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ÖNSÖZ 

 

 

Yeni kamu yönetimi anlayıĢı çerçevesinde hazırlanmıĢ olan 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili yönetmelikler; kamu idarelerinin misyon ve 

vizyonlarını oluĢturmalarını, stratejik amaçlar ve hedefler belirlemelerini, 

performanslarını önceden belirlenmiĢ olan göstergeler doğrultusunda ölçmelerini, 

katılımcı yöntemlerle stratejik plan ve bu planlara bağlı performans programları 

hazırlamalarını gerekli görmektedir. ÇağdaĢ yönetiĢim yaklaĢımının da koĢulu olan bu 

yeni anlayıĢ; kısa, orta, uzun vadeli plan ve programların kamuoyu ve yurttaĢ ekseninde 

izlenebilir, zamanında müdahale edilebilir, hesap verilebilir ve güncellenebilir hale 

getirilmesine imkân sağlamakta, kaynakların yerinde ve etkin kullanımı ile de yerel 

kalkınmaya en yüksek katkıyı yapmaktadır. 

 

Bilimsel yöntemler kullanılarak, tüm paydaĢların etkin katılımı ve fikir birliği ile 

hazırlanan Ġl Özel Ġdaresi Stratejik Planı ve performans programları ile, ilimiz 

kırsalındaki yaĢam kalitesinin yükseltilmesi, Ġl Özel Ġdaresi’nin hizmetlerinden tüm 

yurttaĢlarımızın eĢit, eksiksiz, zamanında ve gerekli ölçüde yararlanabilmeleri 

hedeflenmektedir. Sürdürülebilir yerel kalkınmaya öncülük etmeyi amaçlayan 

kurumumuzun yol haritasında bu hedeflerin gerçekleĢtirilmesine yönelik olarak 

hazırlanmıĢ olan çok sayıda proje, planlama çalıĢmaları sırasında ortaya çıkan sinerji ve 

ortak bilinç sorumluluğunda yaĢama geçirilmeyi beklemektedir. 

 

Amasya Ġl Özel Ġdaresi’nin iletiĢim ve iĢbirliğine açık esneklikte, koyduğu hedefler 

doğrultusunda geleceğe emin adımlarla yürüyen bir yapıyı oluĢturacak yönetiĢim 

yaklaĢımı çerçevesinde; Ġl Özel Ġdaremiz tarafından “2011 Mali Yılı Performans 

Programı” hazırlanarak; ölçülebilir, sonuç odaklı, rasyonel ve üzerinde uzlaĢılmıĢ 

göstergelerle birlikte kurumun Web Sayfası’nda yayımlanmıĢtır. Stratejik Plan ve 

performans programlarının uygulama baĢarısını artırmak, daha etkin ve verimli bir hizmet 

anlayıĢıyla ilimizin ve bölgemizin kalkınmasında öncü kuruluĢ olarak rol almak, Ġl Özel 

Ġdaremizin öncelikli hedefini oluĢturmaktadır. Plan ve programlarda belirlenen hedeflere 

ulaĢmak üzere özveriyle çalıĢan tüm çalıĢma arkadaĢlarıma teĢekkür eder, baĢarılar 

dilerim. 

 

 

 

H.Ġbrahim DAġÖZ 

Vali 
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1. GENEL BĠLGĠLER 

A. ĠL ÖZEL ĠDARESĠNĠN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI 

 

Ġl Özel Ġdarelerine, gerek Ġdari Umumiyet Vilayet Kanunu ve gerekse diğer kanunlarla çok 

çeĢitli görevler verilmiĢtir. Bu görevlerin tamamı, Devletin bizatihi kendisine ait görevleri ve 

fonksiyonları kadar geniĢ yer tutmaktadır. Ancak bu kanunların kapsamında bulunan 

görevlerin çoğu, bugün için merkezi idare kuruluĢlarınca, bazıları ise ikili sistemle, yani Özel 

Ġdare ile Bakanlık veya çeĢitli kamu kuruluĢlarıyla birlikte yürütülmektedir. Bu uygulamaların 

ve farklılıkların ortaya çıkıĢında temel sorun, merkezi idare kuruluĢlarının zamanla çoğalması 

ile görevlerin bu kuruluĢlarca üstlenilmesi ve kısıtlanmasından doğmuĢtur. 

 

İl özel idaresi mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; 

 

a-) Gençlik ve spor, Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan BüyükĢehir 

Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun 

önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi 

verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiĢtirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, 

binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karĢılanmasına iliĢkin hizmetleri 

il sınırları içinde, 

 

b-) Ġmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin 

desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine iliĢkin hizmetleri belediye sınırları 

dıĢında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. 

             

 (Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.) Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere 

ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de 

gerçekleĢtirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluĢ tarafından o il özel idaresi 

bütçesine aktarılır. Ġl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmibeĢine kadar olan kısmı için 

kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliĢtirmek 

istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle 

onlarla iĢbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile 

iliĢkilendirilmez ve baĢka amaçla kullanılamaz. 

 

 (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.) Ġl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin 

gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir. 

             

Ġl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükĢehirlerde büyükĢehir belediyeleri, 

diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. Ġl çevre düzeni plânı belediye 

meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.) Belediye 

sınırları il sınırı olan BüyükĢehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili BüyükĢehir 

Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından 

onaylanır. 

              

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin 

ivediliği ve verildiği yerin geliĢmiĢlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. 
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Ġl özel idaresi hizmetleri, vatandaĢlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. 

Hizmet sunumunda özürlü, yaĢlı, düĢkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler 

uygulanır. 

             

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluĢları arasında bütünlük ve uyum içinde 

yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır. 

              

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize 

sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dıĢındadır. 

 

I. Ġl Özel Ġdaresinin Yetki ve Ġmtiyazları 

 

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

bulunmak, gerçek ve tüzel kiĢilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları 

vermek ve denetlemek. 

 

b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, 

yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

 

c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taĢınır ve taĢınmaz malları almak, satmak, kiralamak 

veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 

 

d) Borç almak ve bağıĢ kabul etmek. 

 

e) Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan ve miktarı yirmibeĢmilyar Türk Lirasına kadar olan 

dava konusu uyuĢmazlıkların anlaĢmayla tasfiyesine karar vermek. 

 

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

tahsilini yapmak. 

 

g) Belediye sınırları dıĢındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.(Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 md.) Ancak, sivil hava 

ulaĢımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı 

dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya iliĢkin 

usûl  ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle 

düzenlenir. 

 

Ġl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüĢ ve düĢüncelerini belirlemek amacıyla 

kamuoyu yoklaması ve araĢtırması yapabilir. 

 

Ġl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüĢ ve düĢüncelerini belirlemek amacıyla 

kamuoyu yoklaması ve araĢtırması yapabilir. 

 

Ġl özel idaresinin mallarına karĢı suç iĢleyenler Devlet malına karĢı suç iĢlemiĢ sayılır. (Ek 

cümle: 1/7/2006-5538/26 md.) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi 

hükümleri il özel idaresi taĢınmazları hakkında da uygulanır. 

 

Ġl özel idaresinin proje karĢılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve 

harçları, Ģartlı bağıĢlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. 
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II. Ġl Özel Ġdaresinin Organları  

 

5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu’na göre, Ġl Özel Ġdaresi’nin organları il genel meclisi ve il 

encümenidir.  

 

 a. Ġl Genel Meclisi 

 

Ġl genel meclisi, Ġl Özel Ġdaresinin karar organı olup ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere 

göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiĢ üyelerden oluĢur. 

