMAÇ 1
Ulusal tarım politikalarını göz önünde bulundurarak, insan sağlığına öncelik veren,
dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir, rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal
kalkınma gerçekleĢtirilmesi amacıyla, kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaĢımla geliĢtirmektir.
Hedef 1.1
Çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi sağlanarak ve kırsal alanda yeni ileri tarım teknik ve
teknolojilerinin kullanımını yaygınlaĢtırıcı tedbirleri alarak, kırsal kesimin gelir seviyesi
artırılacaktır.
Hedef 1.2
Tarımsal verimliliği ve ürün çeĢitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde
sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacaktır.
Hedef 1.3
Tarımsal verimliliğin arttırılması için drenaj, arazi toplulaĢtırma ve tarla içi geliĢtirme
hizmetlerinde etüt çalıĢmaları yapılacaktır.
Hedef 1.4
Erozyon tehlikesi altındaki arazilerde erozyonu önleyici ve toprak ve su dengesini sağlayıcı
tedbirleri alarak, toprak muhafaza çalıĢmalarında bulunulacaktır.
Hedef 1.5
Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı içme suyuna kavuĢturulacak, çevre sağlığı
açısından risk taĢıyan yöreler öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon Ģebekeleri ile atık su
tesislerinin yaygınlaĢtırılması çalıĢmalarına hız verilecektir.
STRATEJĠK AMAÇ 2
Fiziki ve sosyal alt yapı çalıĢmaları, kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet
farklılıklarını azaltan, çağdaĢ yaĢamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine cevap
veren bir anlayıĢla yürütülecektir.
Hedef 2.1
Tüm köy yolları, her mevsim emniyetli bir Ģekilde ulaĢılabilen, köy yolu standardına uygun
biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaĢım sorunu çözülecektir.
Hedef 2.2
Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan araç,
gereç, makine ve ekipmanlar temin edilerek bunların bakım-onarım ve ikmalleri yapılacaktır.
Hedef 2.3
Gıda güvenliği ve gıda güvenirliliği, içme, kullanma ve sulama suları konularında tahlil ve analiz
laboratuarlarının alet ve ekipmanlarının günümüz Ģartlarına göre yenilenerek, referans laboratuar
haline getirilmeleri sağlanacaktır.
Hedef 2.4
Meyve üretiminde, hastalık ve zararlılarla zamanında ve daha etkili mücadele edebilmek amacıyla
gerekli alt yapının oluĢturulması sağlanacaktır.
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STRATEJĠK AMAÇ 3
Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek
biçimde, verim ve kalite artıĢını sağlayıcı tedbirler alarak, yaygınlaĢtırmak ve çeĢitlendirmektir.
Hedef 3.1
Tarım iĢletmelerinde optimum büyüklükte iĢletmeler oluĢturulması teĢvik edilecek ve her ilçenin
arazi yapısı dikkate alınarak ürün planlaması çalıĢmalarında bulunulacaktır.
Hedef 3.2
Damlama sulama sistemlerinin yaygınlaĢtırılması sağlanacaktır.
Hedef 3.3
Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini
denetim hizmetleri yoluyla azaltılacak; bu kapsamda alınacak önlemlere ilave olarak gübre, ilaç
ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının
yaygınlaĢtırılması sağlanacak ve bitkisel üretimde sertifikalı tohumluk ve fidan kullanımı
yaygınlaĢtırılacaktır.
Hedef 3.4
Ekolojik Ģartları uygun olan bölgelerde baĢlatılan organik tarım üretimi yaygınlaĢtırılacaktır.
Hedef 3.5
Bitkisel üretimde yöresel potansiyeli bulunan ürünlerin yetiĢtirilmesi teĢvik edilecektir.
Hedef 3.6
Gıda üretim ve tüketim yerlerinde gıda güvenliği ve güvenirliliğinin sağlanmasına yönelik gerekli
tedbirler alınacaktır.
Hedef 3.7
Üretimi yöresel önem arz eden özellikle Zara bölgesine ait bal ve Akıncılar yöresine ait kavun
olmak üzere bitkisel ürünlerin tescilinin yapılması sağlanarak, gen kaynakları korunacaktır.
STRATEJĠK AMAÇ 4
Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimini geliĢtirerek, yetiĢtiricinin gelir seviyesini
yükseltmektir.
Hedef 4.1
Hayvancılığın geliĢtirilmesi için, mevcut hayvan varlığının genetik yönden üstün verimli
hayvanların spermleri ile tohumlanması çalıĢmaları sonucunda kültür melezi sığır sayısı her yıl
yüzde 10 artırılarak, yerli ırkları ıslahı sağlanacaktır.
Hedef 4.2
Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak ve hastalık ve zararlılarıyla
mücadele edilerek, sağlıklı üretimin artması gerçekleĢtirilecektir.
Hedef 4.3
Yem bitkileri üretiminin artırılması ve geliĢtirilmesi ile mera ıslah çalıĢmalarına ağırlık
verilecektir.
Hedef 4.4
Ġl genelinde küçük kapasiteli iĢletmeler bazında yapılan kültür hayvancılığı alanında uygun
teknikle çalıĢan, kontrollü üretim yapan, hastalıktan ari ve optimum büyüklükte hayvancılık
iĢletmelerinin oluĢturulması teĢvik edilecektir.
Hedef 4.5
Sürdürülebilir kullanım ilkesi çerçevesinde su kaynakları korunacaktır.
Hedef 4.6
Sağlıklı arı ve arı ürünleri üretilmesi için arıcılık yapan üreticilerin üretimle ilgili faaliyetleri
desteklenerek, arıcılığın geliĢtirilmesi sağlanacaktır.
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Hedef 4.7
BaĢta Kangal köpeği olmak üzere, nesli tükenmekte olan ve ırk özellikleri bakımından
deformasyon tehlikesi ile karĢı karĢıya kalan hayvan ırklarının, saf gen kaynağı olarak korunması,
üretilmesi ve yaygınlaĢtırılması sağlanacaktır.

SOSYAL REFAHIN ARTIRILMASI
STRATEJĠK AMAÇ 5
Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaĢ yaĢamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent
arasındaki hizmet farklılıklarını azaltıcı, ulaĢılabilir, verimli ve kaliteli bir sağlık hizmeti
sunmaktır.
Hedef 5.1
Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanımına
destek verilecektir.
Hedef 5.2
Ġl merkezindeki hastanelere yığılmaları önlemek ve hizmetin ulaĢılabilirliğini artırmak amacıyla,
belirlenen ilçe devlet hastanelerinin tıbbi donanım eksiklikleri giderilip, daha verimli çalıĢmaları
yoluyla sağlık hizmet kalitesi yükseltilecektir..
Hedef 5.3
Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilerek, bu hizmetlerin temel sağlık hizmetleriyle birlikte
yaygın, sürekli ve etkili bir Ģekilde sunulması sağlanacaktır.
STRATEJĠK AMAÇ 6
Eğitimde fırsat eĢitliği yaratmak, ilk ve ortaöğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için
altyapı yatırımlarını artırmaktır.
Hedef 6.1
Okuma yazma oranının yüzde 100 seviyesine yükseltmek, il ve ilçe merkezlerinde sınıf
mevcutlarını 30 öğrencinin altına çekmek için ilköğretim kurumlarında yeni derslikler
yaptırılacak ve mevcut altyapının standardı yükseltilecektir.
Hedef 6.2
Okul yapılması amacıyla, il ve ilçe merkezlerinde bulunan özel ve tüzel kiĢilere ait arazilerin bir
program dâhilinde kamulaĢtırılması yapılacaktır.
Hedef 6.3
Ortaöğretim kurumlarında eğitim düzeyini yükseltmek, öğrenimde fırsat eĢitliği sağlamak amacı
ile yeni derslikler yaptırılacak ve mevcut altyapının standardı yükseltilecektir.
Hedef 6.4
Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal geliĢmelerinin sağlanabilmesi amacıyla
okul öncesi eğitime yönelik okul yapımına hız verilecektir.
STRATEJĠK AMAÇ 7
Spor alt yapısının il genelinde dengeli dağılımı sağlanarak, halka, özellikle gençlere
yönelik spor hizmetlerini yaygınlaĢtırmak, sporu halkın vazgeçilmez tutkusu ve yaĢam biçimi
haline getirmektir.
Hedef 7.1
Kentte ve kırda yaĢayan tüm yaĢ gruplarından insanların amatör ya da profesyonel spor yapmasını
sağlamak için gerekli alt yapı çalıĢmaları yapılacaktır.
Hedef 7.2
Ġlimizde baĢarılı sporcuların yetiĢmesi, sporun yaygınlaĢması için her türlü destek sağlanacaktır.

18

STRATEJĠK AMAÇ 8
Gelirleri ve/veya sermaye birikimleri yetersiz küçük giriĢimcilerin ve dezavantajlı
grupların, mesleki, sanatsal birikimlerini ve yeteneklerini, gelirlerini artırıcı faaliyetlere kanalize
etmek amacıyla mikro kredilerle desteklenmesini sağlamak ve iĢsizliğin azaltılmasına katkıda
bulunmaktır.
Hedef 8.1
Hedef kitlenin gelirlerini artırmak ve iĢsizliği azaltmak için yöresel potansiyeli bulunan turizm,
tarım, Sivas el sanatları, hayvancılık, dokumacılık ve Sivas halıcılığı gibi alanlardaki giriĢimler
desteklenecektir.
Hedef 8.2
Hedef kitlenin küçük sermaye gerektiren gelir artırıcı faaliyetlerini desteklemek amacıyla projeler
üretilecek, gerçekleĢtirilmesi istenen projelerin tanıtımı yapılacaktır.
Hedef 8.3
Nakil sonucu gerçekleĢtirilecek faaliyetlerden etkilenecek köylüler mikro krediler yoluyla
desteklenecektir.
STRATEJĠK AMAÇ 9
Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kiĢi ve gruplara etkin sosyal koruma
sağlanması amacıyla, ilgili uluslar arası kuruluĢların proje, finansman yardımı gibi olanaklarından
da yararlanılarak, sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine, yaygın, etkili ve sürekli bir Ģekilde
ulaĢtırılmasını sağlamak, değiĢen toplum yapısı ile oluĢabilecek sosyal sorunlara karĢı yeni hizmet
modelleri geliĢtirmektir.
Hedef 9.1
Ekonomik, sosyal ve sağlık yönünden yoksulluk içinde bulunan dezavantajlı kiĢi ve grupların
(yoksullar, yaĢlılar, kadınlar, zihinsel ve bedensel engelliler, kimsesizler ve sokakta yaĢayan –
çalıĢan çocuklar) kimlik bilgileri, adresleri ve dezavantaj durumları ve gereksinimleri belirlenerek,
gerekli yardımlar yapılacaktır.
Hedef 9.2
Ekonomik yoksunluk içinde bulunan kiĢi ve ailelerin çocuklarının, çocuk yuvası ve yetiĢtirme
yurdu gibi kurumsal bakım hizmeti alarak ailelerinden ayrılmaları yerine, aileleri ile birlikte
yaĢayabilmelerini sağlayıcı alternatif koruyucu-önleyici tedbirler alınacaktır.
Hedef 9.3
YaĢadıkları psiko-sosyal travmalar sonucu hakkında korunma kararı alınarak, kurum bakımında
olan korunmaya muhtaç çocuklar için kurum bakımı yerine alternatif bakım hizmetlerinin
iĢlevselliği arttırılacaktır.
Hedef 9.4
Sokakta yaĢayan ve/veya çalıĢan çocukların korunma ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanarak
içinde bulundukları topluma yeniden entegrasyonlarının sağlanması ile ilgili önlemler alınacaktır.
Hedef 9.5
Engellilere yönelik hizmetlerin daha etkili ve iĢlevsel planlanması sağlanarak, toplumla
entegrasyonlarını kolaylaĢtırıcı önlemler alınacaktır.
Hedef 9.6
Eğitim ve sağlık alanlarının yanı sıra, hayırseverlerin yardım yapabilecekleri diğer alanların
tespitine yönelik çalıĢmalar yapılacaktır.
STRATEJĠK AMAÇ 10
Ġldeki kültür ve sanat faaliyetlerine her türlü destek sağlanarak, ilin sosyal, kültürel ve
sanat yaĢamını çeĢitlendirmek ve zenginleĢtirmektir.
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Hedef 10.1
Kültürel varlıklarımızın tespiti yapılarak, halkımız tarafından tanınması ve yararlanması
sağlanacaktır.
Hedef 10.2
Ġl Özel Ġdaresinin katkılarıyla gerçekleĢtirilen ilçe ve kasabalardaki yerel festivaller birleĢtirilerek,
ilin tamamını kapsayan, ulusal ve uluslar arası alanda daha etkin ve tanıtıcı festivaller yapılması
sağlanacaktır.
Hedef 10.3
Halkın kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımını sağlamak amacıyla konser, tiyatro, vb.
etkinlikler desteklenecek, bu faaliyetlerin sayısının artırılması teĢvik edilecektir.

TURĠZMĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ VE
JEOTERMAL KAYNAKLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
STRATEJĠK AMAÇ 11
Ġlimizdeki yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini
geliĢtirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak ve
sürdürülebilir kullanımla yılın her mevsiminde turizme hizmet verilmesini sağlamaktır.
Hedef 11.1
Ġlimizin turizm değerlerini (tarihi ve doğal) ulusal ve uluslar arası alanda tanıtmak amacıyla,
belediyelerin, sivil toplum kuruluĢlarının, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile
ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürütülecektir.
Hedef 11.2
Ġlimize gelen turistlere ISO (Organization for International Standards-Uluslar Arası Standartlar
Kurumu) standartlarında hizmet verebilmek için Tur Operatörlüğü, Turizm Acenteliği ve Turizm
Rehberliği faaliyetleri geliĢtirilip yeterli hale getirilerek, turizm belgeli otel ve restoranlar ile
turizm seyahat acenteleri etkin bir Ģekilde denetlenecektir.
Hedef 11.3
Turistlerin harcama düzeyini artırabilmek için satın alabilecekleri ürünlerin üretilmesi,
çeĢitlendirilmesi ve pazarlanması faaliyetlerine destek sağlanacaktır.
Hedef 11.4
Tarihi önem arz eden ve koruma altına alınan tescilli yapıların turizme kazandırılması için rolove
ve restorasyonları yapılarak; gelecek kuĢaklara aktarılması sağlanacaktır.
Hedef 11.5
Hitit döneminde kalan ve Altınyayla ilçesinde bulunan Sarissa Antik kentinde devam eden
kazılara destek vermek ve bu önemli ören yerinin ziyarete açılması sağlanacaktır.
Hedef 11.6
Sağlık turizmi potansiyeli yüksek olan ve dünyada eĢi bulunmayan Kangal Balıklı Kaplıcasının
yanı sıra sıcak ve soğuk çermik gibi diğer termal kaynaklarımızın Dünya çapında bir turizm
merkezi olmasını sağlamak için bu kaplıca bölgelerine termal turizme yönelik Kür Merkezleri ve
lüks konaklama mekanlarının oluĢturulmasına destek verilecektir.
Hedef 11.7
Alternatif turizm alanlarından turizm amaçlı sportif faaliyetlere öncelik verilecek, bu kapsamda
rafting ve kano-su sporları, kamp turizmi, vb. alanların altyapı çalıĢmalarına destek verilerek
turizme açılmaları sağlanacaktır.
Hedef 11.8
Ġlimizin kuzey bölgesinde yer alan ve tipik Karadeniz iklimi ve coğrafi koĢullarını barındıran
ilçelerimizde yayla turizmini geliĢtirmek amacıyla, baĢta Koyulhisar Eğriçimen yaylası olmak
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üzere bu bölgede yer alan diğer yaylaların alt yapılarının tamamlanmasına destek verilerek
turizme açılmaları sağlanacaktır.
STRATEJĠK AMAÇ 12
Ġlimizdeki doğal ve kültürel varlıklar ile özellikle uluslar arası alanda tanınan ve UNESCO
tarafından Dünya Miras Listesine alınan Divriği Ulu Camii ve DarüĢĢifasının rolöve ve
restorasyonunu tamamlayarak Divriği ilçesine hazırlanacak turizm projeleri ile (Safranbolu
Örneği) ve Ġlçeyi turizm merkezi haline dönüĢtürmek.
Hedef 12.1
Sivas kent merkezinde yer alan Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait tescilli tarihi eserlerin
restorasyonlarının ve bakıma ihtiyaç duyan eserlerin bakımları yapılarak hayata kazandırılmasını
sağlamak. Bu amaçla tarihi eserlerin tümünün envanteri ve mevcut durumları ile restorasyon
projelerinin 2012 yılı sonuna kadar tamamlanmasını sağlamak.
Hedef 12.2
Hititlerin kutsal kenti sayılan Sarissa Antik Kentinde sürdürülen kazı çalıĢmalarına ağırlık ve
destek verilerek Sarissa ören yeri kültürel varlık olarak korunarak ortaya çıkartılacak ve ulusal
ve uluslar arası alanda tanıtımı yapılarak turizme kazandırılması sağlanacaktır.
Hedef 12.3
Arkeolojik eserlerin sergileneceği, iç ve dıĢ turistlerin, market, kafe, dinlenme vb. ihtiyaçlarının
karĢılanabileceği ve yöresel ürünlerin sergilenebileceği ve satılabileceği alanları da kapsayan ve
Sivas Ġl Merkezinde yer alan Sivas Arkeoloji müzesinin bu alandaki alt yapısının tamamlanması
sağlanılacaktır.
Hedef 12.4
Tarihi eserleri koruma amaçlı imar planı hazırlanarak turizm alanlarının potansiyelini belirlemek
amacıyla, özelliklerine göre öncelikli olanlar tespit edilerek Tarihi Eserleri Koruma Amaçlı
Master Planları yapılacaktır.
Hedef 12.5
2012 yılından itibaren üç yıllık sürede, Ġlimizdeki 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı olarak
koruma altına alınan tescilli yerlerden öncelikli olanların kamulaĢtırılması yapılacaktır.
Hedef 12.6
Ġlimizde bulunan ve sivil mimari özelliği taĢıyan tescilli eserlerin onarımı için eserlerin sahipleri
ve ilgili kurumların iĢbirliği ile, onarım ve tanıtımları yapılacaktır.
STRATEJĠK AMAÇ 13
Jeotermal enerji kaynaklarını enerji, ısınma, seracılık, sağlık turizmi, CO2 üretimi gibi
alanlarda, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir entegre iĢletme yönetimi ilkesi çerçevesinde
kullanılmasını sağlamaktır.
Hedef 13.1
Jeotermal enerji kaynaklarının enerji, ısınma, seracılık, sağlık turizmi, CO2 üretimi gibi alanlarda,
çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir entegre iĢletme yönetimi ilkesi çerçevesinde kullanılması
amacıyla, Jeotermal su potansiyeli, efektif kullanım alanları ve yerleri ile alternatif enerjiyle
karĢılaĢtırmalı maliyet-yarar hesapları ve Kaplıca kaynaklarına etkilerini de içeren mastır planı
2012 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.
Hedef 13.2
Hazırlanan mastır plan doğrultusunda Jeotermal enerji kaynaklarının kullanımına iliĢkin projeler
2012 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.
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ÇEVRESEL VE MEKÂNSAL GELĠġME
STRATEJĠK AMAÇ 14
Çevre ile ilgili veri ve bilgi iletiĢim sistemleri oluĢturmak, çevrenin korunması ve
iyileĢtirilmesine yönelik tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle ilin çevre ve yaĢam standartlarını
yükseltmektir.
Hedef 14.1
Çevreye iliĢkin veri ve bilgi iĢletim sistemleri oluĢturulacak, çevre izleme ve ölçüm altyapısı
geliĢtirilecek, ilin çevre envanteri ve istatistik bilgileri içeren veri tabanı hazırlanacaktır.
Hedef 14.2
Ġçme ve kullanma sularının ve kalitesinin tespit edilmesi ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla,
yeraltı ve yerüstü içme suyu kaynakları ile sulama suyu olarak kullanılacak akarsu ve göllerde
gerekli ölçüm ve analizler yapılacaktır.
Hedef 14.3
Nehir ve göller ile sulama suyu, yeraltı ve yer üstü sulama suyundaki kirlenmenin önlenmesi ve su
kalitesinin artırılması için gerekli önlemler alınacak, projeler geliĢtirilecek ve uygulanan
projelerin devamı sağlanacaktır.
Hedef 14.4
Ġdaremiz yetki alanı içerisindeki yerleĢim yerlerinde „katı atık depolama alanları, katı atık
miktarları ve özellikleri tespit edilecektir.
Hedef 14.5
Toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi amacıyla ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve
rehabilitasyon çalıĢmaları yapılacak ve ağaçlandırma çalıĢmaları yapılırken ekonomik gelir
getirebilecek türlerin dikimine öncelik verilecek, yerleĢim birimlerinin ihtiyacı olan mesire alanı
ve aktif yeĢil alanların miktarı artırılacaktır.
Hedef 14.6
Kum ve taĢ ocaklarının yer seçimi ve iĢletilmesinde bilimsel ölçütlere göre hazırlanmıĢ çevresel
etki değerlendirme raporları esas alınarak, gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Hedef 14.7
Ġdaremizin yetki alanları içerisinde çevreye olumsuz etki yapabilecek mevcut tesis ve iĢletmelerin
faaliyetleri incelenecek ve tespit edilen olumsuzlukları giderici yaptırımlar uygulanacaktır.
STRATEJĠK AMAÇ 15
Ġl genelinde mekânsal geliĢmeyi yönlendirecek, yaĢam kalitesini yükseltecek ve
uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını sağlamaktır.
Hedef 15.1
Ġl genelini kapsayan 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 2012 yılı sonuna kadar
tamamlanacaktır.
Hedef 15.2
Üst ölçekli planlara uygun biçimde nakil ve toplulaĢtırmaları da kapsayacak uygulama imar
planları hazırlanarak, yapılaĢmanın planlı olarak gerçekleĢmesi sağlanacaktır.
Hedef 15.3
Dağınık ve kaçak yapılaĢmaların engellenmesi ile yapılaĢmada mimari estetiğe ve yerel mimari
özelliklere özen gösterilmesi sağlanacaktır.
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STRATEJĠK AMAÇ 16
Ġlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlerin yol açacağı can ve mal kayıplarını en
aza indirmek için afet bilinci, teknik bilgi, donanım ve koordinasyonun kent kültüründe alt
yapısını hazırlamaktır.
Hedef 16.1
Ġdaremiz görev alanına giren kamu binalarının yeterli afet güvenliğine kavuĢturulması için gerekli
çalıĢmalar tamamlanacaktır.

