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   "……. Hususi İdareler ve Belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hâsılasını 
artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler 
bulmalı ve salahiyetlerini tam kullanmalıdır." 

     
                                           Mustafa Kemal ATATÜRK  

                                                       1 Kasım 1937 
                                                                                                 (TBMM' i açılış konuşmasından) 
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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

 

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 şekilde yürütülmesi, kullanılması, hesap verebilirlik ve mali 
saydamlığı sağlamak için; kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin 
hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali 
kontrolünü sağlamak amaçlanmaktadır. Söz konusu kanunun, kamu kaynaklarının 
kullanılmasına yönelik genel esaslarının düzenlendiği bölümünde; kamu idarelerinin stratejik 
plan hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaçlar ve 
ölçülebilir hedefler saptamaları ve bütçelerini de stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, 
stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu olarak performans esasına dayalı şekilde hazırlamaları 
gerekliliği belirtilmiştir. 

Performans programı; İl Özel İdaresinin, 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 
oluşturan programıdır. 

Giresun İl Özel İdaresi'nin 2014 Yılı Performans Programı; 15.07.2009 tarih ve 27283 
Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve Maliye Bakanlığı Bütçe 
ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün" Performans Programı Hazırlama Rehberi" nde 
güncellenen usul, esas ve yöntemler çerçevesinde, ayrıca; 17.11.2009 tarih ve 177 sayılı İl 
Genel Meclisi kararıyla kabul edilen 2010-2014 yıllarını kapsayan Giresun İl Özel İdaresi 
stratejik Plandaki amaç, hedef ve faaliyetlerden 2014 mali yılı bütçesinde gerçekleştirilecek 
olanlar, mali kaynak ve öncelikler belirlenerek hazırlanmıştır. 

2014 Mali Yılı hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluşturulması, mali 
yılsonunda hazırlanacak faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine temel 
oluşturacağından, bu hedef ve göstergelerin mümkün olduğunca sağlıklı tespit edilmesine 
gayret edilmiştir. Performans programında kullandığımız verilerde idarenin gereksinimleri ve 
kaynakları dikkate alınmıştır. 

İl Özel İdaresi'nce belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenen yol, 
performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projeler 
ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçlar, her mali yılsonunda performans 
değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. 

Hazırlamış olduğumuz performans programının, değerlendirme ve sonuçlarından 
hareketle, yöneticilerin geleceğe ilişkin doğru kararlar vermelerinde, karar alma süreçlerini 
güçlendirmelerinde, kurumsal gelişmenin sağlanmasında, etkin kaynak kullanımı ve 
dağılımının sağlanmasında, ayrıca hesap verebilirlik için zemin oluşturulmasında yararlı 
olmasını temenni ediyor, performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm birim 
yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. 

 

Hasan KARAHAN 
Vali 
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1. GENEL BİLGİLER 
 
1.1 Giresun’un Coğrafi ve İdari Durumu 

 
GİRESUN İL HARİTASI 

 

 
 

Yüzölçümü 6.934 km2'dir.Türkiye yüzölçümünün % 0,89'nu teşkil 
eder. 

Nüfusu 421.860'dır. 
Rakım 10 
Ortalama Yağış 1349.9 mm. 
Ortalama Sıcaklık 14.3 C 
2003Yılındaki en yüksek 
sıcaklık 

37.3 C 

2003 Yılındaki en düşük 
sıcaklık 

-2 C 

Yaylalar Kümbet,  Kulakkaya,  Bektaş, Tamdere,  Karagöl,  
Eğribel,  Kazıkbeli Sisdağı, Paşakonağı, Karaovacık ve 
Ağaçbaşı vs. Yaylalarıdır. 

Önemli Yükseltiler Dereli Bektaş Yaylası Karagöl Tepesi (3107 Metre.) 
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Karadeniz Bölgesinin Doğu Karadeniz Bölümünde yer alan Giresun ili, 37, 50 ve 39 
12 doğu boylamları ile 40 07 ve 41 08 kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. İl doğusunda 
Trabzon ve Gümüşhane, batısında Ordu, güneyinde Sivas ve Erzincan, güneybatısında yine 
Sivas illeriyle komşu olup, kuzeyi Karadeniz ile kuşatılmıştır. Giresun ili, 6934 km karelik 
yüzölçümü ile ülke topraklarının binde 8.9'ini kaplamaktadır. 2009 yılı nüfus sayım 
sonuçlarına göre, il nüfusu 421.860'dır. 

Hititlerden sonra Frig, Miletos, Bizans,Selçuklu ve Osmanlılar şehre hakim 
olmuşlardır.Şehir; Aksu ve Batlama Vadileri arasında denize doğru sokulan bir yarımada 
üzerinde kurulmuştur. Doğu Karadeniz'in tek adası olan Giresun Adası sahilden yaklaşık 2 
km. uzaklıktadır. Giresun ve çevresindeki dağlar, vadiler ve dik kıyılar geniş yer kaplar. İl 
topraklarının omurgasını teşkil eden Giresun Dağları kıyıdan 50-60 km. uzaklıkta denize 
paralel bir duvar halinde uzanarak ili bir çok yerden farklı iki kesime ayırır. Bu dağların 
denize bakan yamaçlarının alçak kesimlerinden başlayan ormanlar bulunmaktadır. İl 
genelinde az yer kaplayan ovaların büyük bölümü kıyı kesiminde toplanmıştır. Bu ovalar, su 
sorunu olmayan verimli tarım alanlarıdır. 

Giresun iklimi bitkilerin yaşayıp gelişmesine elverişli olduğundan, ormanlar deniz 
kıyısından başlayarak 2000 metre kadar yükselir, bölgenin karayele açık olması bitki 
örtüsünün gür olmasını sağlar. İlin güney bölgelerinde daha çok bozkır bitki örtüsü ön plana 
çıkar. Giresun'un yer aldığı Doğu Karadeniz Bölgesi ülkenin en çok yağış alan bölgesidir. 
İklim özellikleri ve doğal bitki örtüsü bakımından Giresun'un kuzey ve güney kısımları 
birbirinden farklılık gösterir. Ilıman iklimin hakim olduğu ilde yazlar genellikle orta sıcaklıkta 
kışlar ise ılık geçer. 

Giresun Merkez, Tirebolu ve Görele ilçeleri ile bunlara bağlı Bulancak, Keşap ve 
Espiye bucaklarından ibaret olan Giresun 1933 yılında Şebinkarahisar ilinin kaldırılması ile 
Şebinkarahisar Merkezi ve Alucra ilçeleri Giresun iline bağlanmıştır. 1942 yılında Bulancak, 
1945 yılında Keşap, 1957 yılında Espiye, l958 yılında Dereli, 1960 yılında Eynesil, 1987 
yılında Piraziz ve Yağlıdere, 1990 yılında Çanakçı, Güce, Doğankent ve Çamoluk ilçelerinin 
kurulması ile ilçe sayısı 16 olmuştur. 

  1.2.Yasal Dayanak: 
 

- 5302 sayılı Kanunun 31'inci maddesi, 
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi 

   
  1.3.Misyonumuz 

Mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında öncelikli olanakları 
belirlemek, bütçenin önemli kısımlarını bu çerçeve içersinde kanunlara uygun olarak tahsis 
etmek tüm hizmetleri yaparken eşitli ve adaletli dağıtarak demokrasiyi güçlendirecek kaliteli 
ve etkili bir şekilde halkın hizmetine sunmaktır 

  1.4.Vizyonumuz 

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

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



9 

 

  1.5.İlkelerimiz 

"Karar alma ve uygulamada yurttaş katılımını ön planda tutan ve sorumluluk veren, 
tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunan, faaliyetlerinin 
sonuçlarından sorumluluk duyan, tüm yurttaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent 
arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan bir anlayışla hizmet sunan ve hizmetlerin 
ulaşabilirliğinin etkin olarak sağlayan bir kuruluş olarak 10 temel ilke belirlemiştir. 

 
1. Giresun'a yakışan örnek ve önder bir kuruluş olmak. 
2. Katılımcılık ve aktif hemşerilik 
3. Şeffaflık 
4. Hesap verilebilinir 
5. İş ve çalışma ahlakına sahip olma 
6. Kalite bilincine sahip olma ve kalite duyarlılığı 
7. Öncelikleri ve kaynakları dikkate alarak, hızlı, adaletli ve güvenilir hizmet 

sunmak. 
8. Zamanındalık ve sürelere uyum 
9. Hukuku ve kamu yararını daima ön planda tutmak. 
10. Verimlilik ve etkililik 

 
1.6. Performans programına İlişkin Genel Açıklamalar: 
 
1.6.1. Stratejik Plan - Performans programı İlişkisi: 
 

Stratejik plan - performans programı ilişkisi kurumun vizyon ve misyonundan 
başlayarak performans göstergelerine doğru uzanan hiyerarşik bir düzenlemeye sahiptir. 
Stratejik plan - performans programı ilişkisi aşağıdaki gibi kurulmuştur. 

 

 

1.6.2. Performans Programının İçeriği: 

Performans programları; (a) yıllık performans hedeflerinden ve (b) sürekli takip 
edilecek olan performans göstergelerinden oluşur. 
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a) Performans Hedefleri: 

Performans hedefleri, bir yıllık süre içinde gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde 
elde edilecek olan "sonuçları" tanımlar. Bu sonuçlar kurumu beş yıllık sonuç hedeflerine 
götürüyor olmalıdır. Performans hedefleri belirlenirken önce; (a) stratejik amaçlar ve daha 
sonra (b) stratejik sonuç hedefleri göz önünde bulundurulur. Performans hedefleri o yıl ayrılan 
bütçe büyüklükleri göz önünde bulundurularak oluşturulur. Performans hedeflerinde, ödenek 
gerektiren kalemlerin yanında, herhangi bir ödenek ayrılmasını gerektirmeyen kalemler de 
gösterilir. 

Performans hedefleri bir taraftan bütçeden, bir taraftan da stratejik plandan etkilenir. 
Bunun yanında bütçe de, stratejik plan ve yıllık performans programından etkilenir. Çift yönlü 
bir etkileşim söz konusudur. Performans programı bütçeye temel teşkil etse de önceki yıllar 
temel alınarak belli oranda genişletilen bütçeye göre hazırlanır. Bu nedenle, bütçe ve 
performans programının her ikisi "stratejik plan" temel alınarak birlikte hazırlanır. Eskiden 
sadece bütçe hazırlayan birimler, artık "gider kalemi içeren" ve "gider kalemi içermeyen" 
hedefleri birlikte kapsayan "performans programlarını da" hazırlamak durumundadırlar. 

Ödenek gerektiren performans hedefleri, doğrudan bütçeyle ilintili olmak 
durumundadır. Birimler kendilerine ayrılan bütçenin tamamını performans programlarında 
göstereceklerdir. Performans hedeflerindeki tüm kalemler aynı zamanda bütçeye de girecektir. 
Bu nedenle önce performans programı ve buna dayalı olarak da bütçe hazırlanır. Performans 
hedefleri bütçeye aktarılırken duruma göre birleştirmeler, toplamalar yapılabilir veya duruma 
göre performans hedefleri kendi içinde ikiye üçe ayrılabilir. Performans hedeflerinin bütçe 
kalemlerine dönüştürülmesinde bazı sorunlar yaşanabilir. Bu konudaki sorunlar Mali 
Hizmetler Müdürlüğüne danışılarak aşılmalıdır. 

Bazı performans hedefleri, beş yıllık Hedeflerle ilgili olmayabilir. Bu gibi durumlarda 
performans hedefinin hemen altında bu gibi istisnaların gerekçesi hakkında açıklama yapılır. 
Bunun yanında bazı Hedeflere ilişkin performans hedefi de belirlenmemiş olabilir. Hedeflerle 
performans hedeflerinin bire bir örtüşmesi veya uyuşması gerekmez. Ancak performans 
hedefleri büyük ölçüde Hedefleri temsil etmeli, uyuşmayan vakalar nadir istisnalar olarak 
kalmalıdır. 

Performans hedefleri belirlenirken, her bir hedefle ilgili olarak sorumlu olan birim ve 
hatta kişilerin saptanması gerekmektedir. Kişilerin değişeceği düşüncesiyle sadece pozisyon 
isimlerini yazmak yeterli etkinliği sağlamaz. İsim yazıldığında kişiler hedefleri daha etkili bir 
şekilde takip edebilmektedirler ve buradan bireysel performansa geçilmektedir. Bu nedenle 
isimler değişse bile bunları yazmakta yarar vardır. İlgili müdürlükler performans hedeflerini 
sadece yılsonunda hesap verecekleri veya raporlama yapacakları kalemler olarak görmemeli 
yıl içinde söz konusu hedeflerin tutturulması konusunda gelişmeleri aktif bir dosyayla takip 
etmelidirler. Bu dosyada şu konularda bilgiler bulunması gerekmektedir: 

a. Hedeflerin ve Göstergelerin Gerçekleşmesini Engelleyen Faktörler, 
b. Bu Engellerin Kaldırılması İçin Yapılması Gerekenler, 
c. Bir Sonraki Yılda Hedeflerde Yapılması Gereken Değişikler, 
d. Alınması Gereken Önemli Kararlar,  
e. Tahsis Edilmesi Gereken Kaynaklar. 

b) Performans Göstergeleri: 

Giresun İl Özel İdaresinin gerçekleştirdiği çeşitli yatırımların, projelerin ve etkinliklerin 
birbirini izleyen yıllar itibariyle ne ölçüde başarılı olduğu "performans göstergeleriyle" 
kurumun başarısı hakkında fikir verecek "anahtar başarı göstergelerini" tespit etmektir. 
Göstergeler altı grup içinde sınıflandırılmaktadır. 
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Girdi göstergeleri; 

Personel sayısını azaltma, Girdiyi artırmak, Daha az kaynak kullanma, Kira gelirleri, 
Bağışlar, Sosyal yardımlar 

Çıktı göstergeleri; 

Hedefi gerçekleştirme, Eğitilen kişi sayısı, Üretim sayısı, Okul sayısı, Bina sayısı, 
Öğrenci sayısı 

Sonuç göstergeleri; 

Toplum için net sonuçlar, Yüzde kaça düştü, Sorunlar ne ölçüde azaldı, Ne ölçüde 
iyileşme oldu? 

Verimlilik göstergeleri; 

 Birim maliyeti azaltma derecesi 

Etkinlik göstergeleri; 

   Hedefe ulaşma derecesi 

Kalite göstergeleri; 

Tatmin, Moral, Rahatlık, Kullanışlılık 

c) Performans Programı Hazırlama Takvimi: 

Performans programı hazırlama takvimi şu şekilde belirlenmiştir: 

Temmuz: Dış ve iç hizmet birimlerine bir sonraki yıl performans hedeflerini 
belirlemeleri ve bütçe tekliflerini hazırlama görev yazısının yazılması ve gönderilmesi. 

Ağustos: Dış ve iç hizmet birimlerinden; 

- Bütçe teklifleri, 

- Yatırım programı, 

- Performans hedefleri 

- Performans göstergeleri tablolarının toplanması. 

Eylül: Gelen bütçe teklifleri, yatırım programı, performans hedefleri ve performans 
göstergelerinin değerlendirilmesi. 

İl Genel Meclisince Performans programının bütçenin kabulünden önce görüşülerek 
karara bağlamak. 

d) Performans programının İzlenmesi: 

Performans programının başarısı, bu programda yer alan proje ve faaliyetlerin yıl 
içinde yürürlüğe alınmasına ve etkili bir şekilde izlenmesine bağlıdır. Belirlenen tarihte 
faaliyete geçirilemeyen proje ve etkinlikler için İl Özel İdare yönetiminin ilgili daire 
başkanlıklarını ve müdürlükleri en geç iki hafta içinde uyararak gerekli önlemleri alması, 
desteği veya kaynağı sağlaması gerekir. 

Performans programının başarısı ilgili Birim Müdürlüklerden geri besleme almaya 
dayanır. Tüm Birim Müdürlükler performans programında belirledikleri hedeflerin ve 
göstergelerin gerçekleşme durumu hakkında Genel Sekreter Yardımcısına her üç ayda bir 
sözlü ve yazılı bilgi vermek suretiyle sürecin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak 
durumundadırlar. 
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Bu tür değerlendirmelerde sadece yatırım projelerinin, faaliyetlerin ve diğer 
etkinliklerin son durumu değil, genel olarak performans programının gerçekleşme seyri 
hakkında da yorum yapılmalıdır. Üst yönetim yapacağı tüm değerlendirmelerde hem 
performans programının gerçekleşme durumuna veya gerçekleşme oranına vurgu yapmalı ve 
tüm gelişmeleri performans programının başarısı açısından ele almalıdır. Böylece Birim 
Müdürleri her türlü faaliyetlerini performans programına dayalı olarak düşünmeye ve 
değerlendirmeye başlayacaklardır. Bu amaçla Genel Sekreter Yardımcısı ilgili Birim 
Müdürlüklerden üçüncü, altıncı ve dokuzuncu ayın sonunda hangi aşamada olunduğuna ve 
yılsonunda belirlenen performans hedeflerin gerçekleşme durumuna ilişkin bir rapor ve 
tahmin isteyebilir. Bu istek yöneticilere "performans programı" odaklı düşünme ve hareket 
etme davranışı kazandıracaktır. 

e) Performans Verilerinin Doğrulanması: 

Yılsonu geldiğinde performans-faaliyet raporu hazırlanacağından, söz konusu raporun 
veri ve kanıtlara dayanması gerekmektedir. İlgili müdürlükler performans hedefleri ve 
göstergelerinin her biri için veya uygun nitelikte olanları için düzenli olarak kayıt listeleri, 
bilgisayar raporları, icmal cetvelleri, duruma göre günlük, haftalık, aylık üç aylık raporlar 
tutarak başarıyı bu veri ve raporlara dayandırmak zorundadırlar. 

Tek başına veri çizelgelerinin oluşturulması veya raporların hazırlanması yeterli 
değildir. Bu veri ve raporların ilgili müdür tarafından kontrol edilerek doğrulanması ve 
onaylanması gerekir. İmza atılarak doğrulama ve onaylaması yapılmamış veriler geçersizdir. 
Güvenilir ve geçerli olmayan verilere dayalı olarak yılsonu performans raporu hazırlanamaz. 
Bu nedenle performans programının İl Genel Meclisi tarafından kabul edilmesinden sonra 
ilgili müdürlükler kendilerini ilgilendiren performans hedefleriyle performans göstergelerinin 
hangi yöntemle, hangi çizelgelerle hangi veri tabanlarıyla takip edeceklerine, toplanan verileri 
en çok aylık olarak nasıl kontrol edip onay vereceklerine ilişkin bir sistem kurmalıdırlar. 

Yılsonu Faaliyet Raporu bu konuda toplanan verilere, istatistiklere veya çizelgelere 
dayalı olarak yapılacaktır. Tahmini değerlendirmeler, kanıt gösterilemeyen değerlendirmeler 
geçersiz olacaktır. Performans hedeflerine ulaşılma durumu kanıtlara dayalı olarak 
yapılacaktır. Bu nedenle her bir müdürlük performans göstergeleri konusunda uygun bir 
şekilde kendi sistemini kurmak ve bu sistemi stratejik plandan sorumlu birim yöneticileriyle 
görüşerek onaylatmak durumundadır. Stratejik plan birimi, tüm müdürlüklerde performans 
göstergeleriyle ilgili gelişmelerin veri temelli olarak takip edilmesini sağlamak 
yükümlülüğündedir. 

f) Performansın Ölçülmesi: 

Performansın ölçülmesinde iki yaklaşım vardır. Birinci yaklaşımda performans 
göstergeleri dört temel ilke çerçevesinde belirlenir: 

1. Program amaçlarına bağlı olarak yıllık performans hedeflerinin ne ölçüde 
gerçekleştirildiğine bakmak. Örneğin; bütçe ödeneklerinin gerçekleşme oranı gibi. 

2. Performansı, sadece önem verilen ve kritik sayılan az sayıda başarı göstergesiyle 
takip etmek, 

3. Performansı "öncelikli sektörler" listesi çerçevesinde takip etmek. 
4. Kurumsal performansı, sorumluluk verilen kişi veya pozisyonların performansıyla 

ilişkilendirmek. 

İkinci yaklaşımda ise performans göstergeleri "gerçek hayattaki beklentilerle ilgili 
olarak" belirlenir. Bu yaklaşımda Giresun halkının görmek ve duymak isteği göstergeler ön 
plana çıkarılır. Sektörlere veya müdürlüklere göre bir sıralama değil Giresun halkının eğitim, 
sağlık, sosyal hizmetler, kültür ve spor gibi alanlarda arzuladığı başarılar değerlendirilir. 
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Giresun İl Özel İdaresi performans programında performans göstergeleri şu ilkeler 
çerçevesinde belirlenmiştir: 

Performans göstergeleri belirlenirken "stratejik amaçlar" temel alınmıştır. 

• İç hizmet birimleri için sadece kritik öneme sahip temel performans göstergeleri 
saptanmıştır. 

• Dış hizmet birimleri için de sadece kritik öneme sahip temel performans 
göstergeleri saptanmıştır. 

• Bu planda, "performans hedeflerinin" veya "faaliyet ve projelerin" her biri için ayrı 
ayrı ve kapsamlı performans göstergeleri belirleme yoluna başvurulmamıştır. 

1.7. Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 

04.03.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı 
Kanunla İl Özel İdaresi'nin üst düzey organları İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali olarak 
tanımlanmıştır. Aşağıdaki bölümlerde bu organların İl Özel İdaresiyle olan ilişkileri üzerinde 
durulmuştur. 

1.7.1. İl Genel Meclisi 

İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve 
usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl Genel Meclisine 
kanunla özel yetkiler verilmiştir ve çalışmalarını bu yetkiler çerçevesinde gerçekleştirir. İl 
Genel Meclisi, üyeleri arasından gizli oyla seçilen İl Genel Meclisi Başkanı tarafından 
yönetilir. 

 Meclis Başkanlık Divanı: Yasaya göre İl Genel Meclisi, seçim sonuçlarının ilanını 
izleyen beşinci gün kendiliğinden toplanır. Bu toplantıda meclise en yaşlı üye başkanlık eder. 
Meclis, bu toplantıda üyeleri arasından gizli oyla meclis başkanını, meclis birinci ve ikinci 
başkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere dört kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere 
seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı, yapılacak ilk mahallî idareler 
seçimlerine kadar görev yapar. Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. 
Meclis başkanlığı ve başkanlık divanında boşalma olması durumunda, kalan süreyi 
tamamlamak üzere yenisi seçilir. İl Genel Meclisine Meclis Başkanı, bulunmaması 
durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan 
vekili başkanlık eder. Meclis Başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. 