İl genel meclisinin görev ve yetkileri: 

 

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalıĢma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve 

personelinin performans ölçütlerini görüĢmek ve karara bağlamak.  

 

b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 

fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

 

c) Belediye sınırları il sınırı olan BüyükĢehir Belediyeleri hariç Ġl çevre düzeni plânı ile 

belediye sınırları dıĢındaki alanların imar plânlarını görüĢmek ve karara bağlamak. 

 

d) Borçlanmaya karar vermek. 

 

e) Bütçe içi iĢletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu 

ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artıĢına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar 

vermek.  

f) TaĢınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis Ģeklinin 

değiĢtirilmesine veya tahsisli bir taĢınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla 

kiralanmasına ve süresi yirmibeĢ yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak 

tesisine karar vermek. 

 

g) ġartlı bağıĢları kabul etmek. 

 

h) Vergi, resim ve harç dıĢında kalan miktarı beĢmilyardan yirmibeĢmilyar Türk Lirasına 

kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaĢma ile tasfiyesine karar vermek. 

 

i) Ġl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-iĢlet veya yap-

iĢlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait Ģirket, iĢletme ve iĢtiraklerin 

özelleĢtirilmesine karar vermek. 

 

j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. 

 

k) Ġl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 

 

l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluĢlarının kadrolarının ihdas, iptal 

ve değiĢtirilmesine karar vermek. 
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m) Yurt içindeki ve yurt dıĢındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karĢılıklı 

iĢbirliği yapılmasına karar vermek.  

 

n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuĢ birliklere katılmaya veya ayrılmaya 

karar vermek. 

 

o) Ġl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dıĢında kalan ve ilgililerin isteğine 

bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 

 

b. Ġl Encümeni 

 

Ġl encümeni valinin baĢkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl 

için gizli oyla seçeceği beĢ üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl 

birim amirleri arasından seçeceği beĢ üyeden oluĢur. 

Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter baĢkanlık eder.  

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından 

oy hakkı olmaksızın görüĢleri alınmak üzere çağrılabilir. 

İl encümeninin görev ve yetkileri: 

a) Stratejik plân ve yıllık çalıĢma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel 

meclisine görüĢ bildirmek.  

b) Yıllık çalıĢma programına alınan iĢlerle ilgili kamulaĢtırma kararlarını almak ve 

uygulamak.  

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.  

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.  

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.  

f) Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan ve miktarı beĢmilyar Türk Lirasına kadar olan 

ihtilafların sulhen halline karar vermek.  

g) TaĢınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine iliĢkin kararları uygulamak, süresi 

üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.  

h) Belediye sınırları dıĢındaki umuma açık yerlerin açılıĢ ve kapanıĢ saatlerini belirlemek.  

i) Vali tarafından havale edilen konularda görüĢ bildirmek.  

j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
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c. Vali  

 

Vali, il özel idaresinin baĢı ve tüzel kiĢiliğinin temsilcisidir.  

 

Valinin görev ve yetkileri:  

 

Valinin görev ve yetkileri Ģunlardır: 

 

a) Ġl özel idaresi teĢkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teĢkilâtını sevk ve idare etmek, 

il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak. 

 

b) Ġl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal 

stratejilerini oluĢturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve 

personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, 

bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 

 

c) Ġl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı 

yerlerinde  temsil etmek veya vekil tayin etmek. 

  

d) Ġl encümenine baĢkanlık etmek. 

  

e) Ġl özel idaresinin taĢınır ve taĢınmaz mallarını idare etmek. 

 

f) Ġl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 

 

g) Yetkili organların kararını almak Ģartıyla sözleĢme yapmak. 

 

h) Ġl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak. 

 

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dıĢında kalan aktarmaları 

yapmak. 

  

j) Ġl özel idaresi personelini atamak. 

  

k) Ġl özel idaresi, bağlı kuruluĢlarını ve iĢletmelerini denetlemek. 

 

l) ġartsız bağıĢları kabul etmek. 

 

m) Ġl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. 

 

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. 

 

o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını 

gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
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B. TEġKĠLAT YAPISI  

 

5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun yürürlüğe girmesi, 3202 sayılı kanunda değiĢiklik 

yapılması, Ġl Özel Ġdaresinin mevcut yapısının incelenmesi ve analizi sonucunda;  mevcut 

5018 Kamu Yönetimi ve Kontrol kanunu, 5286, 5335, 5345, 5436 sayılı kanunlarla 

teĢkilatlanma yapısında değiĢiklik yapılması zorunluluk arz etmiĢtir.  
 

B-4 
300.000 - 399.999 

VERĠLEN 
NORM KADRO 

SAYISI 

GENEL SEKRETER 1 

GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 

HUKUK MÜġAVĠRĠ 1 

AVUKAT 2 

MÜDÜR 12 

UZMAN 4 

ġEF 24 

MALĠ HĠZMETLER UZMANI 2 

MALĠ HĠZMETLER UZMAN YARDIMCISI 1 

ĠDARĠ PERSONEL 48 

TEKNĠK PERSONEL 38 

SAĞLIK PERSONELĠ 14 

YARDIMCI HĠZMETLER PERSONELĠ 21 

ĠLÇE ÖZEL ĠDARE MÜDÜRÜ   

MEMUR KADROLARI TOPLAMI 169 

SÜREKLĠ ĠġÇĠ KADROLARI TOPLAMI 85 

TOPLAM PERSONEL 254 

Tablo 1 Ġl özel idareleri norm kadro ilke ve standartlarına ĠliĢkin esaslar 

 

Ġl Genel Meclisinin 23.11.2008 tarih  64 sayılı,  04.07.2008 tarih  85 sayılı,08.09.2009 

tarih 100 sayılı ve 05.03.2010 tarih 31 sayılı kararları ile  12 Birim Müdürlüğü ihdas 

edilmiĢtir. 

I. Ġhdas edilen Müdürlükler 

 

1-Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

2-Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü 

3-Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 

4-Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü 

5-Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 

6-Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

7-Plan Proje Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü 

8-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü  

9-Yol ve UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü 

10-ĠĢletme ĠĢtirakler Müdürlüğü 

11-Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü 

12-Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü 
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C. FĠZĠKSEL KAYNAKLAR 

 I. Sahip Olunan Gayrimenkuller 

 

Amasya Ġl Özel Ġdare Müdürlüğü envanter kayıtlarına göre, kurum 2’SĠ Ġl Merkezi’nde, geri 

kalanı ise diğer ilçelerde olmak üzere 6 adet lojmana sahiptir. Kuruma ait lojmanlar, 

gayrimenkuller, araziler, arsalar, Ģirketler vb. aĢağıdaki tablolarda verilmiĢtir. 
 

