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SUNUŞ

G ünüm üzde gözlenen hızlı değişim ler, kurum  ve kuruluşları uzun dönem li önlem ler 
alm aya zorlam aktadır. Etkili b ir kam u yönetim i, birbiri ile tutarlılığı sağlanm ış stratejik 
yaklaşım ları artık daha çok gerekli kılm aktadır. Y önetim in görevi: insanları; o rtak  amacı 
başarabilir durum a getirm ek için onların güçlü yanlarını etkili kılm aktır. B aşarı düzeyi, 
yönetim  fikrinin ayrılm az bir parçası olm uştur. İş başarısının sürekli değerlendirilm esi ve 
iyileştirilm esi kaçınılm az hale gelm iştir. Sorunları geçici tedbirlerle zam ana yaym ak değil, 
onlara etkili ve kalıcı çözüm ler üretm ek kam u yönetim inde başarı için şart olm uştur.

K urum  ve kuruluşların başarılarının sürekliliği, hızlı değişm eler karşısında stratejik 
yaklaşım larla sorunlara çözüm  sunabilm ekten geçm ektedir. D iğer yandan, kalite ve 
m ükem m ellik  arayışının arttığı b ir dünyada, vatandaşına hizm et üretim i, verim liliği, etkinliği 
artışı sağlam a görevi bulunan kam u kesim inin stratejik yönetim  kural ve ilkelerinin 
uyarlanm asında dikkat edilm esi gerekli özel boyutlar bulunm aktadır.

K am u yönetim inin yeniden yapılanm asında ileri görüş, vizyon, ufuk sahibi m evcut 
yönetici ve iş görenlerden bu yönde daha fazla yararlanm a anlayışı, katılım cılık  ve uzlaşm a 
ilkeleri ile de tutarlı b ir gereklilik  haline gelm ektedir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi K anunu ile M ahalli İdarelerin  yerinden yönetim de etkinliği 
arttırılm ış olup, İl Özel İdarelerine önem li görevler verilm iştir. B u görevlerin  yerine 
getirilm esinde, planlam a büyük önem  arz etm ektedir. Sivas İlinin gelişim i, sanayileşm esi, tabi 
ve kültürel varlıklarının korunm ası, belirlenen gelişim  vizyonu hedeflerine ulaşabilm ek için 
ileriye dönük belirlenen planlı, kalıcı, gerçekleştirilebilir ve uygulanabilir hedeflerle m üm kün 
olabilecektir.

B u uygulam alar eşliğinde, Sivas İl Özel İdaresinin orta ve uzun vadeli am açlarını, 
tem el ilke ve politikalarını, h edef ve önceliklerini, bunlara u laşm ak için izlenecek yöntem leri 
belirleyen stratejik planı hazırlanm ıştır.

H azırlanan Sivas İl Ö zel İd a re s i S tra te jik  P la n ın ın  Sivas İlim izin ekonom ik, sosyal, 
kültürel vb. kalkınm asına ciddi ve yeterli katkıları olacağı inancıyla geleceğinin doğru ve 
planlı belirlenm esi yolunda atılan önem li b ir adım  olm asını dilerim.

Alim BARUT 
Vali
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K IS A L T M A L A R :

SP: Stratejik Plan

S P Ç G : Stratejik P lan Ç alışm a G rubu 

SPE : Stratejik P lanlam a Ekibi 

İÖ İ: İl Özel İdaresi 

S İÖ İ: Sivas İl Özel İdaresi 

G Z F T : Güçlü, Zayıf, F ırsat ve Tehditler 

D P T : D evlet P lanlam a Teşkilatı 

K İK : K am u İhale K uruluşları 

A P K : A raştırm a Planlam a K urum u 

D İE : D evlet İstatistik Enstitüsü 

ST Ö : Sivil Toplum  Ö rgütü 

ST K : Sivil Toplum  K uruluşları 

G S M H : Gayri Safi M illi H âsıla 

Y P K : Y üksek Planlam a Kurulu
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İ L  Ö Z E L  İ D A R E S İ

S  ¿(m u  f İt  ö je l ^ctc

İl Özel İdarelerinin görev, yetki ve sorum luluklarını belirleyen 3360 sayılı kanun 5302 
sayılı kanunla yeniden düzenlenm iş ve 04.03.2005 tarih  ve 25725 sayılı Resm i G azete’de 
yayım lanarak yürürlüğe girm iştir. Yeni yasa ile K öy H izm etleri Genel M üdürlüğü’nün 
görevleri de İstanbul ve K ocaeli vilayetleri dışında İl Özel İdareleri’ne devredilm iştir.
İl Özel İdaresi;

1- Gençlik ve spor, sağlık, tarım , sanayi ve ticaret, ilin çevre düzeni planı, 
bayındırlık  ve iskân, toprağın korunm ası, erozyonun önlenm esi, sosyal hizm et ve yardım lar, 
yoksullara m ikro kredi verilm esi, çocuk yuvaları ve yetiştirm e yurtları, ilk ve orta öğretim  
kurum larının arsa tem ini, binalarının yapım , bakım , onarım ı ile d iğer ihtiyaçlarının 
karşılanm asına ilişkin hizm etleri il sınırları içinde,

2- İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım  ve kurtarm a, kültür, turizm , 
gençlik ve spor, orm an köylerinin desteklenm esi, ağaçlandırm a, park ve bahçe tesisine ilişkin 
hizm etleri belediye sınırları dışında yapm akla görevli ve yetkili kılınm ıştır.