 İhtisas Komisyonları: İl Genel Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeleri 
arasından seçilecek en az üç, en çok beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Plan ve 
Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonları en çok yedi kişiden meydana gelir. İhtisas 
komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin İl Genel Meclisindeki üye 
sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. Giresun İl Özel 
İdaresinde aşağıdaki komisyonlar oluşturulmuştur. 

• Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu 
• Kültür Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu 
• Ar-Ge Komisyonu 
• İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu 
• İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
• Çevre Sağlık Komisyonu 
• Plan Bütçe Komisyonu 
• Tarım Orman Komisyonu 
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Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları: İl Genel Meclisi; soru, genel görüşme ve 
faaliyet raporunu değerlendirme yollarıyla bilgi edinme ve denetim yetkisini kullanır. Meclis 
üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek İl Özel İdaresi işleriyle ilgili konularda sözlü veya 
yazılı soru sorabilir. Soru, Vali veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak 
cevaplandırılır. 

 1.7.2.Vali 

Kanuna göre Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Bu niteliği ile 
aynı zamanda İl Encümenin Başkanıdır. Vali, İl Özel İdaresinin en üst amiri olarak kurumu 
yönetmek, hak ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür. Kanun Valiye İl Özel İdaresini 
stratejik plana uygun olarak yönetmek, İl Özel İdaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, 
bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlatmak, faaliyetlerin ve personelin performans 
ölçütlerini belirlemek, uygulatmak, izlemek ve bunlarla ilgili raporları meclise sunmak 
görevini vermiştir. 

1.7.3. İl Encümeni 

Kanuna göre İl Encümeni Valinin başkanlığında, İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri 
arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak 
üzere Valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Böylece encümenin 
toplam 11 kişiden oluşması öngörülmüştür. Valinin katılamadığı encümen toplantısına Genel 
Sekreter başkanlık eder. İl encümeni, Yönetim Komitesi veya İcra Komitesi gibi vazife görür. 

1.7.4.Giresun İl Özel İdaresinin Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Muafiyetleri 

1) İl Özel İdaresi Mahallî Müşterek Nitelikte Olmak Şartıyla; 

Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin Çevre Düzeni Planı, bayındırlık ve iskân, toprağın 
korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi 
verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, 
binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri 
il sınırları içinde, 

İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, 
gençlik ve spor, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin 
hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir. 

İl Çevre Düzeni Planı, Valinin koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel 
İdaresi ile birlikte yapılır. İl Çevre Düzeni Planı belediye meclisi ile İl Genel Meclisi 
tarafından onaylanır. 

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, özel idarenin mali durumu, hizmetin 
ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. 

Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili Bakanlıkça 
uygun görülenler, İl Özel İdareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, 
ilgili kuruluş tarafından o İl Özel İdaresi bütçesine aktarılır. İl Özel İdaresi bu yatırımların % 
25'ine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, 
desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili İl Özel 
İdaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler Özel 
İdare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz. 

İl Özel İdaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle 
sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun 
yöntemler uygulanır. 
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2) İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları 

a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette 
bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve 
ruhsatları vermek ve denetlemek. 

b) Kanunların İl Özel İdaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir 
vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

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

d)  Borç almak ve bağış kabul etmek. 
e)  Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı Yirmibeş Milyar Türk Lirasına kadar 

olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. 
f) Özel kanunları gereğince İl Özel İdaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk 

ve tahsilini yapmak. 

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence 
yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. 

İl Özel İdaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek 
amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. İl Özel İdaresinin mallarına karşı suç 
işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. İl Özel İdaresinin proje karşılığı borçlanma 
yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde 
fiilen kullanılan malları haczedilemez. 

5177 sayılı kanunla 3213 sayılı Maden Kanununda değişiklik yapılmış ve I (a) gurubu 
(kum-çakıl) madenlerin ruhsatlandırma ve denetimleri İl Özel İdarelerine devir edilmiştir. 

5259 sayılı kanunla 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunda değişiklik yapılmış ve 
Belediye mücavir alanları dışında umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin 
ruhsatlandırılması, açılış kapanış saatlerinin belirlenmesi, ceza verilmesi ve kapatılması gibi 
görevlerle, içkili yer alanlarının belirlenmesi ve ruhsatlandırılması yetkisi İl Özel İdarelerine 
devir edilmiştir. 

13 Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı 
Belediye Kanunun 15. maddesi gereğince İlimiz sınırları içinde, Giresun Belediyesine ait 
mücavir alanlar dışındaki tüm alanlardaki birinci sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin ruhsat 
verme ve denetleme yetkisi idaremize devir edilmiştir. 

10 Ağustos 2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği mücavir alan dışında 2. sınıf, 3. sınıf Gayri 
Sıhhi Müesseseler ile Sıhhi Müesseselere İşyeri Açma Belgesi vermek ve denetlemek. 

3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanununun ön gördüğü hizmetleri 
yürütmek ve denetlemek görevleri de İl Özel İdarelerine verilmiştir. 

3) İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler 

İl Özel İdaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir 
getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, 
katkı ve katılma paylarından muaftır. 

1.7.5.1. Örgüt Yapısı 

1.7.5.1. Üst Yönetim 

Üst yönetim genel sekreter ve yardımcısından oluşur. Genel sekreter, İl Özel İdaresi 
hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il 
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encümeni kararlarına, İl Özel İdaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık 
performans programına göre düzenleyen ve yürüten kişidir. Genel sekreter, belirlenen 
hizmetlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur. 

1.7.5.2 Destek Birimleri 

Doğrudan genel sekretere bağlı olan ve esas olarak genel sekreterin çalışmalarını 
kolaylaştırmayı hedefleyen birimlerdir. Örnek: İlçe Müdürlükleri gibi… 

1.7.5.3.İç Hizmet Birimleri 

İl Özel İdaresinde yer alan müdürlükler iç hizmet birimleri olarak sınıflandırılmıştır. İç 
hizmet birimleri; insan kaynakları, mali işler, plan proje hizmetleri, imar ve inşaat, araştırma 
geliştirme gibi temel fonksiyonları icra ederler. 

1.7.5.4.Dış Hizmet Birimleri 

Dış hizmet birimleri şu daire başkanlıkları ve müdürlüklerden meydana gelmiştir. 
doğrudan bakanlığa bağlı olmakla birlikte yatırımlarını İl Özel İdaresi kaynakları üzerinden 
gerçekleştiren il müdürlükleri de "dış hizmet birimleri" kapsamında değerlendirilmiştir. 

1.7.5.5.Teşkilat Yapısı 

A) GENEL SEKRETERLİK 

• İlçe Özel İdareleri 

B) GENEL SEKRETER YARDIMCISI 

C) BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ 

• Hukuk Müşavirliği 
• İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 
• Yazı İşleri Müdürlüğü 
• Mali Hizmetler Müdürlüğü 
• Encümen Müdürlüğü 
• Yol ve Trafik Hizmetleri Müdürlüğü 
• İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 
• Destek Hizmetleri ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
• Ruhsat, Çevre ve Denetim Müdürlüğü 
• Plan Proje Müdürlüğü 
• Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 
• Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

D) İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1.7.6. Teşkilat Şeması: 
 

5302 Sayılı Kanunun 35. maddesi ile İl Özel İdaresi teşkilatı içinde Genel Sekreterlik 
kurulmuş, yetki, sorumluluk ve atama şekilleri belirlenmiştir. Bu doğrultuda Giresun İl Özel 
İdaresi; 1 Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Yardımcısı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 15 
İlçe Özel İdare Müdürlüğü, 1 Hukuk Müşaviri ve 13 Birim Müdürlüğünden oluşmaktadır. 
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YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Genel Sekreterlik makamının özel kalem işlerini yürütmek, İdare içi ve dışı yazışmaların 
dağıtım ve koordinasyonunu yapmak, dosya tasnif ve saklama planlarını hazırlamak, 
güncellemek ve uygulanmasını sağlamak, İl Özel İdaresinin arşiv hizmetlerini yürütmek İl 
Özel İdaresi bünyesinde kullanılan evraklar, formlar ve dosyalama teknikleri konusunda 
standardizasyon çalışmaları yapmak,  gelen ve giden evrak kayıt defterlerini tutmak, gelen ve 
giden evrakları düzenli bir şekilde kaydetmek ve beklemeksizin havale edilmek üzere kurum 
amirlerine ulaştırılmak, dışarıdan gelen evraklar Kurum amirlerince ilgili servislere havale 
edildikten sonra gereği için ilgili birimine bekletilmeksizin ivedi bir şekilde ulaştırmak, posta, 
iç ve dış zimmet defterlerini tutmak ve takip etmek, kurumun tanıtım ve iletişim etkinliklerini 
başarıyla gerçekleştirmek, Vali konağı ve Valilik Makamına hizmet ve malzeme alımına 
ilişkin iş ve işlemleri ile  temsil ağırlama ve  tören  giderleri  hakkındaki  yönetmelik  
doğrultusunda  İl Valisinin takdirindeki giderleri bütçe disiplini içinde gerçekleştirmek. 

Stratejik Amaç: İdarenin tüm faaliyet ve etkinlikleriyle her türlü yatırım projelerinde 
halka yakınlaşmasını sağlamak, yapılan faaliyetleri ve yatırımları halka daha etkili bir şekilde 
duyurmak, kurumun tanıtım ve iletişim etkinliklerini başarıyla gerçekleştirmek. 

Hedef:  Giresun İl Özel İdaresinin, güvenilir, açık, saydam, hesap verme yükümlüğü olan,  
verimli, etkili ve kaliteli hizmet sunan bir yerel yönetim birimi olarak halktaki tanınırlık 
oranını %100 düzeyine çıkarmak. 

Stratejik Amaç: Kurumun arşivini oluşturmak ve birim arşivlerinin oluşmasını koordine 
etmek,  

Hedef: Arşivlerle ilgili dosyalama ve saklama planlarını hazırlamak, bunların 
güncelleştirilmesini sağlamak,  

Stratejik Amaç: İdarenin tüm iş ve işlemleri ile ilgili gelen-giden evrakların kayıtlarını 
tutmak,  

Hedef: Gelen-giden evrakların kayıtlarını yapmak, posta iş ve işlemlerini yapmak. 

Hedef: Standart dosya planının tüm birimlerde uygulanmasını sağlamak. 

Stratejik Amaç: Valilik Makamının; temsil, ağırlama, tören giderleri ile mal ve hizmet 
alımlarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak. 

Hedef: Vali konağı ve Valilik Makamına mal ve malzeme alımına ilişkin iş ve işlemleri 
yapmak. 

Hedef: Temsil, ağırlama, tören giderleri hakkında yönetmeliğe tabi mal ve hizmet alımları 
ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 
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İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

1-Norm Kadro Cetveli: 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “İl Özel İdareleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”  ekindeki, Özel İdare Tasnif Cetvelinde, ilimiz B-
5 grubu iller arasında yer aldığından, Giresun İl Özel İdaresin norm kadro cetveli,223 adet 
memur kadrosu ve 105 adet sürekli işçi kadrosu olmak üzere, toplam 328 adet norm kadro 
öngörülmüş ve ayrıntıları aşağıda gösterilmiştir. 

NORM KADROYA GÖRE PERSONEL DURUMU 

Sınıfı Unvanı  
Kadro 
Sayısı 

Asıl Vekil Sözleşmeli Boş 

G
İH

 

Genel Sekreter 1 1       
Genel Sekreter Yrd.  2 2       
Hukuk Müşaviri 1 1       
Merkez Müdürleri 12 9 3   3 
İlçe Müdürleri 15 8 7   7 
Mali Hizmetler Uzmanı 2 1     1 
Mali Hizmetler Uzmanı Yrd. 1       1 
Sivil Savunma Uzmanı 1       1 
Uzman 4 2     2 
Şef 17 9     8 
Ayniyat Memuru 2 2     0 
Ayniyat Saymanı 1       1 
Bilgisayar İşletmeni  36 18     18 
VHKİ 23 9     14 
Memur 6 1   5 
Şoför  2 1     1 
Kameraman 1     1 0 

Toplam   127 64 0 1 62 

T
H

S 

Teknisyen  4 2   2 0 
Tekniker  28 4   23 1 
Mühendis 29 12   16 1 
Mimar 2 1     1 
Şehir Plancısı 1     1 0 
Sanat Tarihçisi 1     1 0 
Arkeolog 1     1 0 

Toplam   66 19 0 44 3 

Y
H

S 

Aşçı  1 1     0 
Bahçıvan 1       1 
Hizmetli 7 3     4 
Kaloriferci 10 6     4 

Toplam   19 10     9 

A
H

 

Avukat 3     1 2 

Toplam   3     1 2 

S
H

 

Doktor 1 1     0 
Hemşire 2       2 
Sağlık Memuru 1       1 
Çocuk Gelişimcisi 1       1 
Sosyal Çalışmacı 1       1 
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Veteriner Hekim 1       1 
Veteriner Sağlık Teknikeri 1       1 

Toplam 8 1     7 
GENEL TOPLAM (MEMUR) 223 94 0 46 83 
İŞÇİ PERSONEL 105 183     89 
GENEL TOPLAM (MEMUR+İŞÇİ) 328 277 0 46 83 

2-Memur Kadroları Durumu: İdaremizde208 olan memur norm kadrosuna 15 İlçe 
Özel İdare Müdürü kadrosu ilave edilmesi ile birlikte toplam memur kadrosun 223olmuştur. 
Halenbu kadrolarda 94 memur personel ile 46 sözleşmeli personel görev yapmakta olup, 83 
kadro ise boş bulunmaktadır. İhtiyaca göre norm kadro uygulamasına bağlı kalınarak, Giresun 
İl Genel Meclisi tarafından ihdaslar yapılmıştır. 

UNVANINA GÖRE MEMUR PERSONEL DAĞILIMI 

Sınıfı Unvanı Kadro Sayısı 

G
İH

 

Genel Sekreter 1 
Genel Sekreter Yrd.  2 
Hukuk Müşaviri 1 
Müdür  11 
İlçe Özel İdare Müdürü 15 
Mali Hizmetler Uzmanı 2 
Mali Hizmetler Uzmanı Yrd. 1 
Sivil Savunma Uzmanı 1 
Uzman 4 
Şef 17 
Ayniyat Memuru 2 
Ayniyat Saymanı 1 
Bilgisayar İşletmeni  36 
VHKİ 23 
Memur 6 
Şoför  2 
Kameraman 1 

T
H

S
 

Teknisyen  4 
Tekniker  28 
Mühendis 29 
Mimar 2 
Şehir Plancısı 1 
Sanat Tarihçisi 1 
Arkeolog 1 

Y
H

S
 Aşçı  1 

Bahçıvan 1 
Hizmetli 7 
Kaloriferci 10 

A
H

 

Avukat 3 

S
H

 

Doktor 1 
Hemşire 2 
Sağlık Memuru 1 
Çocuk Gelişimcisi 1 
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Sosyal Çalışmacı 1 
Veteriner Hekim 1 
Veteriner Sağlık Teknikeri 1 
MEMUR KADROLARI TOPLAMI 223 

3- İşçi Kadroları Durumu: 

İdaremizde toplam 105 adet sürekli işçi kadrosu mevcut olup, toplam 183 işçi çalışanımız 
vardır. 5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda 
değişiklik yapılması hakkında kanun gereğince idaremize devreden personeller nedeniyle şu 
an 78adet kadro fazlası işçi personelimiz mevcuttur.  

Norm Kadro Sayısı:105 

İl Özel İdaresinin kendi  işçi sayısı: 16 

İl Genel Meclisince ihdas edilen sürekli işçi kadrosu:105 

KHGM devrolunan İşçi sayısı:167 

TOPLAM İŞÇİ SAYISI:183 

POZİSYONLARINA GÖRE İŞÇİ PERSONEL DAĞILIMI 

S.NO UNVANI ADEDİ 

1 Asfalt Plenti Operatörü 2 

2 Asfalt Serici Operatörü 3 

3 Asfalt Ustası 3 

4 Aşçı 2 

5 Ateşleyici 1 

6 Atelye Usta Yardımcısı 1 

7 Atelye Ustabaşı 1 

8 Atelye Ustası 29 

9 Bina ve Mal Bakımcısı 1 

10 Büro Görevlisi 2 

11 Distribütör Operatörü 1 

12 Düz İşçi 30 

13 Formen (Arazi) 7 

14 İnşaat Ustası 5 

15 İş Makine Operatörü (Büyük) 26 

16 İş Makine Operatörü (Küçük) 10 

17 İş Makine Operatörü Yrd. (Büyük) 2 

18 İş Makine Sürücü Operatörü (Şoförü) 16 

19 İş Makine Yağcısı 3 

20 İşletme Teknisyeni 1 
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21 Konkasör Operatörü (Büyük) 2 

22 Köy Tesisleri Teknisyeni 5 

23 Makine Arazi Teknisyeni 1 

24 Nivocu 2 

25 Saha Amiri 1 

26 Sürveyan 6 

27 Şenör 1 

28 Sürücü Operatörü (Şoför) 16 

29 Tabancacı 1 

30 Topograf 2 

TOPLAM 183 
 

 

 

HİZMET SINIFINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI 

Hizmet Sınıfı Norm Kadro Dolu Kadro Boş Kadro 

GİH 127 65 62 

TH 66 63 3 

YH 19 10 9 

AH 3 1 2 

SH 8 1 7 

Toplam 223 140 83 

 

 

 

PERSONELİN ERKEK-KADIN DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI 

Cinsiyet 
Memur İşçi Sözleşmeli 

Sayı  %' lik Oranı Sayı %' lik Oranı Sayı % 'lik Oranı 

Erkek 78 82,98 176 96,17 39 84,78 

Kadın 16 17,02 7 3,83 7 15,22 

TOPLAM 94 100,00 183 100,00 46 100,00 

 

 

 



23 

 

KIDEM YILINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI 

Kıdem Yılı 
Memur İşçi Sözleşmeli 

Sayı  %' lik Oranı Sayı %' lik Oranı Sayı % 'lik Oranı 

0-4 16 17,02 2 1,09 27 58,70 

5-9 2 2,13 1 0,55 17 36,96 

10-14 9 9,57 6 3,28 1 2,17 

15-19 17 18,09 5 2,73 1 2,17 

20-24 22 23,40 66 36,07 - - 

25-29 17 18,09 100 54,64 - - 

30-34 5 5,32 3 1,64 - - 

34-44 6 6,38 - - - - 

TOPLAM 94 100,00 183 100,00 46 100,00 

 

ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI 

Öğrenim Durumları 
Memur İşçi Sözleşmeli 

Sayı  %' lik Oranı Sayı %' lik Oranı Sayı % 'lik Oranı 

İlkokul 4 4,26 100 54,64 0 0,00 

Ortaokul 3 3,19 28 15,30 0 0,00 

Lise 24 25,53 50 27,32 2 4,35 

Ön lisans 19 20,21 4 2,19 20 43,48 

Fakülte 42 44,68 1 0,55 23 50,00 

Yüksek Lisans  2 2,13 0 0,00 1 2,17 

TOPLAM 94 100,00 183 100,00 46 100,00 

 

YAŞ DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI 

Yaş Durumu 
Memur İşçi Sözleşmeli 

Sayı  %' lik Oranı Sayı %' lik Oranı Sayı % 'lik Oranı 

20-30 Yaş 16 17,39 0 0,00 15 34,09 

31-40 Yaş 18 19,57 9 4,64 22 50,00 

41-50 Yaş 38 41,30 117 60,31 6 13,64 

51-60 Yaş 18 19,57 68 35,05 1 2,27 

61-65 Yaş 2 2,17 0 0,00 0 0,00 

TOPLAM 92 100,00 194 100,00 44 100,00 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

Amaç 6 

Giresun İl Özel İdaresinin görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine 
getirebilmesini için; mevcut insan kaynaklarının en iyi şekilde planlanması, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre 
istihdam edilecek memur ve işçilerin seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde 
görevlendirilmesine ait  tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, insan kaynaklarının 
özlük işlerinin takibi, ücret yönetimi, performans ve kariyer yönetimi gibi 
çalışmaların objektif kıstaslara uygun olarak yürütülmesi ve koordinasyonu, insan 
kaynaklarının eğitim planlamasına ait  iş  ve işlemlerin  yürütülmesi   

Hedef 6.1. 

Memur, İşçi ve Sözleşmeli personelin mali işlemlerinin (maaş, ücret, vb.) 
tahakkukunu yapmak ve ödenmek üzere ödeme birimine intikalini sağlamak. 
Memur, İşçi ve Sözleşmeli personele ait keseneklerin ilgili kurumlara 
yatırılmasını sağlamak. Eğitim, Sosyal hak ve yardımlarla ilgili mal ve hizmet 
alımını gerçekleştirmek. Nakdi ve ayni hakların ödemelerini yasal süre içerisinde 
yapılmasını sağlamak, yasalardan ve sözleşmelerden doğan diğer hakların takibini 
yapmak. 

Performans Hedefi 

Memur, İşçi ve Sözleşmeli personelin mali işlemlerinin tahakkukunu yapmak ve 
ödenmek üzere ödeme birimine intikalini sağlamak. Personele ait keseneklerin 
ilgili kurumlara yatırılmasını sağlamak. Eğitim, Sosyal hak ve yardımlarla ilgili 
mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek. Nakdi ve ayni hakların ödemelerini yasal 
süre içerisinde yapılmasını sağlamak, yasalardan ve sözleşmelerden doğan diğer 
hakların takibini yapmak. 

Açıklamalar:  

Performans Göstergeleri 2012  2013 2014 

1 Personel Giderleri 5.199.250,00 5.208.000,00 10.374.000,00 

Açıklamalar: Memur, işçi, sözleşmeli personel için; Temel Maaşlar, Zamlar ve Tazminatlar, Sosyal Haklar, 
Ödül ve İkramiyeler, Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri, Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin 
Diğer Giderleri, Sürekli İşçilerin Ücretleri, Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları, Sürekli İşçilerin Ödül ve 
İkramiyeleri, Sürekli İşçilerin ihbar ve kıdem tazminatları. 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 829.611,49 733.000,00 978.000,00 

Açıklamalar: Memur, işçi, sözleşmeli personel için; Sosyal Güvenlik Kurumu Primi Ödemeleri, İşsizlik 
Sigortası Fonuna yapılan ödemeler. 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 833.078,72 0,00 235.000,00 

Açıklamalar: Memur, işçi, sözleşmeli personel için; Kurslara katılma ve eğitim giderleri, Eğitim hizmet 
alımları, İş Sağlığı ve İş Güvenliği hizmet alımları, Yiyecek Alımları, Giyecek Alımları, Yurtiçi Geçici 
Görev Yollukları,  Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları, Seyyar Görev Tazminatları, Cenaze Giderleri. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 6.1.1. Personel Giderleri 10.374.000,00 9.830.789,64 20.204.789,64 

2 6.1.2. SGK Devlet Primi Giderleri 978.000,00 2.763.726,36 3.741.726,36 

3 6.1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 235.000,00 0,00 235.000,00 

 Genel Toplam 11.587.000,00 12.594.516,00 24.181.516,00 

 

 

 

 

 



25 

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

Amaç 6 

Giresun İl Özel İdaresinin görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine 
getirebilmesini için; mevcut insan kaynaklarının en iyi şekilde planlanması, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre 
istihdam edilecek memur ve işçilerin seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde 
görevlendirilmesine ait tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, insan kaynaklarının 
özlük işlerinin takibi, ücret yönetimi, performans ve kariyer yönetimi gibi 
çalışmaların objektif kıstaslara uygun olarak yürütülmesi ve koordinasyonu, insan 
kaynaklarının eğitim planlamasına ait iş ve işlemlerin yürütülmesi. 