 

S.NO ĠLÇESĠ YERĠ m2’si 

1 Merkez Vali Konağı 2.110,10 

2 Merkez Vali Yardımcısı Lojmanları 289,00 

3 Suluova Kaymakam Lojmanı 1.938,64 

4 Göynücek Kaymakam Lojmanı 1.491,00 

5 Merzifon Kaymakam Lojmanı 934.54 

6 TaĢova Kaymakam Lojmanı 944,40 

TOPLAM : 6773,14 

Tablo 2 Sahip Olunan Lojmanlar 

 

 

S.NO ĠLÇESĠ YERĠ m2 

1 MERKEZ  
Cihanyandı, Ahmaklar,                           
Mezarlık Civarı  Yiğitoğlu Ormanı                                                              

53.589,00 

2 MERKEZ 
HızırpaĢa                                     
Soğuk Hava Ġle Takastan Geçen Yer 

2.027,30 

3 MERKEZ 
Hatunye                                                  
Kültür Amaçlı Alınan Yer 

421,67 

4 MERKEZ  
Sofular                                                             

Yola Terkten Kalanlar 
270,00 

5 MERKEZ 
Aydınca  
Köyiçi Mevkii  
 

2.266,00 

6 MERKEZ 
Ziyaret  
Otel Yapımı Ġçin Alınan TaĢ Ocağının Yeri  

76.358,49 

7 MERKEZ 
Sofular BoĢ Arsa                                         

Eski Odun Deposu 
506,00 

8 
 
MERKEZ 

 
Karamustafa PaĢa Ġlköğretim ile takas 
edilen yer  
(KıĢla Binası) 

 
7.678,00 
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9 MERKEZ 
Beton Boru Ve Büz Fabrikası   
Helvacı 

761,40 

10 G.HACIKÖY 

Hacı Coci Ve Hasan Cocinin BağıĢladıkları 
Yer: Vilayet Hizmetler Birliği tarafından 
200 yatak kapasiteli Öğrenci Yurdu 
yapılmıĢtır. 

2.830,15 

11 SULUOVA Ortayazı Köyü Göçmenler Mahallesi 2.739,22 

12 SULUOVA Eski Çeltek  103.177,00 

13 SULUOVA Yedikır Cürlü Köyü  12.624,00 

14 GÖYNÜCEK 
Cumhuriyet Mahallesi                 
Mahalle Ġçinde 

427,00 

                                                                                    TOPLAM   :     265.675,23 

Tablo 3 Ġl Özel Ġdaresine Ait Araziler, Arsalar 

Ġlimiz Özel Ġdaresinin çeĢitli kanunlar (2981,KamulaĢtırma vs) çerçevesinde çok sayıda  

burada gösterilemeyenlerin dıĢında gayrimenkulü bulunup, Ġdaremiz Emlak ve Ġstimlak  

Müdürlüğü bünyesinde tablo halinde muhafaza edilmektedir. 

 

 

 

 

 
 

S.NO ĠLÇESĠ YERĠ m2  KĠRADAKĠ 
ĠġYERLERĠ                               

1 MERKEZ                 
Özel Ġdare Pasajı                                                
Dere Mahallesi 

3.190,15 34 adet 

2 MERKEZ                 
Özel Ġdare Pasajı                                         
Kocacık Mahallesi 

1.627,00 22 adet 

3 MERZĠFON Özel Ġdare ÇarĢısı 917,00 52 adet 

TOPLAM :  5.842,15 108 adet 

Tablo 4 Ġl Özel Ġdaresine Ait ĠĢhanları 
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S.NO ĠLÇESĠ YERĠ SAHĠBĠ m2 si 

1 MERKEZ                 MECLĠS EVĠ 
Ġl Özel 
Ġdaresi 

235,67 

2 MERKEZ                 

Terziköy Kaplıcası : Fimar Mermer Maden 
ĠnĢ.Aky.Ġm.Ġth.Ġh.San.Tic.A.ġ ‘ye 25 
yıllığına Yap ĠĢlet Devret Modeliyle 
04.06.2010 tarihide sözleĢme yapılarak 

kiraya verilmiĢtir. 10.06.2010 yer teslimi 
yapılmıĢtır.                                                                             

Ġl Özel 
Ġdaresi 

49.050,00 

3 MERKEZ                 
Elma Oteli  (APPLE PLACE)                                                                         
(Panorama A.ġ.'de Kirada) 

Ġl Özel 
Ġdaresi 

21.608,70 

4 MERKEZ                 

Büyük Amasya Oteli    

(TURBAN)                                                                  
(Dem-pa ġTĠ.'nde Kirada) 

Ġl Özel 

Ġdaresi 
2.350,70 

5 MERKEZ                 
Kazanasmaz Binası                                                                            
(Tarihi Ev Kültür Müdürlüğüne Tahsisli) 

Ġl Özel 
Ġdaresi 

192,00 

6 MERKEZ                 ġehir Derneği  (Kirada) 
Amasya 
Vilayeti 

588,74 

7 MERKEZ                 Eski Sanayii ÇarĢısı (Depo Kirada) 
Ġl Özel 
Ġdaresi 

361,60 

8 MERKEZ                 
Eski Adliye Binası                                                                                
(H. E.M. ve A.S.O.Müdürlüğünde Tahsisli) 

Ġl Özel 
Ġdaresi 

177,00 

9 MERKEZ                 
YörgüçpaĢa Konağı                                                                              
(Kız Meslek Lisesine Tahsisli) 

Ġl Özel 
Ġdaresi 

302,05 

10 MERKEZ                 
Çakallar Mevkii   ( Ali KAYA Restaurant)                                                                                  

( Mahalli Ġdareler Birliğinden Geçen Yer )  

Ġl Özel 

Ġdaresi 
2.138,00 

11 GÖYNÜCEK 

Halk Kütüphanesi                                                                                
(2010-106 sayılı meclis kararıyla 
Göynücek Ġlçe Emniyet Amirliğine Tahsis 
edilmiĢtir) 

Ġl Tüzel 
KiĢiliği 

570,00 

TOPLAM : 77.574,46 

   Tablo 5 Ġl Özel Ġdaresine Ait Diğer Gayrimenkuller 
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S.No ĠLÇESĠ YERĠ DURUMU  m
2 

1 MERKEZ 

Maket Ev 

Beyazıt Camii 

Külliyesi 

TeĢhir Salonu 

Vakıflar Tokat Bölge Müdürlüğünden 1915 

Modeli Amasyamsının teĢhir edilmesi amacıyla 

tahsis edilen Beyazıt Külliyesindeki ofis.  2009 yılı 

aylık kirası 175,00 TL olarak belirlenmiĢtir. 

110,00 

2 MERKEZ 

Rahtuvan Mehmet 

PaĢa Vakfına Ait 

TaĢhan  

Merkez Dere 

Kocacık 

Vakıflar ġube Müdürlüğünden 28 yıllığına Ġlk Üç 

yılığı aylık 1.500,00-TL Birinci 5 Yıl Aylık Kirası 

2.500,00-TL. Ġkinci 5 Yıl Aylık Kirası 4.000,00-

TL. Üçüncü 5 Yıl Aylık Kirası 6.000,00-TL. 

Dördüncü 5 Yıl Aylık Kirası 15.000,00-TL. 

BeĢinci 5 Yıl Kirası 20.000,00-TL.Olarak 

KiralanmıĢtır. 

2.062,31 

3 MERKEZ 

Yöresel El 

Sanatları 

Sergi Salonu 

Vakıflar Tokat Bölge Müdürlüğünden Amasya Ġli 

Yöresel El Sanatlarının sergilenmesi Halk Eğitim 

Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda 2008 yılı 

aylık kirası 85,00 TL olarak belirlenerek 

kiralanmıĢtır. 