M İ S Y O N U M U Z  -  V İ Z Y O N U M U Z

1. M is y o n  

S İ Ö İ ’n i n  M is y o n u
Sürekli ilerlem eyi ve gelişm eyi tem el ilke olarak benim seyen çağdaş bir yerel

yönetim cilik  anlayışı içinde; hizm etlerin  belli b ir plan dahilinde ve kaynakların daha etkin ve 

verim li kullanılarak S ivas’ı K Ü L T Ü R  V E  B İL İM  M E R K E Z İ, Ü R E T E N , Y A ŞA M  

K A L İT E S İN İN  A R T T IĞ I, İÇ  A N A D O L U  B Ö L G E S İN İN  C A Z İB E  M E R K E Z İ O L A N , 

Y E Ş İL  B İR  İL  yapm ak, Sivas İl Özel İdaresi’nin m isyonudur.

2 . V iz y o n  

S İ Ö İ ’n i n  V iz y o n u

Sivas’ta  yaşayan insanların çağın gerektirdiği m edeni yaşam  şartlarına kavuştuğu, 
hizm etlerin daha süratli kaliteli ve ekonom ik olarak yerine getirilebildiği, sürekli gelişen ve 
değişen bir yönetim  anlayışı ile kültürel, bilim sel, sosyal ve ekonom ik gelişm esini 
tam am lam ış S ivas’ı, dünyada tanınan, bölgesinde cazibe m erkezi olan bir il yapm ayı 
hedefleyen SİV A S İL  Ö Z E L  İD A R E S İ.
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T em el İ lk e le r, D eğ erle r

a) Stratejik yatırım  planında öngörülen yatırım  ve hizm etlerin belirlenm esinde, 
planlanm asında, uygulanm asında ve denetlenm esinde katılım cılık  ilkesine bağlı kalınacaktır.

b) K am usal yatırım larda m evzuatlara ve tasarru f tedbirlerine uyulacaktır. Y atırım  ve 
hizm etlerin ihale sürecinden teslim  alınm a sürecine kadar olan her kadem esinde m evzuata 
uygunluk aranacak, kam unun ve halkın m enfaatleri göz önünde tutulacaktır.

c) K am usal kaynakların etkin ve verim li kullanılm asına özen gösterilecek, kam usal kaynaklar 
i l’in önceliklerine ve ilçeler arasındaki gelişm işlik  farkının en aza indirilm esi için 
kullanılacaktır.

d) İlçelerin, beldelerin ve köylerin her türlü yatırım  ve hizm et ihtiyacı g iderilm ek suretiyle bu 
alanlarda işsizlik ve göçün önüne geçecek yatırım  ve hizm etlere öncelik verilecektir.

e) K am usal bilgilendirm e yapılarak yatırım  ve hizm etlerde şeffaflık sağlanacaktır. Stratejik 
yatırım  planı ile ilgili tüm  süreçler ve sonuçlar kam u ile paylaşılacaktır.

f) Fiziksel altyapılar çağın gerektirdiği standartlarda ve am aca hizm et edecek şekilde 
projelendirilecek ve uygulanacaktır.

g) İl Özel İdaresi kaynakları ile yalnızca fiziki nitelikli yatırım lar değil, h izm et sunum unun 
kalitesini artıracak yatırım lar da desteklenecektir.

h) N üfusun yoğun olduğu bölgelerde kam usal yatırım lara daha fazla ağırlık verilecektir. 
H izm et ve yatırım  yapılacak alanlardaki nüfus yoğunluğu, üretim  gücü ve potansiyeller 
önem li seçilm e kriteri olacaktır.

ı) K am usal kaynakların kullanılm asında, planlanm asında, uygulanm asında ve 
denetlenm esinde teknoloji kullanım  düzeyi geliştirilecek, bu konuda İl Özel İdaresi ve diğer 
kuruluşlar sürekli desteklenecektir.

j)  Sektörel olarak Sivas İl Özel İdaresi yatırım  ve hizm etlere ilişkin tem el am açlarını ve 
politikalarını belirlem iştir. Sektörel am açlara ve politikalara uygun olm ayan projeler 
desteklenm eyecektir.

T em el P o litik a la rım ız

—  E ğ itim  h izm etle rin d e ; ikili ve taşım alı eğitim in en aza indirilm esi, okul öncesi eğitim in 

yaygınlaştırılm ası, yurt ve pansiyonların  yaygınlaştırılm ası ve iyileştirilm esi, kentsel alanlarda 

sıkışan ve yetersiz hale gelen okulların yeni alanlara taşınm ası, kam pus okul alanlarının 
yaygınlaştırılm ası, eğitim in kalitesini artırıcı ve  İ l’in ülke genelindeki başarı düzeyini 

yükseltecek projeler, eğitim  kurum larının deprem lere dayanıklılığı, okullaşm a oranlarının 

yükseltilm esi, çağın gereklerine uygun yeni okulların  yapılm ası, eğitim de teknoloji kullanım
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düzeyinin yükseltilm esi, eğitim  altyapısının ve kalitesinin yükseltilm esine katkı sağlayacak 

her türlü araştırm a, geliştirm e, uygulam a, araç ve donanım  ihtiyaçları, halka yönelik  m esleki 
bilgi ve becerileri artıracak projeleri,

—  Sağ lık  h izm e tle rin d e ; B irinci basam ak ve koruyucu sağlık hizm etlerinin etkinleştirilm esi, 
bu am açla sağlık ocaklarının artırılm ası, m evcut sağlık ocaklarının fiziki altyapılarının 

iyileştirilm esi ya da yerlerine yenilerinin yapılm ası, tıbbi donanım  yönünden güçlendirilm esi, 

m obil sağlık hizm etlerinin geliştirilm esi, hastanelerin m odernizasyonu, tıbbi cihaz yönünden 

ve araç yönünden güçlendirilm esi, ek bina ya da yeni hastane yapım ı, bunlar ile ilgili proje 

etüt çalışm aları, sağlık hizm etlerini etkili kaliteli ve verim li k ılacak her türlü uygulam a 

projesi, teknoloji düzeyini artıracak nitelikte araç, gereç ve donanım  alımları, araştırm a ve 

geliştirm e projeleri,

—  Sosyal h izm etle rd e ; sosyal hizm etler toplum un her kesim ini kapsayan bir hizm et alanı 

olarak değerlendirilecektir. B aşta  engelliler, korum aya ve bakım a m uhtaç çocuklar, yaşlılar 

olm ak üzere sosyal hizm etlerde fiziki altyapıyı geliştirecek ve güçlendirecek yatırım lara 