KURUMSAL YENĠDEN YAPILANMA
ve
KURUMSAL YAPININ GELĠġTĠRĠLMESĠ
STRATEJĠK AMAÇ 17
Sivas Ġl Özel Ġdaresinin, Mahalli Ġdareler Reformu kapsamında yer alan mevzuata uygun
biçimde yeniden yapılandırmak ve bu doğrultuda, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak
kullanımında diğer resmi ve özel kurumlarla iĢbirliği ve koordinasyon içerisinde, toplumun görüĢ
ve katkılarına açık, katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayıĢla hizmet sunmayı özümsemiĢ,
iĢlevsel, rasyonel ve çağdaĢ bir yönetsel yapı oluĢturmaktır.
Hedef 17.1
Ġdaremiz çalıĢanlarına, öncelikle, oluĢturulacak yeni kurumsal yapının etkinliğini ve yerinden
yönetim anlayıĢının güçlendirilmesini sağlamaya yönelik olmak üzere hizmet içi eğitim verilecek
ve hizmet içi eğitimde süreklilik sağlanacaktır.
Hedef 17.2
Ġdarenin organizasyon yapısı ana hizmet, danıĢma ve denetim ile yardımcı hizmet birimlerinden
oluĢturulacaktır
Hedef 17.3
Yeniden yapılandırılarak faaliyetleri ve personel sayısı önemli ölçüde artan Ġdaremizde
kurumsallaĢmanın sağlanması amacıyla katılımcı bir anlayıĢla yeni bir kurum kültürü
oluĢturulacaktır.
Hedef 17.4
Ġldeki yerel hizmetlerin etkili ve verimli biçimde planlanması, uygulanması ve sunulmasında
zorunlu olan kurumlar arası iĢbirliği ve koordinasyon katılımcılık, saydamlık ve hesap verebilirlik
ilkeleri göz önünde bulundurularak güçlendirilecektir.
Hedef 17.5
Ġl hizmetlerinin yürütülmesinde etkinliği sağlamak için ilin tüm envanter ve bilgilerinin
toplanacağı ve bu verilerin analizinin yapılacağı bir merkez oluĢturulacaktır.
STRATEJĠK AMAÇ 18
Personelin, norm kadro çalıĢmaları çerçevesinde performans, kariyer ve liyakatine göre
istihdamı sağlanarak, özlük hakları iyileĢtirilmek suretiyle iĢ verimliliği ile çalıĢma ve yaĢama
standartlarını yükseltmektir.
Hedef 18.1
Norm kadro esaslarına göre, ilin yerel özelliklerini de gözeten, personel planlaması yapılacaktır.
Hedef 18.2
Personelin verimliliğini artırmaya ve çalıĢma koĢullarını iyileĢtirmeye yönelik mekânsal ve teknik
donanıma sahip olmaları imkânı sağlanacaktır.
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Hedef 18.3
Personelin performansını arttırmaya yönelik teĢvik mekanizmaları geliĢtirilecektir.

FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
Bu bölümde, Sivas Ġl Özel Ġdaresinin Ana ve Yardımcı Hizmet Birimlerinin yürüttüğü
temel faaliyetler birim bazında yer almaktadır.
Ġl Özel Ġdaresi ÇalıĢma Esasları ve Birimlerin Görev Tanımları 03.04.2006 tarihli Ġl Özel
Ġdaresi Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına ĠliĢkin Esaslarına göre ihdas edilen 9 birim
müdürlüğüne göre yayınlanmıĢtı ancak 10.06.2007 Tarihinde yayınlanan Norm Kadro Ġlke ve
Standartları Esaslarına göre Sivas Ġl Özel Ġdaresinin birim müdürlük sayısı 14 olarak belirlenmiĢ
ve Ġl Genel Meclisi kararıyla da yeniden belirlenen birim müdürlüklerinin görevlerinin yeniden
tanımlanmasına gerek görülmüĢtür.Bu nedenle aĢağıda belirtilen görevler itibariyle birim
müdürlüklerinin görev tanımlamaları Ģu Ģekildedir.
ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI
GENEL SEKRETER
25.11.2006 tarih ve 7784 sayılı Ġl Özel Ġdaresi ÇalıĢma Esasları ve Birimlerin Görev
Tanımlarında belirtilen görevleri yürütmek.
Ġl Özel Ġdaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il
genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve
yıllık çalıĢma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluĢlarına
gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Genel sekreter belirtilen bu
hizmetlerin yürütülmesinden valiye karĢı sorumludur.
GENEL SEKRETER YARDIMCILARI
Genel Sekreter yardımcıları, Ġl Özel Ġdaresi birimlerinin iĢlerinin etkinlik ve verimlilik
ilkelerine göre yürütülmesini sağlar ve bu amaçla bağlı birimleri denetler. Genel Sekreter
yardımcıları yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Valiye ve Genel Sekretere karĢı
sorumlu olup aĢağıdaki görevleri yapar.
a) Kamu Ġhale Kanununa göre yapılan ihalelerde Ġhale Komisyonu baĢkanlığını yapmak.
b) Birim Müdürlüklerinde görevli Memur ve iĢçi personelin günlük mazeret, yıllık, mazeret,
sağlık refakat, ücretsiz izin onaylamak.
c) Vali veya Genel Sekreter onayından geçmiĢ iĢlem ve kararların ilgili mercilere gönderilmesine
veya tebliğine iliĢkin yazıları imzalamak.
d) Birim Müdürleri dıĢında kalan personel hakkındaki Ģikayet dilekçelerinin kabulü ve gereğini
yerine getirmek.
e) Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili bildirge yazıĢmaları, Emanet hesaplarda
bulunan kesintilerle ilgili kurum veya kuruluĢlarla yazıĢmaları yapmak,
f) Muayene ve kabul komisyonu kararlarını tasdik etmek.
g) 167, 1380, 2559, 3213, 1593, 5272 ve 5302 sayılı kanunlarla verilen ve tahakkuka bağlanarak
tahsil edilmesi gereken Ġl Özel Ġdaresi gelirleri için gerekli yazıĢmaları yapmak.
h) Özel Ġdareye ait olup, kiraya verilen taĢınmaz malların kira bedellerinin, kira Ģartnamesi ve
sözleĢmesine göre tahsili için kiracılarla gerekli yazıĢmaları yapmak
ı) Özel Ġdare taĢınmaz mallarının iĢgali halinde, tahakkuk edecek Ecri misil‟in takip ve tahsilini
sağlamak için gerekli yazıĢmaları yapmak,
i) Her türlü idari para cezalarının takip ve tahsili için gerekli yazıĢmaları yapmak,
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j) Aylık miatlı yazıların ilgili kurumlara yazılması.
k) ĠĢçi GiriĢ ve ÇıkıĢ bildirgeleri ile ilgili kurumlarla rutin yazıĢmaları yapmak.
l) ĠĢ Kurumu ile ilgili miatlı yazıĢmalar yapmak.
m) Ġl Özel Ġdaresine ait taĢıtların il içi görevlendirmelerini yapmak.
n) Yıllık teftiĢ programlarını teftiĢ inceleme, araĢtırma ve soruĢturmasını yapmak,
o) Devlet Memurlarının Ģikayet ve müracaatlarını devlet Memurları ġikayet ve Müracaatları
Yönetmeliğine uygun olarak yapılmasını sağlamak,
ö) Personele verilecek disiplin cezası ile ilgili iĢlemleri yapmak,
p) Köy Muhtarları ve Köy Halkı tarafından köyleri ile ilgili yatırım talepleri yazıĢmaları yapmak.
r) 3194 Sayılı Kanun gereği Köy Muhtarlıkları ve Köy Halkı ile ilgili yazıĢmalar.
s) Vali ve Genel Sekreterce verilen diğer görevleri yapmak.

Genel Sekreterlik Bütçe Bilgileri
Ödenek Türleri Ġtibariyle Harcamalar

2012 (TL)

01- Personel Giderleri
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04- Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler

440.000
3.521.537

05- Cari Transferler

TOPLAM

3.961.537

BĠRĠM MÜDÜRLERĠNĠN ORTAK GÖREVLERĠ
a) Ġl Özel Ġdaresi Bütçe sistemine göre 5018 sayılı Kanuna göre Birim Müdürlüğünün Harcama
Yetkilisi olarak görev yapmak, birimi ile ilgili bir GerçekleĢtirme Görevlisi belirlenecektir.
b) Birim Müdürlüklerine yazılan yazıları imzalamak.
c) Müdürlüğünde görevli Memur ve ĠĢçi Personelin hasta sevk kağıtlarını imzalamak.
d) Ġdarece yapılacak olan ihaleler için hazırlanan teknik ve idari Ģartnameyi onaylamak.
e) Vali ve Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
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1 – BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ
A) Bilgi ĠĢlem Hizmetleri
B) ARGE, Stratejik Plan, Performans Planı, Ġstatistik Rapor Hizmetleri
C) Basın ve Halkla ĠliĢkiler Hizmetleri
D) BĠMER (BaĢbakanlık ĠletiĢim Hizmetleri) Hizmetleri
A) Bilgi ĠĢlem Hizmetleri
Ġlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda;
a) Ġl Özel Ġdaresinin tüm Bilgi ĠĢlem faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve
koordinasyonunu sağlamak.
b) Ġl Özel Ġdaresinin tüm birimlerinin bilgisayar ortamında yürütecekleri faaliyetlere yönelik
gerekli eğitim ve teknik destek vermek.
c) Ġdare birimleri arasında ağ, yapısal kablolama ve Internet kurulumunu yapmak.
d) Bilgisayar iĢletim sistemlerinin ve paket programlarının kurulmasını sağlamak.
e) Ġdarenin web sayfasını yapmak veya yaptırmak, güncellemek.
f) e-devlet projesi kapsamında yapılacak iĢ ve iĢlemlerin kontrolü ve yürütülmesini sağlamak.
g) Ġdarenin tüm birimlerinde yürütülen iĢ ve iĢlemler ile ilgili istatistik verileri hazırlamak
çıkarmak ve bunları yayınlamak.
h) Ġdarenin tüm birimlerinin biliĢim teknolojisine ait her türlü malzeme, program ve sistem
kurulumlarının satın alınması; Ģartname ve ihalelerin hazırlanması, bakım, onarım ve güncelleme
sözleĢmelerini yapmak.
i) Ġdare ve bağlı birimlerine ait biliĢim hizmetleri uygulamalarının sistem analizi ve ihtiyaç
planlamalarını yapmak.
j) BiliĢim teknolojilerinde ki geliĢmelere paralel olarak bilgi iĢlem sisteminin geliĢtirilmesi için
çalıĢmalar yapmak.
k) Bilgisayardaki veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak önlemler almak, aldırmak.
l) Internet ve e-posta servislerinin yönetimi yönlendirilmesini sağlamak.
m) Ġdarenin 15, 30 ve 60 dakikalık brifinglerini, sunuĢlarını hazırlamak.
n) Yetkili birim müdürünce verilecek diğer iĢ ve iĢlemleri yapmak.
B) ARGE, Stratejik Plan, Performans Planı, Ġstatistik Rapor Hizmetleri
Ġlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda;
a) Yasal mevzuat, planlar projeler ve çalıĢma programı çerçevesinde Ġl Özel Ġdaresi‟nin hizmet
politikasının belirlenmesi için gerekli araĢtırmalar yapmak ve elde edilen sonuçları kapsamlı bir
rapor haline getirmek.
b) Sivas halkının idareden beklentileri ve istekleri ile halihazır durumlarının belirlenmesi için
kamuoyu araĢtırmaları yapmak.
c) Ġdari hizmetlerin izlenmesi ve ortaya çıkan aksaklıkların nedenleri ve bu konularda gerekli
önlemlerin belirlenmesi hususunda çalıĢmalar yapmak ve yaptırmak.
d) Hizmetlerin geliĢtirilmesi, etkinlik ve verimliliğin artırılması ve yeni hizmet yöntemlerinin
uygulanması konusunda gerekli araĢtırmaları yapmak ve yaptırmak.
e) Ġdare kaynaklarının artırılması amacı ile gerekli araĢtırmaları yapmak veya yaptırmak.
f) AraĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerini sürdürürken, Ġl Özel Ġdaresi Hizmet Birimleri, Üniversite,
Sivil Toplum KuruluĢları ile ortak çalıĢmalar yapmak üzere iĢbirliği sağlamak.
g) Yerel Yönetimler, Personel Yönetimi, AraĢtırma-GeliĢtirme vb. konularda kitapları, süreli ve
süresiz yayınları toplayarak Ġl Özel Ġdaresi birimlerinin ve araĢtırıcıların kullanımına sunmak.
h) Ġdarenin stratejik planını ve plan revizesini yapmak, gereğinde danıĢmanlık hizmeti almak.
i) Ġdarenin performans planını hazırlamak, gereğinde danıĢmanlık hizmeti almak, performans
ölçümleri ile ilgili olarak ilgili birimlerle ortaklaĢa raporlar hazırlayarak ilgili makamlara sunmak.
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j) Ġdarenin yatırım programını hazırlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık faaliyet raporu
hazırlamak.
k) Servisin görev alanına giren/girebilecek ilgili diğer iĢlemleri ve yazıĢmaları yapmak.
l) Servisin yazıĢma iĢ ve iĢlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan
arĢiv hükümlerinin uygulanması her an denetime / teftiĢe hazır halde tutulması.
m) Yetkili birim müdürünce verilecek diğer iĢ ve iĢlemleri yapmak.
C) Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Hizmetleri
Ġlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda;
a) Ġl Özel Ġdaresinin tüm faaliyet ve etkinlikleriyle, her türlü yatırım projeleri ile halka
yakınlaĢmasını sağlamak. Bu amaçla yapılan faaliyetleri ve yatırımları halka etkili bir Ģekilde
duyurmak, Ġdarenin tanıtım ve iletiĢim etkinliklerini baĢarı ile gerçekleĢtirmek.
b) Ġl Özel Ġdaresinin görsel, yazılı basın ve yayın kuruluĢları ile arasındaki iliĢkileri sağlamak.
c) KöĢe yazıları, fotoğraflar ve basın yoluyla halkın yapmıĢ olduğu istek ve Ģikayetleri kupür
halinde çoğaltmak ve bunları ilgili makam ve birimlere bildirmek.
d) Ġl Özel Ġdaresinin etkinlikleri ve çalıĢmalarının fotoğraf ve film olarak kaydedilmesini
sağlamak ve arĢivlemek.
e) Ġl Özel Ġdaresine ait alanlarda yapılacak video çekim izinleri ile ilgili iĢlemleri yürütmek.
f) Uygun görülen yayınlar ile haber ve duyuru bültenlerinin basımı ve dağıtılmasını sağlamak.
g) Ġl özel Ġdaresine ait web sitesine girecek bilgileri derlemek, Bilgi ĠĢlem servisine vermek, web
sitesinin güncellenmesini takip etmek
h) Ġl Özel Ġdaresinin Resmi Gazete ve ihtiyaç duyulan diğer resmi kurum yayınları ile yerel,
ulusal, günlük haftalık, aylık gazete ve dergilere abone olmak.
i) Sivas halkının idareden beklentileri ve isteklerinin belirlenmesi için kamuoyu araĢtırması
yapmak veya yaptırmak.
j) Ġl Özel Ġdaresinin tanınırlığını artırmak üzere çeĢitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek
k) Ġl Özel Ġdaresinin görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren ulusal ve uluslar arası
teĢekkül ve organizasyonlara üye ve kurucu üye olma yönünde Ġl Genel Meclisinin kararına bağlı
olarak gerekli iĢ ve iĢlemleri yapmak.
l) Yurt içi ve yurt dıĢındaki mahalli idareler ve diğer özel kurum, kuruluĢlarla ilgili iĢ ve iĢlemleri
yürütmek.
m) Ġl Özel Ġdaresinin yabancı ziyaretçiler, dıĢ geziler ve dıĢ iliĢkiler alanında yapılacak iĢ ve
iĢlemleri yürütmek.
n) Her yıl sonunda yazılı ve görsel basında Ġl Özel Ġdaresine ait haberlerin tümünü içeren CD ve
basılı yayın hazırlamak, dağıtımını yapmak.
o) Ġl Özel Ġdaresi çalıĢma sonuçlarının kamuoyuna yansıtılması amacı ile Vali veya Genel
Sekreter tarafından yapılacak olan basın toplantısına esas olmak üzere ilgili birimlerle koordine
kurarak basın bültenlerini hazırlamak.
p) Üç aylık dönemlerde hazırlanan Sivas Ġl Özel Ġdaresi Haber Bülteni‟nde yer alacak haber, köĢe
yazısı, görsel materyal v.b. doneleri hazırlayarak Bilgi ĠĢlem Sevisince koordineli çalıĢıp haber
bülteninin yayımını sağlamak.
q)Yetkili Birim Müdürünce verilecek diğer iĢ ve iĢlemleri yapmak.
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D) BĠMER (BaĢbakanlık ĠletiĢim Hizmetleri) Hizmetleri
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 27/4/2004 tarihli ve 25445 sayılı Resmi
Gazete‟de yayımlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmeliğin hükümlerinin doğrultusunda;
a) Bilgi edinme hizmetlerinin içerdiği tüm konuları elektronik ortama taĢıyarak Bilgi ĠĢlem
Birimi ile koordineli olarak Ġdarenin Web Sitesinde yer almasın sağlamak.
b) Elektronik posta yoluyla yapılacak baĢvurular için, kullanılan elektronik posta adresinin
takibini ve yönetimini sağlamak.
c) Ġdaremizde mevcut olan ve bilgi edinme baĢvurusuna konu olabilecek bütün bilgi veya
belgeleri, bilgi edinme hakkının kullanımını kolaylaĢtıracak Ģekilde tasnif etmek.
d) Bilgi iletiĢim teknolojilerini kullanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunulması öngörülen
bilgi ve belgelerin sürekli güncel halde sunulması sağlamak amacı ile takip etmek.
e) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 27/4/2004 tarihli ve 25445 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmeliğin hükümlerinin doğrultusunda BĠMER baĢvurularını değerlendirmek, cevaplamak,
baĢvuru konuları hakkında araĢtırmalar yapmak.
f) Yetkili birim müdürünce verilecek diğer iĢ ve iĢlemleri yapmak.
Bilgi İşlem Müdürlüğü Personelinin Ortak Görev ve Sorumlulukları
Görevin tebliğini ve/veya yayımını müteakip; Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü görevlisi/görevlileri;
bu bölümlerdeki kendi görevi ile ilgili konularda yetkili ve sorumlu olup Birim Müdürüne karĢı
doğrudan sorumludur.

Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
HARCAMA BĠRĠMĠ YÖNETĠCĠLERĠ
AD VE SOYADI

ÜNVANI

Zekeriye ÖZEL

Bilgi ĠĢlem Müdürü

Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü Performans Göstergeleri
Performans Göstergeleri

2012

Toplum ve Ġl Özel Ġdaresi için yapılması/yaptırılması planlanan araĢtırma
sayısı

2

Ġl Özel Ġdaresi birimlerinin ve araĢtırmacıların kullanımına sunulacak yayın
sayısı

8

Internet kullanıcılarının memnuniyet oranı (%)

90

( Personel Memnuniyeti Anketi )
Aktif Kullanıcı Sayısı

180
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Performans Göstergeleri

2012

Donanım, yazılım ve internet eriĢimi ile ilgili sorunların giderilme oranı (%)

95

Bilgisayar kullanımı kursu verilecek personel sayısı

40

Ġdareye ait Web sitesinin ziyaret sayısı

5000

Ġdareye ait e-içiĢleri kullanacak personel sayısı

186

Ġdarenin faaliyet ve planlamalarına iliĢkin hazırlanacak Sunum – brifing
sayısı

10

Sivas halkının idareden beklentileri ve görüĢleri üzerine hazırlanacak
MüĢteri Memnuniyeti Anketi

3

Hazırlanan performans planlarının değerlendirmesi konusunda hazırlanacak
yayın - anket sayısı

6

Ġdarenin faaliyetleri ile ilgili hazırlanacak basın bülteni sayısı

60

Ġdarenin faaliyetlerine yönelik düzenlenecek basın toplantısı sayısı

6

Ġdarenin faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım sunumu – film adedi

4

BĠMER baĢvurularının idaremizce cevaplanma oranı (%)

95

Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü Bütçe Bilgileri (TL)
Ödenek Türleri Ġtibariyle Harcamalar

2012

01- Personel Giderleri
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

52.000

05- Cari Transferler
06- Sermaye Giderleri

TOPLAM

52.000
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2 - DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
a) Satın alma ĠĢlemlerini yürütmek.
b) Ġhale ĠĢlemlerini yürütmek.
c) Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların KarĢılanması Hakkında ki 5233 sayılı kanun
gereği yapılacak iĢlemleri yürütmek.
d) Mikro Kredi ĠĢlemlerini yürütmek.
e) Ġdare Amirliği Hizmetlerini Yürütmek.
Satın alma ve Ġhale ĠĢlemleri :
Ġdaremiz bünyesinde yürütülen hizmetlerin ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir Ģekilde
yerine getirilebilmesi için, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ve bütçeye
konan ödenekler dahilinde, birimlerce ihtiyaç duyulan mal, hizmet, danıĢmanlık hizmet alımları
ile ve yapım iĢleri ihalelerini yürütmek, sonuçlandırmak, ihale iĢ ve iĢlemlerini koordine etmek,
Ġhale ĠĢlemleri:
Ġhale öncesi ilgili birimlerce hazırlanacak veya hazırlattırılacak ihale dokümanlarının tam
ve eksiksiz olarak ihale iĢlem dosyasına konulmak üzere Ġl Özel Ġdaresi Destek Hizmetleri
Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.
SözleĢmenin imzalandığının ilgiliye tebliğ edilmesini müteakip, ihale süreci sona ereceğinden,
ihale iĢlem dosyasının aslı ilgili birime teslim edilecek ve sözleĢme hükümleri gereğince süresinde
yer teslimi yapılması ve ilgili mevzuatı gereği yapılması gerekli diğer iĢ ve iĢlemleri ilgili
birimince yapılacak, iĢin sözleĢmeye bağlandığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde
düzenlenmesi gereken “Bilgi Formu” Destek Hizmetleri Müdürlüğünce düzenlenerek Kamu
Ġhale Kurumuna gönderilecektir.
Ġhale bedellerinin yüklenicilere ödenmesi aĢamasında; daha önce teslim alınan ihale iĢlem
dosyasının içerisine, yer teslimi tutanağı, iĢin tam ve eksiksiz olarak teslim alındığına dair
belgeler ile varsa diğer bilgi ve belgeler eklenmeli ve bir asıl ve bir suret olarak hazırlanacak 2
adet ihale iĢlem dosyası ilgili birimce tahakkuka bağlanarak Mali Hizmetler Birimine
gönderilmelidir. Ġlgili birimce gerekli incelemenin yapılmasını müteakip ihale bedeli
ilgili/ilgililere veya vekillerine ödenecektir.
Birimin görevleri ile ilgili diğer idari iĢlemleri ve yazıĢmaları yapmak.
Ġlçe Özel Ġdare Müdürlerini ve maiyetinde çalıĢan personeli 4734, 4735 ve 2886 sayılı
kanunlar hakkında gerekli eğitimi vermek.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

HARCAMA BĠRĠMĠ YÖNETĠCĠLERĠ
AD VE SOYADI

ÜNVANI

Ahmet YĠĞĠT

Destek Hizmetleri Müdürü
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Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans Göstergeleri
Performans Göstergeleri

2012

GerçekleĢtirilecek ihale sayısı

200

Ġhalelerin yasa ve mevzuatlar doğrultusunda sonuçlandırılma oranı (%)

95

Satın almaya yönelik yapılan taleplerin gerçekleĢtirilme oranı (%)

95

Ġhale mevzuatı ile ilgili eğitim aldırılacak kiĢi sayısı

6

Mikro kredi uygulaması yapılacak kiĢi sayısı

450

Kurum personelinin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)

90

( Personel Memnuniyeti Anketi )

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bütçe Bilgileri (TL)
Ödenek Türleri Ġtibariyle Harcamalar

2012

01- Personel Giderleri
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

1.506.451

05- Cari Transferler
06- Sermaye Giderleri

TOPLAM

1.506.451
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3 - EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
a) Bilgisayar ortamında sistemin gerektirdiği defterleri tutma, sistemli dosyalamak.
b) Ġl Özel Ġdaresine ait taĢınmazların; tapu sicil senetlerini alma ve kayıtlarını tutma, kat
mülkiyeti, kiraya verme ihalesi, devir, tescil, tahsis, takas, kamulaĢtırma, tevhit (birleĢtirme),
emlak beyannamesi verme, yeniden değerleme ile ilgili her türlü iĢ ve iĢlemlerini yapmak.
c) Ġl Özel Ġdaresine ait konak, hizmet binaları, lojman, bakım evleri ve benzeri yerlerin idarece
yapılması gereken; elektrik, su, telefon ve benzeri abonelik iĢ ve iĢlemlerini yapma ve bedellerini
ödenmesi için düzenlenen belgeleri ödeme birimine intikalini sağlamak.
d) Ġl Özel Ġdaresine ait konak, hizmet binası, lojman, sosyal tesis ve benzeri yapıların; alım,
satım, yapım, onarım, tesisat, tadilat, temizliği ve benzeri her türlü ihale iĢ ve iĢlemlerini yapmak.
e) Ġl Özel Ġdaresi adına taĢınmaz alım, satım ihale iĢ ve iĢlemlerini yapmak.
f) Ġl Özel Ġdaresi adına gerçek veya tüzel kiĢilerce yapılan taĢınmaz bağıĢı iĢlemlerini yapmak.
g) Ġl Özel Ġdaresine ait lojmanların tahsis, tahliye, kira tespit iĢ ve iĢlemlerini yapmak.
h)
Ġl Özel Ġdaresine ait taĢınmazlarla ilgili ihtilaf ve benzeri her türlü hukuki konularda,
gerekli iĢ ve iĢlemleri yapma ve ilgili hukuk müĢavirliğine / birimine gereği için intikal ettirmek.
i) Ġl Özel idaresi görev alanında bulunan yeĢil alan, otopark, otogar, spor dinlenme ve eğlence
tesisleri, mezarlık ve Ģehitlik alanları, yol, bulvar, alt-üst geçit, park-bahçe v.s. hizmetlerin kamu
yararına tahsisi için özel ve tüzel kiĢilere ait taĢınmazların, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunu
gereği kamulaĢtırma/istimlak iĢ ve iĢlemlerini Ġl Özel Ġdaresi adına tescili veya terkinini sağlamak.
j) Ġmar planında/planlarında kamu yararına tahsis edilmiĢ gerçek ve tüzel kiĢilere ait
taĢınmazlardan kamulaĢtırması gerekenlerin, kamulaĢtırma/istimlak iĢ ve iĢlemlerinin ikmali için
kamu kurum ve kuruluĢları ile koordineli çalıĢmak.
k) Kamu kurum ve kuruluĢlarına ait taĢınmazlardan, Ġl Özel idaresi adına herhangi bir hizmet
amacı ile ihtiyaç duyulacakların devir veya tahsisi için bu kurumlarla iliĢkiye geçme, gerekli iĢ ve
iĢlemleri yürütmek.
l) Servisin görev alanı ile ilgili danıĢmanlık yapma rapor hazırlamak.
m) Servisin görev alanına giren /girebilecek ilgi ve yazıĢmaları yapmak.
n) Servisin yazıĢma iĢ ve iĢlemlerini sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan
arĢiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftiĢe hazır halde tutulmasını sağlamak.
o) Yetkili birim müdürünce verilecek diğer iĢ ve iĢlemleri yapmak.

Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü

HARCAMA BĠRĠMĠ YÖNETĠCĠLERĠ
AD VE SOYADI

ÜNVANI

Göksel YERLĠKAYA

Emlak ve Ġstimlak Müdürü
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Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü Performans Göstergeleri
Performans Göstergeleri

2012

Kiraya verilecek taĢınmaz sayısı

30

Kiraya verme ihale sayısı

2

Yapılacak kamulaĢtırma adedi

1

Yapılacak tahsis sayısı

30

Yapılacak tescil sayısı

1

Yapılacak devir sayısı

4

Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü Bütçe Bilgileri (TL)
Ödenek Türleri Ġtibariyle Harcamalar

2012

01- Personel Giderleri
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

15.000

05- Cari Transferler
06- Sermaye Giderleri

50.000

TOPLAM

65.000

4 - ĠġLETME VE ĠġTĠRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
A)
B)
C)
D)

Atölye Hizmetleri
Ġkmal Hizmetleri
Makine ĠĢletme Hizmetleri
Sivil Savunma ve Acil Durum Hizmetleri

a) Merkez atölyesinde malzeme, yedek parça ve teçhizat üretimini planlamak, gerçekleĢmesini
sağlamak.
b) Makine ekipman ve yedek parçalarda meydana gelen karakteristik arızaların giderilmesi için
gerekli etüt ve tadilatlar yapmak, yaptırmak.
c) Bakım ve onarım iĢlerini düzenlemek, yapmak, yaptırmak.
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d) SipariĢ Emri(Arıza Formu)‟ne göre atölyede tamiratı yapılması istenen makinelere iĢ emri
açmak, açılan iĢ emirlerine göre üç aylık ve yıllık atölye maliyet hesaplarını yapmak.
e) Atölyede/ Atölyelerde yapılacak iĢlerin önem ve kapasitesine göre mevcut makine, tezgah,
cihaz ve benzerlerinin çalıĢma konularına daha uygun hale getirilmesi için gerek görülen ek ve
değiĢiklikler konusunda veya Atölyenin/Atölyelerin geliĢtirilip geniĢletilmesi yönünde çalıĢmalar
yaparak önerilerde bulunmak.
f) Atölye olanakları ile yapılabilecek onarımlar için ilgili servislerle koordinasyon sağlayarak
gerekli çalıĢmaları yürütmek, Atölyeye/Atölyelere gelen her türlü arızanın tamiri, bakımı,
denetimi, kontrolü, yönlendirilmesi, dıĢ piyasada yaptırılan iĢlerin takibi, çalıĢan personelin
denetimi, çalıĢtırılması, gerektiğinde dinlendirilmesi, hastalık, mazeret, yıllık izin, atölye
içerisinde meydana gelebilecek sorunlara müdahale ve çözüm üretmek, aracın görev yaptığı
müdürlüklerle bilgi alıĢ veriĢi sağlamak.
g) Atölyede/Atölyelerde yapılamayan teknik iĢlerin, piyasada yaptırılması için inceleme ve
araĢtırma yapmak, gerektiğinde teknik Ģartname düzenlemek ve bunların mevcut mevzuat
hükümleri doğrultusunda piyasada yaptırılmasını sağlamak.
h) Kurumun hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılacak malzeme, alet, makine ile araçların
ve bunların yedek parçalarının teknik özelliklerini, miktarlarını tespit etmek, satın alınması için
teklifte bulunmak. Gerektiğinde satın alınma iĢlemlerini yürütmek.
i) Makine, ekipman ve yedek parçaların Ġlçeler arası dağıtımını ve transferini yapmak.
j) DemirbaĢ ve tüketim malzemelerinin devir ve terkin iĢlemlerini denetim ve icra etmek, satıĢ
ve değerlendirilmesini sağlamak.
k) Makine parkı ile ilgili yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak.
l) TeĢkilatımızdaki mevcut taĢıt ve makinelerde vuku bulan kazaların, kaza raporlarının, hasar
tespit raporlarının düzenlenmesi.
m) TaĢınırın kaybolma, çalınma ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması, yıpranma, kırılma
veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi, hurdaya ayrılması ile canlı taĢınırın
ölmesi gibi nedenlerle kayıttan düĢme, teklif ve onay tutanaklarını düzenlemek.
n) Makine ekipmanların yatırım proje uygulamalarından sonra boĢ zamanlarında atıl kalmasını
önlemek amacıyla diğer Kamu veya Özel Sektör kuruluĢlarına hizmet verecek Ģekilde, bedeli
karĢılığında kiraya verilmesini sağlamak.
o) DemirbaĢa kayıtlı bütün taĢıt, iĢ makinesi ve diğer araçların fenni muayene, zorunlu trafik
sigortaları ve diğer varsa/ yapılacaksa sigorta poliçe ve benzeri iĢ ve iĢlemlerinin mevzuata uygun
olarak sürelerinde yapmak.
p) Kurumun hizmetlerinin yerine getirilmesinde, ihtiyaç olan akaryakıt ürünlerinin satın alınması
için teklifte bulunmak, gerektiğinde satın alınması iĢlemlerini yürütmek.
q) TeĢkilatımızdaki mevcut taĢıt, makine ve ekipmanların kiraya verilmesinde, kira
sözleĢmesinin yapılması ve takibi.
r) TeĢkilatımız makine parkına, satın alma-hibe olarak eklenen makine ve ekipmanların sicil
kartlarının düzenlenmesi ile trafik tescil iĢlemlerini yapmak.
s) Makine kontrol kartı ile makinelerin nerede çalıĢtığı, kaç km-kaç saat çalıĢtığını, ne kadar
akaryakıt ve madeni yağ sarf ettiğini, lastik tekerlekli araçlarda, lastiklerin ne zaman verildiğini
takip etmek.
t) Kamu Kurum ve KuruluĢları Personel Hizmet Yönetmeliğine göre; ihtiyacımız olan servis
araçlarının kiralanması için, 4734 Sayılı K.Ġ.Kanununa göre ihalesinin yapılması için, Ġdare ve
Teknik ġartnamelerini, 4735 Sayılı SözleĢme Kanununa göre SözleĢmesini yapmak.
u) Garanti Kapsamındaki Makinelerin garanti Ģartlarına göre, servislerinde periyodik bakımları
ile arıza yapmaları halinde, arızalarının yapılmasını sağlamak.
v) ĠĢ ve iĢ güvenliği konusunda tespit edilen kurallara uyulmasını, bunlarla ilgili kontrol edilecek
cihaz ve makinelerin kontrollerinin zamanında yapılmasını ve belgelerinin düzenlenmesini
sağlamak, konuyla ilgili tedbirleri almak.
w) Konuları ile ilgili hizmet içi eğitimleri yapmak ve yaptırmak.
x) Vali ve Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak
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B) Sivil Savunma ve Acil Durum Hizmetleri
1a) Büyük yangınlar, yıkım, sel baskını, kuraklık, çevre kirlenmesi ve salgın hastalıklar döneminde
halka götürülen kurtarma, ilk yardım, geçici olarak barındırma, yedirme, giydirme ve sosyal
yardım sağlama hizmetlerini sağlamak amacıyla gerekli planlamaları yapmak.
b) Ġdareye ait bütün bina ve tesislerin korunması amacıyla 8 er saatlik 3 vardiya olarak nöbetlerin
tutulmasını sağlamak.
c) Nöbetçi memurun koruyucu güvenlik talimatında belirtilen hususlar dahilinde çalıĢmasını
sağlamak.
d) Resmi tatil ve belirli günlerde çekilen bayrakları Türk bayrağı kanununun 3. ve 7. maddesine
uygun olmasına dikkat edilerek asılmasını sağlamak.
e) Ġl genelinde acil durumlarda ihtiyaç duyulacak bütün alt yapıyı kurmak geliĢtirmek iĢler
durumda tutmak bu amaçla gerekli teçhizat ekipman ve personelin temin etmek acil hallerde
planlar dahilinde ve ilgili kuruluĢlarla birlikte müdahale etmek.
f) Afet sonrası Geçici olarak barındırma, yedirme, giydirme ve sosyal yardım sağlama
hizmetlerini ilgili kuruluĢlarla birlikte sağlamak.
g) Gönüllü kurum, kuruluĢ ve kiĢilerle koordinasyon sağlamak.
2- 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve buna bağlı 6/3150 sayılı Sivil Savunma ile ilgili Ģahsi
mükellefiyet, tahliye ve seyrekleĢtirme, planlama ve diğer hizmetler tüzüğü ve Sivil Savunma ile
ilgili teĢkil ve tedbirler tüzüğü ile nöbetçi memurların göreve sorumlulukları ile çalıĢma Ģekillerini
gösterir yönetmelikler doğrultusunda her türlü görevleri yerine getirmektedir.
Bu görevler arasında en önemli olanları düĢman saldırıları, tabi afetler, büyük yangınlara karĢı
halkın mal ve can kaybının asgari düzeye indirilmesi, hayati ehemmiyete haiz her türlü resmi ve
özel tesis ve teĢekküllerin korunması ve faaliyetlerinin devamı için acil tamir ve ıslahı, savunma
gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının
muhafazası amacıyla her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetlerdir.
Bu faaliyetler için çeĢitli gruplardan oluĢan ekipler meydana getirilir, bu ekipler hazırlanan Sivil
Savunma Planı içerisinde gösterilir.
3a) 711 sayılı nöbetçi memurluğu kurulması ve olağan üstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat
devamının sağlayan kanun.
b) 2935 sayılı Olağan Üstü Hal Kanunu
c) 2941 sayılı Seferberlik ve SavaĢ Hali Kanunu
d) 6/7337 karar sayılı Nöbetçi memurlarının görev ve sorumlulukları ile çalıĢma Ģekillerini
gösterir yönetmelik
e) 6/6851 sayılı devlet tarafından kullanılan binaların yangından korunması hakkındaki
yönetmelik
f) BaĢbakanlık sivil olağan üstü hal savaĢ hazırlıkları planlama direktifi
g) Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreterliği nöbetçi memurluğu özel talimatları doğrultusunda olağan
üstü hal veya seferberlik ve savaĢ hali gereklerini yerine getirmek üzere 24 Saat Süreli Çalışma
Planı hazırlar. Bu planda gerekli tüm çalıĢma grupları ve talimatlar gösterilir.
4- SavaĢ hallerinde, hasara uğraması muhtemel hayati öneme haiz tesislerin onarım planı ile
uygulama usullerini belirten SavaĢ Hasarı Onarım Planı hazırlar, gerektiğinde plan uygulanır.
5a) 2941 sayılı Seferberlik ve SavaĢ Hali Kanunu
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b) 697 sayılı kanun
c) 90/500 karar sayılı BaĢbakanlık Seferberlik ve SavaĢ Hali Tüzüğü
d) 91/1434 sayılı BaĢbakanlık seferberlik ve savaĢ hali hazırlıkları direktifleri ile 22 Temmuz
2005 tarihli ve 4122711 Sayılı Genel Kurmay BaĢkanlığı ve ĠçiĢleri Bakanlığı arasında imzalanan
genel protokol hükümlerine dayanılarak Savaş Görev Planı hazırlar.
6- 28 Aralık 1988 gün ve 20033 sayılı resmi gazetede yayınlanan 88/13543 sayılı sabotajlara karıĢ
koruma yönetmeliğine göre Sabotajlara KarĢı Koruma Planı hazırlar.
Bu yönetmenlik barıĢta, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik, savaĢ sonrası hallerde içeriden
ve dıĢarıdan yapılabilecek her türlü sabotaja karĢı koruma konusunda, alınması gereken tedbirleri
ve uygulama Ģekillerini gösterir.
7- Herhangi bir alarm durumunda yapılacak iĢleri, talimatları uygulamaya koyabilmek için Milli
Alarm Sistem Yönergesi hazırlar.
8- 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 6. maddesi (b) bendi uyarınca Acil Yardım ve Kurtarma
Planı Yönergesi hazırlar.
Bu yönergede ilimiz merkez ilçe belediye sınırları dıĢında herhangi bir doğal afet meydana
geldiğinde, afetzede vatandaĢlara en etkin ilk ve acil yardımın yapılmasını sağlamaktır.
9- Seferberlik ve savaĢ hali erteleme yönergesindeki talimatlar doğrultusunda, personel kadro
erteleme iĢlemlerini takip eder.
10- Herhangi bir birimimizde meydana gelebilecek yangına anında müdahale ederek, mal ve can
kaybını en aza indirip yangının söndürülebilmesi için gerekli çalıĢmaları yapar. Bu iĢleri
yapabilmek için Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi hazırlar.
11- Vali ve Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü
HARCAMA BĠRĠMĠ YÖNETĠCĠLERĠ
AD VE SOYADI