789,90 

TOPLAM : 2.962,21 

Tablo 6 Ġl Özel Ġdaresine Tahsisli Yerler 

 

II. TaĢıt ve ĠĢ makineleri 

 

Ġdarenin makine parkında 136 adet araç bulunmakta olup, bunların birçoğu 10 yılın üzeri 

yaĢtadır. Tamir ve bakım maliyetlerinin düĢürülmesi ve köye yönelik hizmetlerin etkili ve 

verimli bir Ģekilde sunulabilmesi için makine parkında yer alan araçların yaslarının düĢürülmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle 2011 yılında gerekli araçların  alımı planlanmıĢtır. 
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Makine Park 

Durumu 

Ana ĠĢ 

Makinaları 
Yardımcı Araçlar Diğer Araçlar Toplam 

62 36 38 136 

Tablo 7 Araç Dağılımı  

 

 

Makine Cinsi Adedi 

A
n

a
 Ġ

Ģ 
M

a
k

in
a
la

rı
 

Dozer 4 

Greyder 15 

Damperli Kamyon 20 

Servis Kamyonu 4 

Yükleyici 8 

Ekskavatör 3 

Kazıcı-Yükleyici 1 

Silindir 3 

Kompresör 4 

Toplam: 62 

B
in

ek
 v

e 
Y

a
rd

ım
cı

 A
ra

çl
a
r
 Taksi-Arazi Binek 6 

Pick-up 10 

Minibüs 5 

Otobüs 2 

Traktör 1 

Treyler Çekici 3 

Vagondiril (Delici) 1 

Asfalt Distribütörü 3 

Arazöz 2 

Akaryakıt Tankeri 2 

Konkasör 1 

Toplam: 36 

D
iğ

er
le

ri
 

Kamptreyler 21 

Semi Treyler + Kasalı Treyler 5 

Forklift + Mobil Vinç 2 

Roley Tank (Çekilir Tip) 1 

Seyyar Kaynak Makinesı 3 

Jeneratör 6 

Toplam: 38 

Genel Toplam: 136 
Tablo 8 Araç Cinsine Göre Dağılım 

 

III. BiliĢim Sistemi ve Teknolojik Malzeme Dağılımı 

 

Amasya Ġl Özel Ġdaresinin tüm birimleri yeterli bilgisayar ve teknik donanıma sahip hale 

getirilmiĢ, internet bağlantısı yaygınlaĢtırılarak hizmetlerimizin daha hızlı icrası ile Ģeffaflık ve 

katılımcılık ilkesine uygun hizmet verilmesi için çalıĢmalar yapılmıĢtır.  

 

ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından baĢlatılan ve yazıĢmaların daha hızlı ve etkin olmasını sağlayan ve 

büyük ölçüde tasarrufa neden olan e-devlet uygulamasına geçilmiĢtir. 
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Genel Sekreterliğimize ait internet sitesi kurularak vatandaĢlarımızın yapılan faaliyetlerden 

kolayca haberdar olmaları sağlanmıĢtır. Ayrıca yürütülen faaliyetlerle ilgili önerilerin, 

Ģikâyetlerin iletilebileceği özel bir bölüm oluĢturulmuĢtur. 

 

 

 

Teknolojik Malzemenin Cinsi Sayısı 

Masaüstü bilgisayar 142 

Notebook 15 

Yazıcı 70 

Tarayıcı 12 

Kesintisiz güç kaynağı 2 

Fotokopi makinesi  5 

Switch sistem  5 

Kablosuz network 2 

Server sistem 4 

Modem 5 

Tablo 9 Teknolojik Malzeme Dağılımı 
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Grafik 1 Teknolojik Malzeme Dağılımı 
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D. ĠNSAN KAYNAKLARI  

 

20/10/2010 tarihi itibarı ile Amasya Ġl Özel Ġdaresi bünyesinde toplam 489 çalıĢan mevcuttur. Bu 

personelin ayrıntılı dağılımı aĢağıda verilmiĢtir. 

I. ÇalıĢma ġekline Göre Personel Dağılımı  

Personel Sınıfı Personel Sayısı  

Memur (657 Sayılı Kanuna Göre) 87 

ĠĢçi (4857 Sayılı Kanuna Göre) 386 

SözleĢmeli 16 

Geçici Personel  0 

Toplam ÇalıĢan Mevcudu: 489 

Tablo 10 Personel Sınıfına Göre Dağılım 

ÇALIġMA ġEKLĠNE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

87; 18%
16; 3% 0; 0%

386; 79%

Memur

ĠĢçi

SözleĢmeli

Geçici Görevli

 
Grafik 2 ÇalıĢma ġekline Göre Personel Dağılımı 

 

ÇalıĢma Pozisyonuna Göre Personel Durumu 

Pozisyonlar Personel Sayısı 

T
ek

n
ik

 

H
iz

m
et

le
r 

Mühendis 17 

Tekniker 13 

Diğerleri 3 

Toplam 33 

Genel Ġdari Hizmetler 45 

Avukatlık Hizmetleri (Avukat) 1 

Sağlık Hizmetleri 2 

Yardımcı Hizmetler 6 

SözleĢmeli Personel 16 

657 Sayılı Personel Toplamı: 87 

ĠĢçi Personel Toplamı: 386 

Genel Toplam 489 

Tablo 11 ÇalıĢma Pozisyonuna Göre Dağılım 
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II. Öğrenim Durumuna Göre Memur Personel Dağılımı 

Öğrenim Durumuna Göre Memur Personel Dağılımı 

Bitirdiği Okul Personel Sayısı 

Ġlkokul 1 

Ortaokul 5 

Lise  29 

Yüksek Okul 25 

Lisans 25 

Lisansüstü 2 

Doktora 0 

Toplam: 87 

Tablo 12 Öğrenim Durumuna Göre Memur Personelin Dağılımı 

 

 

 

1

5

29

25 25

2

0

5

10

15

20

25

30

Ġlkokul Ortaokul Lise Yüksek Okul Lisans Lisansüstü
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Adet

 
Grafik 3 Öğrenim Durumuna Göre Memur Personelin Dağılımı 

 

III. ĠĢ Yeri Emeklilik Kıdemine Göre Memur Personel Dağılımı 

 

ĠĢ Yeri Emeklilik Kıdemine Göre Memur Personel Dağılımı 

Yıl Aralığı Personel Sayısı 

0 – 5 8 

6 – 10 8 

11 – 15 9 

16 – 20 27 

21 – 25 18 

26 – 30 13 

31 – 35 4 

36 – 40 0 

Toplam 87 

Tablo 13 Hizmet Süresine Göre Memur Personelin Dağılımı 
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IV. YaĢ Durumuna Göre Memur Personel Dağılımı 

 

YaĢ Durumuna Göre Memur Personel Dağılımı 

Yıl Aralığı Personel Sayısı 

25 – 30 13 

31 – 35 9 

36 – 40 13 

41 – 45 18 

46 – 50 20 

51 – 55 12 

56 – 60 2 

61 – 65 0 

Toplam 87 

Tablo 14 YaĢ Durumuna Göre Memur Personelin Dağılımı 

 

 

 

YAġ DURUMUNA GÖRE MEMUR PERSONELĠN DAĞILIMI

18; 19%
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Grafik 4 YaĢ Durumuna Göre Memur Personelin Dağılımı 

 

 

V. Öğrenim Durumuna Göre ĠĢçi Personel Dağılımı 

 

Öğrenim Durumuna Göre ĠĢçi Personel Dağılımı 

Bitirdiği Okul Personel Sayısı 

Ġlkokul 232 

Ortaokul 59 

Lise  82 

Yüksek Okul 13 

Toplam: 386 

Tablo 15 Öğrenim Durumuna Göre ĠĢçi Personelin Dağılımı 
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Grafik 5 Öğrenim Durumuna Göre ĠĢçi Personelin Dağılımı 