öncelik tanınacaktır. Bunun yanında yoksullukla m ücadele ve sosyal hizm etlerde halkın 

desteğinin artırılm asına yönelik  her türlü uygulam a projesi, çok amaçlı sosyal m erkezler 

kurulm ası, hizm et kalitesini ve verim liliğini artıracak araç, gerek ve donanım  ihtiyacı, bu alan 

ile ilgili araştırm a ve geliştirm e projeleri,

—  G en ç lik  ve S p o r h izm e tle rin d e ; gençlere ve halka yönelik  sportif ve sosyal nitelikli 

tesislerin  geliştirilm esi, altyapılarının iyileştirilm esi, özellikle ilçelerdeki ve beldelerdeki spor 

tesislerinin artırılm ası, yeni ve özgün projelerle sportif faaliyetlerin çeşitlendirilm esi, gençlik  
m erkezlerinin geliştirilm esi ve desteklenm esi, hizm ette verim lilik ve etkinliği artıracak araç, 

gereç ve donanım  ihtiyaçları, halkın sp o rtif  faaliyetlere katılım ını sağlayacak uygulam a 

projeleri, araştırm a ve geliştirm e projeleri,

—  K ü ltü r  ve T u riz m  h izm e tle rin d e ; il genelinde bulunan bütün som ut ve soyut kültür 
m irasının korunm ası, onarım ı ve değerlendirilm esi, kültür ve turizm  potansiyelini tanıtım ına 

yönelik  çalışm alar, kültürel envanter çalışm aları, yeni m üzeler oluşturulm ası, kütüphanecilik  

faaliyetlerinin geliştirilm esi, çevre kültür ve sanat evlerinin geliştirilm esi ve desteklenm esi, 
hizm et verim liliğini ve etkinliğini artıracak araç gereç ve donanım  ihtiyacı, kültürel nitelikli 

uygulam a projeleri, araştırm a, geliştirm e projeleri,

— Ç evre  ve O rm a n  h izm e tle rin d e ; il m erkezi ve ilçelerde ağaçlandırm a çalışm aları, sulak 
alanların göllerin  ve akarsuların, tabiatın  korunm asına yönelik projeler, çevre ve doğa 
bilincinin geliştirilm esi, İ l’in sahip olduğu doğal güzelliklerin  projelendirilm esi, çevre 
düzenlem e ve tanıtım ı, atıksu ve katı atık projelerinin geliştirilm esi, çevre düzen planı ve 
çevre yönetim  planının yapılm ası, yerel yönetim lerle işbirliği içinde yürütülebilecek projeler, 
hizm etin etkinliğini ve verim liliği artıracak araç, gereç ve donanım  ihtiyacı, araştırm a ve 
geliştirm e çalışm aları,
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—  T a rım  h izm e tle rin d e : il’in bitkisel ve hayvansal üretim inde topyekün verim  artışı ve ürün 
çeşitliliği artışı sağlayacak tarım sal projeler, örnek dem onstrasyonlar, m era ıslahı, arıcılık, 
seracılık, m eyvecilik ve organik tarım  projeleri, yem  bitkileri ve kaliteli tohum  ekim inin 
teşviki, tarım sal hizm etlerde verim lilik  ve etkinliği artıracak araç, gereç ve donanım  ihtiyacı, 
teknolojik  kullanım  düzeyinin artırılm asına yönelik projeler, tarım sal potansiyelin  tespiti ve 
tanıtım ına yönelik çalışm alar, tarım  sektörü ile ilgili araştırm a ve geliştirm e projeleri,

—  K ırsa l A lty ap ı h izm etle rin d e ; kırsal alanda nüfus büyüklükleri, arazi koşulları ve 
tarım sal üretim  kapasiteleri vb. kriterlere uygun olarak yatırım  planlam ası yapılacaktır. K öy 
yollarında karayolu ağı ile uyum lu olarak oluşturulacak kırsal karayolu ağı önceliklerine göre 
yeni asfalt yapım ı, m evcutların  onarım ı, tüm  yerleşim  yerlerinde kapalı şebeke yapım ı, kırsal 
kalkınm a program ına ve tarım sal hedeflere uyum lu olarak tarım sal sulam a çalışm aları, çevre 
korum a politikalarına uyum lu olarak akarsu havzalarının korunm ası öncelikli olacak şekilde 
kanalizasyon yapım ı, kırsal alanda düzenli yerleşm eyi ve toplulaştırm ayı sağlayacak projeler, 
köy hizm etleri çalışm alarında verim lilik  ve etkinliği artıracak araç, gerek ve donanım  alımları, 
örnek köy çalışm aları sektörün öncelikleridir.