ÜNVANI

Hüseyin SARIKAYA

ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürü

ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü performans göstergeleri
Performans Göstergeleri

2012

Merkez atölyesinde malzeme, yedek parça ve teçhizat üretimi sayısı

1000

Tamir edilecek araç sayısı

1550

Arıza yapan ĠĢ makinelerinin atölyede ortalama kalma süresi (gün)
Yapılan tamirat/bakım-onarım iĢlemlerindeki baĢarı oranı (%)
(Kullanıcı Memnuniyet Anketi-Ġstatistiki Veriler)

15

95
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Hazırlanan maliyet hesabı rapor sayısı

850

Atölyede çalıĢan personelin çalıĢma Ģartlarının iyileĢtirilmesine
yönelik hazırlanan rapor sayısı

2

Atölyede çalıĢan personele verilecek iĢ güvenliği eğitim – seminer
sayısı

2

Kurumun hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılacak malzeme,
alet, makine ile araçların ve bunların yedek parçalarının envanter
raporları – envanter güncellemeleri (adet)

2

Atölye demirbaĢlarının toplam hareket adedi (yeni, devir, v.b)

200

Kurumun hizmetlerinin yerine getirilmesinde, ihtiyaç olan akaryakıt
ürünlerinde sağlanan tasarruf miktarı (%)

10

Kiraya verilen taĢıt, makine ve ekipman sayısı

95

Kiraya verilen taĢıt, makine ve ekipmandan elde edilen gelir (TL)

150.000

Makine kontrol kartı yardımı ile gerçekleĢtirilen tasarruf oranı (%)

20

Özel Ġdare Personelinin servis araçlarından memnuniyet oranı (%)

95

ĠĢ güvenliği kapsamında kazasız gün sayısı

355

Satın almaya yönelik yapılan taleplerin gerçekleĢme oranı (%)

95

Satın alma evraklarının tanzim edilme süresi (gün)

7

Malzeme talep, iĢ tevzi fiĢlerinin kullanımı ile sağlanacak tasarruf
oranı (%)

10

Araçlara yapılan peryodik bakımla sağlanacak tasarruf oranı (%)

10

Mesleki hizmet içi eğitim sayısı

2

TaĢıt taleplerini karĢılama oranı(%)

98

Birime gelen evrakların cevaplanma süresi (gün)

2

Araç takip sistemi ile gerçekleĢtirilen tasarruf oranı (%)

10

Kontrollük hizmetleri için araç kiralama ile yapılan tasarruf

30

37

ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü Bütçe Bilgileri (TL)
Ödenek Türleri Ġtibariyle Harcamalar

2012

01- Personel Giderleri
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

5.962.000

05- Cari Transferler
06- Sermaye Giderleri

TOPLAM

750.000
6.712.000

5 - ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
A)
B)
C)

Personel Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri

A) Personel Hizmetleri
a) Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri gereğince, kurum içi ve kurum dıĢı, naklen
veya açıktan atama ile görevlendirme iĢlemleri yapmak.
b) Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri gereğince, aday memurların asaletlerinin
onanması ile ilgili iĢlemleri yapmak ve evrakları tanzim etmek ve Yemin Merasimi Yönetmeliği
gereğince, Asli Devlet Memurluğuna atandıktan sonra en geç bir ay içinde yemin merasimlerin
düzenlenmesi.
c) Askerlik borçlanması ile ilgili personel tarafından yapılan talepleri incelemek ve gerekli
evrakların hazırlanmasını sağlamak.
d) Diğer kurumlarda geçmiĢ hizmeti bulunan personelin hizmet birleĢtirilmesi ile okul
bitirmelerine ait intibak iĢlemleri yapmak.
e) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 109. maddesi gereğince, Memur Sicil Kütük
Defterini tanzim etmek ve iĢlemek.
f) ÇalıĢan personelin durumlarına göre yasa ve yönetmelikler gereği kadro cetvelleri hazırlamak,
meclise sunmak, meclis kararlarının uygulanmasını sağlamak.
g) Doğum, ölüm, sıhhi, mazeret ve yıllık izinleri, il sınırları ve yurt dıĢına çıkma, istifa ile ilgili iĢ
ve iĢlemleri yapmak.
h) Personel ve bakmakla yükümlü olduğu bireylerin hasta sevk kağıtlarını düzenlemek.
i) 657 ve 4857 sayılı kanuna göre istihdam edilen personelin mazeret izinleri ile hastalık
izinlerine ait iĢlemleri yapmak.
j) Hastalık raporlarının yönetmeliğe uygun olup, olmadığını kontrol etmek.
k) Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun olarak giyinmesini kontrol etmek, uymayanlar
hakkında gerekli iĢlemleri yapmak.
l) Her ayın baĢında derece ve kademe ilerlemesi yapacak personelin, 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanununun ilgili maddeleri gereğince terfilerine ait iĢlemleri yapmak.
m) Ocak ayının ilk haftasında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre personelin toplu
olarak yıllık izin onaylarının alınmasını sağlamak amacı ile gerekli evrakları tanzim etmek.
n) 5434 Sayılı Emekli Sandığı ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunlara göre emekli olacak
personelle ilgili iĢlemleri yapmak.
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o) Tüm personelin özlük dosyaları ile Memur ve Hizmetlilerin Gizli Sicil Raporlarıyla, kadrolu
iĢçi personelin, ilgili yönetmelikler uyarınca, gizli sicil raporlarının düzenlenmesi ve sicil
dosyalarında muhafaza edilmesini sağlamak.
p) Sonları (0) ile (5) olarak biten yılların en geç ġubat ayı sonuna kadar Memur Personelin Mal
Bildiriminde bulunmasını sağlamak.
q) Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri hakkında yönetmelik gereğince, her yıl için Ġl
Encümeninden iki üyenin Ġl Özel Ġdaresi Memur Disiplin Kuruluna seçilmesine ait teklifleri
hazırlamak ve Ġl Encümenine sunmak.
r) ĠĢçi Disiplin Kurulu ile ilgili Toplu SözleĢmeler gereği iĢ ve iĢlemleri yapmak.
s) Görevde yükselme (sınavla) ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yapmak.
t) Pasaport alacak personelin yazıĢmalarını yapmak.
u) 4857 sayılı Yasa Hükümlerine göre istihdam edilen geçici iĢçilerin çalıĢtırılmaları için Vize
Yetki Devri Genelgesine göre Valilik Makamından Onay almak.
v) Geçici ĠĢçilerin yıl baĢlarında SSK Ġl Müdürlüğüne, İşe Tekrar Giriş Bildirgelerini
hazırlayarak göndermek.
w) Geçici iĢçilerin 4857 Sayılı Yasa uyarınca hizmet akitlerinin sona ereceğini belirlenen süre
içerisinde kendilerine bildirmek.
x) Güvenlik soruĢturması ve arĢiv araĢtırmalarına iliĢkin iĢlemleri yapmak.
y) Personelin günlük devam izlenimlerini hazırlamak ve takip etmek.
z) Sürekli ve geçici ĠĢçilerin ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bölge ÇalıĢma
Müdürlüğüne, giriĢ-çıkıĢlarını bildirmek.
aa) ĠĢçilerin Toplu ĠĢ SözleĢmesi ve 4857 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca, hizmet sürelerine
göre yıllık izin sürelerini belirlemek, kullanılan izinlerin takibini yapmak ve dilekçelerini özlük
dosyalarında muhafaza etmek.
bb) ĠĢçilerin Toplu ĠĢ SözleĢmesi hükümlerine göre ödenecek ücretlere iliĢkin gündelikleri
belirlemek.
cc) ĠĢçilerin iki günden fazla aldıkları sağlık raporlarında, İşçi İş Görmezlik Belgesi
düzenleyerek SSK Ġl Müdürlüğüne göndermek.
dd) Personelin ödül ve ceza ile ilgili iĢlemlerini yapmak.
ee) Personelin MaaĢ/Özlük/Harcırah ve diğer sosyal haklar ile ilgili bordrolarını/listelerini
yapmak ve ödenmek üzere ödeme birimine intikalini sağlamak.
ff) Müdürlüğümüze intikal eden yiyecek, giyecek, vb. sosyal hak yardımlarla ilgili
personellerin fiilen yaptığı görevleri tespit etmek ve personel iĢleri ile ilgili olabilecek diğer mal
ve hizmet alımlarının tekliflerini, ihalelerini yapmak üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğüne
bildirmek.
gg) Sigorta Prim Bildirgelerinin sürelerinde düzenlenip SSK „ya verilmesini sağlamak.
hh) Toplu ĠĢ SözleĢmesi ve diğer iĢ görüĢme öncesi ve sonrası iĢ ve iĢlemlerini yapmak.
ii) Sendika Üyelik yazıĢmaları ve sendika aidatı kesintisi listesini yapmak, ödeme birimine
intikali ve ödenmesini takip etmek.
jj) Nakdi ve ayni hakların ödemelerini yasal süre içerisinde yapılmasını sağlamak, yasalardan
ve sözleĢmelerden doğan diğer hakların takibini yapmak.
kk) Resmi kurumlar ile Ġdare içinde gerekli miatlı evrakları formları düzenlemek ve
dağıtımlarını yapmak.
ll) Müdürlüğümüz görev alanına giren diğer idari iĢlemleri ve yazıĢmaları yapmak,
sonuçlandırılmasını sağlamak.
B) Eğitim Hizmetleri
a) Ġl Özel Ġdaresi Birim Müdürlüklerinin, hizmet içi eğitimlerini organize etmek, eğitim yeri
görevlilerini belirlemek ve eğitimi gerçekleĢtirmek.
b) Ġl Özel Ġdaresi Birim Müdürlüklerinin, mesleki ve teknik eğitimlerini organize etmek, eğitim
yeri görevlilerini belirlemek ve eğitimi gerçekleĢtirmek.
c) Ġl Özel Ġdaresi hizmetlerinde verim ve kaliteyi artırmak için eğitim çalıĢmalarına önem
vermek, bu kapsam da Ġl Özel Ġdaresi iĢ görenlerine KYS ile ilgili eğitim vermek.
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d) Ġl Özel Ġdaresini Kamu Yönetim Sistemine (KYS) göre, görev tanımlarına göre çalıĢmalarını
sağlamak.
e) Ġl Özel idaresinde ĠSO 2222 9001 -2000 standardının Ģartlarını, yasal Ģartları, hizmet alanları
ihtiyaç ve beklentileri karĢılayarak hizmet alanları memnuniyet düzeyinin yükseltilmesi ve
faaliyetleri performansının sürekli iyileĢtirilmesi için bir kalite yönetim sistemi oluĢturmak.
f) Ġl Özel Ġdaresi hizmetlerinde, hizmet ve personel kalitesi ve vatandaĢ memnuniyeti artırmak,
vatandaĢ memnuniyetini ölçmek için çalıĢmalar yapmak, ayrıca anket uygulamaları ve yüz yüze
görüĢmeler yoluyla vatandaĢ memnuniyetini ölçmek.
g) Ġl Özel Ġdaresi hizmetlerinde verimliliği ve etkinliği artırmak.
h) ĠĢ görenlerin motivasyonuna önem vermek.
i) Yönetimin sürekli geliĢimini ve denetimini sağlamak.
j) 657 sayılı kanuna tabi olarak istihdam edilen personelin mesleki ve hizmet içi eğitim programı
hazırlamak ve gerekli eğitimin yapılmasını sağlamak.
k) 4857 sayılı kanuna tabi olarak istihdam edilen personelin mesleki ve hizmet içi eğitim
programı hazırlamak ve gerekli eğitimin yapılmasını sağlamak.
l) ÇeĢitli lise ve dengi okul, yüksekokul ile fakültelerde okuyup, okulları için mecburi olan
stajlarını kurumumuzda yapmaları uygun görülen öğrencilerin stajlarını ilgili Müdürlüklerde
yaptırılması sağlanarak, staj dosyalarının okullarına gönderilme iĢlemlerini yürütmek.
m) Kamu kurum ve kuruluĢlarınca veya özel kuruluĢlarca yapılacak olan eğitim seminerlerine
kurumumuzdan uygun olan personellerin görevlendirilmesi yapılarak eğitim almalarını sağlamak.
C) Sağlık Hizmetleri
a) Ġlimizde ihtiyaç duyulan yerlere yeni sağlık tesisleri yapımı ile mevcut sağlık tesislerinin
bakım ve onarım çalıĢmalarının desteklenmesi.
b) Kamu sağlık tesislerinin tıbbi cihaz, donanım ve ambulans hizmetleri açısından desteklenmesi.
c) Kamu sağlığı ile ilgili etüt ve projelerin desteklenmesi.
d) Ġl düzeyinde sağlık ve iĢ güvenliği ile ilgili çalıĢmalara katılmak, bu çalıĢmalarda diğer kurum
ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak.
e) Ġl Özel Ġdaresi personeli ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin muayeneleri ile ayakta
tedavilerini yapmak.
f) Personelin acil ve ilkyardım hizmetlerini yapmak.
g) Personelin ağız ve diĢ sağlığı hizmetlerini yapmak.
h) Kronik hastalıklı personellere sağlık hizmetleri konusunda rehberlik ve danıĢma hizmeti
vermek. Düzenli muayenelerini ( Portör vs.) yaptırmak.
i) Gereksinimler doğrultusunda koruyucu, önleyici, eğitici, geliĢtirici konferanslar düzenlemek,
ilgili filmleri göstermek ve gerekirse broĢür dağıtmak.
j) Sağlık hizmetlerinin bütüncül bir yaklaĢım içinde yürütülebilmesi için personelin ruh sağlığı
konusunda uyarıcı, eğitici çalıĢmalar yapmak, iĢ motivasyonlarını artırmak.
k) Sağlıklı ve güvenli bir çalıĢma hayatı oluĢturulması için gerekli çalıĢmalarda bulunmak.
l) ĠĢ sağlığı ve iĢ güvenliği kurullarında bulunmak.
m) Ġdarece verilen diğer sağlık hizmetlerini yapmak.

Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
HARCAMA BĠRĠMĠ YÖNETĠCĠLERĠ
AD VE SOYADI

ÜNVANI

Ayfer SEÇKĠN

Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
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Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Göstergeleri
Performans Göstergeleri

2012

Kurum çalıĢanlarının atama, nakil, emeklilik ve özlük iĢlemlerinden
memnuniyet oranı (%)

100

Diğer harcama birimi yöneticilerinin memnuniyet oranı (%)

100

Basılacak yayın sayısı
Mesleki ve hizmet içi eğitim verilecek kurum personeli sayısı
Mesleki ve hizmet içi eğitim verilecek eğitim sayısı

1
100
4

Seminer, Konferans ve Toplantılara iĢtirak edecek Katılımcı sayısı

200

Kurumumuza kazandırılarak Ulusal ve Uluslar arası kalite standart
adedi

1

Personel Kütük Defterinin sayısal ortama aktarılarak güncellenme
oranı (%)

100

Ġl Özel Ġdaresi hizmetlerinde, hizmet ve personel kalitesi ve vatandaĢ
memnuniyetini artırmaya yönelik yapılacak anket sayısı

1

ÇalıĢanların motivasyonunu sağlamak amacıyla gerçekleĢtirilecek
sosyal aktivite sayısı

2

ÇalıĢanların motivasyonunu sağlamak amacıyla planlanan
ödüllendirme sayısı

2

Kurumumuz personelini sağlık alanında bilinçlendirmek amacıyla
yapılacak eğitim sayısı

4

Sigara ve alkol gibi bağımlılık yapan maddelerden kurtulmaya
yönelik yapılacak proje sayısı

2

Kuruma ait süreli ve süresiz yayınlarda sağlık alanında yayımlanacak
köĢe yazısı, haber veya bülten sayısı

5

Kronik hastalıklı personellere sağlık hizmetleri konusunda yapılacak
rehberlik ve danıĢma hizmeti sayısı

10

Sağlıklı ve güvenli bir çalıĢma hayatı oluĢturulması amacıyla
planlanan proje – rapor sayısı

12
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Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Bütçe Bilgileri (TL)
Ödenek Türleri Ġtibariyle Harcamalar
01- Personel Giderleri