 

VI. ĠĢ Yeri Emeklilik Hizmet Durumu  Personel Dağılımı 

ĠĢ Yeri Emeklilik Kıdemine Göre ĠĢçi Personel Dağılımı 

Yıl Aralığı Personel Sayısı 

0 – 5 1 

6 – 10 2 

11 – 15 17 

16 – 20 26 

21 – 25 119 

26 – 30 121 

31 – 35 79 

36 – 40 17 

40 yıl üstü 4 

Toplam 386 

Tablo 16 Hizmet Süresine Göre ĠĢçi Personelin Dağılımı 

 

VII. YaĢ Durumuna Göre ĠĢçi Personel Dağılımı 

YaĢ Durumuna Göre ĠĢçi Personel Dağılımı 

Yıl Aralığı Personel Sayısı 

25 – 30 3 

31 – 35 9 

36 – 40 32 

41 – 45 105 

46 – 50 112 

51 – 55 90 

56 – 60 30 

61 – 65 5 

Toplam 386 

Tablo 17 YaĢ Durumuna Göre ĠĢçi Personelin Dağılımı 
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YAġ DURUMUNA GÖRE ĠġÇĠ PERSONELĠN DAĞILIMI
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Grafik 6 YaĢ Durumuna Göre ĠĢçi Personelin Dağılımı 
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II. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 

 

A. TEMEL POLĠTĠKA VE ÖNCELĠKLER  

 

Kurumdaki orta ve üst yöneticilerin yöneticilik ve liderlik yetkinliklerini; insan kaynağının 

yetkinliklerini geliĢtirmeye yönelik sistemli eğitimler verilecek ve stratejik planlama 

sürecinin sonraki dönemlerde de sağlıklı ve etkin bir Ģekilde hazırlanmasını ve 

uygulanmasını sağlamaya yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. 

 

Ġl Özel Ġdaresinin yaptığı çalıĢmalardan medya yoluyla tüm kesimlerin bilgilendirilmesi 

sağlanacaktır. 

 

Kurumumuz yatırım hizmetlerinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için gerekli iĢ makineleri 

alınacak; ekonomik ömrünü tamamlamıĢ iĢ makineleri servis dıĢı tutularak makine 

parkının iĢlerliği sağlanacaktır.   

 

Kurumun gelir girdilerinin artırılmasına yönelik olarak taĢınır ve taĢınmaz malların çeĢitli 

yollarla (kira, satıĢ, amme hizmeti vb.) değerlendirilecek ve gelirler artırılacaktır. 

 

Planlı ve plansız alanlarda, imar ve kentsel iyileĢtirme açısından ihtiyaç duyulan öncelikli 

alt yapı eksiklikleri tamamlanacaktır. 

 

Kırsal kesimdeki yaĢam kalitesinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla, kanalizasyon, doğal 

arıtma ve içme suyu sorunlarını gidermeye yönelik altyapı hizmetleri sunulacaktır. 

 

Kırsal kesimde yaĢayan vatandaĢlarımızın ürün alternatiflerini arttırmak, pazar 

imkanlarını geliĢtirmek ve neticede refah düzeyini yükselterek, köyden kente göç oranını 

azaltmak için çalıĢmalar yapılacaktır.  

 

Yoldan kaynaklanabilecek kusurların azaltılması için ihtiyaç duyulan yerlerde ulaĢım 

standardı yüksek yeni yollar yapılacak, mevcut yolların standardı yükseltilerek ihtiyaç 

duyulan gerekli alt yapılar tamamlanacaktır. 

 

Ġlköğretimde nitelik ve nicelik ile ilgili sorunları çözmek için altyapı, insan kaynakları, 

rehberlik ve hizmet içi eğitim alanlarında yürütülen çalıĢmalara destek sağlanacak. 

 

Kültür varlıklarını açığa çıkarmak, varlık ve değerlerini koruyarak sürdürülebilirliklerini 

sağlama amacına destek sağlanacaktır. 

 

Kültür ve turizm varlıklarımızın tanınması ve bu sayede daha çok ziyaretçinin ilimizi 

ziyaret etmesi için bütün alternatif tanıtım imkanları kullanılarak ulusal ve uluslararası 

alanda tanıtım çalıĢmaları yapılarak Amasya Turizmi markalaĢtırılacaktır. 

 

Kültür ve turizm varlıklarımızın korunması ve tanıtılması adına halkta ve turizm 

iĢletmelerine yönelik eğitim programları düzenlenerek kültürel miras bilinci oluĢturulması 

ve kentin turizme hazır olması sağlanacaktır. 

 

Çiftçilerin tarımsal üretim konusunda bilinçlendirilmesi ve bu sayede tarımın 

sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çiftçilere yönelik eğitim, yayım ve teĢvik 

çalıĢmalarına hız verilecektir. 
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Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası rekabet koĢulları ve tarım politikalarını esas alarak; 

Planlı ve sertifikalı üretim modelinin benimsenmesi, pazar ve pazarlama altyapısının 

güçlendirilmesi, yerli ve yabancı özel sektör yatırımlarının ilimizde tarıma bağlı sanayi 

yatırımları gerçekleĢtirmesi için özendirici tedbirlerin alınması ve ilimize özgü tarımsal 

ürünlerde markalar oluĢturulması amacıyla iĢletmelerin ve tarımsal ürünlerin rekabet 

güçleri artırılacaktır. 

 

2014 yılına kadar, ihracata uygun nitelikte meyvecilik üretimini artırmaya dönük 

projelerle, toplam üretim içerisindeki kiraz üretimi % 20’den % 40’a, elma üretimi % 

5’ten % 20’ye çıkartılması, pazar değeri yüksek armut üretimini geliĢtirme projesi 

kapsamında, 2010–2014 yıllarında 100 dekar yarı bodur misket elması bahçesi tesisi, 100 

dekar yarı bodur armut bahçesi tesisi ve 600 dekar bodur ve yarı bodur kiraz bahçesi; 2010 

ve 2011 yıllarında 50'Ģer dekar nektarin bahçesi tesis edilecektir. 

 

Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye dayalı, gıda güvenliğinin ve gıda güvencesinin 

sağlandığı, insan sağlığını tehdite eden hayvan hastalıklarının kontrol altına alındığı, 

çevreye duyarlı bir üretim altyapısının oluĢturulması. 

 

Sağlık hizmetlerini her kesime modern ve kaliteli bir Ģekilde sunabilmek için Ġhtiyacı olan 

sağlık evleri ve toplum sağlığı merkezlerinin bakım onarımı yapılacaktır. 

 

Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin kalitesi artırılacak, sağlık hizmetlerinin büyük oranda 

birinci basamakta gerçekleĢtirilmesini sağlamak amacıyla, bu sağlık kuruluĢlarının alt 

yapısı ve insan kaynakları güçlendirilecektir. Ayrıca Acil Sağlık Hizmetlerinde kalite 

arttırılarak acil vakaya ulaĢma seviyesi istenilen düzeye çıkarılacaktır. 

 

Koruyucu sağlık hizmetlerinde kalite arttırılacak ve KKKA hastalığına ve olası Ġnfluenza 

salgınına hazırlıklı olunacaktır. 

 

Sportif faaliyet ortamlarının oluĢturulması ve geliĢtirilmesi amacıyla, il ve ilçe 

merkezlerinde alt yapı tesislerinin verimli bir Ģekilde iĢlemesi sağlanacaktır. 