— V a ta n d a ş  odak lı k am u  h izm eti p ro g ra m ı k a p sa m ın d a ; kam u hizm etlerinde vatandaş 
m em nuniyetini sağlam aya yönelik  projelere öncelik verilecektir. B u konudaki kam u 
kuruluşlarındaki fiziki düzenlem eleri, teknolojik  altyapı geliştirm e çalışm alarını içeren 
yatırım lar,
— Bilgi tekno lo jis i ve A R G E  y a tır ım la r ın d a ; bilgi toplum una geçiş sürecinin 
hızlandırılm ası, ekonom ide etkinliğin ve verim liliğin artırılm ası ve rekabet gücü yüksek bir 
ekonom ik yapının oluşturulm asını sağlam ak üzere, bilgi ve iletişim  teknolojisi yatırım larına 
öncelik verilecektir. B u am açla İl Coğrafi B ilgi Sistem i (CBS) kurulm ası ve buna bağlı olarak 
e-Sivas Projesi, teknopark kurulm ası yönündeki yatırım lar,

—  İs tih d a m ın  ge liş tirilm esinde ; kırsal ve kentsel alanların üretim  gücünü ve düzeyini 
artıracak nitelikteki projeler, kırsal ve kentsel alanda işgücünün eğitilm esi, işe kavuşturulm ası, 
el sanatlarının teşvikine yönelik projelere öncelik verilecektir.

—  A fe tle re  h a z ırlık lı o lu n m ası k a p sa m ın d a ; Sivas İli genelinde her türlü afete karşı direnci 
artırm ak, hazır olunm asını sağlam ak, m üdahale ve iyileştirm e çalışm alarının etkinliğini 
sağlam aya yönelik projelere öncelik verilecektir.

—  D iğer y a tır ım la r  k a p sa m ın d a ; yukarıda belirlenen sektörel öncelikler dışında İ l’in genel 
güvenlik ve esenliğini ilgilendiren projeler desteklenecektir.
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T em el am a ç la rım ız

■ Eğitim  altyapısını tam am lam ak, eğitim in tüm  alanlarında kaliteyi artırm ak ve 
eğitim  ihtiyacı olan her bireye ulaşm ak,

■ Sivas’ta  yaşayan her bireye eşit, u laşılabilir ve kaliteli sağlık hizm eti sunmak,

■ Sosyal hizm et kapsam ına giren bütün bireylere sürekli ve kalıcı şekilde hizm et 
verm ek ve bu alandaki fiziki altyapı ihtiyacını giderm ek,

■ M erkez ve ilçelerde spor faaliyetlerinin altyapısını tam am layarak, m evcut spor 
tesislerini korum ak ve geliştirm ek, halkın spor etkinliklerine katılım ı için sportif 
amaçlı faaliyet ve etkinliklere önem  vererek, ili sporda öncü şehir haline getirm ek,

■ K ültür kenti kim liği kazandırılm ası için tarihi eserlere ve tüm  kültürel m irasa sahip 
çıkılarak, S ivas’ı bir kültür ve kongre m erkezi yapm ak,

■ Sivas’ı, doğal varlıkların  korunduğu ve geliştirildiği, ağaçlandırılabilecek tüm  
alanlarının ağaçlandırıldığı Yeşil B ir Sivas kim liğine kavuşturm ak,

■ B ütün köyler ve bu köylerde yaşayan insanları üretici hale getirm ek, tarım sal 
üretim i artırm ak ve tarım sal altyapıyı geliştirm ek,

■ Kırsal alandaki bütün yerleşim  birim lerini çağın gerektirdiği m edeni yaşam  
şartlarına kavuşturm ak,

■ Çağdaş, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kam u hizm eti sunmak,

■ Teknoloji kullanm a kapasitesini artırm ak ve teknoloji geliştirm ek,

■ İstihdam ı artırm ak, S ivas’ı yatırım  yapılan cazibe m erkezi haline getirm ek,

■ K entsel alanlarda çağdaş ve yaşanabilir yeni alanlar oluşturm ak,

■ A fetlere karşı her zam an hazırlıklı olm ak İl Özel İdaresi’nin tem el am açlarıdır.
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S iv a s  İ l  Ö z e l  İ d a r e s i ’n i n  Y a s a l  Y e tk i  v e  Y ü k ü m l ü lü k l e r i

Sıra Yasal Yetki ve Yükümlülük

Yasal
dayanak

5302 Sayılı 
İl Özel 
İdaresi 
Kanunu

1 Eğitim (Fiziki altyapıyla sınırlı) X

2 Sağlık X

3 Tanm X

4 Sanayi ve ticaret
İl s ın ır la r ı

X

5 İl çevre düzeni planı iç in d e X

6 Bayındırlık ve iskan X

7 Toprağın korunması X

8 Erozyonun önlenmesi X

9 Sosyal hizmet ve yardımlar X

10 Yoksullara mikro kredi verilmesi X

11 Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları yapılması X

12 İmar X

13 Yol X

14 Su X

15 Kanalizasyon X

16 Katı atık X

17 Acil yardım ve kurtarma
B e le d iy e

X

18 Kültür s ın ı r la r ı
d ı ş ın d a

X

19 Turizm X

20 Gençlik ve spor X

21 Orman köylerinin desteklemnesi X

22 Ağaçlandırma X

23 Park ve bahçe tesisi X
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24 Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için izin ve ruhsat vermek X

25 Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerini denetlemek X

26 Yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak, uygulamak X

27 Kanunlarda belirtilen cezalan vermek X

28 Hizmet amacıyla taşınır/taşınmaz mal almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, 
takas etmek, sınırlı ayni hak tesis etmek

X

29 Borç almak X

30 Bağış kabul etmek X

31 İdareye ait vergi, resim, harçların tarh, tahakkuk, tahsilini yapmak X

32 Hizmetleri ile ilgili olarak halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla 
kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak

X

33 Kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, mevzuata göre sermaye şirketleri 
kurmak

X

34 Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve 
organizasyonlara kurucu üye ya da üye olmak, bu faaliyet ve organizasyonlarla ortak 
faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirmek

X

35 Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onanm ve taşıma işlerini 
bedelli/bedelsiz üstlenmek; bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek; 
bu amaçla kaynak aktarımında bulunmak

X

36 Merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli bina ve 
tesisler ile ayni ihtiyaçlan karşılamak, geçici olarak araç ve personel görevlendirmek

X

37 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 Sayılı 
Kanun kapsamındaki meslek odaları ile hizmet projeleri gerçekleştirmek

X

38 Kendisine ait taşınmazları asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere diğer kamu 
kurum/kuruluşlarına tahsis etmek/kiraya vermek.