Hedef 6.2. 

Görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini için; mevcut insan 
kaynaklarının en iyi şekilde planlanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 
4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilecek memur ve işçilerin 
seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesine ait tüm iş ve 
işlemlerin yürütülmesi. 

Performans Hedefi 

İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar 10.06.2007 
tarih ve26548 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Hizmet 
gereklerine uygun sayı ve nitelikte personel istihdamı ve İnsan kaynaklarının en 
iyi şekilde planlanması Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar 
çerçevesinde yapılacak olup; işe alınma ve görevlendirmelerde performans, 
kariyer ve liyakatine göre personelin görev yapması sağlanarak is verimliliği ile 
her türlü özlük işlemleri takip edilecektir. 

Açıklamalar: Memur ve İşçiler için; İl Özel İdaresi hizmetlerindeki değişme ve gelişmelerin ışığında Norm 
Kadro ilke ve standartlarının uygulanmasının sürekliliğini sağlamak, özlük ve sicil kayıtlarını tutmak, 
Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri gereğince, kurum içi ve kurum dışı, naklen veya açıktan 
atama ile görevlendirme işlemleri ilgili her türlü işleri yapmak, görevde yükselme ve unvan değişikliği 
işlerini takip etmek, derece ve kademe terfilerini yapmak, emeklilik işlemlerini yapmak, Sicil ile ilgili işleri 
yapmak, mal bildirimleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, disiplin uygulaması ile ilgili işlemleri yürütmek, 
Sendika ilişkileri ile toplu iş sözleşmelerinin görüşülmesi ve yürütülmesini sağlamak. personelin vekalet, 
görevlendirme onayları, izin,  hastalık raporu onayları ve benzer iş ve işlemlerini yürütmek. 

Performans Göstergeleri 2012  2013 2014 

1 Yıl içerisinde emekli olan memur sayısı 1 2 5 

1 Yıl içeresinde vefat eden memur sayısı 1 - - 

2 Yıl içerisinde emekli olan işçi sayısı 25 7 15 

2 Yıl içeresinde işten çıkarılan işçi sayısı 1 1 - 

2 Yıl içerisinde vefat eden işçi sayısı - 1 - 

Açıklamalar: İşçi sayımızı norm kadrodaki sayıya düşürmek, Emekliliği gelen personelimizi emekli olmaya 
teşvik etmek, Yılsonu itibarıyla %18 oranında norm fazlalığını emekliliğe teşvik etmek ve emekli olanın 
yerine işçi personel almamak. 

3 
Yıl içerisinde Başka Kurumlardan Giresun 
İl Özel İdaresine Geçen Memur sayısı 

4 3 3 

Açıklamalar: Norm kadrodaki memur sayımız dikkate alınarak, personel ihtiyacımız olan alanlara uygun 
olarak İdaremize geçmek isteyen personelin performans, kariyer ve liyakatine göre işlem yapılacak ve 
seçici olunacaktır. 

4 Yıl içeresinde Giresun İl Özel İdaresinden 
Başka Kurumlara Geçen Memur sayısı 

19 2 5 

Açıklamalar: Norm kadrodaki memur sayımız dikkate alınarak, İdaremizden başka Kurumlara geçmek 
isteyen personelin performans, kariyer ve liyakatine göre işlem yapılacak ve hizmetlerimizin aksamamasına 
dikkat edilecektir. 

5 Yıl içerisinde Çalıştırılacak Sözleşmeli 
Personel sayısı ve nitelikleri 

6 5 - 
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Açıklamalar:  
Devam eden hizmetlerin aksamaması için, 5302 ve 5393 sayılı yasaların hükümleri ve Norm Kadro ilke ve 
standartları Esasları da dikkate alınmak suretiyle Kurumda sözleşmeli personel çalıştırılacaktır. Kurumun 
ihtiyaç duyduğu alanda çalıştırılacak olan sözleşmeli personelin performans, kariyer ve liyakati dikkate 
alınacaktır. 

6 Giresun İl Özel İdaresinde çalıştırılan 
engelli ve hükümlü sayısı 

13 11 11 

6 Yıl içerisinde alınan hükümlü sayısı 1 1 - 

Açıklamalar: 
Her yıl, kurumda engelli ve hükümlü çalıştırılması hakkındaki mevzuat hükümlerini dikkate alarak, sürekli 
olarak kontenjanı tam olarak doldurmuş olunacaktır. 

7 Yıl içeresinde yeni memur alımıyla ilgili çalışmanın yapılması ve alınacak memur sayısı 

Açıklamalar: 
Uzun vadede devam eden hizmetlerin aksamaması için, Norm Kadro ilke ve standartları Esasları da dikkate 
alınmak suretiyle, mevcut memur sayımız, memur norm sayısından oldukça geride olduğundan, Kurumun 
ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelik ve sayı belirtmek suretiyle ilgili usullerine göre yeni memur alımına 
gidilecektir. 

8 Yıl içerisinde personelle ilgili disiplin 
uygulaması ile ilgili işlemlerin sayısı 

1 2 - 

Açıklamalar: Memur ve İşçi personelin disiplin uygulaması ile ilgili; tutanak, savunma, soruşturma, 
kovuşturma ve cezai işlemlerin yürütülmesi. 

9 Memur ve İşçi personel ile ilgili bilgilerin veri tabanı haline getirilmesinin sağlamak 

Açıklamalar: Memur ve İşçi personelin bilgilerine hızlı ve daha kolay ulaşmak için insan kaynakları 
birimindeki bilgilerin elektronik ortama aktarılmış olup bu verilerin güncellenmesi sağlanacaktır.  

10 Memur ve İşçi personeller için bireysel yıllık plan ve performans ölçüm kriterleri hazırlamak veya 
hazırlatmak suretiyle Personel performans yönetim sistemi hayata geçirilecektir 

Açıklamalar: 
Planda personelin yürütmesi gereken görevler ve hizmetleri tanımlamak. Planı, sonuca odaklı ve ölçülebilir 
kılarak ilgili birimlerin görüşüne sunmak, uygulamak, ölçmek, sonucu performans değerlendirmesi için 
kullanmak ve personel performans yönetim sistemi hayata geçirilecektir 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 6.2.1 Yıl içerisinde memur Personelin emeklilik işlemlerini yapmak. 

2 6.2.2 Yıl içerisinde işçi Personelin emeklilik işlemlerini yapmak. 

3 
6.2.3 Yıl içerisinde Başka Kurumlardan Giresun İl Özel İdaresine Geçen Memur personelin atama ve 
nakillerle ilgili her türlü işleri yapmak. 

4 
6.2.4 Yıl içerisinde Giresun İl Özel İdaresinden Başka Kurumlara Geçen Memur personelin atama ve 
nakillerle ilgili her türlü işleri yapmak. 

5 6.2.5 Yıl içerisinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelle ilgili her türlü işleri yapmak. 

6 6.2.6 Giresun İl Özel İdaresinde çalıştırılan sakat ve hükümlü Personelle ilgili her türlü işleri yapmak 

7 6.2.7 Yıl içerisinde yeni memur alımıyla ilgili çalışmanın yapılması. 

8 6.2.8 Yıl içerisinde personelle ilgili disiplin uygulaması ile ilgili her türlü işleri yapmak. 

9 
6.2.9 Memur ve İşçi personel ile ilgili bilgilerin veri tabanı haline getirilmesi güncelleme 
çalışmalarının yapılması. 

10 
6.2.10 Memur ve İşçi personeller için bireysel yıllık plan ve performans ölçüm kriterleri hazırlamak 
veya hazırlatmak suretiyle Personel performans yönetim sistemi hayata geçirilecektir. 

 Genel Toplam    
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

Amaç 6 

Giresun İl Özel İdaresinin görevlerini  etkin  ve  verimli  bir  şekilde  yerine  
getirebilmesini için; mevcut  insan kaynaklarının en iyi şekilde planlanması, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre 
istihdam edilecek memur ve işçilerin seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde 
görevlendirilmesine ait  tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, insan kaynaklarının 
özlük işlerinin takibi, ücret yönetimi, performans ve kariyer yönetimi gibi 
çalışmaların objektif kıstaslara uygun olarak yürütülmesi ve koordinasyonu, insan 
kaynaklarının eğitim planlamasına ait  iş  ve işlemlerin  yürütülmesi. 

Hedef 6.3 

657 ve 4857 sayılı kanunlara tabi olarak istihdam edilen memur ve işçi personelin 
kişisel ve mesleki gelişimine yönelik mesleki ve hizmet içi eğitim programını 
hazırlamak ve gerekli eğitimin yapılmasını sağlamak, Kurumda çalışan personelin 
eğitim ve gelişmeleri için uygun imkânları temin etmek. Kurumda düzenlenecek 
eğitimin yanı sıra, diğer Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya özel kuruluşlarca 
yapılacak olan eğitim seminerlerine de uygun olan personellerin 
görevlendirilmesi yapılarak eğitim almalarını sağlamak ,personelin  
motivasyonuna önem vererek, geliştirmek, ödüllendirmek ve sistemin 
devamlılığını sağlamak, hizmetlere gönüllü katılıma ilişkin iş ve işlemleri 
yapmak. 

Performans Hedefi 

İdarenin üst yönetim kadrosu da dahil olmak üzere tüm çalışanlarının, bilgi beceri 
ve performanslarını hizmet içi eğitimlerle en üst düzeye çıkarmak, personelin 
motivasyonuna önem vermek, hizmetlere gönüllü katılıma ilişkin iş ve işlemleri 
yapmak ve vatandaş memnuniyetini ölçmek. 

Açıklama: Kurumda çalışan tüm personelin işlerinden memnun olarak yüksek verimlilikle ve etkili bir 
şekilde çalışmasını temin etmek için hizmet içi eğitim, seminer, çalıştay, panel, konferans vb. etkinlikler en 
iyi şekilde ve yüksek katılımla yapmak veya yaptırmak. Personelin motivasyonunu sağlamaya yönelik 
işlemlerin yanı sıra, gönüllü katılıma ilişkin gereken işlemlerde yapılacaktır. Bu eğitimler sayesinde iş 
kazalarının önlenmesinde önüne geçilmesi hedeflenmektedir.  Personelin hizmet kalitesini yükseltecek 
hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasında, birimler bazında en fazla ihtiyaç duyulan eğitimlere 
öncelik verilecektir. Öncelikli verilmesi düşünülen eğitimler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Devlet Memurları 
Mevzuatı, Süreç Yönetimi Eğitimi, Kamu İhale Kanunu vb. 2014 Ocak Ayı itibariyle, gerek kendi 
kurumumuzdan, gerekse diğer kamu kurum, kuruluş ve özel danışmanlık firmaları tarafından verilecek ve 
düzenlenecek eğitimlere personelimizin katılması sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 2012  2013 2014 

1 Yıl içerisinde en az 3(üç) kez olmak üzere 
)üst yönetim ve idarecilere uygun eğitimler 
verilecektir. 

3 3 3 

Açıklamalar: Kurumda düzenlenecek eğitimin yanı sıra, diğer Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya özel 
kuruluşlarca yapılacak olan eğitim seminerlerine de uygun olan personellerin görevlendirilmesi yapılarak 
eğitim almalarını sağlanacaktır. Gerekli kayıt ve belgeler tutulacaktır. Stratejik plan döneminde 
yöneticilerin %80’ini üst düzeyde eğitimli ve bilgili kişiler haline getirmek. 

2 Yıl içerisinde en az 3(üç) kez olmak kurum 
personelinin kişisel ve mesleki gelişimine 
yönelik eğitimler verilecektir. 

3 3 4 

Açıklamalar: Kurumda düzenlenecek eğitimin yanı sıra, diğer Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya özel 
kuruluşlarca yapılacak olan eğitim seminerlerine de uygun olan personellerin görevlendirilmesi yapılarak 
eğitim almalarını sağlanacaktır. Gerekli kayıt ve belgeler tutulacaktır. Stratejik plan döneminde Personelin  
%70’ini üst düzeyde eğitimli ve bilgili kişiler haline getirmek. 

3 Yıl içerisinde personeli teşvik edecek, isteklendirecek bir “motivasyon planı” hazırlanacaktır. 

Açıklamalar: Çalışanların motivasyonunu sağlamak amacıyla ekonomik - sosyal aktivite 
gerçekleştirilecektir. Kişilerin hangi koşullarda nasıl, ne şekilde, hangi sıklıkta veya hangi yıllar arasında 
para dışı ödüllerle ödüllendirileceğini (plaket, teşekkür mektubu, ilan vb. gibi) bir sisteme 
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kavuşturulacaktır. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 36/1 nci maddesine istinaden yılda iki defa ikramiye 
ödemesi. 

3 Yıl içerisinde belirli periyotlarda personel memnuniyet ölçümlerini yapmak. 

Açıklamalar: İl Özel idaresine ait bütün araç, gereç, tesis, lojman ve binaların bir bütün olarak, işlemesi, 
bakım, temizlik ve idamesi,  her türlü sosyal hizmetlerin sağlanması, Misafirhane ve yemekhane 
tesislerinden, ısınma hizmetlerinden, atama, nakil, emeklilik ve özlük işlemlerinden memnuniyet oranı 
tespit edilerek, Kurumda çalışan tüm personelin işlerinden memnun olarak yüksek verimlilikle ve etkili bir 
şekilde çalışmasını temin etmek için fiziki ve sosyal çalışma imkânlarını artırılacaktır. Yıl içinde kurumda 
çalışan personelin memnuniyet oranını ortalama %80’in üzerinde tutmak. 

4 Yıl içerisinde en az 1 defa vatandaş memnuniyetinin ölçümlerini yapmak 

Açıklamalar : Bilgi İşlem ve Yazı İşleri Müdürlükleriyle koordineli bir şekilde, İl Özel İdaresi 
hizmetlerinde hizmet ve personel kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak, vatandaş memnuniyetini 
ölçmek için çalışmalar yapmak, ayrıca anket uygulamaları ve yüz yüze görüşmeler yoluyla vatandaş 
memnuniyetini ölçmek ve Kurumun halk nezdinde tanınırlık oranını tespit etmek üzere anket düzenlemek. 

5 İdare bünyesinde 2014 yılı sonuna kadar “Gönüllüler Merkezi” kurmak. 

Açıklamalar: İl Özel İdaresi sağlık, eğitim, spor, çevre, trafik, park, kütüphane, kültür, turizm ve sosyal 
hizmetlerle; yaşlılara, kadınlara, gençlere, çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlere 
gönüllü katılıma ilişkin iş ve işlemleri yapmak, çalışma yönergesini gözden geçirmek.  

6 Gelişen ve değişen durumlara göre; Giresun İl Özel İdaresi birimlerinin görev, yetki, çalışma ve 
sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar gözden geçirilecektir. 

Açıklamalar: Kurumda, “anahtar işlere” veya “temel pozisyonlara” ait iş tanımlarını her yıl, ilgili 
Müdürlükler aracılığıyla güncellemek ve bu iş tanımlarını İnternet ortamına almak. Böylece üretilen bilgiyi 
diğer kurumlarla paylaşmak. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
6.3.1 Yıl içerisinde en az 3(üç) kez olmak üzere )Üst yönetim ve idarecilere uygun eğitimler 
verilecektir. 

2 
6.3.2. Yıl içerisinde en az 3(üç) kez olmak Kurum personelinin  kişisel ve mesleki gelişimine yönelik  
eğitimler verilecektir. 

3 6.3.3. Yıl içerisinde belirli periyotlarda personel memnuniyet ölçümlerini yapmak. 

4 6.3.4 Yıl içerisinde en az 1 defa vatandaş memnuniyetinin ölçümlerini yapmak. 

5 6.3.5 İdare bünyesinde 2014 yılı sonuna kadar “Gönüllüler Merkezi” kurmak. 

6 
6.3.6 Gelişen ve değişen durumlara göre; Giresun İl Özel İdaresi birimlerinin görev, yetki, çalışma ve 
sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar gözden geçirilecektir. 

 Genel Toplam    
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MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

Bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, muhasebe tahakkuk ve tahsilât iş ve işlemlerini 
yapmak, gelirleri tahsil etmek, giderleri hak sahiplerine ödemek, para ve parayla ifade 
edilebilen değerler ile emanetleri teslim almak, saklamak, ilgililere vermek, göndermek, diğer 
tüm mali işlemlerin kayıtlarını yapmak, raporlarını hazırlamak ve hesap verilebilir bir halde 
hazır halde tutmak. 

Stratejik Amaç: Birim Müdürlüklerinden birime gelen, birimce ödemesi yapılacak 
ödeme evraklarını mevzuata uygun, hızlı, doğru ve bürokrasiye yol açmayacak bir şekilde 
yapmak. Bunun akabinde tahakkuk evrakı üzerinde bulunan hesapları muhasebe programına 
hatasız bir şekilde girmek ve raporlarını alarak süreci etkili bir şekilde takip etmek. 

Hedef: Her yıl birimin gerçekleştirdiği faaliyetlerin her bakımdan etkililik derecesini 
%100’e çıkarmak. 

Hedef: Biriminin gerçekleştirdiği faaliyetlerin her bakımdan etkililik derecesini 
yöneticiler tarafından yapılacak bir değerlendirme ile %80 düzeyine çıkarmak 

Stratejik Amaç: Kurumun gelirlerinin etkili bir şekilde toplanmasını temin edecek 
sistemler geliştirmek. 

Hedef: 2014 yılı sonuna kadar taşınmaz malların kiradan,  su kaynakları ve su ürünleri 
yerlerinin kiraya verilmesinden, 1/a grubu maden alanlarına ilişkin maden paylarının ve diğer 
gelirlerin tahsilâtını, kaçak inşaat, kum, çakıl para cezalarının tahsilâtını en az % 70 oranında 
gerçekleştirmek .(İlgili Birim Müdürlükleri ve üst yönetim ile) 

Hedef: 2014 yılı içinde tahakkuk edecek gelirlerin en az %50 sinin tahsilâtını yılı 
içinde gerçekleştirmek. (İlgili Birim Müdürlükleri ve üst yönetim ile) 

Strateji Geliştirme 

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi - Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Amaç  

İdarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını 
oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, İdarenin görev alanına giren 
konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek. İdarenin stratejik plan ve 
performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide 
edilmesi çalışmalarını yürütmek. İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi 
ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. 
İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri 
incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve 
tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. 

Hedef   

Stratejik plan ve performans programları uygulamasının, sistematik olarak takip 
edilmesi izlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Faaliyetten 
sorumlu iç hizmet ve dış hizmet birimleri tarafından yılda 4(dört) kez olmak 
üzere 3 (üç)’er aylık dönemleri kapsayacak şekilde raporlar hazırlanacak ve 
birleştirerek, Stratejik Planın ve Performans planının üçer aylık dönemlerdeki 
izleme raporları düzenlenip yılda dört kez olmak üzere  üst yöneticinin bilgisine 
sunulacaktır. 

Performans Hedefi 
İl Özel İdaresi hizmetlerinin, yatırım iş ve işlemlerinin seyrini yıl içinde belirli bir 
plan dahilinde en az %80 oranında kalite nitelik ve nicelik yönünden kontrol 
etmek ve üst yönetime zamanında müdahale edebilmesi için rapor hazırlamak. 

Açıklamalar: 
2010-2014 yıllarını kapsayan Giresun İl Özel İdaresi stratejik planı 17.11.2009 tarih ve 177 sayılı İl Genel 
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Meclisi kararıyla kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Performans programları ise stratejik planların yıllık 
uygulama dilimlerini oluşturmakta ve her yıl ilgili zamanlarında İl Genel Meclisi kararıyla kabul edilerek 
yürürlüğe girmektedir.  
Stratejik plan ve performans programları uygulamasının, sistematik olarak takip edilmesi izlenmesi, 
raporlanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Uygulama sonuçlarının raporlanması yoluyla elde edilen 
bilgiler kullanılarak,  hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır ve planlar gözden geçirilir. Aksi 
takdirde, gerek planların uygulanmasında gerekse ilgililerin hesap verme sorumluluğu ilkesinin hayata 
geçirilmesinde zorluklarla karşılaşılacaktır. 

Performans Göstergeleri 2012  2013 2014 

1 
İç hizmet birimlerinin ve dış hizmet birimlerinin yılda 4(dört) kez olmak üzere 3 (üç)’er aylık dönem 
raporlarını vermeleri sağlanacaktır. 

Açıklamalar: Konuya ilişkin süre ve şekli belirtir, Valilik makamından ilgili iç hizmet birimleri ve dış 
hizmet birimlerine gönderilmek üzere olur alınacaktır. 

2 
Yılda 4(dört) kez olmak üzere 3 (üç)’er aylık dönem raporları birleştirip, stratejik planın ve 
performans planının üçer aylık dönemlerdeki izleme raporları üst yöneticinin bilgisine sunacaktır. 

Açıklamalar: Strateji Geliştirme Servisince iç hizmet birimleri ve dış hizmet birimlerden gelen 3 (üç)’er 
aylık dönem raporlarını birleştirip, stratejik planın ve performans planının üçer aylık dönemlerdeki izleme 
raporlarını düzenleyerek, yılda dört kez olmak üzere üst yöneticinin bilgisine sunacaktır. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Stratejik plan ve performans programları uygulamasının, sistematik olarak takip edilmesi izlenmesi, 
raporlanması ve değerlendirilmesi çalışmaları yapılacaktır. 

 Genel Toplam    

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi - Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Amaç  

İdarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını 
oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, İdarenin görev alanına giren 
konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek. İdarenin stratejik plan ve 
performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide 
edilmesi çalışmalarını yürütmek. İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi 
ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. 
İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri 
incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve 
tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. 

Hedef   

Giresun İl Özel İdaresinin  yıllık performans planlarını; kurumun stratejik planı 
dikkate alınarak , Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları 
Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Maliye Bakanlığı , Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğü Performans Programı Hazırlama Rehberine uygun olarak 
hazırlanmak. 