 

Doğal afet (deprem, su baskını vb.) durumlarında ve olağanüstü durumlarda halkın can ve 

mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbir ve müdahale mekanizmaları 

kurulacaktır. 

 

Gelirleri ve/veya sermaye birikimleri yetersiz küçük giriĢimcilerin ve dezavantajlı 

grupların; mesleki, sanatsal birikimlerini ve yeteneklerini gelirlerini arttırıcı faaliyetlere 

kanalize etmek amacıyla mikro kredilerle desteklenmesi sağlanacak ve iĢsizliğin azalmasına 

katkıda bulunulacaktır.  
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B. AMAÇ VE HEDEFLER  

 

I. Misyonumuz 

 

Özel Ġdare Yasası kapsamında Amasya Ġlinin ağırlıklı olarak kırsal alanında ulaĢım, tarım, içme 

suyu ile kır ve kentteki eğitim, sağlık, gençlik ve spor, sivil savunma, kültür ve turizm alanları 

baĢta olmak üzere, alt ve üst yapı hizmetlerini sunmak, yerleĢim yerleri arasındaki geliĢmiĢlik 

farklarını azaltarak ilin kalkınmasına çalıĢmak ve refah düzeyini yükseltmektir. 

 

II. Vizyonumuz 

 

Amasya Ġlinin rekabetçi vizyonunu gerçekleĢtirmenin bilincinde olarak tüm hizmetlerini ilin 

kırsal ve kentsel kalkınması ekseninde en yüksek katkıyı sağlayacak Ģekilde sunan, sürekli 

geliĢerek Ġl Özel Ġdareleri içerisinde saygın bir yer edinmiĢ bir il Özel Ġdaresi olmaktır. 

 

III. Temel Ġlkelerimiz 

 

 Katılımcılığı sağlayarak 

 ġeffaf ve adil 

 Ġhtiyaçlara duyarlı, vatandaĢ memnuniyetini esas alan, 

 Kaynak israfını önleyerek 

 Hızlı, etkin ve verimli bir Ģekilde hizmet sunmaktır. 
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IV. Stratejik Amaç ve Hedefler 

 

KURUMSAL YAPI 

 

Stratejik Amaç 1. Kurumdaki orta ve üst yöneticilerin yöneticilik ve liderlik 

yetkinliklerini; insan kaynağının yetkinliklerini 

geliĢtirmeye yönelik sistemli eğitimler verilecek ve 

stratejik planlama sürecinin sonraki dönemlerde de 

sağlıklı ve etkin bir Ģekilde hazırlanmasını ve 

uygulanmasını sağlamaya yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. 

 

Hedef 1.1. Kurumda çalıĢan tüm yöneticiler yılda 72 saat yönetim ve 

liderlik eğitimine ve personel ise kurum içindeki deneyimli 

yöneticilerce yılda en az 30 saat mesleki ve teknik eğitime 

tabi tutulacaktır. 

 

 

Hedef 1.2. 

 

Kurum içerisinde Stratejik planlamadan sorumlu olan Plan 

Proje Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü rehberliğinde faaliyet 

gösterecek bir "2010-2014 stratejik planı" stratejik 

planlama kurulu oluĢturularak yöneticiler ve personel ile 

yılda en az 12 saat stratejik planlama ve stratejik yönetim 

hususunda bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.  

 

Stratejik Amaç 2. Ġl Özel Ġdaresinin yaptığı çalıĢmalardan medya yoluyla 

tüm kesimlerin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

Hedef 2.1. Her yıl düzenli olarak kuruma yönelik haberlerin medyada 

yayınlanması sağlanacaktır. 

Stratejik Amaç 3. Kurumumuz yatırım hizmetlerinin sağlıklı olarak 

yürütülebilmesi için gerekli iĢ makineleri alınacak veya 

kiralama yoluna gidilecek; ekonomik ömrünü tamamlamıĢ 

iĢ makineleri servis dıĢı tutularak makine parkının iĢlerliği 

sağlanacaktır.   

Hedef 3.1. Kurumumuz yatırım hizmetlerinin sağlıklı olarak 

yürütülebilmesi için gerekli iĢ makineleri alınacak veya 

ihtiyaca bağlı olarak kiralama yoluna gidilecek; ekonomik 

ömrünü tamamlamıĢ iĢ makineleri servis dıĢı tutularak 

makine parkının iĢlerliği sağlanacaktır.   

 

 

RUHSAT VE DENETĠM 

 

STRATEJĠK AMAÇ 1. 

 

Kurumun gelir girdilerinin artırılmasına yönelik olarak 

taĢınır ve taĢınmaz malların çeĢitli yollarla (kira, satıĢ, 

amme hizmeti vb.) değerlendirilecek ve gelirler 

artırılacaktır. 

 

Hedef 1.1. 

 

Gayrisıhhi müesseselerin ve sıhhi müesseselerin 

denetimleri aylık periyotlarla, düzenli olarak yapılacaktır. 

Hedef 1.2. 

 

2014 yılı sonuna kadar tahakkuka bağlı ve bağlı olmayan 

gelirlerde tahakkuk ve tahsilat çabaları geliĢtirilerek 

kurumun gelirleri yıllık % 5 olmak üzere 5 yılda toplam % 

25 oranında artırılacaktır. 
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ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME  

 

STRATEJĠK AMAÇ 1. Planlı ve plansız alanlarda, imar ve kentsel iyileĢtirme 

açısından ihtiyaç duyulan öncelikli alt yapı eksiklikleri 

tamamlanacaktır. 

Hedef 1.1. 2011 yılı sonuna kadar 1 adet alt ölçekli çevre düzeni planı 

hazırlanacaktır. 

Hedef 1.2. 2011 yılına kadar 306 adet köy ve köy bağlısının köy 

yerleĢik alan sınır tespiti yapılacaktır. Böylece ilimizde 

yerleĢik alan sınır tespiti olmayan köy ve köy bağlısı 

kalmayacaktır. 

Hedef 1.3. 2011 yılı sonuna kadar köy yerleĢim ve tarımsal amaçlı tip 

yapı projesi sayısı %100 oranında artırılacaktır. 

 

 

KANALĠZASYON VE ĠÇME SUYU 

 

 

Stratejik Amaç 1. 

Kırsal kesimdeki yaĢam kalitesinin yükseltilmesini 

sağlamak amacıyla, kanalizasyon, doğal arıtma ve içme 

suyu sorunlarını gidermeye yönelik altyapı hizmetleri 

sunulacaktır. 

 

Hedef 1.1. 

 

 

Kanalizasyon tesisi olmayan yerleĢim yerlerinde 

kanalizasyon Ģebekesi ve fosseptik yapılacak, tesislerin 

daha verimli kullanımın sağlanması için Ġkmal ve 

yenileme, bakım ve onarım çalıĢmaları yürütülecektir. 

 

Hedef 1.2. 

 

 

 

Ġl merkezine ve ilçelere bağlı 1 köyde evsel atıkların 

çevreyi kirletmesini engellemeye yönelik doğal arıtma 

tesisleri kurulacaktır. Tesisten verim alınması 

durumunda ihtiyacı olan köylerde uygulamaya 

geçilecektir. 

 

Hedef 1.3. 

 

 

Ġçmesuyu ihtiyacı olan köy veya bağlılarının sağlıklı ve 

yeterli içme suyuna kavuĢturulması ve ikmal-yenileme 

gereken yerlerde ikmal-yenileme projesinin hayata 

geçirilmesi sağlanacaktır. 