X

39 Belediye sınırları dışındaki gayrisıhhi müesseseler ile halka açık istirahat ve eğlence 
yerlerine ruhsat vermek, denetlemek ve açılış-kapanış saatlerini belirlemek

X

İL  G E N E L  M E C L İS İ

40 İÖİ faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşüp karara bağlamak X

41 Bütçe ve kesin hesabı yapmak X

42 Bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmalar 
arasında aktarma yapmak

X

43 Belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarını görüşüp karara bağlamak X

9
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44 Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına, 
bunlardan ayrılmaya, sermaye artışına, gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına 
karar vermek

X

45 İÖİ adına imtiyaz verilmesi, İÖİ yatırımlarının yap-işlet/devret modeli ile yapılması X

46 İÖİ'ne ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesi X

47 Encümen üyelerini seçmek X

48 İhtisas komisyonları kurmak X

49 Norm kadro çerçevesinde İÖİ ve bağlı kuruluşlarının kadrolarını ihdas, iptal ve 
değiştirmek

X

50 Yurt içi/dışı mahalli idare ve birlikleriyle işbirliği yapmak X

51 Diğer mahalli idarelerle birlik kurulması, kurulmuş birliklere katılmak ya da 
ayrılmak

X

52 İÖİ'ne kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine 
bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesi belirlemek

X

İL  E N C Ü M E N İ

53 Kamulaştırma kararları almak ve uygulamak X

V A L İ

54 İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak X

55 İÖİ'nin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemlerinin, idarenin bütünlüğüne ve 
kalkınma planı ve stratejilerine uygunluğu açısından denetletmek

X

56 SP ile yatırım ve çalışma programlarını yapmak, kurumsal stratejileri oluşturmak, 
İÖİ faaliyetlerini ve personelin performans ölçütlerini hazırlamak, uygulamak, 
izlemek, değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak

X

57 SP ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans 
ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların 
nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlamak

X

58 İl, ilçe ve köy yolarının yapımı ile bakım ve onarımını yapmak X

59 Göl ve bataklıkları ıslah etmek ya da ettirmek X

60 Şehir ve kasabalarda hayvan, buhar ve elektrikle çalışan tramvayları inşa etmek, 
elektrik dağıtımı yapmak, içme suyu getirmek

X

61 İl içinde otomobil, otobüs ve servis araçları işletmek

62 Çeşitli sanayi dallarında fabrika kurulması için ruhsat vermek
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63 Örnek ve denetleme çiftlik ve tarlaları, fidanlıklar ve tarım okulları açmak, tarım 
aletleri depoları kurmak, tarım ürünleri sergileri açmak, tarımsal yarışmalar 
düzenlemek, ürün türlerini iyileştirmek amacıyla para, tohum temin etmek, kırsal 
alanlarda biçme, harman ve eleme tesisleri kurmak

X

64 Damızlık hayvan yetiştirmek, depolarını kurmak, suni tohumlama laboratuvarları 
açmak, evcil hayvan sergileri ve yarışları düzenlemek, at yarışları yaptırmak

X

65 Orman yetiştirmeye uygun yerlerde orman yetiştirmek ve yabani ağaçların 
aşılanarak verimli hale getirilmesini sağlamak

X

66 Tasarruf ve kredi sandıkları kurmak, açılmasına izin vermek X

67 Ticaret ve sanayi odaları kurmak X

68 Müze, sergi, Pazar, panayır açmak

69 İlin ekonomik gelişmesine yararlı olacak girişimlerde bulunmak, girişilmiş 
teşebbüsleri desteklemek

X

70 Tuğla, kireç, çimento fabrikaları kurmak; soğuk hava tesisi, turistik otel-motel 
yapmak ve işletmek

X

71 İlk öğretim öğrencileri için pansiyon, yüksekokul için yurtlar açmak X

72 Hastane, dispanser, bakımevleri, sağlık evi, düşkünler evi ve yetimhane açmak X

73 İl matbaası kurmak X

74 İmar ve bayındırlık hizmetleri vermek X

75 Sağlıklı bir çevre oluşturmak ve korumak X

76 Eğitim ve spor hizmetleri sağlamak X

77 Kültür, turizm ve haberleşme ile ilgili hizmetleri yürütmek X

78 İlin mahalli hizmetlerini kalkınma planı ilke ve hedeflerine uygun olarak ve ilin 
imkân ve ihtiyaçlarını da göz önüne alarak yıllık program hazırlamak ve uygulamak

X

T ablo-1’den ayrıntılı olarak görülebileceği gibi, 5302 Sayılı K anunla il özel 
idarelerine önem li görevler verilm iştir.
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Paydaş Analizi

Sivas İl Özel İdaresi SP’nın başarılı b ir şekilde oluşturulm ası için, durum  analizine 
baz teşkil etm ek üzere, ilgili tüm  tarafların  görüşlerinin alınm ası ve plana dahil edilm esi 
gerekm iş ve bu am açla paydaş analizi çalışm ası yapılm ıştır.