2012
4.950.000

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri

400.000

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

105.000

05- Cari Transferler

350.000

06- Sermaye Giderleri

TOPLAM

5.805.000

6 - ĠMAR ve KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ
Ġmar Planı Hizmetleri
ĠnĢaat Ruhsatı ve Denetim Hizmetleri
KUDEB ve Kültür Hizmetleri
Ġl Çevre Düzeni Planı
TUĠK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Hizmetleri
4753 Sayılı Çitçiyi Topraklandırma Kanuna ĠliĢkin Hizmetler
442 Sayılı Köy Kanuna 3367 Sayılı Kanunla Eklenen Maddeler gereği Köy GeliĢme
Alanlarının Tefriki
H) 3583 Sayılı Bulgar Göçmenleri ile Ġlgili ArĢiv Kayıtları
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Ġmar Planı Hizmetleri
a) 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu ve 3194 sayılı Ġmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve
mücavir alanların dıĢında yapılan halihazır Harita ve Mevzi Ġmar Planlarının Kontrolü ve onayının
yapılması.
b) 3194 Sayılı Ġmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dıĢında Ġfraz, Tevhit
ve Ġrtifa Hakları, Hisseli satıĢ, Cins DeğiĢikleri ile ilgili kontrol ve Valilik( Ġdaremizin) görüĢünün
bildirilmesi.
ĠnĢaat Ruhsatı ve Denetim Hizmetleri
a) 3194 sayılı Ġmar Kanunu uyarınca; Belediye hududu ve mücavir alanı dıĢında yapılacak
yapılar nedeniyle ĠnĢaat Ġzni, Yapı Kullanma Ġzni ile yine aynı kanun uyarınca kaçak yapı
yapanlara ilgili iĢlemleri yürütmek ve kaçak yapılaĢmanın önlenmesi hususunda gerekli
denetimleri yapmak için:
1) 5302 sayılı Kanun Uyarınca; Belediye sınırları ve mücavir alan dıĢındaki Ġmar Uygulamaları
görevini yerine getirmek.
2) Ġmar Kanununun 58. Maddesi gereği;
 57. maddesi dıĢında( yerleĢik alan dıĢında) kalan yapılar ile,
 Köy nüfusuna kayıtlı olmayan, köyde sürekli oturmayanları,
 Köy Nüfusuna kayıtlı olmakla birlikte, köyde sürekli oturmayanlar tarafından yapılacak tüm
yapılara( Yapı ruhsatı ve Yapı Kullanma Ġznine tabi olan) 3194 sayılı Ġmar Mevzuatı gereği,
Adres kayıt sistemine uygun olarak Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma Ġzin Belgelerini düzenlemek.
3) Yapı ruhsatı ve Yapı Kullanma Ġzin Belgesi Düzenleme süreci öncesinde ruhsat ve eklerinde
gerekli incelemeler yapılarak, projeleri( mimari, statik, tesisat ve elektrik) onaylamak.
4) Ruhsat ve eklerine aykırı kaçak yapılan inĢaatların tespitini yapmak.
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5) Ġmar kanunun 59. maddesi gereği inĢaat ve eklerine aykırı kaçak yapılan inĢaatlara, Ġmar
Kanunun 32. ve 42. maddeleri gereği idari cezalarını düzenlemek.
6) Ġdari cezaları sonuçlanan ruhsatsız kaçak inĢaatları ruhsata bağlamak.
7) Ruhsata bağlanan inĢaatların, ruhsat ve eklerine ve projelerine uygun olup olmadığını
denetlemek.
8) Belediye sınırları ve mücavir alan dıĢında bulunan sıhhi ve gayri sıhhi müesseselere umuma
açık istirahat ve eğlence yerleri ile tüm iĢyerleri ve iĢletmelere Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma
Ġzin Belgesi düzenlemek.
KUDEB ve Kültür Hizmetleri
a) Ġl genelinde bulunan korunması gerekli taĢınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tespit, tescil ve
incelenmesine yardımcı olmak, kayıtlarını tutmak, envanterlerini yapmak korunmalarına yönelik
çalıĢmaları yürütmek, ilgili kurumlarca ihtiyaç duyulan desteği sağlamak.
b) Ġl genelinde 5226 sayılı kanunla değiĢik, 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma
kanununun görev verdiği kurumlar ile sivil toplum örgütleri, gönüllü sponsor kuruluĢlar ile
halkımızla iĢbirliği sağlamak ve geliĢtirmek, yapılacak her türlü desteği koordine etmek.
c) Tarihi eserlerimizin tanıtım ve korunmasına yönelik olarak kurs, eğitim, seminer vb.
organizasyonları planlayarak yürütmek, yayın yapmak, toplumda kültür varlığının bilincini
yerleĢtirmek.
d) Kentsel sit, tarihi sit, arkeolojik ve doğal sitlerde korunmaya yönelik olarak yapılacak
denetimlere destek sağlamak.
e) Kamu kurum ve kuruluĢları ile gönüllü kiĢi ve kuruluĢların tarihi eserlerle ilgili faaliyetlerini
koordine etmek ve destek sağlamak.
f) Ġlçelerde kültür ve sanat hizmetlerini en üst düzeyde hizmet vermek üzere kültür ve sanat
evleri açılmasını sağlamak, bunların koordinasyonunu ve ihtiyaçlarını karĢılamak üzere gerekli
desteği vermek.
g) Koruma ve restorasyon projeleri hazırlamak, teknik ve taleplerin hazırlanması, yerel
imkanlarla yapılabileceklerin süratle tamamlanmasını sağlamak, uygulamasını denetlemek.
h) TaĢınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları
öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma iliĢkin koĢulların belirtildiği onarım Ön Ġzin
Belgesi düzenlemek.
i) TaĢınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve
tamiratların özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleĢtirilmesini denetlemek, uygun
bulunanlara Onarım Uygunluk Belgesi düzenlemek.
j) Tadilat ve tamirat kapsamında baĢlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin yapıya uygun
olmadığı saptanması durumunda onarımı durdurmak konuyu belgeleriyle tabiat varlıklarını
koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek.
k) TaĢınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitiĢik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan
ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taĢınmazlardaki tadilat ve
tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koĢulları da dikkate alınarak izin vermek
ve denetlemek.
l) Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmıĢ röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerine
iliĢkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için Kullanma Ġzin
Belgesi düzenlemek.
m) TaĢınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında koruma yüksek
kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan
inĢaatlar ile koruma amaçlı imar planlarından, plana, sitlerde sit Ģartlarına aykırı olarak inĢa edilen
yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli iĢlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak konuyu
belgeleriyle birlikte, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletmek.
n) Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal güvenliğinin
sağlanması için gerekli iĢlemleri yaparak durumu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğüne iletmek.
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o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taĢıyan
mekanların ve iĢlevlerinin korunmasına yönelik programları hazırlamak, bu amaçla yapılacak
uygulamalara iliĢkin iĢlemleri yürütmek.
p) 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ile 3194 sayılı imar kanununa aykırı
uygulamaların tespiti halinde ilgili idareye ve cumhuriyet savcılığına bildirimde bulunmak.
q) Restorasyon aĢamasında çalıĢacak iĢ gücünün eğitimini sağlamak, kalıcı elamanlar
yetiĢtirmek.
Ġl Çevre Düzeni Planı
Ġl Özel Ġdaresi Kanunu gereğince; Ġl Çevre Düzen Planını hazırlamak, güncellemek,
uygulamaların plana uygunluğunu sağlamak ve denetlemek. Ġl Çevre Düzeni Planı; Valinin
koordinasyonunda, Ġl Belediye ve Ġl Özel Ġdaresi ile birlikte yapılır. Ġl Çevre düzeni planı Belediye
Meclisi ile Ġl Genel Meclisi tarafından onaylanır.
TUĠK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Hizmetleri
a) Adres Kayıt Sistemi ve Kimlik PaylaĢım Sisteminin sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesi için teknik
altyapıyı kurmak ve hayata geçirmek.
b) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 51. maddesinin ikinci fıkrası ve Adres Kayıt Sistemi
Yönetmenliğinin 7. maddesinin 3. fıkrasının 2. paragrafında ”Adres bileĢenlerindeki
değiĢikliklerin Ulusal Veri Tabanına iĢlenmesinde, Belediyeler, Belediye sınırları dıĢında kalan
yerlerde Ġl Özel Ġdareleri sorumludur.” hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, Adres ve
Numaralamaya iliĢkin Yönetmenliğin 6. maddesi ile 4. maddesinin birinci fıkrasının (r) bendine
göre Belediye ve Ġl Özel Ġdareleri numaralama çalıĢmalarını adres standardına uygun yürütmek
Ulusal Adres Veri Tabanına iĢlemekle görevlidir.
c) Adres ve numaralamaya ĠliĢkin yönetmenliğin 9. maddesi gereğince; yapı ruhsatı formları, yapı
kullanma izin belgesi ve yanan yıkılan yapılar formu Ulusal Adres Veri Tabanına iĢlendikten
sonra Ġl Özel Ġdarelerince düzenlenmesi.
d) 25 Nisan 2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 3. maddesinde yapı belgeleri “
Yapı Ruhsat Formu, Yapı Kullanma Ġzin Belgesi, Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu” olarak
tanımlanmaktadır. Aynı Kanun 49. maddesinde” Ġl Özel Ġdaresi ve Belediyeler sorumluk
alanlarındaki adres bileĢenlerini adres standardına uygun olarak tanımlayıp bunları
değiĢtirilmeyecek sabit tanıtım numaraları vererek mahallindeki bütün adresleri kapsayacak
Ģekilde adres bilgilerini oluĢturmak ile yükümlüdür.” 50. maddesinde “ Ġl Özel Ġdareleri ve
Belediyeler bu kanun uyarınca belirlenen standartlardaki adres bilgileri ile adres oluĢumuna
altyapı oluĢturan yapı belgelerini, belgelerin oluĢturulması ile eĢ zamanlı olarak ulusal adres veri
tabanına iĢlemekle yükümlüdür.” denilmektedir.
e) Ulusal Adres Veri Tabanı‟nın güncellenmesi için Kimlik PaylaĢım Sistemine bağlanarak
sınırları içerisinde adres bileĢenlerini Ulusal Adres Veri Tabanında güncelleĢtirmek.
4753 Sayılı Çitçiyi Topraklandırma Kanuna ĠliĢkin Hizmetler
a) Mülga Toprak ve Tevzii Komisyonlarınca geçmiĢ yıllarda köylerde yapılan arazi ölçümü ve
dağıtımı sonucunda tanzim edilen pafta ve kayıtlara iliĢkin mahkemeler ve Ģahıslarca istenilen
bilgi ve belgelerin çıkartılması.
b) Evvelce dağıtılan arazilerde DanıĢtay, Mahkeme ve Ġdari Kararları gereğince yapılması
lüzumlu tashih, takyit ve ıslah iĢlemlerini dağıtım tarihindeki meri hükümlere göre yürütmek.
442 Sayılı Köy Kanuna 3367 Sayılı Kanunla Eklenen Maddeler gereği Köy GeliĢme
Alanlarının Tefriki
a) 442 sayılı yasaya 7 Ek madde eklenmesi hakkında 20.5.1987 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 3367 sayılı yasayla; Ev, ahır , samanlık ve benzeri binalar için arsa
sıkıntısı çekilen köylerde, köy muhtarları köy ihtiyar heyetlerinin olumlu görüĢlerini alarak, Köy
YerleĢme Planının yapılması taleplerine iliĢkin, komisyon sekretarya ve büro hizmetleri ile Ġmar
Planları çalıĢmalarını yürütmek.
b) Aynı kanun ve ilgili yönetmenlik gereği, Köy GeliĢme Alanları yapılmıĢ olan köylerdeki rezerv
arsaların ihtiyaçlı ailelere dağıtımı, tescil ve temlik iĢlemleri.
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3583 Sayılı Bulgar Göçmenleri ile Ġlgili ArĢiv Kayıtları
1989 yılında Bulgaristan‟ da zorunlu göçe tabi tutularak ilimize gelen soydaĢlarımızla
ilgili düzenlenmiĢ olan kayıtların çıkarılması.

Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü
HARCAMA BĠRĠMĠ YÖNETĠCĠLERĠ
AD VE SOYADI

ÜNVANI

Emrullah TOPRAK

Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürü

Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü Performans Göstergeleri
Performans Göstergeleri

2012

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve
mücavir alanların dıĢında yapılan halihazır Harita ve Mevzi Ġmar Planlarının gerçekleĢme
oranı (%)

100

3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dıĢında Ġfraz, Tevhit
ve Ġrtifa Hakları, Hisseli satıĢ, Cins DeğiĢikleri ile ilgili yapılan kontrol sayısı

405

ĠnĢaat Ġzni, Yapı Kullanma Ġzni ile yine aynı kanun uyarınca kaçak yapı yapanlara ilgili
iĢlemleri yürütmek ve kaçak yapılaĢmanın önlenmesi hususunda yapılacak denetim sayısı

250

Adres kayıt sistemine uygun olarak düzenlenen Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma Ġzin
verilecek belge sayısı

150

Yapı ruhsatı ve Yapı Kullanma Ġzin Belgesi Düzenleme süreci öncesinde ruhsat ve eklerinde
gerekli incelemeler yapılarak, onaylanacak proje sayısı

150

Kaçak yapılaĢmayı önlemek amacıyla gerçekleĢtirilecek denetim sayısı

800

Ġl genelinde bulunan korunması gerekli taĢınmaz kültür ve tabiat varlıklarına iliĢkin
oluĢturulacak envanter – rapor sayısı

-

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun görev verdiği kurumlar ile sivil toplum
örgütleri, gönüllü sponsor kuruluĢlar ile halkımızla iĢbirliği sağlamak ve geliĢtirmek amacıyla
yapılacak proje sayısı

3

Tarihi eserlerimizin tanıtım ve korunması konusunda vatandaĢlara yönelik düzenlenecek
kurs, eğitim, seminer sayısı

10

Tarihi eserlerimizin tanıtım ve korunması konusunda hazırlanacak yayın sayısı

1

Kentsel, tarihi, arkeolojik ve doğal sitler de korunmaya yönelik olarak yapılacak denetime
verilen destek sayısı

500

Ġlçelerde kültür ve sanat hizmetlerini en üst düzeyde hizmet vermek üzere kültür ve sanat
evleri açılmasına yönelik hazırlanacak proje sayısı

-
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TaĢınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve
tamiratların özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleĢtirilmesini sağlamak
amacıyla yapılacak denetim sayısı

500

Düzenlenecek Onarım Uygunluk Belgesi adedi

20

Hazırlanacak koruma ve restorasyon proje sayısı

20

Hazırlanacak Kullanma İzin Belgesi sayısı

20

Restorasyon aĢamasında çalıĢacak iĢ gücünün eğitimini sağlamak, kalıcı elamanlar
yetiĢtirmek amacıyla yapılacak proje sayısı
Adres Kayıt Sistemi ve Kimlik PaylaĢım Sisteminin yürütülmesi için hazırlanacak teknik
altyapının gerçekleĢtirme oranı (%)

50

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununca belirtilmiĢ standartlardaki adres bilgileri ile adres
oluĢumuna altyapı oluĢturan yapı belgelerini, belgelerin oluĢturulması ile eĢ zamanlı olarak
ulusal adres veri tabanına iĢleme oranı (%)

80

Ulusal veri tabanında yer alan bilgilerin güncellenme oranı (%)

50

4753 Sayılı Çitçiyi Topraklandırma Kanunu çerçevesinde yapılacak iĢ - iĢlem sayısı

1100

Köy YerleĢme Planının yapılması taleplerine iliĢkin gerçekleĢtirilecek iĢlem sayısı

12

Köy GeliĢme Alanları yapılmıĢ olan köylerdeki rezerv arsalarından faydalanacak ihtiyaçlı
aile sayısı

60

1989 yılında Bulgaristan‟ da zorunlu göçe tabi tutularak ilimize gelen soydaĢlarımızla ilgili
düzenlenmiĢ olan kayıt envanterlerinin güncellenme oranı (%)

-

Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü Bütçe Bilgileri (TL)
Ödenek Türleri Ġtibariyle Harcamalar

2012

01- Personel Giderleri
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

270.000

05- Cari Transferler
06- Sermaye Giderleri

TOPLAM

270.000
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7 - KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ
A)
B)
C)
D)

Kültür Hizmetleri (El Sanatları – Yöresel Yemekler)
Turizm ve Tanıtım Hizmetleri
Gençlik Spor Hizmetleri
Sosyal Tesisler ve Hizmetleri

Turizm ve Tanıtım Hizmetleri
a) Ġlimizde turizmin geliĢtirilmesi için gerekli çalıĢmaları yaptırmak, bu amaçla yeni projeler
hazırlamak.
b) Av, Gençlik, Dağ, Doğa, Ġnanç, KıĢ, Kültür, Kongre, Sağlık Turizmi vb. Ġlin yapısına göre
turizm çeĢitleri belirleyerek bu konuda çalıĢmalar yapmak, yeni turizm sahaları açmak.
c) Ġlin tanıtılması için her türlü çalıĢmaları yapmak.
d) Ġl genelinde rehberlik hizmetleri yapabilecek Tanıtım Büroları açmak.
e) Turist rehberleri yetiĢtirmek için kurslar düzenlemek.
f) Turistlerin konaklayacakları otellerde çalıĢacak kalifiye personelin yetiĢmesi için kurslar ve
seminerler düzenlemek.
g) Turizm arzı bakımından önemli olan alanlara kolay ulaĢımın sağlanabilmesi için gerekli
araĢtırma ve çalıĢmaları yapmak yaptırmak.
h) Ören yerlerinin turizme açılmasını sağlamak
i) Turizm bakımından büyük önem arz eden el sanatlarının geliĢtirilmesini sağlamak, tanıtımını
yapmak, pazarlanmasına yardımcı olmak veya doğrudan satıĢını sağlamak amacıyla el sanatları
satıĢ merkezleri açmak.
j) Turizm konusunda halkın eğitilmesi için gerekli eğitim seminerleri yapmak.
Gençlik Spor Hizmetleri
a) Ġlimizde sporla ilgili her türlü tesislerin yapılarak gençliğin hizmetine sunulması için gerekli
çalıĢmaları yapmak.
b) Ġl ve ilçe gençlik merkezleri yapılması, koordinasyonun sağlanması, gençlik merkezleri için
gerekli donanım malzemelerinin belirlenmesini ve teminini sağlamak.
c) Kurumuza ait spor kulübünün faaliyetleri için gereken ihtiyaçları gidererek müsabakalara
katılımlarını sağlamak.
Sosyal Tesisler ve Hizmetleri
a) Ġl Özel idaresine ait bütün araç, gereç, tesis, lojman ve binaların bir bütün olarak aksamadan
iĢlemesini, bakım, temizlik ve idamesini, personelin mevzuatla düzenlenmiĢ nakil, iaĢe ve
ibarelerine iliĢkin her türlü sosyal hizmetlerini sağlamak, bu amaçla gerekli bütün tedbirleri
almak.
b) HaberleĢme hizmetlerini yürütmek, santralın bakım ve santral memurunun düzenli bir Ģekilde
çalıĢmasını sağlamak.
c) Isınma Hizmetlerini yürütmek, kalorifer dairesinin temizliği, kazanın yakılması ve
kullanılmasını talimat dahilinde özen ile yerine getirilmesini sağlamak
d) Ġl Genel Meclis salonunda yapılacak her türlü toplantı ve organizasyonları düzenlemek,
toplantıların güvenlik içinde yapılması için gerekli önlemleri almak
e) Vali Konağı ve idaremiz ihtiyaçlarının avans limiti dahilinde karĢılanması ve tarifeye bağlı
(telefon, elektrik, su, doğalgaz vb.) ödemelerle ilgili listelerin hazırlanarak Mali ĠĢler Birim
Müdürlüğüne intikal ettirilmesini sağlamak.
f) Ġl Özel Ġdaresi binaları ile Vali Konağının çevre düzenlemesi ve bakımını yapmak.
g) Misafirhane, yemekhane, sıcak çermik tesisleri kardeĢler kent ormanı tesislerinin iĢletilmesi,
bakımı, sevk ve idaresini yapmak.
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h) DanıĢma merkezleri ve çok amaçla toplum merkezleri kurmak ailelerin ekonomik sosyal
toplumsal kültürel ve psikolojik sorunlarla baĢ edebilmeleri için korunmalarını sağlamak ve
desteklemek.
i) Gönüllü kuruluĢ-kurum ve kiĢililerce koordinasyon sağlamak ihtiyaç sahiplerinin sorunlarını
çözümü konusunda daha etkin hizmetin verilmesi amacıyla müracaatçılara Kızılay, Diyanet
Vakfı, Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı gibi kuruluĢların yardımlarından
yararlanmalarına rehberlik etmek.
j) BaĢta sosyal güvenlik dıĢında kalan özürlüler olmak üzere, aile bireylerini temel
gereksinimlerini karĢılayamayacak durumda olanlara S.H.Ç.E.K yurtlarından ayrılan yaĢı gelmiĢ
gençlere, doğal afetler veya ekonomik yoksunluk nedeniyle yaĢamlarını en alt düzeyde dahi
sürdürmekte güçlük çeken kiĢi ve ailelere mikro krediler sağlamak.

Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
HARCAMA BĠRĠMĠ YÖNETĠCĠLERĠ
AD VE SOYADI

ÜNVANI

Ġsmail BIYIK

Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürü

Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Performans Göstergeleri
Performans Göstergeleri
Ġlimizde turizmin geliĢtirilmesi için Av, Gençlik, Dağ, Doğa, Ġnanç, KıĢ, Kültür,
Kongre, Sağlık Turizmi vb hazırlanacak proje sayısı (Yatırım ve İnşat Müdürlüğü)

Ġlin tanıtımına yönelik yapılacak faaliyet sayısı

Ġl genelinde rehberlik hizmetleri yapmak amacı ile açılacak Tanıtım Bürosu sayısı

Turist rehberi yetiĢtirilmesi konusunda düzenlenecek kurs sayısı

Turizm arzı bakımından önemli olan alanlara kolay ulaĢımın sağlanabilmesi için
yapılacak araĢtırma ve çalıĢma sayısı

Turizm bakımından büyük önem arz eden el sanatlarının geliĢtirilmesini sağlamak,
tanıtımını yapmak, pazarlanmasına yardımcı olmak amacı ile açılacak el sanatları
satıĢ merkezi sayısı

Turizm konusunda halkın eğitilmesi için düzenlenecek eğitim ve seminer sayısı

2012

10

5

3

1

1

3

3
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Ġl ve ilçelerde yapılacak gençlik merkezi sayısı

3

Ġl Özel idaresine ait bütün araç, gereç, tesis, lojman ve binaların bir bütün olarak,
iĢlemesi, bakım, temizlik ve idamesi, personelin mevzuatla düzenlenmiĢ nakil, iaĢe
ve ibadelerine iliĢkin her türlü sosyal hizmetlerin sağlanmasında personel
memnuniyeti oranı(%)

HaberleĢme hizmetlerini yürütülmesinde ve santral hizmetlerinde müĢteri ve
personel memnuniyeti oranı (%)

90

95

Personelin ısınma hizmetleri konusunda memnuniyet oranı(%)

95

Misafirhane, yemekhane, sıcak çermik tesislerinden yararlananların memnuniyet
oranı (%)

98

Ailelerin ekonomik sosyal toplumsal kültürel ve psikolojik sorunlarla baĢ
edebilmeleri için korunmalarını sağlamak ve desteklemek amacı ile kurulacak
danıĢma merkezleri ve çok amaçla toplum merkezi sayısı

1

Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Bütçe Bilgileri (TL)
Ödenek Türleri Ġtibariyle Harcamalar

2012

01- Personel Giderleri
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

10.000

05- Cari Transferler
06- Sermaye Giderleri

50.000

TOPLAM

60.000
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8 - MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
A)
B)
C)
D)

Bütçe Hizmetleri
Muhasebe Hizmetleri
Gelir Hizmetleri
TaĢınır Mal Yönetmeliği Gereği Yapılacak Hizmetler