 

 

SULAMA 

 

STRATEJĠK AMAÇ 1. 

 

Kırsal kesimde yaĢayan vatandaĢlarımızın ürün 

alternatiflerini arttırmak, pazar imkanlarını geliĢtirmek ve 

neticede refah düzeyini yükselterek, köyden kente göç 

oranını azaltmak için çalıĢmalar yapılacaktır.  

Hedef 1.1. 

 

 

 

2014 yılı sonuna kadar Amasya ilindeki toplam 

sulanabilecek 19.860 Ha arazinin 6.550 Ha alanı toplam 

64 adet SST projesi ile sulamaya kavuĢturulacaktır.  

 

Hedef 1.2. 

 

 

 

2014 yılı sonuna kadar 4 adet hayvan içme suyu göleti 

yapılarak meralarda toplam 2000 hayvana içme suyu 

imkanı sağlanacaktır.   
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KÖYYOLLARI 

 

Stratejik Amaç 1. 

 

Yoldan kaynaklanabilecek kusurların azaltılması için 

ihtiyaç duyulan yerlerde ulaĢım standardı yüksek yeni 

yollar yapılacak, mevcut yolların standardı yükseltilerek 

ihtiyaç duyulan gerekli alt yapılar tamamlanacaktır. 

 

Hedef 1.1. 2014 Yılına kadar, Amasya il merkezi ve ilçelerdeki 

mevcut stabilize köy yollarından sathi asfalt kaplama 

yapımına uygun olan tüm köylerin sathi asfalt kaplaması 

yapılacak ve 1529 km mevcut asfalt kaplama yolun 280 

km'sinin 2. kat asfaltı yapılarak asfalt kaplaması 

yenilenecektir. Yol güvenliği için hazırlanan plan 

doğrultusunda trafik iĢaretlemesi yapılacaktır  

Hedef 1.2. 2014 Yılına kadar, 1. derecede öncelikli yol ağında 

bulunan yolların stabilize kaplaması yapılacak ihtiyaç 

duyulan yerlere sanat yapıları ve köprüler inĢaa 

edilecektir. 

 

 

EĞĠTĠM (ĠLKÖĞRETĠM) 

 

STRATEJĠK AMAÇ  Ġlköğretimde nitelik ve nicelik ile ilgili sorunları çözmek 

için altyapı, insan kaynakları, rehberlik ve hizmet içi 

eğitim alanlarında yürütülen çalıĢmalara destek 

sağlanacak. 

 

Hedef 1.1. 

 

 

 

Okullar arasındaki nitelik farklılıklarını gidermeye yönelik 

olarak Bakanlık payı ile birlikte ilköğretim okullarının fiziki 

durumları geliĢtirilecek ve yıpranan binaların onarımları 

sağlanacaktır. 

 

Hedef 1.2. 

 

 

 

Ġlköğretimde nitelikli bir eğitim gerçekleĢtirmek için 

derslik baĢına düĢen öğrenci sayısı düĢürülecek ve ikili 

öğretim yapan ilköğretim okullarının tamamında tekli 

eğitime geçilmesi çalıĢmalarına destek sağlanacaktır. 

 

 

 

KÜLTÜR VE TURĠZM 

 

STRATEJĠK AMAÇ 1. Kültür varlıklarını açığa çıkarmak, varlık ve değerlerini 

koruyarak sürdürülebilirliklerini sağlama amacına destek 

sağlanacaktır. 

 

Hedef 1.3. Tarihi değerlerin Restorasyon ve turizme kazandırılma 

çalıĢmaları gerçekleĢtirilecektir. 

STRATEJĠK AMAÇ 2. 

 

Kültür ve turizm varlıklarımızın tanınması ve bu sayede 

daha çok ziyaretçinin ilimizi ziyaret etmesi için bütün 

alternatif tanıtım imkanları kullanılarak ulusal ve 

uluslararası alanda tanıtım çalıĢmaları yapılarak Amasya 

Turizmi markalaĢtırılacaktır. 

Hedef 2.3. Amasya ilinin kültürel geçmiĢi üzerine geniĢ bir bilgi 

kaynağı oluĢturmaya yönelik yayın ve tanıtım materyalleri 

hazırlanacak ve Ġldeki kültür-turizm potansiyellerinin 

geliĢtirilmesi amacıyla tanıtım faaliyetleri 

gerçekleĢtirilecektir. 
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TARIM 

 

STRATEJĠK AMAÇ 1 

 

Çiftçilerin tarımsal üretim konusunda bilinçlendirilmesi ve 

bu sayede tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanması 

amacıyla çiftçilere yönelik eğitim, yayım ve teĢvik 

çalıĢmalarına hız verilecektir. 

Hedef 1.1 

 

 

Her yıl 1 adet Kiraz YetiĢtiriciliğini TeĢvik YarıĢması 

düzenlenecektir. 

Hedef 1.2 

 

 

Çiftçilerin tarımsal geliĢmeleri izleyerek, iĢletmelerinde 

uygulamaları sağlanacaktır. 

Hedef 1.3 

 

 

Ġyi Tarım Uygulamaları Eğitimi Projesi'nin uygulanması 

ilimizde 2015 yılında Ġyi Tarım Uygulamaları ile üretim 

yapılan sebze alanlarının %20'ye; meyce alanlarının ise 

%10'a çıkartılması sağlanacaktır. 

STRATEJĠK AMAÇ 2 

Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası rekabet koĢulları ve 

tarım politikalarını esas alarak; Planlı ve sertifikalı üretim 

modelinin benimsenmesi, pazar ve pazarlama altyapısının 

güçlendirilmesi, yerli ve yabancı özel sektör yatırımlarının 

ilimizde tarıma bağlı sanayi yatırımları gerçekleĢtirmesi 

için özendirici tedbirlerin alınması ve ilimize özgü tarımsal 

ürünlerde markalar oluĢturulması amacıyla iĢletmelerin ve 

tarımsal ürünlerin rekabet güçleri artırılacaktır. 

Hedef 2.1 

 

 

Hayvancılığın girdi maliyetlerinden olan beslenme 

girdilerinin ucuzlatılması amacıyla, yem bitkilerinin tarla 

bitkileri içindeki payı % 6’dan (12.272 hektar) % 12 

seviyesine yükseltilmesi projesi ve hayvancılığın 

desteklenmesine dair kararname kapsamındaki 

desteklemeler dahil 2014 yılına kadar 12.000 ha yem 

bitkisi ekilmesi projesine destek verilecektir. 

 

Hedef 2.2 

 

2014 yılına kadar, ihracata uygun nitelikte meyvecilik 

üretimini artırmaya dönük projelerle, toplam üretim 

içerisindeki kiraz üretimi % 20’den % 40’a, elma üretimi 

% 5’ten % 20’ye çıkartılması, pazar değeri yüksek armut 

üretimini geliĢtirme projesi kapsamında, 2010–2014 

yıllarında 100 dekar yarı bodur misket elması bahçesi 

tesisi, 100 dekar yarı bodur armut bahçesi tesisi ve 600 

dekar bodur ve yarı bodur kiraz bahçesi; 2010 ve 2011 

yıllarında 50'Ģer dekar nektarin bahçesi kullanılacak fidan 

maliyetinin yarısının Ġ.Ö.Ġ. kaynaklarıyla temin edilmesi 

ile tesis edilecektir. 