Paydaş sözcüğü, kuruluşun kaynakları veya çıktıları üzerinde hak iddia eden ya da 
kuruluşun faaliyetlerini etkileyen veya faaliyetlerinden etkilenen kişi, grup veya kurum ları 
ifade etm ektedir. SP çalışm aları kapsam ında gerçekleştirilen paydaş analizi ile iç ve dış ilgili 
tarafların  belirlenm esi, bunların önem lerinin tespiti ve SİÖ İ’nin faaliyetlerini nasıl 
etkiledikleri analiz edilm iştir.

SPE tarafından yapılan çalışm ayla paydaş analizinin ilk aşam ası olan iç ve dış paydaşların  
belirlenm esi çalışm ası gerçekleştirilm iş bu kapsam da, SİÖ İ’nin toplam  84 paydaşı tespit 
edilmiştir.

T a b lo - 2 :  S İ Ö İ ’n i n  P a y d a ş  L is te s i

N o P a y d a ş ın  A d ı
m •• ••
l u r u

1 Vali 5

2 İl Genel M eclisi 5

3 İl M illi Eğitim  M üdürlüğü 4

4 İl K ültür Turizm  M üdürlüğü 4

5 İl P lanlam a ve K oordinasyon M üdürlüğü 2

6 İl G ıda Tarım  ve H ayvancılık  M üdürlüğü 1

7 İl Sağlık M üdürlüğü 1

8 K aym akam lık 5

9 Çevre ve Şehircilik İl M üdürlüğü 3

10 Sayıştay 2

11 K ooperatifler 1

12 İl Çevre ve O rm an M üdürlüğü 2

13 Sivas T icaret ve Sanayi Odası 2

14 Çalışanlar 3

15 Sivil Toplum  Örgütleri 1

16 Çiftçiler 1
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

K arayolları Genel M üdürlüğü

H ayırseverler

Firm alar (H azır B eton Firm aları)

Cum huriyet Ü niversitesi

B elediyeler (İl, İlçe,Belde)

TM M OB

E snaf ve Sanatkarlar Odası

STK (Ziraat Odası, Tabipler Odası İl Tem silciliği)

İşçi Sendikaları

Siyasi Partiler

D PT

Ticaret Borsası

Y apı D enetim  Firm aları

M üteşebbisler

V akıflar ( 5018'e G öre )

İl K oordinasyon Kurulu

Sosyal G üvenlik K urum ları

İşsizler

İlgili M erkezi K am u K urum ları

İçişleri Bakanlığı

D efterdarlık

Tem el Altyapı (Tedaş, Telekom )

V alilik

Y etiştiriciler

M edya (Yazılı ve G örsel Basın)

K ütüphaneler

Turizm  D anışm a Bürosu

K onaklam a Tesisleri

K ültür ve Tabiat V arlıkları K orum a K urulu

1

1

1

1

3

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

2

1

1

2

2

1

3

1

1

1

1

1

2
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46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

Stuaa *)İ ö%ei ^cOviedi

İş Yerleri

K ızılay

Y eşilay

K anunla K urulan D ernekler

M aliye Bakanlığı

H üküm et

Sosyal Y ardım laşm a ve D ayanışm a Vakfı

Organize Sanayi B ölgeleri

Toplum  Sağlığı M erkezleri

Engelliler

Y etiştirm e Y urdu

G ençlik M erkezi

Çocuk Yuvası

K am u İhale K urum u

İl İdare Kurulu

İl D aim i Encüm eni

İçm esuyu B irlikleri

Sulam a Suyu B irlikleri

K öylere H izm et Götürm e Birlikleri

G üvenlik H izm etleri (Em niyet, Jandarm a, K ara K uvvetleri)

D in H izm etleri

G ençlik H izm etleri ve Spor İl M üdürlüğü

İl A fet ve Acil D urum  M üdürlüğü

M üteahhitler

Sosyal H izm etler

H alk Eğitim  M erkezi

M üze

M uhtarlar

T icaret Borsası

2

2

1
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75 D evlet Su İşleri 1

76 Tapu ve K adastro M üdürlüğü 3

77 İller Bankası 1

78 K am u M eslek Edindirm e K ursları 1

79 V erem  Savaş D ispanseri (Toplum  Sağ.M erk. içine yapılanacak) 1

80 D evlet H astaneleri 1

81 Sağlık Evleri 1

82 Özel Sağlık K urum ları 1

83 Okul Öncesi Eğitim  K urum ları 1

84 Özel O kullar 1

84 adet olarak belirlenen paydaşlardan, S İÖ İ’nin faaliyetlerini en fazla etkileyen 
kurum  ve/veya kişilerin tesp it edilm esi am acıyla bir önceliklendirm e çalışm ası yapılm ıştır. 
Bununla, diğerlerine göre daha fazla odaklanılm ası gereken paydaşların  belirlenm esi 
hedeflenm iştir. Öncelikli paydaş listesinin oluşturulm ası am acıyla oylam a tekniği 
kullanılm ıştır. SPE üyeleri tarafından verm iş olduğu oylarla aşağıdaki paydaşların  diğerlerine 
göre kurum un faaliyetlerini etkilem e veya faaliyetlerinden etkilenm e açısından daha önem li 
olduğu tespit edilmiştir.