Performans Hedefi 
Giresun İl Özel İdaresinin yıllık performans planlarını ilgili mevzuatında 
belirtildiği sürelerde ve şekilde hazırlamak. 

Açıklamalar:  
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 31. Maddesi hükmüne göre; Stratejik plân ve performans plânı 
bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder. Performans programları stratejik planların yıllık uygulama 
dilimlerini oluşturur. 
Yıllık performans programını hazırlama süreci; Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları 
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, Mayıs ayı içerisinde üst yönetici tarafından harcama birimlerine 
yazılı olarak duyuru yapılmasıyla başlar ve ilgili olduğu yılbaşından önce il genel meclisinde bütçeden 
önce görüşülerek kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Sürece ait zamanlama üst yönetici tarafından 
belirlenir. 
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Performans Göstergeleri 2012  2013 2014 

1 
İç hizmet birimlerinin ve dış hizmet birimlerinin mevzuatına uygun şekilde hazırlayacakları birim 
performans programlarını vermeleri sağlanacaktır. 

Açıklamalar: Konuya ilişkin süre ve şekli belirtir, Valilik makamından ilgili iç hizmet birimleri ve dış 
hizmet birimlerine gönderilmek üzere olur alınacaktır. 

2 
Birim performans programları esas alınmak suretiyle, Giresun İl Özel İdaresi’nin yıllık performans 
planı hazırlanacak ve İl Genel Meclisine sunulacaktır. 

Açıklamalar: Birimlerin belirtilen şekilde hazırlayacakları birim performans programları; yazılı ve (cd) 
ortamına kayıtlı bir şekilde, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne ulaştırılacaktır. Strateji Geliştirme Müdürlüğü 
koordinasyonunda, birim performans programları esas alınmak suretiyle, Giresun İl Özel İdaresi’nin yıllık 
performans planı hazırlanacak ve İl Genel Meclisine sunulacaktır. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Yıllık performans planları; stratejik plan, İlgili Yönetmelik hükümleri ve hazırlama rehberine uygun 
olarak hazırlanacaktır. 

 Genel Toplam    

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi - Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Amaç  

İdarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını 
oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, İdarenin görev alanına giren 
konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek. İdarenin stratejik plan ve 
performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide 
edilmesi çalışmalarını yürütmek. İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi 
ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. 
İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri 
incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve 
tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. 

Hedef   
İl Özel İdaresinin misyon, vizyon ve ilkeleri çerçevesinde kurumsal kapasitenin 
artırılması ve mali kaynakların etkin, verimli bir biçimde elde edilmesi ve 
kullanılması çalışmalarında bulunmak. 

Performans Hedefi 

İl Özel İdaresinin iş ve işleyişlerinde insan kaynaklarını ve mali kaynaklarını 
etkin ve verimli bir şekilde kullanarak vatandaş odaklı ve şeffaf bir kamu 
yönetimi oluşturulması ve  İl Özel İdaresinin kurumsallaşmasının sağlanması için 
koordinasyon sağlamak. 

Açıklamalar: 
İl Özel İdaresinin yatırım ve hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge 
faaliyetlerinde bulunmak ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütürken, İl Özel İdaresi hizmet 
birimleri, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla ortak çalışmalar 
yapmak üzere işbirliği sağlamak.    
İl Özel İdaresi birimlerinin maliyet etkili hizmet üretmeleri; bu hizmetlerin, maliyetleri esas alınacak 
şekilde ve insani ihtiyaçlar için zorunlu hizmet miktarı da göz önünde tutularak fiyatlandırılması 
sağlanacaktır.          
İl Özel idaresinin, yaptıkları iş ve işlemleri süreç analizine tabi tutarak, gereksiz işlem ve/veya aşamaları 
kaldırarak birimlerin görev tanımları doğrultusunda işlerin ve sunulan hizmetlerin en az bürokrasi ve en 
kısa sürede gerçekleşebilmesi için yönetim sistemi kurulacak ve İl Özel İdaresinin hizmetlerinin 
sunumunda, Kamu Hizmet Standartlarına uyulması sağlanacaktır. Yenilikçiliği ve gelişimi destekleyen bir 
şekilde kurumsallaşma çalışmaları devam edecektir. 

Performans Göstergeleri 2012  2013 2014 

1 İl Özel İdaresinin kurumsallaşmasının sağlanması için Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak. 
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Açıklamalar: Mali sisteme, Yönetim bilgi sistemine, personel yönetimine, iletişim etkinliklerine,  İdarenin 
tanıtımına ve kaynakların artırılmasına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve İl Özel 
İdaresi’nin hizmet politikasının belirlenmesine yardımcı olmak. 

2 Stratejik planlamaya ilişkin beşeri ve kurumsal kapasite geliştirilecektir. 

Açıklamalar: Kamu mali yönetiminde yenilikçi bir araç olarak benimsenen stratejik planlamanın etkili 
biçimde uygulanabilmesi amacıyla, teorik ve pratik bilgi birikimi artırılacaktır. Bu amaçla, kamu idareleri, 
üniversite ve sivil toplum kuruluşları işbirlikleri özendirilecek; eğitim, araştırma ve yayım faaliyetleri 
gerçekleştirilecektir 

3 İl Özel İdaresi birimlerinin hizmetlerinin maliyet esaslı fiyatlandırılması sağlanacaktır. 

Açıklamalar: Hizmetlerinin maliyetleri dikkate alınarak, gelir getirici tarifeler oluşturulacaktır. 

4 
İl Özel İdaresinin hizmetlerinin sunumunda, gereksiz kırtasiye işlemleri ve bürokratik formaliteler 
kaldırılarak iş akışı hızlandırılacak ve Kamu Hizmet Standartlarına uyulmasının sağlanacaktır. 

Açıklamalar: İl Özel İdaresinin sunmuş olduğu hizmetlerin; hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük 
maliyetli, etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi sistemi 
içerisinde,  yerine getirilmesini sağlamak. 

Açıklamalar:  

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
İl Özel İdaresinin yatırım ve faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge 
faaliyetlerinde bulunulacaktır. 

2 Stratejik planlamaya ilişkin beşeri ve kurumsal kapasite geliştirilecektir 

3 İl Özel İdaresi birimlerinin hizmetlerinin maliyet esaslı fiyatlandırılması sağlanacaktır 

4 
İl Özel İdaresinin hizmetlerinin sunumunda, gereksiz kırtasiye işlemleri ve bürokratik formaliteler 
kaldırılarak iş akışı hızlandırılacak ve Kamu Hizmet Standartlarına uyulması sağlanacaktır 

 Genel Toplam    

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi - Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Amaç  

Yerel dinamiklere dayalı kalkınma anlayışı çerçevesinde ekonomik gelişme ve 
sosyal refahın il genelinde dengeli bir şekilde yaymak, Kırsal kesimde refahı 
artırarak, kır ve kent arasındaki sosyo-ekonomik gelişmişlik farklılıklarının 
azaltmaktır. Bu çerçevede, fırsat eşitliği, iyi yönetişim ve katılımcılık, maliyet 
paylaşımı, şeffaflık ve hesap verebilirlik, etkinlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik 
esas alınacaktır. 

Hedef   

Gelirleri  veya  sermaye  birikimleri  yetersiz  küçük  girişimcilerin  mesleki, 
sanatsal  birikimlerini  ve  yeteneklerini  gelirlerini  arttırıcı  faaliyetlere kanalize  
etmek  amacıyla  mikro  kredilerle  desteklenmesini  sağlamak  ve işsizliğin 
azaltılmasında katkıda bulunmaktır. 

Performans Hedefi 
Yoksullara mikro kredi verilmesi amacıyla ilgili yönetmeliğinde belirtilen 
hususlara uyularak, İlimizdeki ihtiyaç sahipleri belirlenip mikro krediler verilerek 
ekonomik seviyeleri iyileştirilecektir. 

Açıklamalar: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 6. maddesi,(a) fıkrası hükmüne göre İl özel idaresi 
mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla görev ve sorumluluklarından biriside,  yoksullara mikro kredi 
verilmesidir. 2011 yılı yatırım programı çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 

Performans Göstergeleri 2012  2013 2014 

1 Yoksullara mikro kredi verilmesi 

Açıklamalar: Yerel dinamiklere dayalı kalkınma anlayışı çerçevesinde ekonomik gelişme ve sosyal refahın 
artırılması sağlanacaktır. 
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Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Yoksullara mikro kredi verilmesi 

 Genel Toplam    

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi - Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Amaç  

Yerel dinamiklere dayalı kalkınma anlayışı çerçevesinde ekonomik gelişme ve 
sosyal refahın il genelinde dengeli bir şekilde yaymak, Kırsal kesimde refahı 
artırarak, kır ve kent arasındaki sosyo-ekonomik gelişmişlik farklılıklarının 
azaltmaktır. Bu çerçevede, fırsat eşitliği, iyi yönetişim ve katılımcılık, maliyet 
paylaşımı, şeffaflık ve hesap verebilirlik, etkinlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik 
esas alınacaktır. 

Hedef   

İl düzeyinde mekânsal ve bölgesel gelişme stratejilerinin alt yapısı 
oluşturulmasına, İlde programlama ve proje yönetimi için kurumsal kapasite 
geliştirme çalışmaları yapılmasına.  İl stratejilerin hazırlanması ve uygulanmasına 
yönelik ilde kapasite oluşturulmasına destek sağlanacaktır. 

Performans Hedefi 
 İl planlarının ve stratejilerinin hazırlanmasında yerel aktörlerin aktif katılımı ile 
stratejik planlama yöntemi benimsenecek ve girişimcilerin iş ve işlemlerinin tek 
elden koordinasyonu ve takibi yapılacaktır 

Açıklamalar: Ulusal ve uluslararası mali kaynaklardan yeterince yararlanmak amacıyla faaliyetlerde 
bulunmak. 

Performans Göstergeleri 2012  2013 2014 

1 Programlama ve proje yönetimi konusunda eğitimler verilecektir. 

2 Avrupa Birliği Fonlarınca desteklenecek olan proje sayısı 

3 Kalkınma ajansı bütçesinden etkin şekilde faydalanmak amacıyla üretilen proje sayısı 

4 Kurulan yatırım destek ofisi sayısı 

Açıklamalar: İldeki proje üretim kapasitesinin artırılması, projelerin etkin bir biçimde kullanılması, izlenmesi, 
değerlendirilmesi, il stratejilerinin hazırlanması, uygulanması, AB bölgesel programlarına ilişkin izleme ve 
değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesi vb. gibi çalışmalar yürütülecektir. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
İlde proje üretim kapasitesinin artırılması ve bu projelerin etkin bir biçimde uygulanması, izlenmesi 
ve değerlendirilmesinin yapılabilmesi için ilde programlama ve proje yönetimi konusunda eğitimler 
verilecektir.  

2 
AB bölgesel programlarına ilişkin izleme ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesine, kalkınma 
ajanslarının  işlevsellik kazanmasına destek verilecektir. 

3 Avrupa Birliği Fonlarınca 18desteklenecek olan projelere öncelik verilmesi sağlanacaktır. 

4  Kalkınma  ajansı  bütçesinden etkin  şekilde  faydalanmak  amacıyla  proje  üretilmesi sağlanacaktır. 

5 
İl Özel İdaresi bünyesinde yatırım destek ofisleri kurulacak ve yatırım yeri konusunda izin süreçleri 
hızlandırılacaktır. 

 Genel Toplam    
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İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Bağlı alt birimler:  

1) KUDEP Servisi 
2) İmar Hizmetleri Servisi 
3) Emlak ve İstimlak Servisi 
4) Adres Kayıt Hizmetleri Servisi 

1) KUDEP Servisi 

• KUDEB’  in kurulması ve faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaları koordine 
etmek,  

• İl genelinde bulunan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının 
tespit, tescil ve incelemesine yardımcı olmak, kayıtlarını tutmak,  Envanterini yapmak 
korunmalarına yönelik çalışmaları yürütmek, ilgili Kurumlarca ihtiyaç duyulan desteği 
sağlamak. 

• Koruma Restorasyon Projeleri hazırlamak, teknik ve taleplerinin hazırlanması, yerel 
imkanlarla yapılabileceklerin süratle tamamlanmasını sağlamak, uygulamasını 
denetlemek, 

• Arkeolojik ve Doğal Sitlerin tespiti ve korunması çalışmalarını organize etmek, 
İlimizde yapılacak olan Arkeolojik Kazılara yön vermek ve desteklemek, 

• Planlanan hizmetlerin yürütülmesi sırasında restore edilecek yapıya uygun taşların 
temin edileceği taş ocaklarının tespit edilmesi ve işletilmesi, kireç temin 
edilmesi,  hazırlanması ve kireç ocağı işletilmesi,   

• İl genelinde 5226 sayılı kanunla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanununun görev verdiği kurumlar ile Sivil Toplum Örgütleri, gönüllü 
sponsor kuruluşlar ve halkımızla iş birliğini sağlamak ve geliştirmek, 

• Gerek Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca gerekse sponsorlarca yapılacak her türlü 
desteği koordine etmek,  

• Toplumda bu konu ile ilgili ihtiyaç duyulan hizmetlerin yapılmasına yönelik koruyucu 
ve önleyici hizmetleri planlamak amacıyla gerekli planlamaları yapmak, uygulamak, 

• Tarihi eserlerimizin tanıtım ve korunmasına yönelik olarak kurs, eğitim, seminer vb. 
organizasyonları planlayarak yürütmek, yayın yapmak. Toplumda Kültür Varlığı 
bilincini yerleştirmek, 

• Restorasyon aşamasında çalışacak iş gücünün eğitimini sağlamak, kalıcı elemanlar 
yetiştirmek, 

• İl Özel İdareleri bünyesinde kültür varlıklarının korunmasına yönelik rölöve, 
restitüsyon ve restorasyon projeleri ile bunları tamamlayan raporları hazırlayacak ve 
uygulayacak proje büroları oluşturmak.  

• Şahıslara ait öncelikli yapılarda izlenecek metotların tespit edilerek: Devir, yardım, 
kredilendirme vb. gibi seçeneklerin sunulmasını sağlamak, bu yolla şahıslara ait özel 
mülkiyetteki yapıların korunma ve değerlendirilmelerini sağlamak, 

• Kentsel Sit, Tarihi Sit, Arkeolojik ve Doğal Sitlerde korumaya yönelik olarak 
yapılacak denetimlere destek sağlamak,  

• İl genelinde yürütülen tarihi eserleri koruma ve restorasyon ile ilgili çalışmaları 
denetlemek, 

• Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gönüllü kişi ve kuruluşların tarihi eserlerle ilgili 
faaliyetlerini koordine etmek, 

• Bu hizmetlerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının tespit, döküm ve koordinesini 
sağlamak. 
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• 2863 Sayılı Kanun ile değişik 5226 sayılı kanun kapsamında kültür katkı paylarının 
tahsilatını yapmak. 

• İlçelerde kültür ve Sanat hizmetlerini en düzeyde vermek üzere Kültür Sanat Evleri 
açılmasını sağlamak, bunların koordinasyonunu ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
gerekli desteği vermek 

• Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yerine 
getirilmesini sağlamak. 

2) İmar Hizmetleri Servisi 

• Köy yerleşik alan sınır tespitlerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak. 
• Hali hazır harita yapımı, kontrollük ve onay işlemlerini yapmak veya yaptırmak. 
• İl Çevre Düzeni Planı hazırlıklarına katkı sağlamak. 
• Belediye ve Mücavir Alan sınırları dışındaki alanlarda her ölçekteki imar planlarını 

yapmak, yaptırmak ve onaylamak. 
• Belediye ve Mücavir Alan sınırları dışındaki alanlarda imar uygulaması, İfraz, Tevhit, 

Yola terk ve İrtifak hakkı işlemlerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak. 
• Tapu Sicil Müdürlüklerinden gelen hisseli satış talepleri hakkında görüş bildirmek. 
• Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Adli mercilerden gelecek imar ile ilgili konularda 

görüş bildirmek. 
• ğ) İmar durumu vermek. 
• Yapı Ruhsatı vermek. 
• ı) Yapı Kullanma İzin Belgesi vermek. 
• Köy Yerleşik alan sınırları içerisinde muhtarlıkça inşaat izni verilecek inşaatların 

projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygunluğuna dair görüş vermek ve onaylamak. 
• Kaçak yapıların önlenmesi için denetim yapmak, kurallara uygun olmayanlar 

hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak. 
• Teklif edilen mücavir alanları değerlendirerek görüş bildirmek 
• Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda 

hazırlamak. 
• Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara 

sunmak. 
• Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine 

getirmek. 

3) Emlak ve İstimlak Hizmetleri Servisi 

• İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin envanterini çıkarmak ve 
sicil kayıtlarını tutmak.  

• Gayrimenkullerin tapularını almak, beyannamelerini vermek.  
• İmar planlarında okul alanında kalan ve mülkiyeti Kamu Kurum ve Kuruluşları adına 

kayıtlı olan (Belediyeler, Maliye Hazinesi) taşınmazların Özel İdare adına tahsis ve 
devirleri ile ilgili işlemleri yapmak. 

• Mülkiyeti İl Özel İdaresi adına kayıtlı taşınmazların tevhid, ifraz, yola terk ve benzeri 
işleri yapmak. 

• İdare’nin görev alanına giren hizmetler ile ilgili taşınmaz alımına, satımına, trampa 
edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar 
haline getirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak. 

• Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait olup, kiraya verilebilecek nitelikteki arsa, iş merkezi, 
müstakil dükkan, otopark, büfe ve benzeri yerleri kiraya verilebilmesi için Mali 
Hizmetler Müdürlüğüne yardımcı olmak. 
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• Gayri menkuller ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki konuların ilgili birimlere intikalini 
sağlamak.    

• İmar planında kamu yararına ayrılan ve İl Özel İdare’si görev alanına giren özel ve 
tüzel kişilere ait taşınmazların kamulaştırılması işlemlerini yapmak. 

• ı) İmar planlarında okul veya kamu hizmetleri alanında kalmayan özel ve tüzel kişilere 
ait taşınmazların, kamu hizmetinde kullanılmak üzere kamulaştırılması için alınacak 
kamu yararı kararı ile ilgili iş ve işlemler, kamulaştırma işlemlerini yapmak.  

• Kamulaştırılması istenen taşınmaz üzerinde “tarihi eser” kaydı olması halinde Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan izin alınmasını müteakip, Kültür 
Bakanlığı’ndan kamulaştırma yetkisi almak. 

• İdare’nin görev alanına giren hizmetlerin yapılması için taşınmaz mallar üzerinde 
irtifak hakkı kurmak.  

• Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz malları ihtiyaç halinde Kamulaştırma 
Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince satın almak. 

• Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda 
hazırlamak. 

• Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara 
sunmak. 

• Mülkiyeti Kamu Kuruluşlarına ait olup, İmar Planlarında Okul Alanında kalan 
taşınmazların 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 62. ve 65. maddeleri 
gereğince İl Özel İdaresi adına tahsis veya devirlerinin yapılması,  

• Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine 
getirmek.  

4) Adres Kayıt Hizmetleri Servisi 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi” projesi kapsamında yürütülen faaliyetleri koordine etmek,  İl Özel idaresi görev 
alanına giren yerleşim alanlarındaki numarataj ve adrese dayalı kayıt işlemlerini yürütmek, bu 
konuda faaliyet gösteren büroların ve personelin çalışmalarını koordine etmek. 

Amaç ve Hedefler  

• Giresun İlinde yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, 
katılımcılık,etkinlik,saydamlık,hesap verebilirlilik ilkeleri çerçevesinde yürütmekte, 
belediye sınırları dışında imar faaliyetleri yürüterek kırsalda kaliteli ve sağlıklı bir 
yaşam olanağı sağlamaktadır. Çağdaş ve güvenilir bir yerinden yönetim anlayışı ile 
hizmet sunumunda kaliteyi esas alan kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, 
Dinamik, insan odaklı, öngörülü ve ihtiyaçlara duyarlı bir müdürlük olmak 
hedefimizdir. İl Genelinde mekansal gelişmeyi yönlendirecek yaşam kalitesini 
yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılmasını sağlamaktır. 
Kırsal alanlarda yapı ve yaşam kalitesinin artırılması için imar planlarının 
hazırlanması(1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli), köy yerleşik alan tespitlerinin 
yapılması, kaçak ve ruhsatsız yapılaşmanın önlenmesi için gereli çalışmaların 
yapılmasını sağlamak. 

• Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için planlı yapılaşma için kırsal alanlarda yapı 
kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 5 değişik tip ve ebatlarda 
proje yapılması, 

• İl genelinde 2014 yılı içerisinde 150 adet köy yerleşik alan çalışmasının yapılması,  
• İl genelinde bulunan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının 

tespit ve envanterinin çıkartılması,  
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• İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin envanter analizlerinin 
yapılması 

• 650 adet inşaata ruhsat veya izin verilmesi hedeflenmektedir. 

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi - İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 

Amaç 

Giresun İlinde yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, 
katılımcılık,etkinlik,saydamlık,hesap verebilirlilik ilkeleri çerçevesinde 
yürütmekte, belediye sınırları dışında imar faaliyetleri yürüterek kırsalda kaliteli 
ve sağlıklı bir yaşam olanağı sağlamaktadır. Çağdaş ve güvenilir bir yerinden 
yönetim anlayışı ile hizmet sunumunda kaliteyi esas alan kır-kent arasındaki 
farklılıkları en aza indiren, Dinamik, insan odaklı, öngörülü ve ihtiyaçlara duyarlı 
bir müdürlük olmak hedefimizdir. İl Genelinde mekansal gelişmeyi yönlendirecek 
yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların 
yapılmasını sağlamaktır. 

Hedef 

Kırsal alanlarda yapı ve yaşam kalitesinin artırılması için imar planlarının 
hazırlanması (1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli), köy yerleşik alan tespitlerinin 
yapılması, kaçak ve ruhsatsız yapılaşmanın önlenmesi için gereli çalışmaların 
yapılmasını sağlamak. 

Performans Hedefi 
Belirlenen amaç ve hedefler kapsamında İdarece tevdi edilen görev ve 
sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmektir. 

Açıklamalar:  

Performans Göstergeleri 2012  2013 
Ocak-Mayıs 

2014 

1 Köy Yerleşik alan Tespiti 99 Ad. 32 Ad. 150 Ad. 

2 İfraz ve Tevhid 56 Ad. 33 Ad. 70 Ad. 

3 Halihazır Harita Onayı 4 Ad. 1 Ad. 80 Ad. 

4 İmar Planı Onayı 8 Ad. 5 Ad. 80 Ad. 