A) Bütçe Hizmetleri
a) Özel Ġdare Bütçesinin hazırlanması ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek, bütçenin uygulanmasını
izlemek, bütçe uygulamaları ile ilgili olarak tutulması gerekli hesapları, defterleri ve aylık
cetvelleri tanzim etmek ve ilgili yerlere göndermek.
b) Ġlçelere ödenek göndermek ve gönderilen ödeneklerin amacına uygun olarak harcanıp
harcanmadığını kontrol etmek.
c) Merkez Muhasebe Birimi ve Ġlçe Özel Ġdare Müdürlüklerinden talep edilen ödenekleri
zamanında ve usulüne uygun olarak göndermek ve ödenek defterine de türüne göre iĢlemek.
d) Ġlçelerden tenkis olunan ödenekleri Bütçe defterine ilgili bölüm ve maddesine iĢlemek.
e) Ġl Özel Ġdare Bütçesi içinde bulunan diğer dairelerden gelen ve Encümen kararını gerektiren
konularda bütçe ile ilgili iĢlemler yapmak ve gerekli görüĢ ve koordine için evrakları Muhasebe
Birimine göndermek.
f) Ay sonu itibariyle Ġlçe Özel Ġdare Müdürlüklerince düzenlenen aylık cetveller ve bunlara
dayalı evrakların müteakip ayın en geç 7‟sine kadar Bütçe-Plan servisinde toplanmasını temin
etmek.
g) Ġlçe Özel Ġdare Müdürlerini ve mahiyetinde çalıĢan personeli 5302, 5018 sayılı kanun ile
Tahakkuk esaslı Ġl Özel Ġdaresi Bütçe ve Muhasebe usulü yönetmeliği hakkında gerekli eğitimi
vermek.
h) ġartlı ve Ģartsız bağıĢları kabul etmek.
Muhasebe ĠĢlemleri
a) Genel Meclis Üyelerine Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 24 ve 28. maddeleri gereğince Puantaj esas
alınarak hazırlanan huzur hakları ile Encümen üyeleri ücretlerinin tahakkukunu yaparak ödenmek
üzere ilgili banka hesaplarına havale etmek.
b) Ġdaremizde görev yapan Ġl Genel Meclis ve Ġl Encümeni Memur, Toplu ĠĢ SözleĢmeli ve geçici
iĢçi personelin terfi ve sosyal hakları da dikkate alınarak Devlet Harcama Belgeleri
Yönetmeliğinin 8. maddesi ve iĢçi ücretlerine iliĢkin 18. maddesine göre personelin maaĢ, ücret,
huzur hakkı ve yolluk tahakkuklarını yapmak. ödenmek üzere ilgili banka hesaplarına havale
etmek.
c) Muhtarlara verilen ödeneklerin tahakkukunu yaparak ödenmek üzere ilgili banka hesaplarına
havale etmek.
ç) Tedavi Yönetmeliği hükümlerine göre eczaneler tarafından düzenlenerek idaremize intikal eden
personellerinize ait eczane evrakları Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 15. maddesinde
belirtildiği Ģekilde hasta sevk kağıtları, ilaç fiyat kupürlerinin ve barkot diyagramının yapıĢtırılmıĢ
olduğu reçete, fatura, reçetelerin kiĢi bazında dökümünü gösteren liste kontrol edildikten sonra
ödeme belgesine bağlanarak ödeme yapmak.
d) Tedavi Yönetmeliği hükümlerine göre hastaneler tarafından düzenlenerek idaremize intikal
eden personellerinize ait hastane evrakları Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 15.
maddesinde belirtildiği Ģekilde kontrol edilerek ödeme yapmak.
e) Bordrolardan yapılan kesintiler ilgili kanunlar gereğince süreleri dahilinde çeĢitli ödemeler
iadeler fiĢi düzenlenerek ilgili hesaplara havale etmek.
f) Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 30. maddesine göre ödemelerin yapılmasını
sağlamak.
g) Ġhale suretiyle yapılan taĢıma giderlerinin ödemesini yapmak.
h) Ġlan, sigorta giderleri ve diğer tarifeye bağlı ödemeleri yapmak.
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ı) Sigorta poliçesi veya zeyilname ödeme belgesine bağlanarak ödemelerini yapmak.
i) TaĢınmaz mal kira bedellerinin ödenmesinde Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 33.
maddesi gereğince; tahakkuka bağlanarak ödeme yapılmasını sağlamak.
j) Kamu Kurum ve kuruluĢları arasında yapılan kiralama bedellerinin ödemesini yapmak.
k)Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 34.maddesi gereğince icra veya noterce düzenlenen
alındı, alındı verilemeyen hallerde davayı kovuĢturan tarafından düzenlenip ilgili mahkeme veya
dairelerce onaylanan mahkeme giderleri listesi tahakkuka bağlanarak ödeme yapmak.
l) Temsil ağırlama, tören ve tanıtma giderleri : ĠĢin niteliğine göre Devlet Harcama Belgeleri
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince istenilen belgeler bağlanarak ödeme yapmak.
m) Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince tekel niteliğindeki elektrik,
su, doğalgaz ve benzeri tüketim giderlerinin ödenmesi. 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun
3.maddesi kapsamındaki alımlar: 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesinin ( e)
fıkrasında sayılan kuruluĢlardan yapılan mal ve hizmet alım giderlerinin ödemesini yapmak.
n) Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak mal ve malzeme alımlarının ödemelerini yapmak.
o) 2942 Sayılı KamulaĢtırma Kanunun uyarınca yapılacak kamulaĢtırma bedellerinin ödemesini
yapmak.
ö) 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22.maddesinin (d) bendinde belirtilen tutara kadar
doğrudan temin usulüyle yapılacak mal ve malzeme alım bedellerinin ödemesini yapmak, 21 f.
Maddeleri gereğince yapılacak olan alımları tahakkuka bağlanarak ödeme yapmak.
p) 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun ilgili maddelerine göre ihale edilerek tahakkuku
hazırlanan hak ediĢ raporlarını tetkik etmek, ödemeleri yapmak.
r) Geçici kabule hazır hale getirilen projelerin hesaplarını tetkik ederek tasdiklerini sağlamak,
iĢin yapılmasını müteakip kesin hesaba iliĢkin iĢlemleri yapmak,
s)Ġdaremiz gelir servisince düzenlenen tahakkuklar
muhasebe kayıtlarımıza geçirilerek
tahsilatlarının yapılmasını sağlamak.
Ģ) Ġta Emri, Bütçe Giderleri, Geçici Harcamalar, Banka Cari, Emanet Defterlerini tutmak ve Aylık
Cetvellerini tanzim etmek. MaaĢ defterini tutmak, vergi iadelerini hazırlamak.
t) Verile Emirlerini düzenlemek, Ödenek dahilinde olup olmadığını kontrol etmek, emekli
kesenekleri ile maaĢ bordrosundan ve diğer ödemelerden kesilen emanetlerin reddiyatlarını
hazırlamak.
u) Teminat Mektuplarını kayıt, muhafaza ve iade iĢlemlerini yapmak.
ü) Verilen görevleri Müdürlüğü emrindeki personel arasında dağıtım yapmak, iĢleri takip etmek
ve kısa sürede sonuçlanmasını sağlamak.
v) Ġlçe Özel Ġdare Müdürlerini ve maiyetinde çalıĢan personeli 5302, 5018 sayılı kanun ile
Tahakkuk esaslı Ġl Özel Ġdaresi Bütçe ve Muhasebe usulü yönetmeliği hakkında gerekli eğitimi
vermek.
y) Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların KarĢılanması Hakkında ki 5233 sayılı kanun
gereği yapılacak iĢlemler için Ġl Özel Ġdaresi sekreteryasını yapmak.
Gelir ĠĢlemleri
a) 167 sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunun uyarınca kiraya
verilen Kaynak Suları ile Su ürünleri Avlak yerleri ve Su ürünleri Üretim yerlerinin kira
bedellerinin Ģartname ve sözleĢmede belirtildiği üzere takip ve tahsilini sağlamak,
b) 3213 sayılı Maden Kanunun uyarınca kiraya verilen I (a) Grubu maden alanlarının kira
bedellerinin tahsili ile bütün madenlerden alınacak % 50 özel idare paylarının takip ve tahsilini
yapmak,
c) 3194 sayılı Ġmar Kanunun uyarınca; Belediye hududu ve mücavir alanı dıĢında yapılacak
yapılar nedeniyle ĠnĢaat izin Harcı ile Yapı Kullanma Ġzin Harcının tahsili ile yine aynı Kanun
uyarınca kaçak yapı yapanlara verilecek cezaların takip ve tahsilini yapmak,
d) 222 sayılı Kanuna göre Devamsızlık nedeniyle öğrenci velilerine verilecek cezaların takip ve
tahsilini yapmak,
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e) Belediye Hududu ve Mücavir alanı dıĢında kalan Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence yerlerinin
ruhsatlandırılmasında ruhsat harçlarının buralara verilecek idari para cezalarının takip ve tahsilini
yapmak,
f) 3572 sayılı Kanunun uyarınca; Belediye Hududu ve Mücavir Alanı dıĢında kalan tüm iĢyeri ve
iĢletmelere ĠĢyeri Açma ve ĠĢletme Ruhsatı verilmesinde ruhsat harçlarının tahsili ile buralara
verilecek idari para cezalarının takip ve tahsilini sağlamak,
g) Ġl Belediyesi hududu ve Mücavir alanı dıĢında kalan 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler ile
Belediye Hududu ve Mücavir alan dıĢında kalan tüm 2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin
ruhsatlandırılmasında ruhsat harçlarının tahsilini sağlamak, buralara verilecek Ġdari para
cezalarının takip ve tahsilini yapmak,
h) Özel Ġdareye ait olup, kiraya verilen taĢınmaz malların kira bedellerinin, kira Ģartnamesi ve
sözleĢmesine göre tahsilini ve takibini yapmak,
ı) Özel Ġdare taĢınmaz mallarının iĢgali halinde, tahakkuk edecek Ecrimisil‟in takip ve tahsilini
sağlamak,
i) Özel Ġdareye ait araç, gereç, taĢıt, iĢ makinesi gibi taĢınır malların kiralarının tahsilini sağlamak,
j) 6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca, Ġdare alacaklarının
tahakkuk, tahsili ile icra ve benzeri hukuki iĢlemlerini yürütmek,
k)- Kanunlarla verilen vergi, resim, harç ve cezaların takip, tahakkuk ve tahsilini sağlamak
l) Her türlü Ġdari para cezalarının takip, tahakkuk ve tahsilini sağlamak,
m) TaĢınmaz malların ve diğer gelirlere dair defter ve kayıtları tutmak.
n) Ġlçe Özel Ġdare Müdürlerini ve maiyetinde çalıĢan personeli 5302, 167, 1380, 3213, 3194, 3572
ve 6183 sayılı kanunlar hakkında gerekli eğitimi vermek.
KONSOLĠDE GÖREVLĠSĠ (Ayniyat Saymanlığı) GÖREVĠ
Kamu idaresinin merkez ve taĢra taĢınır Kayıt Kontrol yetkililerinden aldığı, muhasebe
yetkililerince kayıtlara uygunluğunu kontrol edilerek onaylanan,amacıyla Harcana Birimini taĢınır
hesaplarını Konsolide ederek taĢınır kesin hesap cetvelleri ile taĢınır kesin hesaba icmal
cetvellerini üst yönetici adına hazırlamakla yükümlü, taĢınır kayıt iĢlemlerinden sorumlu
yöneticidir.
1- TaĢınır Kayıt ve Kontrol yetkililerinden aldığı taĢınır giriĢ ve çıkıĢ iĢlemlerine iliĢkin olarak
Ayniyat Görevlilerine kayıtlarını tutturmak ve dosyasında muhafaza etmek
2- TaĢınır Kayıt ve Kontrol yetkililerinin Kefelete bağlanması iĢten veya kefaletli görevden
ayrılanların birikmiĢ paralarının geri verilmesini sağlamak bunlara ait kefalet sicil fiĢlerini tutmak
bu hususları takip etmek.
3- Hesap bakımından kendisine bağlı TaĢınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerini iĢin icaplarına göre
senede en az bir defa kontrol etmek.
4- TaĢınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin, iĢten ayrılanlar ve yerine tayin edilenler arasında teslim
etme ve teslim alma iĢlemlerinin yapılmasını sağlamak.
5- Her mali yılbaĢından önce Saymanlığın bulunduğu yer, Ambar ve benzeri iĢyerlerinin açık
adreslerini görev baĢındaki saymanın adı ve soyadı ile sicil numarasını,aylık ücret ve derecesini,
TaĢınır kayıt Kontrol yetkililerinin imza sürgülerini gösterir listeleri SayıĢtay‟a bildirmek, yıl
içerisinde yapılan değiĢiklikleri en az bir ay içerisinde SayıĢtay‟a bildirmek.
6- 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununda belirtilen
maddeleri uygulamak ve görevi ile ilgili diğer kanunlarda gösterilen iĢleri yapmak.
7- TaĢınır Kayıt ve Kontrol yetkililerinin hesap ve iĢleri ile malzemelerini kontrol etmek,
gerekirse haklarında kanuni iĢlem yapmak.
8- Ambar memurları ile Ambarda görevli diğer personelin nakil, Terfi, mükafat ve
cezalandırılması için teklifte bulunmak.
9- Ambarda çalıĢan tüm personelin izinlerini iĢ durumlarına göre ayarlayıp teklifte bulunmak.
10- Ambar memurlarının kısa süreli görevden ayrılmaları halinde yerine vekalet edecek kefaletli
ambar memurunun görevlendirilmesi için ita amirine teklifte bulunmak.
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11- Ayniyat Görevlilerince Kurumumuzda görevli Tüm personelin Adı Soyadı, Pozisyonu ve
Fiilen yapmıĢ olduğu görevini gösterir listeleri birim müdürleri veya Personel Müdürlüğünden
olup Giyim yardımı iĢtikaklarının hazırlanması ve Giyim kartlarına iĢlemesini sağlamak.
12- Merkez ve Kazalarda bulunan kurumumuza bağlı Akaryakıt istasyonlarını en az iki ayda bir
kontrol etmek, ve ortaya çıkan fazlalar ile noksanlıklarına ilgili yetkiliye bildirmek .
13- Ġki Yılda bir Ticaret ve Sanayi Müdürlüğüne bağlı görevlilerce sayaçların ölçü ve ayarlarının
yapılmasını sağlamak.
14- her yıl sonunda Sayım komisyonları olurlarının alınması sağlamak.
15-Yıl sonu itibariyle Ambar Memurlarının ve yardımcılarının olurlarının alınmasını sağlamak.
16- Kendisine hesap bakımından bağlı Ambarlara Her yıl en az bir kere ara sayım yaptırmak ve
eksik ve fazla görülmesi durumunda ilgili birim müdürüne yapılan tutanakları göndermek.
17- Yukarıda belirtilen görevlerden baĢka ilgili kanunlar ve bu kanunları tadil edecek yeni
kanunlar ve görevi ile ilgili diğer kanunlarda gösterilen iĢleri yapmak.
Sorumluluğu
a-) Konsolide Görevlisi TaĢınır kesin hesap Cetveli ve taĢınır kesin hesap icmal
cetvellerini ilgili kanunlara ve yönetmelik hükümlerine göre zamanda sayıĢtay‟a vermekle
sorumludur.
b-) Kendisine hesap hakkında bağlı ambar memurlarını 2489 sayılı kefalet kanununun 7.ve
8. maddesine ve iĢin icaplarına göre senede en az bir defe kontrol etmek.

Mali Hizmetler Müdürlüğü
HARCAMA BĠRĠMĠ YÖNETĠCĠLERĠ
AD VE SOYADI

ÜNVANI

Ülkü ÇELĠK

Mali Hizmetler Birim Müdürü

Mali Hizmetler Müdürlüğü Performans Göstergeleri
Performans Göstergeleri

2012

Ġlçe Özel Ġdare Müdürlüklerinden talep edilen ödeneklerin gönderilme süresi
(gün)

3

Ödenek aktarma taleplerinin karĢılanma süresi (gün)

7

Ġlçe Özel Ġdare Müdürlüklerinde 5302 ve 5018 sayılı Kanunlar ile Tahakkuk
esaslı Ġl Özel Ġdaresi Bütçe ve Muhasebe usulü yönetmeliği hakkında eğitim
verilecek kiĢi sayısı

18

Tahsil edilen gelirlerin tahakkuk edilen gelirlere oranı (%)

71

Hazırlanacak brifing sayısı

6

Ödeme evrakının ödenme süresi (gün)

3

Gönderme Emri Belgesinin muhasebe kaydının yapılma süresi (gün)

1
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Emanet iadelerinin ödenme süresi (gün)

30

Tahsil olunan Gelirlerin Muhasebe Kaydı (gün)

1

Verilen Avansların kapatılma süresi (Gün olarak en geç)

30

Gelen evrakların yanıtlanma süresi (gün)

7

Ġlçelerin nakit taleplerinin gönderilme süresi (gün)

2

Ġlçe Özel Ġdare Müdürlerine ve mahiyetinde çalıĢan personeline 5302, 5018
sayılı kanun ile Tahakkuk esaslı Ġl Özel Ġdaresi Bütçe ve Muhasebe usulü
yönetmeliği hakkında verilecek eğitim sayısı

Merkez ve Kazalarda bulunan kurumumuza bağlı Akaryakıt istasyonlarının
kontrol sayısı (ayniyat)

Kendisine hesap bakımından bağlı Ambarlarda yapılacak ara sayım sayısı

9

2

2

Kurum Personelin mali hizmetler birimi faaliyetlerinden memnuniyet oranı
(%)

100

MüĢterilerin mali hizmetler biriminden memnuniyet oranı(%)

100

Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçe Bilgileri (TL)
Ödenek Türleri Ġtibariyle Harcamalar
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2012
14.000

05- Cari Transferler
08- Borç verme
09- Yedek ödenekler

TOPLAM

3.350.000

3.364.000
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9 – SU VE KANAL HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
A) Ġçme Suyu Hizmetlerini
B) Kanalizasyon Hizmetlerini
C) Sondaj Hizmetleri Yürütmek
A) Ġçme Suyu Hizmetleri
a) Köy ve bağlı birimler ile askeri garnizonlara sağlıklı ve yeterli içme suyu temin etmek.
b) Terfili içme suyu inĢaatlarının ENH (Enerji Nakil Hattı) motopomp, trafo, elektro pompaj vs.
gibi malzemeleri temin etmek ve tesisin montajını yapmak yaptırmak.
c) Ġçme suyu ihtiyacı olan köy ve bağlılarının istikĢaf, etüt proje, yaklaĢık maliyet ve kontrollük
hizmetleri ile kesin hesap ve kabullerini yaparak Köy Muhtarlıklarına devir teslimi yapmak.
d) Gerektiğinde diğer kurumların, protokollü iĢlerinin içme suyu tesisini yapmak yaptırmak.
e) Yıllık programları stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
f) Birimlerin faaliyetleri ile ilgili programları yılı içerisinde tamamlanabilmesi için gerekli
denetim ve çalıĢmaları yapmak.
g) Yapılan çalıĢmalarla ilgili aylık faaliyet iĢleri yapmak ve yaptırmak.
B) Kanalizasyon Hizmetleri
a) Köy ve kasabalar ile bağlılarının ve toplulaĢtırılması gereken yerleĢim ünitelerinin ekonomik,
sosyal ve fiziki altyapı tesislerinin projelerini hazırlamak ve uygulamak.
b) Kanalizasyon ve atık su tesisi yapılan yerleĢim yerlerine, doğal arıtma tesisleri projelerini ve
inĢaatlarını yapmak ve yaptırmak.
c) Birim faaliyetlerinin geneli ile ilgili hizmet içi eğitimleri yapmak yaptırmak.
d) Yapılan çalıĢmalarla ilgili aylık faaliyet raporları hazırlamak ve ilgili makama sunmak.
C) Sondaj Hizmetleri
a) Sağlıklı ve yeterli içme suyu temin etmek maksadıyla sondaj kuyuları açmak,
b) Kamu Kurum ve KuruluĢları ile Mahalli Ġdareler, gerçek ve tüzel kiĢiler tarafından talep
edilen içme suyu sondaj taleplerini imkanlar ölçüsünde protokol düzenleyerek bedeli mukabilinde
yapmak, yaptırmak.
c) AçılmıĢ kuyularda debi ölçümü, pompa montajı, kuyu geliĢtirme, v.b çalıĢmaları protokollü ve
bedeli mukabilinde yapmak.

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
HARCAMA BĠRĠMĠ YÖNETĠCĠLERĠ
AD VE SOYADI

ÜNVANI

Erdoğan ALTUNKÜPE

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü
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Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Performans Göstergeleri
Performans Göstergeleri

2012

Yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuĢacak ünite sayısı

24

Bakım ve onarımı yapılacak içme suyu tesisi sayısı

20

Ġçme suyuna kavuĢan ünitelerin yapılan içme suyu çalıĢmalarından ve sonucundan
memnuniyet oranı (%)

100

Kanalizasyon çalıĢması yapılacak köy sayısı

69

Bakım ve onarımı yapılacak kanalizasyon tesisi sayısı

10

Kanalizasyon tesisine kavuĢmuĢ köylerde ki çalıĢma ve sonuç memnuniyet oranı (%)

100

Sağlıklı ve yeterli içme suyu temin etmek için açılacak sondaj kuyusu sayısı

3

Kamu Kurum ve KuruluĢları ile Mahalli Ġdareler, gerçek ve tüzel kiĢiler tarafından talep
edilen içme suyu sondaj çalıĢması sayısı.