T a b lo - 3 :  S İ Ö İ ’n i n  Ö n c e l ik l i  P a y d a ş l a r ı  L is te s i

1 Vali

2 İl Genel M eclisi

3 K aym akam lıklar

4 İl M illi Eğitim  M üdürlüğü

5 İl K ültür Turizm  M üdürlüğü

6 K öylere H izm et Götürm e Birlikleri

7 Çevre ve Şehircilik İl M üdürlüğü

8 B elediyeler (İl, İlçe,Belde)

9 İl K oordinasyon Kurulu

10 H üküm et

11 V alilik
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12 Çalışanlar

13 Tapu ve K adastro M üdürlüğü

14 İşçi Sendikaları

15 İçişleri Bakanlığı

16 K ültür ve Tabiat V arlıkları K orum a K urulu

17 D efterdarlık

18 İl A fet ve Acil D urum  M üdürlüğü

B öylece ilk başta 84 olarak belirlenen paydaşların  sayısı, önceliklendirm e sonucunda 
18’e inmiştir.
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P a y d a ş /H iz m e t  M a t r i s i :

Y ukarıda da belirtildiği üzere, 5302 Sayılı K anun ile birlikte SİÖİ birçok alanda geniş 
yetki ve sorum luluklara sahip olm aktadır. B u kapsam da, K urum un verdiği hizm etlerde önem li 
artışlar ve çeşitlenm eler ortaya çıkm aktadır. Buradan hareketle, SPE tarafından, SİÖ İ’nin 
verdiği hizm etlerin hangi paydaşlara yönelik  olduğunu belirlem ek üzere, Paydaş/H izm et 
M atrisi çalışm ası yapılm ıştır. B u amaçla, 5302 Sayılı K anun ve diğer kanun ve 
düzenlem elerle S İÖ İ’ne verilen görevlerin  hangi paydaşlara (SPE tarafından tespit edilen 
öncelikli paydaşlara) yönelik  olduğu tek  bir tabloda (paydaş/hizm et m atrisi) gösterilm iştir. .

T a b lo - 4 :  P a y d a ş /H iz m e t  M a t r i s i

PA Y D A Ş ADI HİZM ET ADI
ETK İLEM E G Ü C Ü

Zayıf Orta Güçlü*

V ali

1. Sağlık, eğitim, bayındırlık, güvenlik, vb. 
konularda kararlar alıp hükümet programları ile 
yürütülmesini koordine etmek, xxxxx

2. S.İ.Ö.İ’ye başkanlık etmek,

1. Kent ile ilgili plan ve program kararlarını almak,

2. S.İ.Ö.İ’nin bütçesini, kesin hesabını ve 
programını hazırlamak ve onaylamak,

İl G e n e l  
M ec lis i 3. İlin iktisadi ve sosyal kalkınmasında öncü görev 

yapmak, yol göstermek,
xxxxx

4. Kamu kurumlarının, ilçe, kasaba ve köylerin 
öncelikli gereksinimlerini belirlemek, karar 
almak ve uygulamaya konulmasını sağlamak,

1. Okul öncesi ve özel eğitimde kapasitenin 
yükseltilmesini sağlamak.

İl Milli E ğ itim

2. Eğitimin fiziki kapasitesinin artırılması için yeni 
okul, ek derslik, pansiyon, çok amaçlı salon ve 
bahçe tanzimleri yapmak, xxxxx

M ü d ü r lü ğ ü
3. Mevcut okulların standardının artırılması için 

onarım ve tadilat yapmak,

4. İlköğretim okulu arsalarının imara uygun hale 
getirilmesini sağlamak ve gerektiğinde hibe, 
kamulaştırma vb işlemleri yapmak,
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5. Faaliyetlerini sürdüren okulların cari 
harcamalarını düzenlemek,

6. Sosyal ve kültürel etkinliklere önem vererek 
halkın memnuniyetini artırmak.

7. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını 
sağlamak

8. AB, Dünya Bankası ve yerel projelerden azami 
ölçüde faydalanmak,

9. İlin eğitim düzeyini yükseltmeye yönelik gerekli 
önlemleri alarak, hazırlanan plan, program ve 
projeleri uygulamak, izlemek ve denetlemek..

1. Özellikle çevre, kültür, turizm, sanayi, ticaret, 
sağlık, eğitim ve sosyal yardım gibi alanlarda 
hizmet vermek,

2. Kent sorunlarını kuruluş amaçları açısından 
yönlendirme, bilinçlendirme ve sorunların 
çözümüne ilişkin alternatif düşünce ve planları 
gündeme getirip kamuoyu oluşturmak,

3. Erozyonla mücadele etmek,

S iv il T o p lu m  
Ö rg ü tle r i

4. S.İ.Ö.İ. karar organlarının kararları doğrultusunda 
yapılan faaliyetler hakkındaki olumlu-olumsuz 
eleştirileri ile kamuoyu oluşturarak 
yönlendirmek,

x

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına 
mesleki katkı,

6. Sendika,dernek ve vakıflar gibi kuruluşların hem 
kendi konularında hem de kamuoyu oluşturarak 
olumsuz karar ve eylemlerin önüne geçmek.

1. Sağlık hizmetlerine ilişkin yatırımların, tahsis 
edilen ödeneklerin yerinde kullanılması,

İl S a ğ l ık  
M ü d ü r lü ğ ü

2. Kırsal ve kentsel tüm koruyucu ve tedavi edici 
sağlık hizmetlerini sunmak, muayene ve tedavi 
hizmetleri vermek,

xxx

3. Sağlık hizmet birimlerinin yapımı, onarımı, 
donanımı ve faaliyet alanlarıyla ilgili destek 
sağlamak,
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4. Özel kuruluşların ve kamu sağlık kuruluşlarının 
denetimi ve takibi,

5. Halk sağlığı ve çevre sağlığı alanlarında toplumu 
bilinçlendirmek, eğitim, tarama ve araştırma 
yapmak,

6. Sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması için 
yeni yatırımlarla desteklemek, mevcut sağlık 
tesislerinin günümüz koşullarına uygun hale 
getirilmesini sağlamak,

7. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması ve önemi hakkında halkı 
bilinçlendirmek,

8. Yerel olanaklarla yapılacak sağlık hizmetlerinin 
planlanması, programlanması ve 
projelendirilmesi

9. Bulaşıcı salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak 
koruyucu hekimlik ve tedavi edici hekimlik 
hizmetlerini yürütmek

10 Mahalli idarelerle işbirliği kurarak Çevre 
Sağlığını ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve 
aldırmak

1. Kültür ve turizm bilincinin geliştirilmesi için 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek 
ve işbirliğinde bulunmak.