5 İnşaat Ruhsatı 9 Ad. 9 Ad. 30 Ad. 

6 Yapı Kullanma İzin Belgesi - 3 Ad. 10 Ad. 

7 
3194 /32. Maddesi hakkında işlem 
başlatılan İnşaatlar 

41 Ad. 22 Ad. - 

8 Proje inceleme ve onayları (İnşaat İzni için) 504 Ad. 260 Ad. 650 Ad. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Araştırma ve Geliştirme Gideri (1/25000 
Çevre Düzeni Planı Yapımı 

300.000,00   300.000,00 

2 Numaralama ve Levhalama Gideri 650.000,00   650.000,00 

3 Müteahhitlik gideri (İnşaat Yıkımları) 300.000,00   300.000,00 

4 
Diğer Arsa Alımı ve Kamulaştırma 
giderleri 

200.000,00   200.000,00 

 Genel Toplam 1.450.000,00   1.450.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi 

Performans Hedefi  

Faaliyet Adı Personel Giderleri, Mal ve Hizmet Alımı 

Sorumlu Harcama Birimi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 

Açıklamalar: 2014 Yılı için personel fazla mesai, yurt içi geçici görev yolluğu, ihale ilan giderleri, mal ve 
hizmet alımı giderleri ve taşıt kiralama. 

Ekonomik Kod 2014 

03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 950.000,00 

06 Sermaye Giderleri 500.000,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.450.000,00 

B
üt

çe
 

D
ış

ı 
K

ay
na

k 

Döner Sermaye  

Diğer Yurt İçi  

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı  

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.450.000,00 
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PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 

I- GENEL BİLGİLER 

A)  Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 

Plan Proje Müdürlüğü Belediye alanı dışında kalan köy ve bağlı yerleşim birimleri ile 
Askeri Garnizonlara içmesuyu temin etmek amacıyla etüd, proje ve gerekirse sondajına karar 
verir.  

İçmesuyu tesislerinin inşaatı ile onarımlarını, yol ve içmesuyu güzergahları ile köprü 
yerlerinin jeolojik zemin etütlerini, köylerin kanalizasyon projesi ve uygulamalarını, tarım 
arazilerinin sulanması ve uygulamalarını, köy yollarının planlama ve değişiklikleri ile 
yukarıda sayılı bütün hizmetlerin envanter kayıtlarını tutar. 

B) Teşkilat Yapısı  

Plan Proje Müdürlüğü 

1. Plan Proje Envanter Birimi, 
2. İçmesuyu Yapım Birimi, 
3. Toprak Sulama Ve Kanalizasyon biriminden oluşmaktadır. 

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi-Plan Proje Müdürlüğü 

Amaç 
İlimiz Kırsal yerleşim alanlarında yaşayan halkımızın sağlıklı temiz 
içmesuyu ihtiyaçları için gerekli altyapısı çalışmalarını yapmak. 

Hedef 
1- Yetersiz içmesuyuna sahip köy ve ünite sayılarını azaltmak. 
2- İçmesuyu tesislerinin yenilenme ve onarım çalışmalarını yapmak. 
3- içmesuyu sondaj kuyuları açmak. 

Performans Hedefi 
İlimizde bulunan bütün köylerin sağlıklı ve yeterli içmesuyu ihtiyacını 
karşılamaktadır. 

Performans Göstergeleri 2012  2013 2014 

1 İçmesuyu Ön Projesi 126 Ad.   

2 İçmesuyu Kesin Projesi 3 Ad.   

3 İçmesuyu Limit Projesi 92 Ad.   

4 İçmesuyu Memba Tahsis Kararı 10Ad.   

5 Hidrojeolojik Etüd 8 Ad.   

6 İçmesuyu Sondajı Kontrollüğü 6Ad.   

7 
İçmesuyu Proje Keşif ve Maliyet 
Dosyası 

126 Ad.   

8 İçmesuyu Uygulama 10 Ad.   

Açıklama: 2012 yılında 10.Adet tesis bitirilmiştir. 

9 İçmesuyu İnşaat Kontrollük 126 Ad.   

Açıklama: 2012 KÖYDES Projesi Kontrollüğü 105 Adet. 

10 İçmesuyu Sondaj Kuyusu Temizliği       

11 İçmesuyu Malzeme Dağıtımı 92 Köy     

Açıklama: 2012 Yılında alınan boru malzemesi toplam 92 köye dağıtılmıştır. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Merkez  Akköy Gr. Şebeke Onarım 230.000   230.000 
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Projesi 

2 
 Merkez  Boztekke-Darıköy Gr. 
İçmesuyu Sanitasyon Projesi 

297.000   297.000 

3 
Merkez  Çiçekli Gr.İçmesuyu 
Sanitasyon Projesi  

37.000   37.000 

4 
Merkez Barça Gr. İçmesuyu Şebeke 
Projesi  

500.000   500.000 

5 Merkez Sayca İçmesuyu Şebeke Projesi  200.000   200.000 

6 Merkez Ülper İçmesuyu Şebeke Projesi  250.000   250.000 

7 
Bulancak Erdoğan Gr. Sanitasyon ve 
Onarım Projesi 

558.000   558.000 

8 
Bulancak Cindi Gr. İçmesuyu 
Sanitasyon Projesi 

57.000   57.000 

9 
Bulancak Esenköy -Bahçeli Gr. 
İçmesuyu Sanitasyon Projesi 

76.000   76.000 

10 
Bulancak  Tepeören Gr. İçmesuyu 
Sanitasyon Projesi 

43.000   43.000 

11 
Dereli Çalca Gr. İçmesuyu Sanitasyon 
Projesi 

126.000   126.000 

12 
Görele Dikmen Gr. İçmesuyu 
Sanitasyon Projesi 

100.000   100.000 

13 Görele-İnanca Gr. İçmesuyu Projesi 644.000   644.000 

14 
Keşap Geçit Güneyköy Gr. İçmesuyu 
Projesi 

3.516.000   3.516.000 

15 
Ş.Karahisar Duman Gr. İçmesuyu 
Sanitasyon Projesi 

43.000   43.000 

16 
Ş.Karahisar Tepeltepe Gr. İçmesuyu 
Sanitasyon Projesi 

197.000   197.000 

17 
Tirebolu-Espiye- Arageriş Gr. 
İçmesuyu Projesi 

5.517.000   5.517.000 

18 Tirebolu-Sultan Köy. İçmesuyu Projesi 120.000   120.000 

19 
Otomatik Klorlama Cihazı Alımı (233 
Adet) 

700.000   700.000 

 Genel Toplam 13.211.000   13.211.000 

 

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi - Plan Proje Müdürlüğü 

Amaç 
İlimiz Kırsal Yerleşim Yerlerini çağdaş standartta kanalizasyon ve atık su 
tesislerine kavuşturmak 

Hedef Kanalizasyon ve Atık su tesisi olmayan köy bırakılmayacaktır. 

Performans Hedefi Her yıl 10 adet köy kanalizasyon ve atık su tesisine kavuşturulacaktır. 

Performans Göstergeleri 2012  2013 2014 

1 Kanalizasyon Malzeme Dağıtımı 8 Köy - - 

Açıklamalar: Özel İdare Bütçesinden 144.872,00 TL ödenek ile kanalizasyon İnşaat Malzemesi alınarak 8 
Köye dağıtılmıştır. 

2 Kanalizasyon ve Atık su Tesis Projesi  6 ad. - - 
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3 Kanalizasyon hattı ve foseptik yer tespiti 14 Köy - - 

Açıklama: 2012 Yılında 6 adet proje üretilmiştir.14 adet köyün kanalizasyon hattı ve fosseptik yer tespiti 
yapılmıştır. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

     

1 Alucra Kavaklıdere Kanalizasyon 200.000   200.000 

2 Alucra Kaledibi Kanalizasyon 185.000   185.000 

3 Alucra Armutlu Kanalizasyon 170.000   170.000 

4 Alucra Kabaktepe kanalizasyon 155.000   155.000 

5 Alucra Tohumluk kanalizasyon 190.000   190.000 

6 Alucra Çalgan Arıtma 75.000   75.000 

7 Alucra Dereçiftlik kanalizasyon 200.000   200.000 

8 Alucra Fevziçakmak kanalizasyon 500.000   500.000 

9 Alucra Suyurdu kanalizasyon 210.000   210.000 

10 Alucra Doludere kanalizasyon 250.000   250.000 

11 Çamoluk Hacıahmetoğlu Arıtma 75.000   75.000 

12 Çamoluk Hacıören kanalizasyon 80.000   80.000 

13 Dereli Bektaş Kanalizasyon 400.000   400.000 

14 Espiye Arıdurak kanalizasyon 200.000   200.000 

15 Keşap Düzköy Kanalizasyon 200.000   200.000 

16 Şebinkarahisar Tepeltepe kanalizasyon 200.000   200.000 

17 Şebinkarahisar Şahinler kanalizasyon 120.000   120.000 

18 Şebinkarahisar Yeniyol kanalizasyon 300.000   300.000 

19 Ş.karahisar Yedikardeş Knlz. Arıtma Tesisi 75.000   75.000 

20 Ş.karahisar Karacaören Knlz. Arıtma Tesisi 75.000   75.000 

21 Şebinkarahisar Çakır Knlz. Arıtma Tesisi 400.000   400.000 

22 Ş.karahisar Güvercinlik Knlz. Arıtma Tesisi 100.000   100.000 

23 Ş.karahisar Yakınca Knlz. Arıtma Tesisi 75.000   75.000 

24 Tirebolu Yalç Kanalizasyon 220.000   220.000 

25 Kanalizasyon limit Malzeme Alımı 250.000   250.000 

 Genel Toplam 4.905.000   4.905.000 

 

 

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi - Plan Proje Müdürlüğü 

Amaç 
Kırsal alanda çiftçi alışkanlıklarını değiştirecek sulu tarım kültürünü 
yaygınlaştırmaktır. 

Hedef 
Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için sulama suyu bulunan 
bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açmaktır. 

Performans Hedefi 
Sulanabilir tüm tarım arazilerini suya kavuşturmak, mevcut tesisleri rehabilite 
etmektir. 

Açıklamalar:  
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Performans Göstergeleri 2012  2013 2014 

1 Sulama Tesis Onarım Projesi    

Açıklama: 5 adet sulama suyuna onarım projesi hazırlanmıştır. 

2 Sulama Tesis Onarım İnşaatı    

Açıklamalar: 5 adet tesisin onarım projesi uygulanmıştır. 

3 Sulama Malzeme Dağıtımı    

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Ş.karahisar Akbudak Sulama Tesisi İnş. 100.000   100.000 

2 Çamoluk Hacıören Sulama Tesisi İnş. 275.000   275.000 

3 Çamoluk Usluca Sulama Tesisi İnş. 220.000   220.000 

4 Alucra Suyurdu Sulama Tesisi İnş. 245.000   245.000 

5 Ş.karahisar Turpcu-Kalecik Sul.Tes.İnş. 110.000   110.000 

6 Sulama Limit İnşaatları Malzeme Alımı 200.000   200.000 

 Genel Toplam 1.150.000   1.150.000 

 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi 

Performans Hedefi  

Faaliyet Adı Personel Giderleri, Mal ve Hizmet Alımı 

Sorumlu Harcama Birimi Plan Proje Müdürlüğü 

Açıklamalar: 2014 yılında taşıt kiralama demirbaş alımı, ilan giderleri, fazla mesai ve yurt içi geçici görev 
yolluğu. 

Ekonomik Kod 2014 

01 Personel Gideri 150.000 

02 SGK Devlet Pirimi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 150.000 

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri  

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç Verme  

Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000 

B
üt

çe
 

D
ış

ı 
K

ay
na

k 

Döner Sermaye  

Diğer Yurt İçi  

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı  

Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000 
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DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü Genel İhtiyaçlar Tabloları 
 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi - Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Amaç 1 

Destek Hizmetleri  Müdürlüğü(Genel ihtiyaçlar) 
 
Giresun İl Özel İdaresinin, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununu kapsamına giren 
mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 
çerçevesinde kaliteli bir şekilde ve uygun fiyatla, zamanında, doğru ve eksiksiz 
bir şekilde gerçekleştirmek, işin niteliğine göre ihale, muayene ve kabul 
komisyonları kurmak ve ihale işlerinin takibini yapmak. İhtiyaca binaen ilgili 
kanunlarına göre satın alınan hizmet, mal ve malzeme alımları ile Destek 
Hizmetleri Müdürlüğünün görevlerinin yerine getirilmesinde yapılan harcama ve 
ödemelerde Gerçekleştirme Görevlisi görevini yürütmek,   İl Özel İdaresi 
birimlerinin, elektrik, su, doğalgaz vb.  gibi hizmetlerin abonelik işlemlerinin ve 
tüketim bedellerinin  takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmek. İl özel İdaresi’nin  
kırtasiye, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımlarıyla ,büro ve işyeri mal ve 
malzemesi alımlarının yanı sıra , periyodik yayın   alımları gibi hizmetlerin takibi 
ve tahakkuklarını gerçekleştirmek ve ilgili birimlere dağıtmak. Hizmetin 
gerektirdiği durumlarda; matbu evrak basımı , baskı ve ciltleme işlerine ait 
hizmetlerinin takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmek . 
 İhtiyaç duyulan her türlü temizlik, elektrik, hırdavat, nalburiye, tesisat vb. 
tüketim mal ve malzemesi Alımları gibi hizmetlerinin takibi ve tahakkuklarını 
gerçekleştirmek ve ilgili birimlere dağıtmak. İl özel İdaresi’nin ihtiyaç duyduğu; 
ısıtma ve pişirmeyle ilgili her türlü madde, malzeme ve yakıtların takibi ve 
tahakkuklarını gerçekleştirmek ve ilgili birimlere dağıtmak. İl Özel İdaresi 
birimlerinin bürolarının tefrişat, makine ve teçhizatlarının bakım ve 
Onarımlarının takibini, yıllık periyodik hizmet sözleşmelerini yapmak ve 
tahakkuklarını gerçekleştirmek. Hizmet binalarının ve tesislerinin bütçe ile 
belirlenmiş tutarı geçmeyen zaruri küçük onarımlarının takibini yapmak ve 
tahakkuklarını gerçekleştirmek. 

Hedef 1.1 

Giresun İl Özel   İdaresine   kanunla   verilen   görevlerin yürütülmesinde idarece  
ve  çeşitli birimlerce ihtiyaç  duyulan yapım işlerinin , mal  ve  hizmetlerin  
alımının  süresi içeresinde  doğru  ve  eksiksiz  olarak  yapılması    suretiyle  
hizmetin aksamadan yürütülmesine destek  sağlamak ve 4734 Sayılı Kanun ve 
ilgili mevzuatında oluşan değişiklikleri takip ederek diğer birimlerimizi 
bilgilendirmek suretiyle destek vermek. 

Performans Hedefi 

Giresun İl Özel   İdaresine   kanunla   verilen   görevlerin yürütülmesinde; 
İdarenin tüm genel harcama ve ihtiyaçları ile  cari giderlerinin planlanan şekilde 
sorumlularla koordineli olarak yürütülmesini takip ederek; bütçe imkanları 
ölçüsünde ,süresi içeresinde , doğru  ve  eksiksiz  olarak      İdarenin menfaatleri 
doğrultusunda talep edilenlerin tamamının karşılanması  suretiyle  hizmetin 
aksamadan yürütülmesine destek  sağlamak. 

Açıklamalar: İdaremize kanunla verilen görevlerin yürütülmesinde birimlerimizce ihtiyaç duyulan mal ve 
hizmetlerin alımını süresi içeresinde doğru ve eksiksiz olarak yapmak suretiyle hizmetin aksamadan 
yürütülmesini sağlamak ve İlgili birimlerce yıl içinde talep edilen ihtiyaçların %100’ünü karşılamak, 
İdaremizin hizmet binalarının tarifeye bağlı elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet ve uydu haberleşme 
sistemlerinin sürekli ve çalışır halde tutulmasını sağlamak ve tarifeye bağlı fatura bedellerinin takibini 
yaparak gecikme cezasına mahal vermeden ödemek, hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak için 
her türlü bakım ve onarımını gerçekleştirmek, her yıl ihtiyaç duyulan periyodik bakım sözleşmelerini ve 
yenilemelerini ilgili birimler ile koordineli olarak idare menfaatleri azami koruyarak gerçekleştirmek. 
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03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                               2.460.000,00 
03.2  TÜKETİME YÖN.  MAL VE MALZ. AL.             1.220.000,00 

Kırtasiye Alımları                                                                                  100.000,00 
Büro Malzemesi Alımları                                                                        30.000,00 
Periyodik yayın alımları                                                                         30.000,00 
Baskı ve Cilt Giderleri                                                                            50.000,00 
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları                                       90.000,00 
Su Alımları                                                                                               80.000,00 
Temizlik Malzemesi Alımları                                                                 60.000,00 
Yakacak Alımları                                                                                   350.000,00 
Elektrik Alımları                                                                                    300.000,00 

 Giyecek Alımları                                                                                     30.000,00 
Diğer Özel Malzeme Alımları                                                                40.000,00 

 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları                                             60.000,00  
03.5  HİZMET ALIMLARI                                                                         420.000,00 

Etüt – Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri                                             40.000,00 
  Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler                                         80.000,00 

İlan Giderleri                                                                                          250.000,00 
Diğer Hizmet Alımları (Elektrik Bakımları)                                         50.000,00 

03.7 MENK. MAL, GM. HAK ALIM, BAK. ON. GİD.                           370.000,00 
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları                                         60.000,00 
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları                                      80.000,00 

 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları                                       10.000,00 
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları                                         30.000,00 
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları                                          50.000,00 
Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri                                                  50.000,00 
Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri                                         70.000,00 
Diğer Bakım Onarım Giderleri                                                            20.000,00 

03.8 GAYRİMENKUL MAL BAK. ON. GİD.                                          150.000,00 
Büro Bakım ve Onarım Giderleri                                                         70.000,00 

 Diğer Hizmet Binası Bakım Onarım Giderleri                                     30.000,00 
Lojman Bakım ve Onarım Giderleri                                                    30.000,00 
Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri                                               20.000,00 

06 SERMAYE GİDERLERİ                                                                    300.000,00 
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları                                              100.000,00 
Alucra 500 Kişilik Kapalı Spor Salonu Yapım İşi                                 200.000,00 

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 
çerçevesinde 
Yapılan ve İptal Edilen Açık Usul İhale 
sayısı (4734/19.md) 

1   

2 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 
çerçevesinde yapılan ve İptal Edilen Belli 
istekliler arasında ihale usulü (4734/20.md) 

   

3 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 
çerçevesinde yapılan ve İptal Edilen 
Pazarlık Usulü İhale sayısı (4734/21.md) 

   

4 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 
çerçevesinde 
Gerçekleştirilen Doğrudan Temin Sayısı 
(4734/22.md) 

182 işlem 24 işlem  

5 
Kamu kurum ve kuruluşlarının üretmiş 
oldukları mal ve hizmetlere abonelik 
karşılığı yapılmış olunan işlem sayısı 

   

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2014 
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Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Yıl İçerisindeki Tüketime Yönelik Mal Ve 
Malzeme Alımları 

1.220.000,00  1.220.000,00 

2 Yıl İçerisindeki Hizmet Alımları 420.000,00  420.000,00 

3 
Yıl İçerisindeki Menk. Mal, GM. Hak 
Alım, Bak. ve Onarım Giderleri 

370.000,00  370.000,00 

4 
Yıl İçerisindeki Gayrimenkul Mal Bak. ve 
Onarım Giderleri 

150.000,00  150.000,00 

5 Yıl İçerisindeki Sermaye Giderleri 300.000,00  300.000,00 

 Genel Toplam 2.460.000,00  2.460.000,00 

 
2) Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Giresun İl Özel İdaresi Birim Müdürlüklerinin 
İhaleleri Tabloları 

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı 
Giresun İl Özel İdaresi - Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
Giresun İl Özel İdaresi Birim Müdürlüklerinin ihaleleri 

Amaç 2 

5302 sayılı İl özel İdaresi Kanunuyla, kuruma verilmiş görev ve sorumluluklar 
çerçevesinde; Giresun İl Özel İdaresi’nin birim müdürlüklerinin görev alanına 
giren hizmetleri ve yatırımları ile ilgili kendi bütçelerinden bu hizmetler için 
ayrılan ödenekleri, talepleri ve onayları doğrultusunda; 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’nun ilgili maddelerine göre ihalelerini gerçekleştirmek 

Hedef 2.1 
Birim müdürlüklerinin görev alanına giren hizmetleri ve yatırımları ile ilgili mal 
alımı, hizmet alımı ve yapım işlerine ait her türlü ihale işlemlerini ilgili birim 
müdürlükleri ile koordine içerisinde yürütmek ve sonuçlandırmak. 

Performans Hedefi 
Birim müdürlüklerinin mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerine ait her türlü ihale 
yapılması taleplerinin, ,ihale mevzuatına uygun bir şekilde tamamını 
sonuçlandırmak. 

Açıklamalar: 

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 
çerçevesinde 
Yapılan ve İptal Edilen Açık Usul İhale 
sayısı (4734/19.md) 

124 Yapılan 
40 İptal 

52 Yapılan 
4 İptal 

 

2 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 
çerçevesinde 
Yapılan ve İptal Edilen Belli istekliler 
arasında ihale usulü(4734/20.md) 

   

3 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 
çerçevesinde 
Yapılan ve İptal Edilen Pazarlık Usulü 
İhale sayısı (4734/21.md) 

55 Yapılan 
8 İptal 

11 Yapılan 
1 İptal 

 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Giresun İl Özel İdaresi’nin birim müdürlüklerinin;  mal alımı, hizmet alımı, yapım, bakım ve onarım 
işlerine ait 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde iş ve işlemleri yürütülecektir. 

 Genel Toplam    
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3) Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İl Müdürlükleri (Dış Hizmet Birimleri) Koordineli 
İşler Tabloları 

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı 
Giresun İl Özel İdaresi - Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
İl Müdürlükleri (Dış Hizmet Birimleri) Koordineli İşler 

Amaç 3 

5302 sayılı İl özel İdaresi Kanunuyla, kuruma verilmiş görev ve sorumluluklar 
çerçevesinde, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla, il sınırları içerisindeki; 
sağlık, kültür, sanat, turizm, çevre, sanayi ve ticaret, imar, bayındırlık, iskan, 
gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardımlar, toprağın korunması, erozyonun 
önlenmesi,  eğitim ve emniyet kurumlarına; techizat, mal ve malzeme alımları, 
binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanması gibi 
hizmetlere ilişkin görev ve sorumluklarını; Giresun İl özel idaresinin malî 
durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak 
bütçede bu hizmetler için ayrılan ödenekler doğrultusunda, öncelik sırasına göre, 
kamu kuruluşları ile koordinasyon içinde yürütülmesi sağlanacaktır. Bakanlıklar 
ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren; yapım, bakım ve 
onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji 
nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik 
ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile görev alanlarına giren diğer 
yatırımlarla ilgili, kendi bütçelerinden bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel 
idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirecekleri yatırımlar, il özel idaresinin 
tabi olduğu usul ve esaslara göre takip edilerek sonuçlandırılacaktır. 