 

Hedef 2.3 Ġhracata uygun nitelikte meyvecilik üretimini artırmaya 

dönük projelerle, ilimizde en son teknolojilerle ve pazar 

değeri yüksek çeĢitlerle tam bodur elma bahçesi tesisi, 

damlama sulama sistemi ile beraber kurulacaktır. 

 

Hedef 2.4 Gerek iç pazar istekleri doğrultusunda gerekse ihracata 

uygun alternatif meyve üretimini geliĢtirmek amacıyla 

iĢletmelerden gelen talepler doğrultusunda Ġnnap, Ceviz, 

Dut, Badem ve Geç erik çeĢitleriyle kapama meyve 

bahçeleri kurulacaktır. 

 

Hedef 2.5 Son yıllarda kaybolmaya yüz tutmuĢ olan “Merzifon 

karası” çeĢidinin yeniden yetiĢtirilmesi, geliĢtirilmesi ve 

gen kaynaklarının korunması amacıyla Merzifon ilçesinde 
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2010 yılı içerisinde 100 dekar kapama üzüm bağları 

kurularak toplam bağ alanı 700 dekara çıkartılması projesi 

kapsamında, 2010 yılı içerisinde 30 dekar yüksek sistem 

bağ tesisi kurularak bu miktar her yıl % 20 oranında 

artırılacaktır. 

 

Hedef 2.6 Bağcılığın geliĢtirilmesi amacıyla yüksek sistem bağcılık 

projelerinin desteklenerek, ilimizde üzüm yetiĢtiriciliğinin 

ekonomik katkısı artırılacaktır. 

 

Hedef 2.7 Öncelikli Rusya pazarı dikkate alınarak yaĢ sebze ve 

meyve ihracat üretim planlaması ve alt yapısının 

güçlendirilmesine yönelik çalıĢmalara öncelik verilecektir. 

 

Hedef 2.8 Tarımsal alanlara zarar veren yaban domuzu zararlısı ile 

mücadele edilecektir. 

 

STRATEJĠK AMAÇ 3 

Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye dayalı, gıda 

güvenliğinin ve gıda güvencesinin sağlandığı, insan 

sağlığını tehdite eden hayvan hastalıklarının kontrol altına 

alındığı, çevreye duyarlı bir üretim altyapısının 

oluĢturulması. 

Hedef 3.1 5 yıllık perspektifte, tüm üreticiler hastalık ve zararlılarla 

mücadele konusunda bilgilendirilmek suretiyle, ilimizde 

görülen bitkisel hastalık ve zararlarında kullanılan zirai 

mücadele ilaçlarının tekerrür sayısı % 30 azaltılacaktır.  

 

Hedef 3.2 Ġlde oluĢabilecek ve insan sağlığını tehdit eder nitelikteki 

potansiyel hayvan hastalıklarının (KuĢ Gribi ve Kırım 

Kongo Kanamalı AteĢi vb.) mücadelesi için yeterli alet- 

ekipman, temin edilecektir. 

 

Hedef 3.3 Bitkisel hastalık ve zararlılarla etkili mücadele etmek 

amacıyla sürdürülebilir tarım anlayıĢı içinde gerekli 

tedbirler alınacaktır. 

 

 

 

SAĞLIK 

 

STRATEJĠK AMAÇ 2. 

 

 

 

Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin kalitesi artırılacak, sağlık 

hizmetlerinin büyük oranda birinci basamakta 

gerçekleĢtirilmesini sağlamak amacıyla, bu sağlık 

kuruluĢlarının alt yapısı ve insan kaynakları 

güçlendirilecektir. Ayrıca Acil Sağlık Hizmetlerinde kalite 

arttırılarak acil vakaya ulaĢma seviyesi istenilen düzeye 

çıkarılacaktır. 

 

 

Hedef 2.1 

 

112 Acil Servis hizmetinde görevli ambulansların sürekli 

kullanımda olduğundan bakım ve onarımları yapılacaktır.  

 

 

Hedef 2.2 

 

Sağlık kuruluĢlarının hizmet altyapısı kuvvetlendirilerek 

ve kuruluĢlar modern bir görüntüye kavuĢturularak 

hastaların % 70’nin birinci basamak sağlık kuruluĢlarında 

tedavi edilmesi sağlanacaktır. 
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STRATEJĠK AMAÇ 3. 

 

 

 

Koruyucu sağlık hizmetlerinde kalite arttırılacak ve KKKA 

hastalığına ve olası Ġnfluenza salgınına hazırlıklı 

olunacaktır. 

 

Hedef 3.1 2010-2014 yılları arasında KKKA hastalığına maruz 

kalanların sayısı en aza indirilecektir. 

 

Hedef 3.2 2010–2014 yılları arasında olası Ġnfluenza salgınına 

hazırlıklı olunacaktır. 

 

 

 

GENÇLĠK VE SPOR 

 

 

STRATEJĠK AMAÇ 1. 

 

Sportif faaliyet ortamlarının oluĢturulması ve 

geliĢtirilmesi amacıyla, il ve ilçe merkezlerinde alt yapı 

tesislerinin verimli bir Ģekilde iĢlemesi sağlanacaktır. 

Hedef 1.1. 

 

 

Amasya merkez ve ilçelerinde ihtiyacı olan tesislerin 

bakım-onarımları gerçekleĢtirilecektir. 

 

 

GÜVENLĠK 

 

 

STRATEJĠK AMAÇ 1. 

 

Doğal afet (deprem, su baskını vb.) durumlarında ve 

olağanüstü durumlarda halkın can ve mal güvenliğinin 

sağlanması amacıyla gerekli tedbir ve müdahale 

mekanizmaları kurulacaktır. 

Hedef 1.1. 

 

 

 

Her yıl okullarda öğretmen ve öğrenciler ile Mahalle 

Toplum Afet Gönüllüleri (TAG), Cadde ve Sokak 

Kılavuzları, Sivil Toplum Örgütleri, Kamu Kurum 

KuruluĢları Ġle Özel Sektör KuruluĢları personellerinin 

deprem öncesi, deprem sırasında, sonrasında ve diğer 

doğal afetler sırasında ortaya çıkabilecek can ve mal kaybı 

konusunda alınacak önlemleri öğretmek suretiyle, toplum 

destekli güvenlik uygulamalarının etki alanı 2014 yılına 

kadar % 60 düzeyinde geniĢletilecektir 

Hedef 1.2. 

 

 

 

Afet yönetim merkezi kurulacak, afet yönetim merkezi için 

ihtiyaç duyulan araç ve gereçler temin edilecek ve 

bölgedeki 9 ilin arama ve kurtarma ekipleriyle örnek afet 

tatbikatı gerçekleĢtirilecektir. 

 

 

MĠKRO KREDĠ 

 

STRATEJĠK AMAÇ 1. 

 

Gelirleri ve/veya sermaye birikimleri yetersiz küçük 

giriĢimcilerin ve dezavantajlı grupların; mesleki, sanatsal 

birikimlerini ve yeteneklerini gelirlerini arttırıcı 

faaliyetlere kanalize etmek amacıyla mikro kredilerle 

desteklenmesi sağlanacak ve iĢsizliğin azalmasına katkıda 

bulunulacaktır.  

 

Hedef 1.1. 

 

 

 

Hedef kitlenin gelirlerini arttırmak ve iĢsizliği azaltmak 

için yöresel potansiyeli bulunan tarım, el sanatları, 

hayvancılık, dokumacılık ve halıcılık gibi alanlardaki 

giriĢimler desteklenecektir. 
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