2

Kanalizasyon ve atık su tesisi yapılan yerleĢim yerlerine yapılacak doğal arıtma
tesislerine ait hazırlanacak proje sayısı

79

Yapılacak doğal arıtma tesisi sayısı

79

Düzenlenecek Ģehit mezarı sayısı

-

Muhtelif üniteler için yardım amaçlı verilecek boru miktarı (km)

20

Birimin yaptığı faaliyetlerde, çalıĢan personeli daha donanımlı hale getirmek için
verilecek hizmet içi eğitim sayısı

1

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Bütçe Bilgileri (TL)
Ödenek Türleri Ġtibariyle Harcamalar

2012

01- Personel Giderleri
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

1.826.000

05- Cari Transferler
06- Sermaye Giderleri

TOPLAM

40.000
1.866.000
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10 - RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ
a) 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu, 5272 Sayılı Belediye Kanunu, 5015 Sayılı Petrol Piyasası
Kanunu, Petrol Piyasası Yönetmeliği ve 10.08.2005 tarih ve 2005/25902 sayılı Resmi Gazete‟de
yayınlanan ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına iliĢkin Yönetmelik uyarınca Ġl Belediyesi
hududu ve mücavir alan dıĢında bulunan 1. sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler ile tüm 2. ve 3. sınıf
Gayri Sıhhi Müesseselerde Tesis Kurma Ġzni ve ruhsatlandırılma iĢlemlerini yapmak, buraların
sürekli denetimini yapmak.
b) 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu ve 10.08.2005 tarih ve 2005/25902 sayılı Resmi Gazete‟de
yayınlanan ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına iliĢkin Yönetmelik uyarınca Belediye hududu ve
mücavir alan dıĢında bulunan tüm 2. ve 3. sınıf Sıhhi Müessese‟lerin denetimini yaparak
ruhsatlandırılma iĢlemlerini yapmak.
c) 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu uyarınca
Belediye hududu ve mücavir alan dıĢında bulunan Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence yerlerinin
incelenerek ruhsatlandırılması iĢlemlerini yapmak.
d) 3213 Sayılı Maden Kanunu uyarınca 1(a) grubu (Kum- Çakıl) maden alanlarının iĢletilmesi ve
Maden sevkiyatının Maden Kanunu ve 1 (a) grubu Madenleri ile ilgili Uygulama Yönetmeliğine
uygun olarak sevk fiĢi ile ruhsatlı alanlardan yapılıp yapılmadığını sürekli olarak
denetlemek,izinsiz sevkiyata müsaade etmemek, aynı zamanda 3213 sayılı Maden Kanunu ve 1
(a) grubu Maden Uygulama Yönetmeliği gereğince 1 (a) grubu maden (Kum- Çakıl) ocaklarının
Ruhsatlandırılması iĢlemlerini yapmak, üretilen ve satılan madenlerden alınacak Devlet Hakkı
Özel Ġdare Paylarının takibini yapıp, tahsilini sağlatmak.
e) 5372 Sayılı ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararname
DeğiĢtirilerek Kabulüne Dair Kanun uyarınca Belediye hududu mücavir alan dıĢında kalan tüm
iĢyeri ve iĢletmelere ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı verilmesi hususunda inceleme yaparak
buraların ruhsatlandırılmasını sağlamak.
f) ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın 22.08.2005 tarih ve 8360-82195 (2005/84) sayılı genelgelerine istinaden
ÇalıĢma Ġzni ve Gıda Sicili verilmesi.
g) 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 4. maddesi ile 1380 Sayılı Su Ürünleri
Kanununun 4. maddesi uyarınca Kaynak Suları ile Su Ürünleri , Avlak yerleri ve Su Ürünleri
üretim yerlerinin kiralanma iĢlerinin yapılması.
h) 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Hakkındaki Kanun Uyarınca,
Jeotermal ve Mineralli Suların kiraya verilmesini sağlamak.
i) Bundan böyle yasalarla verilecek görevleri yürütmek.
j) Yukarıda sayılan iĢ ve iĢlemlerin sicillerini ve kayıtlarını tutmak.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
HARCAMA BĠRĠMĠ YÖNETĠCĠLERĠ
AD VE SOYADI

ÜNVANI

Hulusi ÖKSÜZ

Ruhsat ve Denetim Müdürü
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Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Performans Göstergeleri
Performans Göstergeleri

2012

Yıl içerisinde verilecek 1. sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için ruhsatlandırılma
sayısı

3

Denetlenecek 1. sınıf Gayri Sıhhi Müessese sayısı

5

Yıl içerisinde verilecek 2. ve 3. sınıf Sıhhi Müessese Ruhsatlandırılma sayısı

10

Denetlenecek tüm 2. ve 3. sınıf Sıhhi Müessese sayısı

50

Yıl içerisinde denetlenecek umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayısı

60

Ruhsat verilecek umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayısı

10

Denetlenecek maden, kum, çakıl v.b. ocak sayısı

400

Yıl içerisinde Ruhsat verilecek maden, kum, çakıl v.b. oca sayısı

20

Mücavir alan dıĢında kalan iĢyerlerine verilecek İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
sayısı

40

Yıl içerisinde denetlenecek mücavir alan dıĢında kalan iĢyeri sayısı

85

Kiraya verilecek, kaynak suları, su ürünleri ve su ürünleri üretim yeri sayısı

-

Kiraya verilecek Jeotermal ve Mineralli Su sayısı

-

Yetki alanında bulunan iĢ – iĢlemlerin envanterlerinin tamamlanma oranı (%)

90

Yer altı sularının korunması, değerlendirilmesi konularında hazırlanacak yayın
sayısı

-

Denetçilere uygulanacak hizmet içi eğitim sayısı

1

Denetçilerin iĢyeri sahiplerine yönelik düzenleyecekleri eğitim sayısı

1

Ruhsat verilmesi planlanan dinlence ve eğlence mekanlarının turizme
kazandırılması yönünde yapılacak plan sayısı

-

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Bütçe Bilgileri (TL)
Ödenek Türleri Ġtibariyle Harcamalar

2012

01- Personel Giderleri
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
03- Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

35.000

05- Cari Transferler
06- Sermaye Giderleri

TOPLAM

35.000
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11 - TARIMSAL HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ülkemiz çiftçisinin ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden geliĢtirilmesi için, kırsal
alanda mevcut üretim potansiyelinin artırılarak gelir ve istihdamı artırıcı faaliyetlere önem
verilmesi gereklidir.
Tarımın temel dayanağı olan toprak ve su kaynaklarının geliĢtirilerek verimin artırılması
Sulama ve Toprak ĠĢleri olarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün baĢta gelen görevidir. Zira
ileri gitmiĢliğin ve zenginliğin önemli bir göstergesi de sahip olunan toprak ve su kaynaklarının
geliĢtirilmesi, bunlardan en üst düzeyde yararlanılmasıdır.
A)
B)
C)
D)

Sulama ve Toprak Hizmetleri
Toprak ve Su Laboratuarı Hizmetleri
Çevre Orman ve Toprak Koruma Hizmetleri
Fidanlık Hizmetleri

A) Sulama ve Toprak Hizmetleri
a) YağıĢların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazileri için sulama suyu ve
hayvanlar için içme suyu teminine matuf gölet ve diğer tesislerin ; Etüd planlama ve projeleri ile
bu projelerin inĢaatlarını yapmak , yaptırmak
b) Toprak erozyonunu önleyici , giderici ve azaltıcı , toprak ve su dengesinin kurulması ve
korunmasını sağlayıcı tedbirleri almak , gerekli tesisleri yapmak ve yaptırmak .
c) Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 lt ye kadar olan sulama tesislerinin kurulması , ıslahı ve
tevsii ile alakalı etüd , planlama , proje ve programları yapmak , yaptırmak ve uygulamasını
sağlamak .
d) Devlet arazilerinin ıslahı , imarı ve tarıma uygun hale getirilmesi .
e) Devlet sulama Ģebekelerinde ve diğer sulama planlarında sulama iĢleri ile ilgili hizmetleri
yapmak ve yaptırmak .
f) Sulu ve kuru tarım arazilerinde toplulaĢtırmaya uygun arazi sahipleri çoğunluğunun isteğine
bağlı arazi toplulaĢtırılması için , etüd , planlama , program ve projelerini hazırlamak ,
hazırlatmak , tasdikini yapmak , yaptırmak . ToplulaĢtırma sonucunda verilen yeni parselleri
maliklerin adına tescil ettirmek , ifraz iĢlerine konu olmasını önlemek için tapu siciline Ģerh
vermek ve uygulamada gerekli görüldüğü zaruri hallerde kamulaĢtırma yapmak. ToplulaĢtırma
esas ve usullerinin nasıl yapılacağını yönetmelikle belirlemek .
g) Toprak etüdü ve her türlü toprak analizleri , sınıflandırmaları ve toprak harita raporları ile
toprak ve su kaynakları konusunda istatistiki bilgilerin derlenmesi , değerlendirilmesi ve
dokümante edilmesi hizmetlerini yapmak ve yaptırmak
h) Sulama hizmetleri için ; ihtiyaç duyulan arsa ve araziyi satın alma , kamulaĢtırma veya
hazineden tahsis yoluyla temin etmek ile uygulama sırasında ihtiyaç duyulan Ģantiye binalarını
yapmak .
ı) Tarla içi hizmetlerin geliĢtirilmesi ile ilgili olarak DSĠ ve diğer kuruluĢlarla yapılan
protokollerin uygulanmasını sağlamak .
i) Kredilerle finanse edilen hizmetlerle ilgili projeleri yapmak , uygulanmasını takip etmek
j) Projelerin kesin hesaplarını yapmak .
k) Tesislerin ; yenilenmesi bakım – onarımı ve ıslah çalıĢmalarını , yapmak ve yaptırmak .
l) Sulama tesislerinin yapılıĢ amacına uygun olarak iĢletilmeleri ve bakım – onarımlarının
yapılması için; geçici kabulü takiben , sulama kooperatifi , sulama birliği veya muhtarlıklara
devirlerinin yapılması .
B) Toprak ve Su Laboratuarı Hizmetleri
a) Sulama suyu ve içme suyu analizlerini yapmak
b) Toprak verimlilik analizlerini yapmak
c) Toprak mekaniği ile ilgili analizleri yapmak
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Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
HARCAMA BĠRĠMĠ YÖNETĠCĠLERĠ
AD VE SOYADI

ÜNVANI

Fahri KESKĠN

Tarımsal Hizmetler Müdürü

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Performans Göstergeleri
Performans Göstergeleri
Yıl içerisinde yapılacak yer üstü sulama tesisi sayısı

2012
48

Yıl içerisinde yapılacak yer altı sulama tesis sayısı

-

Yapılacak gölet sayısı

-

Yapılacak gölet sulama Ģebekesi sayısı

-

Sulama yapılacak arazi miktarı (ha)

200

Sulanan arazi miktarındaki artıĢ oranı (%)

0,005

Dekara sulama maliyeti (Harcama/sulamaya açılan saha )

1500

Bakım onarım yapılacak tesis sayısı

5

Hizmetten yararlanacak çiftçi aile sayısı

400

Hizmetlerden yararlananların memnuniyet oranı (%)

100

Mühendis baĢına düĢen proje sayısı

11

Yıl içerisinde yapılacak toprak analizi sayısı

50

Yıl içerisinde yapılacak su analizi sayısı

500

Personele uygulanacak hizmet içi eğitim sayısı

-

Toprak erozyonunu önleyici, giderici ve azaltıcı, toprak ve su
dengesinin kurulması ve korunmasını sağlayıcı hazırlanacak
plan - proje sayısı

-

Arazi toplulaĢtırmasına yönelik hazırlanacak etüd proje sayısı

-

Sulama hizmetleri konusunda ihtiyaç duyulan arsa ve araziye
yönelik hazırlanacak envanter – rapor sayısı

1
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Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Bütçe Bilgileri (TL)
Ödenek Türleri Ġtibariyle Harcamalar

2012

01- Personel Giderleri
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

598.000

05- Cari Transferler
06- Sermaye Giderleri

4.990.000

TOPLAM

5.588.000

12 - PLAN PROJE YATIRIM VE ĠNġAAT MÜDÜRLÜĞÜ
a) 5018 Sayılı Kanunun I ve II sayılı cetvellerinde sayılı KuruluĢlar tarafından Ġl Özel Ġdaresi
Bütçesine aktarılan kaynaklarla yapılan yatırım iĢlerini takip etmek.
b) Ġl Özel Ġdare Bütçesiyle Ödenek tahsis edilen Kamu Kurum ve KuruluĢları ile ilgili ĠĢ ve
ĠĢlemleri koordine etmek bunlarla ilgili iĢlerin yürütülmesini sağlamak.
c) Ġl Özel Ġdaresi bütçesi ile idare adına yapılan yatırım hizmetlerini yürütmek.
d) Ġl Özel idaresi tarafından yaptırılacak her türlü üst yapılara ait hizmet ve inĢatlarla ilgili
projelerin ilgili kanun, yönetmelik, Ģartname ve genelgeler doğrultusunda hazırlanması, tetkik ve
tasdik iĢlemlerinin yürütülmesi, yaklaĢık maliyetlerinin çıkarılması.
e) Ġl Özel Ġdaresinin diğer birimlerince yapılmayan her türlü bina ve tesisleri ile ilgili projelerin
ihale edilmek üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğü‟ne (Satın Alma ve Ġhale ġube Müdürlüğü‟ne )
gönderilmesi ve bu iĢlerin gerçekleĢtirilmesi için gerekli teknik ve idari iĢlerin yürütülmesi takibi
ve sonuçlandırılması, kontrolünün yapılması, hak ediĢlerinin hazırlanması, ödenmek üzere mali
hizmetler müdürlüğüne gönderilmesi, bu konularla ilgili her türlü gerekli teknik ve idari iĢlerin
yürütülmesi.
f) Ġl Özel Ġdaresine ait hizmet binalarının iyileĢtirilmesi.

Plan Proje Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü
HARCAMA BĠRĠMĠ YÖNETĠCĠLERĠ
AD VE SOYADI

ÜNVANI

Özcan DUMAN

Plan Proje Yatırım ve ĠnĢaat Birim Müdürü

Plan Proje Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Performans Göstergeleri
Performans Göstergeleri

2012

Yıl içerisinde onarımı gerçekleĢtirilecek okul sayısı

44

Yıl içerisinde yapımı gerçekleĢtirilecek ek derslik sayısı (adet)

2

61

Yıl içerisinde yapımı gerçekleĢtirilecek yeni yapım sayısı (adet)

12

Yıl içerisinde yapımı gerçekleĢtirilecek çevresel nitelikli proje sayısı

4

Yıl içerisinde Gençlik ve spor hizmetleri konusunda yapılacak iĢ sayısı

8

Ġlimizde turizmin geliĢtirilmesi için Av, Gençlik, Dağ, Doğa, Ġnanç, KıĢ, Kültür, Kongre,
Sağlık Turizmi vb hazırlanacak proje sayısı

11

Eğitimde fırsat eĢitliği yaratmak, ilk ve ortaöğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek
amacıyla hazırlanacak plan sayısı

4

Sağlık hizmetlerinin hızlı ve eĢit yönde dağılımı ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin
artırılması yönünde hazırlanacak plan sayısı

4

Spor alt yapısının geliĢtirilmesi konusunda hazırlanacak plan sayısı

4

Çevre bilinci oluĢturulması konularında düzenlenecek eğitim sayısı

3

Çevre bilinci konularında hazırlanacak yayın sayısı

3

Çevre Bilincinin geliĢtirilmesi konularında iĢbirliği yapılacak kurum – kuruluĢ sayısı

2

Çevre bilincinin geliĢtirilmesi konularında yapılacak sosyal etkinlik ve organizasyon sayısı

1

Teknik inceleme yapılacak iĢ sayısı

40

Plan Proje Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Bütçe Bilgileri (TL)
Ödenek Türleri Ġtibariyle Harcamalar

2012

01- Personel Giderleri
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

9.245.512

05- Cari Transferler
06- Sermaye Giderleri

TOPLAM

1.000.000

10.245.512
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13 - YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
A)
B)
C)
D)

Genel Meclis Bürosu Hizmetlerini
Ġl Encümen Bürosu Hizmetlerini
Genel Evrak ve Kayıt Hizmetlerini
ArĢiv Hizmetlerini Yürütmek

Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün Yetki ve Sorumlulukları
a) Birimde görevli personelin yetkili ve sorumlu amiridir.
b) Görevlerin yürütülmesi, koordinasyonu ve düzeninin sağlar.
c) Hizmetin düzenli ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri alır.
d) Görevlerin yerine getirilmesinde sürekli ve gerektiğinde ani denetlemeler yapar.
e) Birimin istatistik bilgilerinin, en az ayda bir güncellenmiĢ hali ile her an hazır bulundurur.
f) Birimde görevli personelin, konuları ile ilgili hizmet içi eğitimlerini yapar veya yaptırır.
g) Ġlgili mevzuata ve Genel Sekreter ile Genel Sekreter Yardımcısına karĢı sorumludur.
e) e-devlet kapsamında yapılan uygulamaların yürütülmesini sağlamak
A) Ġl Genel Meclis Bürosu
Ġl Genel meclisinin kanunla belirlene görevleri ve çalıĢmalarına iliĢkin sekreterya iĢ ve
iĢlemlerinin yürütür.
a) Meclis BaĢkanlığınca belirlenen toplantı gündeminin üyelere tebliği edilmek üzere Ġl Özel
Ġdaresi Genel Sekreterliğine iletilmesi, ayrıca çeĢitli yollarla duyuru yapılması.
b) Meclisten komisyonlara havale edilen tekliflerin seyrini takip etmek.
c) Komisyonlardan tekrar meclise rapor olarak gelen dokümanın kaydını, çoğaltılmasını, meclis
üyelerine ve ilgililere zamanında dağıtılmasını sağlamak ve takip etmek.
d) Ġl Genel meclisi müzakerelerin ses kayıt cihazlarıyla kaydının yapılmasını sağlamak ve ses
kayıtlarının arĢivini tutmak,
e) BaĢkanlık Divanı sorumluluğunda olmak üzere ses kayıtlarını çözerek yazılı tutanak haline
getirmek.
f) Meclis Kararlarının Valilik Makamına sunulması.
g) KesinleĢen Meclis Kararlarının ilgili kurum ve kuruluĢlara gönderilmesi, ayrıca çeĢitli yollarla
duruyu yapılması.
h) Meclis Karar defterinin tanzimi ve kayıt iĢlemini yapmak.
i) Meclis ve Komisyon çalıĢmalarına iliĢkin puantajların hazırlanarak Genel Sekreterliğe
iletilmesi.
j) Meclis üyeleri tarafından BaĢkanlık Makamına verilen yazılı ve sözlü önergelerin seyrini takip
edip en kısa zamanda ilgililerine ulaĢtırılmasını sağlamak.
k) Meclis üyelerinin her türlü sosyal özlük haklarını takip etmek.
l) Meclisin temizlik, sağlık, tertip, düzen ve her türlü çalıĢma biçiminin yasalara uygun olarak
düzenlenmesi, denetlenmesi ve takibini yapmak.
m) Servisin görev alanına giren / girebilecek ilgili diğer iĢlemleri ve yazıĢmaları yapmak.
n) Birim Müdürünce verilecek diğer iĢ ve iĢlemleri yapmak.
Ġl Genel Meclisi servisi görevlisi/görevlileri, her görevli bu bölümdeki kendi görevi ile
ilgili yetkili ve sorumlu olup, ayrıca servisin bağlı olduğu birim müdürüne karĢı doğrudan
sorumludurlar.
B) Ġl Encümen Bürosu
Ġl Encümenin kanunla belirlenen görevleri ve çalıĢmalarına iliĢkin sekreterya iĢ ve
iĢlemlerini yürütür.
Bu Kapsamda;
a) Ġl Valisi tarafından belirlenen toplantı gündeminin Encümen Üyelerine iletilmesi.
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b) AraĢtırma, inceleme, eksiklik ve benzeri nedenlerle daha sonra görüĢülmek üzere incelemeye
alınan tekliflerin seyrini takip etmek, sonuçlandırmak.
c) Gündem ile ilgili olarak gelen rapor ve benzeri dokümanın kaydını, çoğaltılmasını, üyelere ve
ilgililere zamanında dağıtılmasını sağlamak ve takip etmek.
d) Encümen Karar Defteri tutularak toplantıda alınan karar özetlerinin deftere kaydedilmesi.
e) Ġl Encümenince alınan kararların yazılması.
f) Encümen kararlarının ilgili kurum ve kuruluĢlara iletilmesi.
g) 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamı dıĢında kalan ve Ġl Encümeninin yetkisinde olan
ihalelerin, dosyalarının hazırlanması, gerekli ilanlarının ve ihalesinin yapılması.
h) Ġhale konusuyla ilgili baĢka kurumlardan ilan edilmek üzere gönderilen ihale ilanlarını asmak
ve tutanak düzenleyerek askıdan indirmek ve ilgili kuruma geri iade etmek.
i) Ġl Encümeni ile ilgili olabilecek genelge ve diğer mevzuatın takibi, tetkiki ve uygulamasını
sağlamak.
j) Servisin görev alanına giren / girebilecek ilgili diğer iĢlemleri ve yazıĢmaları yapmak.
k) Birim müdürünce verilecek diğer iĢ ve iĢlemleri yapmak.
Ġl Encümen servisi görevlisi/görevlileri, her görevli bu bölümdeki kendi görevi ile ilgili yetkili ve
sorumlu olup, ayrıca servisin bağlı olduğu birim müdürüne karĢı doğrudan sorumludurlar.
C) Genel Evrak ve Kayıt Bürosu
a) Evrak kayıt servisine gelen her türlü evrakı ilgili birimlere havale için kayıt yapmak, bunları
havale ettirerek ilgili birimlere zimmetle teslim etmek, giden evrak defterinden giden yazılara sayı
vererek ilgili yerlerine posta veya elden zimmetli teslim etmek, tüm birimlere ait evrakların
takibini yapmak, posta iĢlemlerini yapmak.
b) Posta zarflı gelen evraklar üzerinde gizli, çok gizli, özel, hizmete özel, kiĢiye özel gibi gizlilik
dereceli veya normal evraklar birbirinden ayrılarak tasnif etmek.
c) GeliĢ Ģekli itibariyle birimi ilgilendirmeyen evraklar veya yanlıĢ postalanmıĢ evraklar hiç
iĢlem yapılmadan ilgili ( geldiği-gideceği) yerlere göndermek.
d) Evrakın birime ait olup olmadığı, tarihi, sayısı, eki ve imzasının olup olmadığını kontrol
etmek.
e) Evrak gizli, çok gizli, özel, hizmete özel, kiĢiye özel gibi kapalı zarf ise üzerindeki adres
itibariyle birime ait olup olmadığı kontrol etmek.
f) Ġlgili birim amirinin izni ile, evrak kayıt tarih ve sayısının ilgili kiĢilerin istemesi halinde
verilmesi.
g) Posta kanalı ve kuruluĢların haberleĢme görevleri ile iĢ sahibi kiĢiler veya bunların kanuni
temsilcilerince verilen her türlü evrak; görevlilerce evrakın birime ait olup olmadığı, tarihi, sayısı,
eki ve imzasının olup olmadığı kontrol edilerek teslim almak.
h) Gizli, çok gizil, özel, hizmete özel, kiĢiye özel iĢaretli zarfların açılmadan ilgili birimlere
teslimi.
i) Kayıt yapılacak defter ile dahili ve harici zimmet defterlerinin tüm sayfaları numaralandırma,
mühürleme ve en son sayfalarını birimi amiri ve yetkili kiĢilere imzalatmak.
j) Gelen faksların normal evrak gibi kayıt iĢlemine tabi tutmak.
k) Gelen evraklar gelen evrak defterine veya bilgisayar ortamında yapılıyorsa gelen evrak kayıt
defterine uygun olarak kaydını yapmak, günlük kayıt çıktısını (Disket, CD) almak.
l) Gizlilik dereceli yazıların kayıt ve sayı verme iĢlemlerini zarfların üzerine yapmak.
m) Acele, çok acele, günlü, iadeli taahhütlü, resmi taahhütlü ve acele posta servisi ile gönderilen
evrakları günlük göndermek.
n) Gizli, çok gizli evraklara iki suret olmak üzere gizli teslim senedi düzenleme ve aslı evrak
tesliminde teslim alanın adı soyadı, imzasını almak, bir nüshası senedi hazırlayana birimce
muhafaza edilmek üzere bu birime vermek.
o) Servisin görev alanına giren / girebilecek ilgili diğer iĢlemleri ve yazıĢmaları yapmak.
p) Birim müdürünce verilecek diğer iĢ ve iĢlemleri yapmak.
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Evrak kayıt servisi görevlisi/görevlileri, her görevli bu bölümdeki kendi görevi ile ilgili
yetkili ve sorumlu olup, ayrıca servisin bağlı olduğu birim müdürüne karĢı doğrudan
sorumludurlar.
D) ArĢiv Hizmetleri
a) Ġl Özel Ġdaresi arĢivini kurmak ve yönetmek, arĢiv mevzuatı gereği, arĢiv yönetmeliği‟ni ve
dosya tasnif ve saklama planlarını hazırlamak, güncellemek ve planların uygulanmasını sağlamak.
b) Ġdareye ait evrak ve dosyaların arĢivlenmesi ve muhafaza edilmesi.
c) Süresi dolan evrakların yasal mevzuat çerçevesinde imhasının sağlanması.
ArĢiv servisi görevlisi/görevlileri, her görevli bu bölümdeki kendi görevi ile ilgili yetkili
ve sorumlu olup, ayrıca servisin bağlı olduğu birim müdürüne karĢı doğrudan sorumludurlar.

Yazı ĠĢleri Müdürlüğü
HARCAMA BĠRĠMĠ YÖNETĠCĠLERĠ
AD VE SOYADI

ÜNVANI

Cengiz SARUHAN

Yazı ĠĢleri Müdürü

Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Performans Göstergeleri
Performans Göstergeleri

2012

Ġdareye gelen evrakların havale ve ilgili birime teslim süresi (gün)

1

Giden evrakların kayıt ve posta iĢlem süresi (gün)

1

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

3

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

1

Meclis toplantılarında alınan kararların yazım süresi

2

Meclis Toplantılarına ait ses kayıtlarının çözümü ve tutanakların yazılımı

(gün)

4

Meclis kararlarının Valiliğe sunulma süresi (gün)

3

Meclis kararlarının KesinleĢme süresi (gün)

7

KesinleĢen meclis kararlarının ilgili birimlere dağıtım süresi (gün)

2

Encümende verilen kararların yazımı süresi (gün)

2

Encümen kararlarının ilgili birimlere intikal süresi

1

Encümen ve meclis kararlarının bilgisayar ortamına aktarılması iĢi (%)

100
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Ġl genel Meclisi ve il Encümeni kararlarının yer aldığı yayın sayısı

3

Teknik konularda Ġl Genel Meclisi – Ġl Encümeni toplantılarına iĢtirak edecek ve iĢbirliği
yapılacak kiĢi, kurum ve kuruluĢ sayısı

10

e-bakanlık projesi dahilinde tüm evrakların elektronik ortama aktarılma

oranı (%)

e-bakanlık proje kapsamında alınacak hizmet içi eğitim sayısı

90
2

e-bakanlık projesi kapsamında satın alınacak ekipman adedi

7

Yazı ĠĢler Müdürlüğü Bütçe Bilgileri (TL)
Ödenek Türleri Ġtibariyle Harcamalar

2012

01- Personel Giderleri

870.000

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

20.000

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

13.000

05- Cari Transferler
06- Sermaye Giderleri

TOPLAM

903.000

14 – YOL VE ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
Ġlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda;
a) Devlet ve il yolları ağı dıĢında kalan köylerin ve diğer yerleĢim birimlerinin ulaĢımını
sağlayan, köy yolları ağında bulunan yollar ile köy içi yollarının, (yol yapım ve bakım
makinelerinin çalıĢabileceği köy ve bağlısının ana ulaĢım yolu üzerinde bulunan, ünitenin giriĢ ve
çıkıĢını sağlayan veya ulaĢım yolunun uzantısı niteliğindeki yollar) tesviye, onarım, greyderli ve
malzemeli bakım, stabilize kaplama, asfalt kaplama ve gerektiğinde beton–kilitli parke
kaplamalarını yapmak veya yaptırmak.
b) Köy yolları ağında bulunan ve köy içi yollar dahil tüm yolların, sanat yapılarını ve köprülerini
yapmak veya yaptırmak.
c) Asfaltı yapılmıĢ olan köy yollarının asfalt yamalarını yapmak veya yaptırmak.
d) Malzeme ocaklarının iĢletilmesi ve korunmasını sağlamak.
e) Kardan dolayı kapalı olan köy yollarını ulaĢıma açmak veya açtırmak.
f) Köy yolları ağında bulunan yolların, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, trafik iĢaret
levhalarını yapmak veya yaptırmak.
g) Köy ve bağlı mahallelerin isim levhalarını yapmak veya yaptırmak.
h) Ġl Özel Ġdaresi ve KÖYDES programındaki iĢlerin, keĢif (yaklaĢık maliyet), ihale, kontrollük,
geçici kabul, kesin kabul ve idari iĢlerini yürütmek ve kesin hesaplarını yapmak veya yaptırmak.
i) Servis ile ilgili protokollü iĢleri yapmak.
j) Servisin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara
sunmak.
k) Servisin faaliyet alanı ile ilgili yıllık çalıĢma programları, stratejik plan doğrultusunda
hazırlamak.
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l) Servisin faaliyet alanı ile ilgili programlarının yılı içerisinde tamamlanabilmesi için gerekli
denetim ve çalıĢmaları yapmak.
m) Ġlçelerde bulunan bakımevlerinin kontrol ve denetimini yapmak.
n) Merkezde bulunan asfalt Ģantiyesi ile büz Ģantiyesindeki faaliyetleri yürütmek ve denetlemek.
o) Görev alanı ile ilgili teknik konularda danıĢmanlık yapmak, rapor hazırlamak.
p) Servisin görev alanına giren / girebilecek ilgili diğer iĢlemleri ve yazıĢmaları yapmak.
q) Servisin yazıĢma iĢ ve iĢlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan
arĢiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime / teftiĢe hazır halde tutulmasını sağlamak.
r) Yetkili birim müdürünce verilecek diğer iĢ ve iĢlemleri yapmak.
Şantiyeler;
a) Kırsal alt yapı çalıĢmaları için merkez ve ilçelerde kurulu bulunan Ģantiyelerde, merkezdeki
Ģantiye Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün denetim ve sorumluluğunda, ilçelerdeki
Ģantiyeler ise Ġlçe Kaymakamlarının denetiminde iĢ ve iĢlemlerini yerine getirir.
b) ġantiyelerle ilgili diğer faaliyetlere iliĢkin iĢ ve iĢlemler (akaryakıt, abonelik iĢlemleri,
malzeme tedariki, insan kaynakları, yedek parça vb.) görev tanımlarında belirtilmiĢ müdürlükler
tarafından yerine getirilir.

Yol ve UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü
HARCAMA BĠRĠMĠ YÖNETĠCĠLERĠ
AD VE SOYADI

ÜNVANI

Ġsmail GÜNER

Yol ve UlaĢım Hizmetleri Müdürü

Yol ve UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü Performans Göstergeleri
Performans Göstergeleri

2012

1.kat asfalt kaplama yapılacak yol uzunluğu (km)

330

2. kat asfalt kaplama yapılan yol uzunluğu (km)

223

Stabilize kaplanacak yol uzunluğu (km)

344

Yol onarımı (km)

101

Karla mücadele çalıĢması (km)

20000

Stabilize yolun malzemeli bakımı (km)

250

Menfez yapımı (ad)

63

Reglaj yapımı (km)

6000

Asfalt plent tesisinde rotmix üretimi (ton)
Trafik iĢaret ve bilgi levhası üretimi ve montesi (ad)

25.000
3000

Köylülerin köy yollarından memnuniyet oranı (%)

90

Ġl Özel Ġdaresi yol ağı hizmetleri ile ilgili hazırlanacak yayın sayısı

2

Yol ve UlaĢım Hizmetleri personeline yönelik verilecek hizmet içi
eğitim sayısı

2
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Yol ve UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü Bütçe Bilgileri (TL)
Ödenek Türleri Ġtibariyle Harcamalar

2012

01- Personel Giderleri
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

8.820.000

05- Cari Transferler
06- Sermaye Giderleri

TOPLAM

8.820.000

15 – HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ
a) Ġl Özel Ġdaresince yapılan hizmetlerin Hukuki gerekleri hakkında görüĢ ve kanaat belirtmek.
b) Ġl Özel Ġdaresinin alım, satım, yaptırma, onarım, kira ve her türlü hizmetlerle ilgili sözleĢmeleri
ve dosyalar üzerinde inceleme yapmak ve gerektiğinde görüĢ bildirmek.
c) Maddi ve Hukuki sebeplerden dolayı dava açılmasının veya icra takibi yapılmasının yarar
sağlamayacağı düĢünülen hallerde bu durumu Ġl Özel Ġdaresinin baĢı olarak Vali‟ye arz etmek ve
Valinin yazılı emir ve talimatlarına göre iĢlem yapmak.
d) Hukuk MüĢavirliğinin yazıĢmaları, teĢkilatta bütün iĢlerden öncelikli olup, zaman aĢımı ve hak
düĢürücü sürelerin geçmesini önleyecek tedbirleri ilgililer almakla mükelleftir. Tüm birimlerce bu
hususa riayet edilecektir.
e) Sorumluluğu altındaki kanun, tüzük, yönetmelik, defter, evrak ve diğer belgeler (Ġdari ile ilgili
olan) hıfzeder.
f) Ġl Özel Ġdaresi leh ve aleyhine açılmıĢ ve açılacak her türlü hukuki icrai ve idari davalar ile
iĢlerine ait mahkeme hakem ve mercii kararlarının takip, savunma ve gereklerini yapmak.
g) Adli ve Ġdari davalarla her türlü icra takiplerinde gerekli bilgileri hazırlamak, adli, idari
davaları ile icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra daireleri, dava ve icra iĢleri ile ilgili
tebliğleri kabul etmek, ilgili sair merciiler nezrinde Valilik Makamını temsil etmek.
ı) Dava ve Ġcra takibatının açılması veya benzer görevlerin yerine getirilmesi iĢi kendilerine
verilenler, Ġdareden yazılı talepte bulunmalarına rağmen, belgelerin tamam olmaması, gerekli
yargılama ve keĢif giderleri için avans verilmemesi, yukarıdaki fıkralar hükmünce Ġdarece vasıta
temin olunamaması veya vasıta kira bedeli ödenememesi halinde doğa bilecek Ġdare zararı
sebebiyle Hukuk ve ceza yönünden sorumlu tutulamazlar. Meydana gelecek Ġdare zararından bu
duruma sebebiyet verenler sorumludur.
i) Ġdare lehine sonuçlanmıĢ ve icraya intikal etmiĢ idare alacaklarının icra dairelerinde tahsilini ve
tahsil edilen paraların zamanında idare hesabına yatırılmasını sağlamak.
j) 5302 sayılı yasa çerçevesinde bir hakkın veya menfaatin kaldırılması, veya maddi ve hukuki
sebeplerden dolayı takibinde yarar olmayan iĢlemler için, dairesinin teklifi ve Hukuk
MüĢavirlerinin görüĢü üzerine, Ġl Encümeninin kararı ile açılmıĢ davalardan vazgeçmek.
k) Mahkemeye, hakem veya icraya intikal etmiĢ iĢlerin anlaĢma yoluyla çözümlenmesinde
idarenin yararı gördüğü hallerde, bir önceki fıkrada belirtilen mercilerin görüĢ ve kanaatleri
üzerine 10.000.- TL‟ye (10.000.-TL dahil)kadar bir hakkın tanınması veya
menfaatin
kaldırmasını gerektiren konularda Ġl Encümen kararı ile anlaĢma yapmak.
l) Bir sözleĢme mevcut olsun veya olmasın Ġl Özel Ġdaresi ve bağlı Müdürlükler ile Devlet
daireleri, müessese ve teĢekkülleri veya gerçek ve tüzel kiĢiler arasında çıkan ve henüz kaza
mercilerine mahkeme veya icraya intikal etmemiĢ bulunan hukuki ihtilafların sulh yoluyla
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hallinde anlaĢma veya sözleĢmenin değiĢtirilmesinde veya bozulmasında, maddi ve hukuki
sebeplerle dava ve icra takibi açılmasında veya açılan dava ve icra takibine devam edilmesinde,
bunlardan vazgeçilmesinde; AçılmıĢ dava, icra takiplerinin sulh yoluyla halinde yarar görüldüğü
takdirde tanınacak veya telkin olunacak hak ve iĢin tazammum ettiği menfaatlerin 10.000.TL
(dahil) kadar olanların Ġl Encümeninin Kararı üzerine halledilmesini sağlamak
m) Vali ve Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Hukuk MüĢavirliği
HARCAMA BĠRĠMĠ YÖNETĠCĠLERĠ
AD VE SOYADI

ÜNVANI

Yasemin DURGUN

Hukuk MüĢaviri

Hukuk MüĢavirliği Performans Göstergeleri
Performans Göstergeleri

2012

Yıl içerisinde hukuki yönde verilen görüĢ ve kanaat sayısı

30

Hukuki yönde incelenen dosya sayısı

30

Sorumluluğu altındaki kanun, tüzük, yönetmelik, defter, evrak ve diğer belgelere yönelik
hazırlanacak envanterlerinin tamamlanma oranı (%)

100

Davalarda ki kazanım oranı (%)

95

Hukuk MüĢavirliği Bütçe Bilgileri (TL)
Ödenek Türleri Ġtibariyle Harcamalar

2012

01- Personel Giderleri
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

503.000

TOPLAM

503.000

PERFORMANS VERĠLERĠNĠN KAYNAKLARI VE GÜVENĠLĠRLĠĞĠ
Performans programında yer alan veriler, bu verilerin kaynakları ve bunların güvenilirliği
konusunda elimizde herhangi bir yönetmelik veya kılavuz mevcut değildir. Performans
programında

kullanılan

verilerde,

idaremizde

hizmet

veren

müdürlüklerimizin

görev

tanımlamalarından yola çıkılmıĢ, performans planı hazırlamada pilot bölge seçilen illerimizde
yapılan çalıĢmalardan yararlanılmıĢ, Ġdaremizin gereksinimleri ve kaynakları dikkate alınarak ve
hedeflere ulaĢma seviyeleri gözetilerek verilerimiz oluĢturulmuĢtur.
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Eski organizasyonda var olup yeni yapıda da isim ve görev sahasında kısmen değiĢiklikler
olan birimler (Yatırımcı Birimler) açısından hedeflerde çok ciddi sapmalar oluĢması
beklenmemektedir. Çünkü bu birimlerin 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 hedefler, fevkalade geliĢmeler olmazsa
(KÖYDES vb projelerde aksamalar ve gecikmeler gibi) gerçekleĢme oranlarının yüksek olacağı
tahmin edilebilir.
Yardımcı destek birimleri olarak yeni kurulan ve eski yapıda olup ta görev sahası ve yapısı
kısmen değiĢikliğe uğrayan birimler açısından diğer ana hizmet birimlerinden farklı olarak
performans hedefleri yazılmamıĢ olup, sadece yapacakları faaliyetlere iliĢkin bazı performans
göstergelerine yer verilmiĢtir. Bu göstergelerin gerçekleĢme miktarında kurumsal yapılaĢmada
sağlanacak istikrar ve dengenin önemli payı olacağı kesindir.
Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü bu noktada önemli fonksiyonlar üstlenmektedir. Öncelikle yapacağı
ve yaptıracağı araĢtırmalar sayesinde kurumsal iĢleyiĢin düzenlenmesi, etkinleĢtirilmesi ve
verimliliği artırmayı sağlayabilmesi halinde hizmet birimlerinin fonksiyonlarının artacağı
muhakkaktır.
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PROGRAM DÖNEMĠ BÜTÇESĠ
2012 Yılı Bütçe Dağılımı
BİRİM

KOD

MİKTAR (TL)

İlçeler

3.588.500,00

44.58.01.00.00

Genel Sekreterlik

3.961.537,00

44.58.01.02.00

Özel Kalem Hizmetleri

1.102.000,00

44.58.01.03.00

İl Afet ve Acil durum Müdürlüğü

44.58.01.04.00

Mali Hizmetler Müdürlüğü

3.364.000,00

44.58.01.05.00

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

5.805.000,00

44.58.01.10.00

Bilgi İşlem Müdürlüğü

44.58.01.11.00

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

6.712.500,00

44.58.01.12.00

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

1.506.451,00

44.58.01.13.00

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

65.000,00

44.58.01.14.00

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

60.000,00

44.58.01.15.00

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

35.000,00

44.58.01.18.00

Yazı İşleri Müdürlüğü

903.000,00

44.58.01.24.00

Hukuk Müşavirliği

503.000,00

44.58.30.00.00

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

270.000,00

44.58.31.00.00

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

1.866.000,00

44.58.32.00.00

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

5.588.000,00

44.58.33.00.00

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

44.58.34.00.00

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

TOPLAM

352.000,00

52.000,00

10.245.512,00
8.820.500,00

55.000.000,00
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ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2012 YILI BÜTÇE DAĞILIMI
(TL)

60.000.000,00
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0,00
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