Hedef 3.1 

5302 sayılı İl özel İdaresi Kanununda sayılan, mahallî müşterek nitelikte olan, il 
sınırları içerisinde yapmakla görevli ve yetkili olduğu görevleriyle ilgili bütçe 
ödeneklerinin ve bu işlerle ilgili bütçe imkanları ölçüsünde merkezi idare 
kuruluşlarının görev alanına giren yatırımlara kendi bütçesinden aktarmış olduğu 
ödeneklerin takibinin ve kullanımının yanı sıra; Bakanlıklar ve diğer merkezi 
idare kuruluşlarının görev alanına giren ve 5302 sayılı İl özel İdaresi Kanunu’nun 
6.maddesine 3.ek fıkra olarak eklenen yatırımlardan ödeneği il özel idaresine 
aktarılanlar il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre takip edilerek 
sonuçlandırılacaktır. 

Performans Hedefi 

Emniyet, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım, Çevre ve Orman, Kültür ve Turizm, 
Bayındırlık ve İskan, Gençlik ve Spor, Sosyal Hizmetler vb. Bakanlık İl 
Müdürlüklerinin kendi görev alanlarıyla ilgili ödeneğini Giresun İl Özel İdaresi 
bütçesine aktardıkları ve İl Özel İdaresince verilen ödeneklerle ilgili her türlü 
ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlerin karşılanması taleplerinin, ihale mevzuatı 
çerçevesinde süresi içerisinde doğru ve eksiksiz olarak, koordine içerisinde 
aksamadan tamamı karşılanacaktır. 

Açıklamalar: 5302 sayılı İl özel İdaresi Kanunuyla, kuruma verilmiş görev ve sorumluluklar 
çerçevesinde,  İl özel idaresi (Madde 6 / Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md; Değişik ikinci fıkra: 24/7/2008-
5793/42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il 
yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, 
bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare 
kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri 
il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu 
ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre 
sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek 
aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler 
ile gerçekleştirilecek yatırımlar,  görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde 
yapılabilir. 

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 
çerçevesinde 

55 Yapılan 
4 İptal 

25 Yapılan 
3 İptal 
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Yapılan ve İptal Edilen Açık Usul İhale 
sayısı (4734/19.md) 

2 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 
çerçevesinde 
Yapılan ve İptal Edilen Belli istekliler 
arasında ihale usulü (4734/20.md) 

   

3 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 
çerçevesinde 
Yapılan ve İptal Edilen Pazarlık Usulü 
İhale sayısı (4734/21.md) 

25 Yapılan 
2 İptal 

3 Yapılan 
1 İptal 

 

4 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 
çerçevesinde 
Gerçekleştirilen Doğrudan Temin Sayısı 
(4734/22.md) 

290 işlem 3 işlem  

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının, yatırım ödeneklerini İl Özel İdaresine aktarmak 
suretiyle gerçekleştirdikleri ve Giresun İl Özel İdaresi bütçesiyle ödenek aktarılan yatırımlarla ilgili 
mal alımı, hizmet alımı, yapım, bakım ve onarım işlerine ait 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 
çerçevesinde iş ve işlemleri yürütülecektir. 

 Genel Toplam    
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ALT YAPI VE SOSYAL TESİSLERİ, KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 

I- GENEL BİLGİLER 

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Giresun il sınırları içinde bulunan ve işletmesi İl Özel İdaresine verilen Alt Yapı 
Tesisleri, Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm Faaliyeti Tesisleri, ve her türlü ticari olarak 
işletilebilecek yerlerin Giresun İl Özel İdaresi adına işletilmesi ve işlettirilmesi,   

(Değişik 08/01/2013) 3213 Sayılı Maden Kanunu kapsamındaki Doğada element, 
bileşik veya karışım halinde bulunan maddelerin/madenlerin aranması, araştırılması, 
işletmeye hazırlanması, işletilmesi, çıkarılması, zenginleştirilmesi, yer tahsisi, satın alınması, 
satılması ile üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi, 

(Değişik 04/03/2013) Giresun İl Sınırları içinde bulunan gelir getiren her türlü 
gayrimenkul almak, satmak, alımı yapılacak gayrimenkullerin tapuda devrine engel 
tedbirlerin kaldırılması için üçüncü kişiler lehine teminat mektubu vermek, verilecek teminat 
mektuplarına garantör olmak, için işletme müdürlüğünün teşkilat yapısını,  kuruluş ve 
işleyişine dair usul ve esasları düzenlemektedir.  

Alt Yapı Tesisleri, Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün görev ve 
yetkileri 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin ( e ) fıkrası ve 53.  maddesi 
başka kanun ve ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir. 

B- Teşkilat Yapısı 

1. İdari İşler Şubesi 
2. Mali İşler Şubesi 
3. Teknik İşler Şubesi 

İşletme Müdürlüğü’nün İdari Yönetimi 
 

• İdari yönetim Giresun İl Encümeni tarafından yerine getirilir.  
• Giresun İl Özel İdaresi Alt Yapı ve Sosyal Tesisleri, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü 

adına, üçüncü kişiler lehine teminat mektubu vermek, verilecek teminat mektuplarına 
garantör olmak. 

 
Encümenin Yetkileri  

• İşletmenin idari, mali ve teknik işlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi 
için gereken tedbirleri almak. 

• 2-Faaliyet ile ilgili hizmet, öneri ve projeleri incelemek, karara bağlamak, 
 

İl Genel Meclisinin Yetkileri  

• Altyapı ve Sosyal Tesisleri Kültür ve Turizm İşletme tarafından üretilen ve satılan her 
türlü mal ve hizmetin satış bedelini belirlemek.     

 
İşletme Müdürünün Görevleri  

• Altyapı ve Sosyal Tesisleri Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğünü idare ve temsil etmek, 
• İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini kanun, tüzük ve yönetmelik esasları, İl Genel 

Meclisi ve Encümen kararları dâhilinde ve işletmecilik prensiplerine uygun ve verimli bir 
şekilde yürütmek, 
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• İşletme müdürlüğü ile ilgili işler için her makam ve kurum ile doğrudan doğruya yazışma 
yapmak ve kendi yetki ve görevleri içindeki her türlü belgeyi imzalamak, 

• Her türlü demirbaş ve malzemelerin en iyi şekilde kullanılmasını ve korunmasını 
sağlamak ve gerekli tedbirleri almak, 

• İşletmeye ait sair işleri yapmak, 
• Yıllık çalışma programlarını ve bütçe tasarısını hazırlamak  
• İşletmeye norm kadro ve İşgücü Hizmet Satın Alımı ile ilgili personel istihdamında Genel 

Sekterin uygun görüşü ile Valinin onayını almak.  
 

İşletme Şefi  

• İşletme şefleri aynı zamanda kendi sorumluluk birimlerinde gerçekleştirme görevlisidir. 
• İşletme şefi, işletme müdürünce verilecek görevleri yapmak ve işletme hizmetlerinin 

yürütülmesinde işletme müdürüne yardımcı olmakla görevlidirler.  
• İşletme şefleri işletme müdürüne karşı sorumludur.  

 
İdari Birimler  

Altyapı ve Sosyal Tesisleri Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü görev ve hizmetleri kadro 
durumuna göre idari, mali ve teknik işler şube şefliklerince yürütülür. 
 

İdari Birimlerin Görevleri  
 
1. Teknik İşler Şubesi 
 
a) Çevre Düzenleme ve Temizlik işleri 
 
• Peyzaj ve ağaçlandırma işlerini yapmak,  
• İşletilen alanların tüm temizlik işlerini yapmak veya yaptırmak, 
 
b) Bakım ve Onarım İşleri 
 
• Elektrik ile ilgili tüm işleri yürütmek, 
• Güvenlik kameralarının kontrol ve tamiratını yapmak, 
• Giriş kapıları ve diğer elektronik cihazların bakımını yapmak 
• Telefon ve iletişim sisteminin kontrolünü yapmak, 
• Makine ve Araçların denetim ve kontrolü yapmak, 
• Diğer bakım onarım işlerini yürütmek. 

   
2. İdari İşler Şubesi  
 
a) Güvenlik hizmetleri  
 
• Güvenlik ile ilgili tüm hizmetlerin yürütmek ve denetlemek, 

 
b) Personel Yönetimi 
   
• Çalışan personelin mesailerini düzenlemek ve özlük işlemlerini yürütmek  
• Hizmet alınan firmalarla ilişkileri götürmek ve denetimlerini yapmak  
• Personel görevlendirmelerini yapmak, 
• Mesai denetimlerini yapmak, 
• Şirketler üzerinden hizmet alınan personeli sevk ve idare etmek, 
• Personel servisleri ile ilgili işlemleri yürütmek,  
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c) Tanıtım ve Kültürel Faaliyetler 
 
• İşletmelerin tanıtılması için bilgi, belge, broşür, multimedya araçlarının üretilmesi,    

dağıtılması ile ilgili işlemleri yürütmek  
• Tanıtım ve rehberlik hizmetlerini fiilen vermek,  
• Bilgilendirme masasını yönetmek 

 
3. Mali İşler Şubesi    
 
• İşletmesinin mali işleri ile muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ve muhasebe yetkilisine 

karşı sorumludur. 
• Mali yılsonunda hazırlanan bilançoyu ve yapılan işlere ait faaliyet raporunu düzenlemek. 
• İşletme müdürlüğü çalışma programlarını ve bütçe tasarısı hazırlamak. 
• Mali işler ile muhasebe işlemlerini mevzuatta belirtilen usullere uygun şekilde yapmak ve 

yaptırmak, 
• Muhasebe defter ve kayıtlarını tutmak ve tutturmak, 
• Ambar, ayniyat ve vezne işlemlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde usulüne uygun 

şekilde yürütülmesini sağlamak 
• Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak ve mevcut demirbaş 

ve diğer eşya ve malzeme ile mefruşatın kayıtlarını tutmak ve muhafaza etmek, 
• Ambardaki malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı isteğine dayanarak alındı karşılığında 

ilgililere vermek, 
• Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak, 
• İşletmenin alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak 

ve gerekli takibatı yapmak, 
• Aylık mizanları, takip eden ayın 20'sine kadar düzenleyerek işletme müdürlüğüne vermek, 
• Mali yılın bitimini takip eden 3 ay içinde işletmenin envanterini, kati mizanını 

bilançosunu düzenleyerek işletme müdürlüğüne vermek, 
• Gelir ve gidere ait her türlü belge, defter ve makbuzları saklamak, 
• Mali işler ve muhasebe işlemleri hakkında işletme müdürüne bilgi vermek, 
• Müdürlüğe ait her türlü alım ve ihale işlemlerini gerçekleştirmek.   
• İşletmelerde yeteri kadar yazar kasa bulundurmak. 
• İşletme müdürlüğünün yapacağı her türlü anlaşma, sözleşme tasarılarını hazırlamak ve 

bunların yürütülmesi ile ilgili işlemleri takip etmek.  
• İşletme müdürlüğünün her türlü ticari faaliyetlerini yürütmek, bu konuda işletme müdürü 

ve yönetim kurulunu sürekli bilgilendirmek. 
• 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen muhasebe standartları, tek 

düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde 
defter tutulur.  

• Giresun İl Özel İdaresi’ nin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe yetkilisi işletmenin 
de muhasebe yetkilisidir. İşletmenin hesabı, muhasebe yetkilisi tarafından, mahalli idare 
kesin hesabına dâhil edilerek ilgili mercilere verilir. 

• Usulüne uygun olarak gerçekleştirme görevlileri tarafından tahakkuk ettiren istihkaklar,  
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ön mali kontrole tabi tutularak ilgilisine tediye 
edilecektir.   

• İşletme faaliyetlerinin muhasebe işlemleri 10/3/2006 tarihli ve 26104 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine 
göre mahalli idarenin muhasebe biriminde tutulur. 

• Muhasebe ile ilgili sair işleri yapmak 
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C- Fiziksel Kaynaklar 
 

Bina ve Tesis Durumu 
 
Müdürlük Giresun İl Özel İdaresine ait hizmet binasında faaliyet göstermektedir. 
1 adet Kırma-Eleme, Kilitli Parke ve Beton Üretim Tesisi mevcuttur. 

 
Taşıt Durumu 
 
İşletme Müdürlüğüne ait 1 adet kiralık kamyonet bulunmaktadır. 
 
İş Makinesi Durumu 
 
1 adet  Beton Parke Taşı Makinesi 
1 adet  Mobil Darbeli Kırıcı 

 
Bilişim Sistemleri 

 

Kamunun kendi işleyişini, özel sektör ve vatandaşın devlet ile olan iş ve işlemlerini azami 
ölçüde kolaylaştırarak, elektronik ortama taşımak için başlatmış olduğu "e-Dönüşüm Türkiye Projesi" 
faaliyetleri kapsamında, İçişleri Bakanlığına düşen görevin önemli bir parçasını oluşturan e-İçişleri 
Projesi idaremiz tarafından kullanılmaktadır. 
 

D- İnsan Kaynakları 
 
İdaremizde 1 GİH sınıfı, 1 Teknik Hizmet Sınıfı ve 1 geçici personel olmak üzere 3 personel 

işlemleri yürütmektedir.  
 

II- PERFORMANS BİLGİLERİ 

A- Amaç ve Hedefler 

İdarenin stratejik planında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerine kısaca yer 
verilir. 

Misyonumuz  

Mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında öncelikli olanakları 
belirlemek, bütçenin önemli kısımlarını bu çerçeve içerisinde kanunlara uygun olarak tahsis 
etmek tüm hizmetleri yaparken eşitli ve adaletli dağıtarak demokrasiyi güçlendirecek kaliteli 
ve etkili bir şekilde halkın hizmetine sunmaktır  

Vizyonumuz  

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

Dinamik, insan Odaklı, Öngörülü, ihtiyaçlara duyarlı, bir kuruluş olmaktır.  

İlkelerimiz  

“Karar alma ve uygulamada yurttaş katılımını ön planda tutan ve sorumluluk veren, tüm 
faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunan, faaliyetlerinin 
sonuçlarından sorumluluk duyan, tüm yurttaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent 
arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan bir anlayışla hizmet sunan ve hizmetlerin 
ulaşabilirliğinin etkin olarak sağlayan bir kuruluş olarak 11 temel ilke belirlemiştir.  

� Giresun’a yakışan örnek ve önder bir kuruluş olmak.  
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� Katılımcılık ve aktif hemşehrilik 
� Şeffaflık  
� Hesap Verilebilinir  
� İş ve çalışma ahlakına sahip olma  
� Kalite bilincine sahip olma ve kalite duyarlılığı  
� Öncelikleri ve kaynakları dikkate alarak, hızlı, adaletli ve güvenilir hizmet 

sunmak.  
� Zamanındalık ve sürelere uyum  
� Hukuku ve kamu yararını daima ön planda tutmak  
� Verimlilik ve etkililik  
� İsrafları önlemek 

 

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı 
Giresun İl Özel İdaresi - Altyapı ve Sosyal Tesisleri Kültür ve Turizm İşletme 
Müdürlüğü 

Amaç 

Bu Yönetmeliğin amacı,   Giresun il sınırları içinde bulunan ve işletmesi İl Özel 
İdaresine verilen Alt Yapı Tesisleri, Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm Faaliyeti 
Tesisleri ve her türlü ticari olarak işletilebilecek yerlerin Giresun İl Özel İdaresi 
adına işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak 

Hedef 

1. Ticari amaç ve İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birimlerin taleplerine 
istinaden gronülometrik agrega malzemelerin üretimi ile ilgili kurulma 
aşamasındaki tesisin 2014 yılı sonuna kadar üretime geçmesini sağlamak,  

2. Ticari amaç ve İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birimlerin taleplerine 
istinaden kilitli parke ve beton santralinin üretimi ile ilgili kurulma 
aşamasındaki tesisin 2014 yılı sonuna kadar üretime geçmesini sağlamak, 

3. Maliyetin azaltılması amacı ile gronülometrik agrega malzemelerin yerinde 
üretimin gerçekleştirilmesi amacı ile seyyar iş makinesi satın almak (Seyyar 
Konkasör), 

Performans Hedefi 
Bütçe imkanları dahilinde kırma eleme (konkasör),  kilitli parke üretim ve beton 
santrali üretim tesisini üretime hazır hale getirmek amacı ile gerekli satın almaları 
gerçekleştirmek . 

Açıklamalar: 

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 Kırma –Eleme (Konkasör) Tesisi kurmak  100%  

2 Kilitli Parke Üretim Tesisi Kurmak  100%  

3 İş makinesi Almak (Seyyar Konkasör)  100%  

4 
Kırma Eleme, Kilitli Parke üretim tesisi 
işletilmesi için mal ve hizmet alımı 
yapmak. 

 100%  

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Kırma –Eleme (Konkasör) Tesisi 1.250.000,00  1.250.000,00 

2 Kilitli Parke Üretim Tesisi  300.000,00  300.000,00 

3 İş makinesi (Seyyar Konkasör) 1.250.000,00  1.250.000,00 

4 Mal ve Hizmet Alımı  12.200.000,00  12.200.000,00 

 Genel Toplam 15.000.000,00  15.000.000,00 

 



53 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi 

Performans Hedefi 

1. Ticari amaç ve İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birimlerin 
taleplerine istinaden gronülometrik agrega malzemelerin üretimi ile ilgili 
kurulma aşamasındaki tesisin 2014 yılı sonuna kadar üretime geçmesini 
sağlamak,  

2. Ticari amaç ve İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birimlerin 
taleplerine istinaden kilitli parke ve beton santralinin üretimi ile ilgili 
kurulma aşamasındaki tesisin 2014 yılı sonuna kadar üretime geçmesini 
sağlamak, 

3. Maliyetin azaltılması amacı ile gronülometrik agrega malzemelerin 
yerinde üretimin gerçekleştirilmesi amacı ile seyyar iş makinesi satın 
almak (Seyyar Konkasör), 

Faaliyet Adı 

Kırma –Eleme (Konkasör) Tesisi 
Kilitli Parke Üretim Tesisi 
İş makinesi (Seyyar Konkasör) 
Mal ve Hizmet Alımı 

Sorumlu Harcama Birimi Altyapı ve Sosyal Tesisleri Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü 

 

Ekonomik Kod 2014 

03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 7.717.500,00 

06 Sermaye Giderleri 7.282.500,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 15.000.000,00 

B
üt

çe
 

D
ış

ı 
K

ay
na

k Döner Sermaye  

Diğer Yurt İçi  

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı  

Toplam Kaynak İhtiyacı 15.000.000,00 
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KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Bağlı Birimler 

1- Kültür ve Sosyal İşler Servisi 

2- Basın ve Bilgi İşlem Servisi 

1- Kültür ve Sosyal İşler Servisi 

İl Özel İdaresinin ve İlin tanıtımını sağlamak amacıyla seminer, panel, konferans vb. 
etkinlikleri yapmak ve yaptırmak. İlin kültür değerlerinin tespitine ve bunların tanıtımına 
katkı sağlamak. İl Özel İdaresine bağlı Kültür Sitesi ve Kent Arşivini yönetmek ve bunlara 
ilişkin çalışmaları koordine etmek. İlin genel durumuna ilişkin İl yıllığı ve çeşitli konularda 
yapılacak olan istatistiklerin hazırlanmasını sağlamak. İl Genelinde mevcut tarihi eserlerin 
tanıtımını amaçlayan “Tarihi Eserlere Kimlik Tespit Çalışmasına İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü ile işbirliği yapmak. İlin “Kültür Varlıkları Envanteri” çalışmalarına katkı 
sağlamak. İlin Coğrafi İşaret Tescili çalışmalarının sekretaryasını yürütmek. Kültür Sitesi ve 
Konservatuara ait çalışmaları ve sekretaryasını yürütmek. 

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Amaç 

İlin kültür değerlerini yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek 
ve benimsetmek amaçlı çalışmalar yapmak. İdarenin yönetimi altında bulunan 
Kültür Sitesi, Konservatuar ve Kent Arşivi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. İl 
Özel İdaresinin ve ilin tanıtımını amaçlayan görsel yayınlar yapmak. 
Sempozyum, konferans, seminer, panel ve kongre gibi bilimsel çalışmalarda 
bulunmak. AB ve DOKA kapsamındaki hibe projelerinin hazırlanmasına; İlin 
Kültür varlıklarının tespit ve tanıtımına; ayrıca KUDEP çalışmalarına katkı 
sağlamak. Bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapmak. İl 
genelinde mevcut olan tarihi eserlerin tanıtımını amaçlayan “ Tarihi Eserleri 
Kimliklendirme” çalışması ve Kültür Varlıkları Envanter projesinin 
hazırlanmasına katkıda bulunmak. 

Hedef 
İlin kültürel acıdan tanıtımına katkı ve ilin kültür varlıklarının onarımına katkı 
sağlamak. 

Performans Hedefi 
İlimizin Kültür varlıklarının onarımını ve Kültürel acıdan tanıtımını en iyi şekilde 
yapmak. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Şebinkarahisar Meryemana Manastırı Çevre düzlenmesi işi 

2 İl Özel İdaresi Konservatuarı onarım işi 

3 Giresun Kent Arşivi onarım ve açılış çalışmaları 

4 Fiyale yolu aydınlatma işi 

5 Fiyale yolu ferforje demir korkuluk yapım işi 

6 İlin tanımı amacı ile “Giresun’da İz Bırakanlar” adlı kitabın satın alınması işi 

7 İki dönem İl Özel İdaresi dergisi hazırlanması ve basım işi 

8 Tarihi eserlere (Cami,Türbe vd.) eserlerinin tanıtım levhalarının hazırlanması işi 
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2- Basın ve Bilgi İşlem Servisi  

İl Özel İdaresi’nin tüm bilgi işlem faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve 
koordinasyonunu sağlamak. İl Özel İdaresi’nin tüm birimlerinin bilgisayar ortamında 
yürütecekleri faaliyetlere yönelik gerekli eğitim ve teknik destek vermek. İdare birimleri 
arasında ağ, yapısal kablolama ve internet kurulumunu yapmak. Bilgisayar işletim 
sistemlerinin ve paket programların kurulmasını sağlamak. İdarenin web sayfasını yapmak 
veya yaptırmak, güncellemek. E-Devlet projesi kapsamında tüm iş ve işlemlerin elektronik 
ortama aktarılması ve yürütülmesini sağlamak. İdare’nin tüm birimlerinin bilişim 
teknolojisine ait her türlü malzeme, program ve sistem kurulumlarının satın alınması; 
şartname ve ihalelerin hazırlanması, bakım, onarım ve güncelleme sözleşmelerini yapmak. 

Bilişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak bilgi işlem sisteminin 
geliştirilmesi için çalışmalar yapmak. Bilgisayarlardaki veri güvenliğinin sağlanmasına 
yönelik önlemleri almak, aldırmak. Bilgisayar yazılım ve donanımlar ile ilgili olarak 
personele verilecek hizmet içi eğitimi planlamak, eğitim hizmetlerinde yer almak. Amirlerin 
ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak. 
Giresun İl Özel İdaresi hizmetlerini elektronik ortama taşıyarak e-özel idare uygulamalarıyla 
vatandaşların ve ilgili kurumların hızlı ve aracısız bir şekilde bilgi almalarını sağlamak. Bu 
amaca uygun olarak idarenin donanım ve yazılım altyapısını geliştirmek, kullanılan 
teknolojileri uluslararası standartlara taşımak ve yükseltmek. İdarenin web sayfasını 
güncellemek ve yeterliliğini her yıl üst düzeyde tutmak ve bununla ilgili önlemleri almak, İl 
Özel İdaresi’nin tüm faaliyet ve etkinlikleriyle, halka yakınlaşmasını sağlamak. Bu amaçla, 
yapılan faaliyetleri ve yatırımları halka daha etkili bir şekilde duyurmak, İdarenin tanıtım ve 
iletişim etkinliklerini başarıyla gerçekleştirmek. 

Mevcut Durum:  

Kurumsal İşyerleri için geliştirilmiş dünya standartların da internet hizmeti olan Metro 
Ethernet hizmeti alınarak güvenlik duvarı ve log analiz cihazından geçtikten sonra switchlerle 
dağıtılarak 10 mbit hızında 171 internet kullanıcısına internet hizmeti verilmektedir. Gerekli 
bilgisayar ve çevre donanım arızaları, onarım ve bakımlarını bilgi işlem merkezinde bilgi 
işlem personelleri tarafından yapılmaktadır.  

Web Sayfası: 

İdaremizin web adresi http://www.giresunilozelidare.gov.tr olup, gerekli güncellemeler (İGM 
Toplantı gündemleri, tutanak ve karar özetleri, ihale ilanları, haberler, yatırımlar, duyurular) 
Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 

Fiziksel Kaynak  

4 Ad. Bilgisayar, 3 Ad. Yazıcı, 1 Ad. Güvenlik duvarı, 1 Ad. Log kayıt cihazı, 4 
Güvenlik Duvarı, Windows Xp Toplu Lisans, Office 2003-2007 Lisans 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Amaç 

Giresun İl Özel İdaresi hizmetlerini elektronik ortama taşıyarak e-özel idare 
uygulamalarıyla vatandaşların ve ilgili kurumların hızlı ve aracısız bir şekilde 
bilgi almalarını sağlamak. Bu amaca uygun olarak idarenin donanım ve yazılım 
altyapısını geliştirmek, kullanılan teknolojileri uluslararası standartlara taşımak ve 
yükseltmek.  

Hedef 
Giresun İl Özel İdaresinin bilişim alanındaki teknolojik gelişmelere uygun olarak 
altyapısını sürekli geliştirmek  

Performans Hedefi 
Giresun İl Özel İdaresinin kablolama alt yapısını tamamlamış olması ve her bir 
kullanıcıya 3 Ups prizi ve 2 data prizi ile hizmet vermek.  

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1     

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Güçlü bir ağ güvenliği sisteminin 
tamamlanması 

  Tamamlandı 

2 

Giresun İl Özel İdaresinin tüm bilgisayar 
ağında bulunan teknik ekipmanın 
(donanım, yazıcı, bilgisayarların) bakım 
onarımlarının yapılması 

  
% 90 

Gerçekleşti 

 Genel Toplam    

 

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Amaç 

Giresun İl Özel İdaresi hizmetlerini elektronik ortama taşıyarak e-özel idare 
uygulamalarıyla vatandaşların ve ilgili kurumların hızlı ve aracısız bir şekilde 
bilgi almalarını sağlamak. Bu amaca uygun olarak idarenin donanım ve yazılım 
altyapısını geliştirmek, kullanılan teknolojileri uluslararası standartlara taşımak ve 
yükseltmek.  

Hedef 
Giresun İl Özel İdaresinin bilişim alanındaki teknolojik gelişmelere uygun olarak 
altyapısını sürekli geliştirmek  

Performans Hedefi 
Giresun İl Özel İdaresinin kablolama alt yapısını tamamlamış olması ve her bir 
kullanıcıya 3 Ups prizi ve 2 data prizi ile hizmet vermek.  

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 
Güçlü bir ağ güvenliği sisteminin 
tamamlanması 

  Tamamlandı 

2 
İdarenin bilgisayar ağında bulunan teknik 
ekipmanın bakım onarımlarının yapılması 

  
% 90 

Gerçekleşti 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 İdarenin güçlü bir ağ güvenliği sisteminin tamamlanması 

2 
İdarenin bilgisayar ağında bulunan teknik ekipmanın (donanım, yazıcı, bilgisayarların) bakım 
onarımlarının yapılması 

 Genel Toplam    
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Amaç 
Kurumun halka tanıtımını çağdaş ve bilimsel yöntemler ile yapmak ve gelişmeleri 
değerlendirmek 

Hedef Kurumun vizyonunu yansıtacak kurumsal yapıyı güçlendirmek. 

Performans Hedefi 
İdaremizin web adresi www.giresunilozelidare.gov.tr olup, gerekli güncellemeler 
yapılmakta ve web sayfası yeterliliğini her yıl üst düzeyde tutmak ve bununla 
ilgili önlemleri almak. 

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 
İdarenin web sayfalarının yeterliliğini üst 
düzeyinde tutma oranı 

%90 %98 %99 

2 
İdarenin web sayfasındaki içerik bilgilerini 
genişletme oranı 

%80 %90 %100 

3 
İdarenin web sayfalarının 365 gün 24 saat 
kesintisiz yayında bulunma oranı 

%70 %90 %100 

4 
5651 sayılı internet ortamında yapılan 
yayınların düzenlenmesi kanunun ile ilgili 
her türlü tedbirlerin alınması oranı 

 %95 %100 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 İdaresinin web sayfalarının yeterliliğini üst düzeyinde tutulması sağlanacaktır. 

2 İdarenin web sayfasındaki içerik bilgileri genişletilecektir. 

3 İdarenin web sayfalarının 365 gün 24 saat kesintisiz yayında bulunması sağlanacaktır. 

4 
5651 sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi kanunun ile ilgili her türlü tedbirlerin 
alınması sağlanacaktır. 

 Genel Toplam    

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Amaç 
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının 
Kullanılmasına Dair Kanun çerçevesinde yapılan başvuruları değerlendirip cevap 
görevlerini yapmak 

Hedef 
BİMER kapsamında yapılan başvurulara 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunun’ da 
belirtilen süre dahilinde ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 
Kanunun’ da belirtilen süre dahilinde cevap vermek. 

Performans Hedefi 
BİMER kapsamında yapılan başvurulara 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunun’ da 
belirtilen süre dahilinde ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 
Kanunun’ da belirtilen süre dahilinde cevap vermek. 

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 
BİMER ve dilekçe Kanunu kapsamında 
yapılan toplam başvuru sayısı 

 150  

2 
BİMER ve dilekçe Kanunu kapsamında 
cevaplandırılan başvuru sayısı 

 150  

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 BİMER ve Dilekçe Kanunu kapsamında ilgililerine zamanında cevap vermek. 

 Genel Toplam    
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RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 
 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi - Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 

Amaç 

Giresun İl Özel İdaresi yetki alanı içerisinde ruhsatsız çalışan işletme 
kalmamasını ve çevreye duyarlı ve iş güvenliğine uygun olarak çalışan işletme 
sayısını artırmayı sağlamaktır. Aynı zamanda devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan yeraltı ve yerüstü doğal zenginliklerinin toplumun menfaatleri 
gözetilerek kullanımına izin vermek, özellikle ruhsatsız çalışmaların doğal 
çevreye, tarım arazilerine, mevcut tesislere ve ülke ekonomisine verdiği zararlar 
göz önünde bulundurularak ruhsatsız kaçak çalışmalar ile daha etkin bir mücadele 
başlatmaktır.  

Hedef 

Yetki alanımız içerisindeki mevcut ve yeni kurulacak olan işletmelerin 
ruhsatlandırma ve denetim çalışmaları gerçekleştirilecektir. Stratejik Plan dönemi 
içerisinde; Tahakkuka bağlı ve bağlı olmayan ruhsat ve denetimle ilgili gelirlerin 
tahakkuk ve tahsilât çabaları geliştirilerek kurumun gelirlerini artırılmasına katkı 
sağlanacaktır. 

Performans Hedefi 

İşletmelerden gelen talepler doğrultusunda Gayri Sıhhi Müessese (GSM), Sıhhi 
Müessese ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yeri, işyeri açma ve çalışma 
ruhsatı verilecek ve görev alanımıza giren tüm yerlerin denetimi yapılarak 
ruhsatsız olarak faaliyet gösterenlerin İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı alması 
sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 
1. sınıf Gayrisıhhî Müesseseler için yıl 
içerisinde verilecek ruhsat sayısı 

1   

2 
Yıl içinde 1. sınıf Gayrisıhhî Müesseseler 
için yapılacak inceleme ve denetim sayısı 

1  5 

3 
II. ve III. Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler için 
yıl içerisinde verilen/verilecek ruhsat sayısı 

27 9  

4 
Yıl içinde II.  Ve III. Sınıf Gayrisıhhî 
Müesseseler için yapılacak inceleme ve 
denetim sayısı 

41 10 
 
 

5 
Yıl içinde sıhhi müesseselere verilecek 

ruhsat sayısı 
10 14  

6 
Yıl içinde umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerine verilecek ruhsat sayısı 
1   

7 Yıl içinde sıhhi müesseseler ve Gayrisıhhî 

Müesseseler ile umuma açık istirahat ve 

eğlence yerlerine yapılan idari ve cezai 

işlem sayısı ve tutarı 

7 adet 

11.407,00 TL 

7 adet 

12.657,00 TL 
 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik uyarınca 
1. sınıf Gayrisıhhî Müesseseler ile tüm 2. ve 3. sınıf Gayrisıhhî Müesseselerde Tesis Kurma İzni ve 
ruhsatlandırılma işlemlerini yapmak, buraların sürekli denetimini yapılacaktır. 

 Genel Toplam    
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi - Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 

Amaç 

Giresun İl Özel İdaresi yetki alanı içerisinde ruhsatsız çalışan işletme 
kalmamasını ve çevreye duyarlı ve iş güvenliğine uygun olarak çalışan işletme 
sayısını artırmayı sağlamaktır. Aynı zamanda devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan yeraltı ve yerüstü doğal zenginliklerinin toplumun menfaatleri 
gözetilerek kullanımına izin vermek, özellikle ruhsatsız çalışmaların doğal 
çevreye, tarım arazilerine, mevcut tesislere ve ülke ekonomisine verdiği zararlar 
göz önünde bulundurularak ruhsatsız kaçak çalışmalar ile daha etkin bir mücadele 
başlatmaktır. 

Hedef 

3213 sayılı Maden Kanunu uyarınca İlimiz sınırları dâhilindeki I (a) Grubu 
(Kum-Çakıl) Maden işletme ihale işlemleri yapılacak, ruhsatları düzenlenecek ve 
bu malzeme ocakların ruhsatlarının takibi yapılacak ve kurumun gelirlerini 
artırılmasına katkı sağlanacaktır. 

Performans Hedefi 

Yıl içerisinde gelecek olan ruhsat talepleri değerlendirilecek ve kanunlar 
doğrultusunda kum ocaklarına maden işletme ruhsatı ve hammadde üretim 
izinleri verilecektir. Kum çakıl üretimlerinin dere havzalarından değil de, Kaya 
kırılması suretiyle üretim yapılması sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 

Yıl içinde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal 
Mineralli Sular Kanununa göre ruhsat 
verilen alanlarda yapılacak inceleme ve 
denetim sayısı 

5 5 5 

2 

Yıl içerisinde 167 sayılı Yer altı Suları 
Kanununa göre kiraya verilecek kaynak 
suyu alanlarında yapılacak inceleme ve 
denetim sayısı 

4   

3 

Teknik Değeri Uygun Olmayan ve 
Mahkemece  
Tasfiye Kararı Verilmiş Akaryakıtın 
Tasfiyesi (%) 

100   

4 
Teknik Değeri Uygun Olan Akaryakıtların 
İhaleye Çıkarılması (%) 

100   

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Hakkındaki Kanun Uyarınca, Jeotermal ve 
Mineralli Suların kiraya verilmesini sağlamak, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 4. 
maddesi ile 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununun 4. maddesi uyarınca Kaynak Suları ile Su Ürünleri 
yerlerinin kiralanma işlerinin yapılması ve kira bedellerinin takip ve tahsilini sağlamak, 

 Genel Toplam    
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HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 
 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi - Hukuk Müşavirliği 

Amaç 

İdaremiz tarafından yürütülen bütün hukuk işlemlerinde daha hızlı ve zamanında 
işlemleri takip etmek, bitirmek alınan bütün kararları ve yapılan işlemlerde 
İdaremizin hak ve menfaatlerinin hukuki alanda korunmasının sağlanması ve 
Giresun İl Özel İdaresi’nin ve bağlı birimlerinin hukuki danışmanlığı ile kurum 
ile ilgili tüm davaların takibinin yapılması 

Hedef 
İdaremiz tarafından yürütülen bütün hukuk işlemlerinin takibi ile kurum 
kazancının gözetilerek iş ve işlemlerin idare lehine sonuçlandırılmasında 
etkinliğin artırılması. 

Performans Hedefi 
İdaremiz tarafından yürütülen bütün hukuk işlemlerinin takibi ile kurum 
kazancının gözetilerek iş ve işlemlerin idare lehine sonuçlandırılmasında 
etkinliğin artırılması. 

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 Verilen hukuki görüş ve kanaat sayısı 4 10 3 

2 Kurum aleyhine başlatılan dava sayısı 109 82 3 

3 Kurum lehine karar verilen dosya sayısı 102 138 6 

4 Kurum aleyhine karar verilen dosya sayısı 1 9 8 

5 Kurum lehine başlatılan dava sayısı  36 29 47 

6 Kurum lehine karar verilen dosya sayısı 30 20 12 

7 Kurum aleyhine karar verilen dosya sayısı 10 14 4 

8 
Yetkisizlik-görevsizlik kararı verilen veya 
karar verilmesine yer olmadığına dair karar 
verilen dosya sayısı 

1 2 1 

9 
İdarenin alacaklı olduğu icra takip dosya 
sayısı 

17 7 11 

10 
İdare tarafından tahsil edilen icra takip 
dosya sayısı 

5 51 14 

11 
İdarenin devam etmekte olan alacaklı 
olduğu icra takip dosya sayısı 

12 3 98 

12 
İdare aleyhine takibe konulan (borçlu 
olduğumuz) icra dosya sayısı 

 2 3 

13 
İdare tarafından ödenen icra takip dosya 
sayısı 

 2 2 

14 
İdarenin devam etmekte olan borçlu olduğu 
icra takip dosya sayısı  

 1 2 

15 Yargıtay’da temyizde olan dosya sayısı 5 15 11 

16 
Yargıtay’dan kurum lehine onanan dosya 
sayısı 

93 50 2 

17 
Yargıtay’dan kurum aleyhine bozulan 
dosya sayısı 

 4 2 

18 Danıştay’da temyizde olan dosya sayısı  35 22 

19 
Danıştay’dan kurum lehine onanan dosya 
sayısı 

 30  

20 
Mahkûmiyet kararı verilen ceza dosya 
sayısı 

2 2  
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Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 

İl Özel İdaresi leh ve aleyhine açılmış ve açılacak her türlü hukuki, idari ve cezai davaları ile icra 
işlemlerini ait olduğu yargı organı ve dairelerde ikame ve takip etmek, savunma ve gereklerini 
yapmak. Kurumun çalışmalarına ilişkin Genel Sekreter, Genel Yardımcısı veya diğer Birim 
Müdürlerinin soracağı hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında 
görüş bildirmek, Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri 
zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esasa uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak. 
Kurum adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve 
noterden kuruma yapılacak tebliğlere cevap vermek. 

2 
Yasal giderler ile mahkeme harç ve 
giderlerinin ödenmesi 

200.000,00  200.000,00 

 Genel Toplam 200.000,00  200.000,00 
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YOL VE TRAFİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi - Yol ve Trafik Hizmetleri Müdürlüğü 

Amaç 
1. 2014 yılından başlayarak 5 yıllık plan süresinde Giresun ili köy yolu ağında 
bulunan yolları kaliteli, güvenli ve konforlu bir şekilde devamlı ulaşıma açık 
tutmak. 

Hedef 
1.1. Köy yollarının periyodik olarak bakım ve onarımları yapılarak, devamlı 
ulaşıma açık tutulması için gerekli fiziki iyileştirmeler ve kar mücadelesi 
çalışmaları yapılacaktır. 

Performans Hedefi 1.1.1. Gerek duyulan köy yollarında 1. kat asfalt kaplama yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 1. kat asfalt kaplama miktarı   15 km. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1.1.1.1. Asfalt Malzemesi Alımı 1.075.000,00  1.075.000,00 

 Genel Toplam 1.075.000,00  1.075.000,00 

Performans Hedefi 1.1.2. Gerek duyulan köy yollarında 2. kat asfalt kaplama yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 2. kat asfalt kaplama miktarı   25 km. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1.1.2.1. Asfalt Malzemesi Alımı 485.000,00  485.000,00 

 Genel Toplam 485.000,00  485.000,00 

Performans Hedefi 1.1.3. Gerek duyulan köy yollarında malzemeli bakım yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 Malzemeli Bakım Miktarı (PE)   120 km. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1.1.3.1. Asfalt Malzemeli Bakım (PE) 500.000,00  500.000,00 

 Genel Toplam 500.000,00  500.000,00 

Performans Hedefi 1.1.4. Gerek duyulan köy yollarında asfalt yama işleri yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 Filler Alımı   20.000 ton  

2 Bitüm Alımı   1.040 ton  

3 Yakacak Alımı (Kal-Yak)  210.000 kg  

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1.1.4.1. Filler Alımı 506.000,00  506.000,00 

1.1.4.2. Bitüm Alımı 2.200.000,00  2.200.000,00 

1.1.4.3. Yakacak Alımı 580.000,00  580.000,00 

 Genel Toplam 3.286.000,00  3.286.000,00 

Performans Hedefi 
1.1.5. Kış sezonunda kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları sürekli açık 
tutulacaktır. 
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Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 
Kardan ve diğer afetlerden kapanan yolların 
ulaşıma açılma süresi 

  1 gün 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1.1.5.1. Karla Mücadele (PE) 660.000,00  660.000,00 

 Genel Toplam 660.000,00  660.000,00 

Performans Hedefi 1.1.6. İlimizde ihtiyaç duyulan Turizm master planı yol çalışmaları yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 Turizm Master Planı yol uzunluğu   14 km. 

Açıklama: Bakanlıktan gelen ödeneklerle İdaremiz vasıtasıyla ihale edilecektir. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1.1.6.1. Turizm Master Planı yol yapımı 1,00  1,00 

 Genel Toplam 1,00  1,00 

Hedef 

1.2. Köy yollarında, standartlara uygun olarak iyileştirmeler yapılacak, ayrıca, 
oluşacak yerleşim yerleri için köy yolları Master Planı kriterlerine uygun olarak 
yeni yollar açılacaktır. 
Strateji: Öncelikli olarak köy grup yolları ele alınacaktır. 

Performans Hedefi 1.2.1. Gerek duyulan köy yollarında onarım yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 Yol Onarım Miktarı  5 km  

2 Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımları   225.000 Lt. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1.2.1.1. Yol Onarımı (PE)    

1.2.1.2. Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımları 1.790.000,00  1.790.000,00 

 Genel Toplam    

Performans Hedefi 1.2.2. Gerek duyulan köy yollarında stabilize yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 Stabilize Kaplama Miktarı (PE)   40 km. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1.2.2.1. Stabilize Kaplama (PE)    

1.2.2.2. Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımları 330.000,00  330.000,00 

 Genel Toplam 330.000,00  330.000,00 

Performans Hedefi 
1.2.3. Gerek duyulan köy yollarında 2. kat asfalt (yenileme) çalışmaları 
yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 2. kat asfalt (yenileme) miktarı   35 km. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1.2.3.1. Asfalt Malzemesi Alımı 730.000,00  730.000,00 

 Genel Toplam 730.000,00  730.000,00 

Performans Hedefi 1.2.4. Gerek duyulan köy yollarında muhtelif çap ve ebatta menfezler, taş ve 
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betonarme duvar, köprü ve büzler yaptırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 Menfez miktarı   4 ad. 

2 İstinat duvarı miktarı   1000 m³ 

3 Büz   2500 ad. 

4 Köprü   20,00 m. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1.2.4.1. Sanat Yapısı Yapımı 1.820.000,00  1.820.000,00 

 Genel Toplam 1.820.000,00  1.820.000,00 

Performans Hedefi 1.2.5. Yeni yerleşim yerlerine ihtiyaca göre yol tesviyesi yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 Yol Tesviye Miktarı   5 km. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1.2.5.1. Yol Tesviyesi (PE) 275.000,00  275.000,00 

 Genel Toplam 275.000,00  275.000,00 

Performans Hedefi 
1.2.6. Yeni yerleşim yerlerine açılan yollarda ihtiyaca göre yolun alt temel işleri 
yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 Alt Temel Miktarı   10 km. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1.2.6.1. Alt Temel Yapımı (PE)    

 Genel Toplam    

Performans Hedefi 
1.2.7. Yeni yerleşim yerlerine açılan yollarda ihtiyaca göre yolun stabilizesi 
yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 Stabilize Miktarı   10 km. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1.2.7.1. Stabilize (PE)    

 Genel Toplam    

Hedef 
1.3. Plan süresinde ve devamında, gereksiz yolağı artışları kontrol altına alınacak, 
yol çalışmalarında fen ve sanat kaideleriyle yol geometrik standartlarına 
uyulacak, trafik güvenliği için gerekli tedbirler alınacak. 

Performans Hedefi 
1.3.1. Plan süresi boyunca grup köy yollarının tamamında trafik bilgi ve uyarı 
levhaları tamamlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 Trafik levha miktarı   1200 Ad. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1.3.1.1. Trafik Levha Alımı 165.000,00  165.000,00 

 Genel Toplam 165.000,00  165.000,00 
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Hedef 1.4. Köy yollarında hızlı ve verimli çalışılması sağlanacaktır. 

Performans Hedefi 
1.4.1. Köy yollarının iyileştirilmesinde kullanılacak araç sayısının miktarı ve 
kalitesinin artırılması. 

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 Bakım Onarımı Yapılan Araçlar   700 Ad. 

2 Araç Satış Miktarı   4 Ad. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1.4.1.1. Araçların Bakım ve Onarım yapılacak 1.550.000,00  1.550.000,00 

1.4.1.2. Araç Satış Miktarı    

 Genel Toplam 1.550.000,00  1.550.000,00 

Hedef 

1.5. Çağdaş yaşamın gereği olarak daha hızlı ve daha güvenli bir ulaşım için 
mevcut köy yollarının standartlarını yükseltmek. Mevcut grup köy yolları ve 1. 
derece öncelikli münferit köy yollarının standartlara uygun hale getirilerek 
köylerde yaşayan nüfusun tamamının ulaşım sorunu çözülecektir. 

Performans Hedefi 1.5.1. Gerek duyulan köy yollarında beton kaplama yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 Beton Yol Üzeri BSK Kaplama   5000 Ton 

2 Beton Yol Kaplama   5 Km 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1.5.1.1. Beton Yol Üzeri BSK Kaplama 880.000,00  880.000,00 

1.5.1.2. Beton Yol Kaplama 825.000,00  825.000,00 

 Genel Toplam 1.705.000,00  1.705.000,00 

Performans Hedefi 1.5.2. Gerek duyulan köy yollarında greyderli bakım (Reglaj) yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 Greyderli Bakım (Reglaj)   400 Km 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1.5.2.1. Araçların Bakım Onarımı Yapılacak 66.000,00  66.000,00 

 Genel Toplam 66.000,00  66.000,00 

Performans Hedefi 1.5.3. Gerek duyulması halinde araç alımı 

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 

1 Araç Alımı   1 Ad. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1.5.3.1. Araç Alımı 660.000,00  660.000,00 

 Genel Toplam 660.000,00  660.000,00 
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YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 

I- GENEL BİLGİLER 

A) Görevleri: 

• İl Özel İdaresince veya ihaleli olarak yada Devlet-Vatandaş İşbirliği çerçevesinde İl 
Özel İdaresi bütçesinden yapılacak olan her türlü bina ve tesisi bakım, onarım ve 
yapım hizmetleri ile İl Özel İdaresinin görev kapsamına giren köy ve bağlılarda köy 
odası, çeşme, meydan düzenlemesi vb. için ihtiyaç duyulan ihaleye ve yapıma esas her 
türlü projeler, röleveler ile keşif, yaklaşık maliyet,  teknik şartname, mahal listesini 
mevcut teknik kadronun elverdiği ölçüde hazırlamak/hazırlatmak ve tasdik etmek. 

• Birimimiz ile ilgili yapılacak her türlü ihale komisyonunda personel görevlendirmek, 
• İhalesi yapılan yapım işlerinin sözleşmesine göre gerçekleşmesini sağlamak için; İhale 

sonrası denetimi verilen yapım işlerinin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp, 
yapılmadığının denetimi yapmak/yaptırmak. 

• Geçici Hakedişleri tanzim ve tasdik etmek. 
• Geçici Kabulleri yapmak. 
• Kesin hesapları tanzim ve tasdik etmek. 
• Kesin kabuller ile gerektiğinde tasfiye ve fesih işlemleri yapmak. 
• İş Programları ile revize iş programları tanzim ve tasdik etmek. 
• İhale sonrası uygulama esnasında oluşabilecek her türlü proje değişiklikleri ile iş artışı 

ve iş eksilişi hesaplarını tanzim ve tasdik etmek. 
• Yeni birim fiyat, analizler, iş programları ile revize iş programlarını tanzim ve tasdik 

etmek. 
• Projeler için gerekli kazı klas, katsayı, nakliye mesafesi, malzeme ocakları tespitlerini 

yapmak 
• Birimimiz ile ilgili olarak çıkarılması gereken yönetmelik taslakları oluşturarak Genel 

Sekreterliğin takdirine sunmak. 

II- PERFORMANS BİLGİLERİ 

Müdürlüğümüze denetim hizmetleri yürütülen 78  adet projeden 14 adeti tamamlanmış, 39 
adete devam etmekte, 7 adeti ihale aşamasında, 5 adeti proje aşamasında 13 adeti 
başlanamadı. 

Biten İşler 

• Alucra Hükümet Konağı Yapımı 
• Merkez Gedikkaya 32 Derslik İÖO Yapımı 
• Mrk.Çıtlakkale 24 Derslik İÖO Yapımı 
• Güre İÖO Yapımı 
• İl Özel İdaresi Tamirhane ve Çevre Düzenlemesi Yapımı 
• Giresun Mrk. Helikopter Pisti Yapımı 
• Giresun Merkez Kaya Kilisesi Onarımı 
• Dereli Heydere Köy Konağı Yapımı 
• Alucra Subaşı Köy Konağı Yapımı 
• Çanakçı Deregözü Sağlık Ocağı Onarımı 
• Kümbet Geçici Asayiş Karakolu Yapımı 
• Köylere Park Bahçe ve Çevre Düzenlemesi Yapılması 
• Emniyet  Hizmet Binası Onarımı 
• Yağlıdere Devlet Hastanesi Onarımı 
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Devam Eden İşler 

• Gençlik Merkezi Yapımı 
• Bulancak Güzelyalı İÖO Yapımı 
• Yağlıdere Anadolu Lisesi Yapımı 
• İMKB Lisesi Tadilat ve Ek Bina İnşaatı 
• Tirebolu Denizcilik Meslek Lisesi Yapımı 
• İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapımı 
• Piraziz Anadolu Lisesi Yapımı 
• Merkez İmam Hatip Lisesi Yapımı 
• Bulancak Hükümet Konağı Yapımı 
• Eynesil Kaymakamlık Lojmanı Yapımı 
• Yağlıdere Belediyesi Hizmet Binası Yapımı 
• Giresun Merkez 80 Yataklı Yaşlılar ve Huzurevi İnşaatı 
• Güce Anaokulu 
• Tirebolu Sakarya İÖO Yapımı 
• Çamoluk Hacıören Köy Konağı Yapımı 
• Espiye İHL Pansiyon Binası Yapımı 
• Dereli Kızıltaş İÖO Ek bina Yapımı 
• Alucra 10 derslik Ortaokul ve Pansiyon Binası Yapımı 
• Bulancak Sentetik Çim Saha Tribün Yapımı 
• Şebinkarahisar Manastır WC ve Çevre düzenlemesi 
• Tirebolu İH Ortaokulu Yapımı 
• Merkez Anaokulu (Fındıkyurdu) Yapımı 
• Orta Öğretime Bağlı Okulların Onarımı 
• Din Öğretim Okullarının Onarımı 
• Meslek ve Teknik Eğitim Okullarının Onarımı 
• Özel Eğitim Yapan Okulların Onarımı 
• Mesleki eğitim ve Halk Eğitim Merkezleri Onarımı 
• Giresun Merkez Müze Önü Yürüyüş Parkuru Yapılması 
• Görele Hasanağa Cami Onarımı 
• Orman Bölge Müdürlüğü Binası Mantolama ve Catı Onarımı  
• Şeyh İdris Türbesi Çevre Düzenlemesi 

İhale Aşamasındaki İşler 

• Piraziz İsmail YÜCEL EML Pansiyon Yapımı 
• Bulancak 19 Eylül Meslek Lisesi Pansiyon Yapımı 
• Yağlıdere İHL Pansiyon Yapımı 
• Bektaş Mezbahane Yapımı 
• Güce Spor Salonu Yapımı 
• Gümrük Müdürlüğü Prefabrik Hizmet Binası Yapımı 
 

Ayrıca Müdürlüğümüzde 140 adet işin yaklaşık maliyeti, 15 adet işin keşfi, 16 adet teknik 
rapor, 66 adet proje ve rolöve hazırlanmıştır.  
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İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 

I- GENEL BİLGİLER 

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 

5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkındaki Kanun; 17.05.2009 tarih ve 27261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Kanunla İllerde, il özel idaresi bünyesinde, valiye bağlı il afet ve acil durum 
müdürlükleri kurulmuştur.  İllerin afet ve acil durumlarına ait iş ve işlemler artık bu 
müdürlükçe planlanacak ve koordine edilecektir.  

Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin il düzeyinde etkin bir 
şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden 
önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında 
gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında 
koordinasyonun sağlanması ve afet bilinci,  teknik bilgi,  donanım ve koordinasyon 
konularında alt yapı oluşturulması ve sürekliliği sağlanacaktır. 

B-Teşkilat Yapısı: 

Müdürlüğümüz 55 adet norm kadrodan 44 adedi dolu, 11 adedi boştur. 
Müdürlüğümüzde 40 mevcut kadrolu ve 4 personel başka kurumlarda geçici görevli ve 1 
personel ise geçici olarak müdürlüğümüzde görevli olmak üzere toplam 45 personelle hizmet 
verilmektedir. 2012 yılı içinde 11 personel ÖSYM tarafından açıktan atama ile yerleştirilerek 
göreve başlamıştır. 

C-Fiziksel Kaynaklar: 

         Müdürlüğümüz, Hükümet Konağı 2.katında hizmet vermektedir. Müdürlüğümüze yeni 
gelen on bir personelle birlikte müdürlüğümüz personel sayısı 40’e ulaşmıştır. 4 geçici görevli 
personel ve 1 tane başka kurumdan görevlendirilmiş personelle toplam 45 personeli bulunan 
Müdürlüğümüz hizmet verdiği Hükümet konağında yer darlığı nedeniyle sıkıntılar 
yaşanmaktadır. Ayrıca Müdürlüğümüzün müstakil binası bulunmaması nedeniyle acil 
durumlarda kullanılacak malzemelerimiz için yeterli depomuz olmaması sebebiyle Barça 
köyündeki kullanılmayan okul depo olarak kullanılmakta, 2 adet jeneratörümüzde yer 
olmaması sebebiyle Aksu Mahallesindeki İl Özel İdaresi şantiyesinde bulunmaktadır. Yeni bir 
binaya ihtiyaç duyulmaktadır. Müdürlüğümüze ait lojman bulunmamaktadır. 

 Müdürlüğümüze ait Hükümet Konağında 3 adet depo bulunmaktadır. 
Müdürlüğümüzde 19 Bilgisayar, 9 yazıcı, 1 faks, 8 telefon bulunmaktadır.  Personellerimiz 9 
adet odada hizmet vermektedir. 

D-İnsan Kaynakları: 

        Müdürlüğümüz, 40 kadrolu 4 geçici 1dışarıdan görevli toplam 45 personelle hizmet 
vermektedir. 

II- PERFORMANS BİLGİLERİ 

A-  Amaç ve Hedefler: 

Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir 
şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden 
önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında 
gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum kuruluşlar arasında koordinasyonun 
sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması hususlarını kapsar. 
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Olası afetlere karşı zarar ve risk azaltma çalışmaları doğrultusunda güvenli yerleşim ve 
yapılaşma politikalarını oluşturarak kentin afetlere hazır hale getirilmesini sağlamak. 
Görevlerimizi nitelikli insan kaynaklarımız ile etkin, yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlar ile en 
iyi şekilde yerine getirmek, Etik değerlere uygun dürüst bir çalışma ortamı yaratmak, Hizmet 
kalitemizi sürekli geliştirmek, Gelecekte afetlere ve acil durumlara hazır bir GİRESUN 
oluşturmak. 

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi - İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

Amaç 1 

5902  Sayılı  Afet  ve  Acil  Durum  Yönetimi  Başkanlığının  Teşkilat  ve 
Görevleri   Hakkındaki   Kanun; 17.05.2009 Tarih ve 27261 Sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla İllerde, il özel idaresi 
bünyesinde, valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuştur.  İllerin 
afet ve acil durumlarına ait iş ve işlemler artık bu müdürlükçe planlanacak ve 
koordine edilecektir  
Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin il düzeyinde etkin bir 
şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana 
gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve 
olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve 
kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve afet bilinci,  teknik bilgi,  
donanım ve koordinasyonun konularda alt yapının oluşturulması ve sürekliliği 
sağlanacaktır. 

Hedef 1.1. 
Giresun ilinin afet ve acil durum tehlike ve risklerin tespit edildiği yerlere doğal 
afetlere karşı istinat duvarı ve Fore-kazıklar ve çevre düzenlemeleri yapılacaktır. 

Performans Hedefi 
2014 yılı sonuna kadar tespit edilen yerlerin afetlere karşı korunması amacıyla 
yaklaşık 20 adet istinat duvarı bitilecektir. 

Performans Göstergeleri 2012  2013 2014 

1 2014 yılı sonunda kadar tamamlanacak İstinat Duvarı Sayısı  

Açıklama: İlçemizde meydana gelebilecek olası doğal afetlerin yol açacağı can ve mal kayıplarını en aza 
indirmek için İl genelinde önceden tespit edilen yerlere istinat duvarları yapılarak olası olaylara karşı önlem 
alınması amaçlanmaktadır 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
1.1.1. Giresun ili sınırlarında yaklaşık 20 
adet istinat duvarı bitirilecektir. 

 2.500.000,00 2.500.000,00 

 Genel Toplam  2.500.000,00 2.500.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi 

Performans Hedefi 
2014 yılı sonuna kadar tespit edilen yerlerin afetlere karşı korunması amacıyla 
yaklaşık 20 adet istinat duvarı bitilecektir. 

Faaliyet Adı 1.1.1. Giresun ili sınırlarında yaklaşık 20 adet istinat duvarı bitirilecektir. 

Sorumlu Harcama Birimi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

Ekonomik Kod 2014 

03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2.500.000,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı  

B
üt

çe
 

D
ış

ı 
K

ay
na

k Döner Sermaye  

Diğer Yurt İçi 2.500.000,00 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 2.500.000,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.500.000,00 

 

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi - İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

Amaç 1 

5902  Sayılı  Afet  ve  Acil  Durum  Yönetimi  Başkanlığının  Teşkilat  ve 
Görevleri   Hakkındaki   Kanun; 17.05.2009 Tarih ve 27261 Sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla İllerde, il özel idaresi 
bünyesinde, valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuştur.  İllerin 
afet ve acil durumlarına ait iş ve işlemler artık bu müdürlükçe planlanacak ve 
koordine edilecektir  
Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin il düzeyinde etkin bir 
şekilde gerçekleştirilmesi için olası bir afet ve acil durumda olay yerinde bulunan 
vatandaşların olaya müdahale şekli ve yetkililerin olay yerine intikal edeceği süre 
zarfında zararın önlenmesini veya en aza indirilmesi konusunda, vatandaşların 
neler yapacağı konusunda bilgilendirme gerekmektedir. 

Hedef 1.2. 
Afet ve Acil Durumlarda kamu kuruluşlarında çalışanlara ve özel sektörde 
çalışanlara sivil savunmaya ilişkin eğitimler verilerek bilinçlendirilmeye devam 
edilecektir. 

Performans Hedefi 
2014 yılı sonuna kadar il ve ilçelerde eğitimlerin verilmesi ve bilinçli kişilerin 
sayıları artırılacaktır. 

Açıklamalar: Afet ve acil durumlarda müdahalenin yapılmasına ilişkin eğitimli toplumun oluşturulması 
amacıyla eğitimler verilecektir. Sivil Savunma Şube Müdürlüğü’nün önceden yapmış olduğu programla 
eğitim verilecek yerler tespit edilecektir. 

Performans Göstergeleri 2012  2013 2014 

1 Sivil Savunma eğitimlerinin verilmesi    

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
1.2.1 Sivil Savunmaya ilişkin eğitimler 
verilecektir. 

 30.000,00 30.000,00 

 Genel Toplam  30.000,00 30.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi 

Performans Hedefi 
2014 yılı sonuna kadar il ve ilçelerde eğitimlerin verilmesi ve bilinçli kişilerin 
sayıları artırılacaktır. 

Faaliyet Adı 1.2.1 Sivil Savunmaya ilişkin eğitimler verilecektir. 

Sorumlu Harcama Birimi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

Ekonomik Kod 2014 

03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 30.000,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı  

B
üt

çe
 

D
ış

ı 
K

ay
na

k Döner Sermaye  

Diğer Yurt İçi 30.000,00 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 30.000,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00 

 

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi - İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

Amaç 1 

5902 Sayılı  Afet  ve  Acil  Durum  Yönetimi  Başkanlığının  Teşkilat  ve 
Görevleri   Hakkındaki   Kanun; 17.05.2009 tarih ve 27261 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla İllerde, il özel idaresi bünyesinde, 
valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuştur.  İllerin afet ve acil 
durumlarına ait iş ve işlemler artık bu müdürlükçe planlanacak ve koordine 
edilecektir  
Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin il düzeyinde etkin bir 
şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana 
gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve 
olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve 
kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve afet  bilinci,  teknik  bilgi,  
donanım  ve koordinasyonun  konularda alt yapının oluşturulması ve sürekliliği 
sağlanacaktır. 

Hedef 1.3. Arama kurtarma ekiplerinin teknik araç-gereç eksikliklerini gidermek. 

Performans Hedefi Arama kurtarma ekiplerinin teknik araç-gereç eksikliklerini gidermek. 

Performans Göstergeleri 2012  2013 2014 

1 Kurulan arama-kurtarma ekip sayısı    

2 
Personel sayısı artırılan arama kurtarma 
ekipleri sayısı 

   

3 Müdahale edilen afet ve acil durum sayısı    

4 
Afet ve acil durumlarda meydana gelen 
kayıp ve hasarı tespiti çalışma sayısı 

   

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 

1.3.1. Boğulma vakalarının yaşanması 
nedeniyle su altı ve su üstü kurtarma 
(dalgıç) ekibinin kurulması ve gerekli bilgi,    
araç-gereçle donanımlarının sağlanması. 

200.000,00  200.000,00 
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2 

1.3.2. Meydana gelebilecek çığ ve dağcılık 
kazalarında görev yapmak üzere çığ 
kurtarma ekibinin kurulması ve gerekli 
bilgi,   araç gereçle donanımlarının 
sağlanması. 

3 

1.3.3. Kurtarma ekibinin olay yerine hızlı 
ve zamanında ulaşabilmesinin sağlanması 
amacıyla 1 adet arazili tam donanımlı 
kurtarma aracının alınması 

4 
1.3.4. Kurtarma ekipleri için yazlık-  kışlık 
elbise,  bot ihtiyacının karşılanması. 

5 
1.3.5. Yıl içerisinde anında afet ve acil 
durumlara müdahale edilecek, kayıp ve 
hasarı tespiti çalışması yapılacaktır. 

 Genel Toplam 200.000,00  200.000,00 

 

 

 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi 

Performans Hedefi 1.3. Arama kurtarma ekiplerinin teknik araç-gereç eksikliklerini gidermek. 

Faaliyet Adı 

1.3.1. Boğulma vakalarının yaşanması nedeniyle su altı ve su üstü kurtarma 
(dalgıç) ekibinin kurulması ve gerekli bilgi,    araç-gereçle donanımlarının 
sağlanması. 
1.3.2. Meydana gelebilecek çığ ve dağcılık kazalarında görev yapmak üzere 
çığ kurtarma ekibinin kurulması ve gerekli bilgi,   araç gereçle donanımlarının 
sağlanması. 
1.3.2. Meydana gelebilecek çığ ve dağcılık kazalarında görev yapmak üzere 
çığ kurtarma ekibinin kurulması ve gerekli bilgi,   araç gereçle donanımlarının 
sağlanması. 
1.3.4. Kurtarma ekipleri için yazlık-  kışlık elbise,  bot ihtiyacının 
karşılanması. 
1.3.5. Yıl içerisinde anında afet ve acil durumlara müdahale edilecek, kayıp 
ve hasarı tespiti çalışması yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

Açıklama: Meydana gelebilecek doğal afetlerin can ve mal kaybını   asgari düzeye indirmek ve doğal 
afetlere anında müdahale edebilir kabiliyette ekiplerin  hazırlanması çalışmaları yürütülecektir. 

Ekonomik Kod 2014 

03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 200.000,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 

B
üt

çe
 

D
ış

ı 
K

ay
na

k Döner Sermaye  

Diğer Yurt İçi  

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı  

Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi - İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

Amaç 1 

5902  Sayılı  Afet  ve  Acil  Durum  Yönetimi  Başkanlığının  Teşkilat  ve 
Görevleri   Hakkındaki   Kanun; 17.05.2009 tarih ve 27261 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla İllerde, il özel idaresi bünyesinde, 
valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuştur.  İllerin afet ve acil 
durumlarına ait iş ve işlemler artık bu müdürlükçe planlanacak ve koordine 
edilecektir  
Afetlerden zarar gören kişilerin zararlarını karşılamak için Afet konutları 
yapılarak hak sahiplerine verilmesi sağlanacaktır. 

Hedef 1.4. Hak sahiplerine konutları yapılacak ve kura çekimi ile verilecektir. 

Performans Hedefi Espiye İlçesinde 108 dairelik afet konutları yapılacaktır.  

Açıklama: Afetlerden zarar gören kişilerin zararlarını karşılamak için Afet konutları yapılarak hak 
sahiplerine verilmesi sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 2012  2013 2014 

1 
Espiye İlçesinde 108 dairelik, afet konutları 
yapılacaktır. 

   

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2014 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
1.4.1 Espiye İlçesinde 108 dairelik afet 
konutları yapılacaktır. 

 
4.750.000.00 4.750.000.00 

 Genel Toplam  4.750.000.00 4.750.000.00 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı Giresun İl Özel İdaresi 

Performans Hedefi Hak sahiplerine konutları yapılacak ve kura çekimi ile verilecektir. 

Faaliyet Adı 1.4.1. Espiye İlçesinde 108 dairelik afet konutları yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

Açıklama: Afetlerden zarar gören kişilerin zararlarını karşılamak için Afet konutları yapılarak hak 
sahiplerine verilmesi sağlanacaktır. Bulancak’taki konutların yapım işi için ihale olmadığından Fiyat 
Göstergeleri Espiye İlçesindeki 50 dairelik konut üzerinedir. Gerekli ödenek Başbakanlık Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğünden sağlanacaktır. 

Ekonomik Kod 2014 

03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 4.750.000.00 

Toplam Kaynak İhtiyacı  

B
üt

çe
 

D
ış

ı 
K

ay
na

k Döner Sermaye  

Diğer Yurt İçi 4.750.000.00 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 4.750.000.00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 4.750.000.00 

 