2. Kültür ve Tabiat varlıklarımızı, arkeolojik 
araştırma ve kazılarla ortaya çıkarılmasını, 
korunmasını, değerlendirilmesini ve tanıtılmasını 
sağlamak, tahribini ve kaçırılmasını önleyici 
tedbirler almak,

3. Turizm alanlarını koruyarak tanıtımını sağlamak,

4. Halkın kültürel varlıkları koruma çabalarına 
öncülük etmek,

5. Toplumun sosyal ve kültürel gelişme bakımından 
güzel sanatlara olan ilgisini artırmak amacıyla 
gerekli desteği sağlamak.

6. Turizm işletmelerini ve turizm meslek 
kuruluşlarının faaliyetlerini denetlemek.

İl K ü ltü r  v e  
T u riz m  

M ü d ü r lü ğ ü

7. Halkımıza, okuma alışkanlığı kazandırmak ve 
yaygınlaştırmak, kitap ve kütüphaneyi sevdirmek, 
kütüphaneyi kullanma alışkanlığı kazandırmak 
için gerekli faaliyetlerde bulunmak.

xxx
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8. İlin her alanda tanıtılmasına ilişkin hizmetleri, 
yörenin özelliğini de dikkate alarak planlamak, 
yürütmek ve tanıtıcı broşür, kitap, CD, Belgesel 
film vb. çalışmalar yapmak.

9. Halk kültürünün gelenek, görenek ve inançlarını, 
halk müziği ve oyunlarını, el sanatlarını, 
mutfağını, giyim-kuşam vb. bütün dallarda 
araştırma, derleme yapmak, yaptırmak ve tanıtıcı 
faaliyetlerde bulunmak.

10. Bağlı birimleri olan Müze Müdürlüğü, İl Halk 
Kütüphanesi Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Galerisi 
ve Turizm Danışma Bürosunun çalışmalarını 
koordine etmek.

1. Kamu tarafından yapımı planlanmış işlerin ihale 
ön hazırlığını ve ihalesini yapmak ,yaptırmak 
,inşa ettirmek, ayrıca hayırsever inşaatlarına 
danışmanlık yapmak,

Ç e v re  v e  
Ş e h irc i l ik  İl 
M ü d ü r lü ğ ü

2. Kamu, Tüzel ve Özel kişilere ait yapılarda test ve 
deneyler yapmak (Test Çekici, karot, beton 
mukavemet ve zemin deneyleri vb.) İl 
genelindeki yatırımcı kuruluşlara teknik 
danışmanlık yapmak.

3. Bakanlıklarca, Belediye ve köylere ayrılmış olan 
yardımların harcanması hususunda takip ve 
koordinasyonu sağlamak.

xxx

4. Doğal afetlere karşı tedbirler almak, hazırlık ve 
organizasyon yapmak, ilgili teknik çalışmaları 
yürütmek ve afet konutlarının kontrol ve 
denetimini sağlamak,

5. Afet dolayısıyla hak sahipliğine verilen kredilerin 
borçlandırma ve geri ödemelerini takip etmek

1. Bütçe harcamalarının hukuki ve yerindelik 
denetiminin yapılması

S a y ı ş t a y
2. S.İ.Ö.İ’nin gelir, gider, kaynak kullanımı ile 

denetim, inceleme ve hükme bağlama işlemlerini 
yapmak.

x

3. Bütçenin yasalara uygunluğunu ve bütçe 
disiplinini sağlamak.

20



Stuaa *)İ ö%ei 'İdan& ıi

1. Çevre koruması ve çevre kirliliği ile ilgili ölçüm, 
tespit ve analizleri yapmak, yaptırmak ve gerekli 
önlemleri aldırmak.

2. Bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginlikleri 
korumak ve geliştirmek. (Milli Parklar, Tabiatı 
Koruma Alanlan, Av Yaban Hayatı ve sulak 
alanları vb.)

3. Hava, su, toprak ve gürültü kirliliğinin 
önlenmesi.

İl Ç e v r e  v e  
O rm a n

4. Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, 
çevreye olumsuz etki yapabilecek her tür 
faaliyetin incelenmesi ve gerekli önlemlerin 
alınması. xxx

M ü d ü r lü ğ ü
5. İl genelini kapsayan 1/100.000 ölçekli Çevre 

Düzeni Planlarının uygulanması,

6. Çevre Envanteri ve Çevre Durum Raporlarının 
hazırlanması

7. Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü.

8. Orman içinde ve bitişiğinde yaşayan köylülerin 
kalkındırılması.

9. Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının korunması.

1. İlçe ile ilgili tüm faaliyet, yatırım ve hizmetlerde 
bulunmak

2. S.İ.Ö.İ’nin ilçelere ayırdığı ödenekler ve yatırım 
programlarıyla ilgilenmek,

K a y m a k a m la r
3. İlçedeki faaliyetlerin gerçekleşmesinde 

yönlendirici, denetleyici ve uygulayıcı rol 
oynamak,

xxxxx

4. Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet 
kararlarının yayınlanmasını ve uygulanmasını 
sağlamak,

5. İlçeyi yönetmek,

1. S.İ.Ö.İ’nin her faaliyeti, yatırımları, çıktısı, vb. 
ile ilgilenmek,

Ç a l ı ş a n la r 2. Sosyal yardımlar yönüyle ilgilenmek, xxx

3. S.İ.Ö.İ’nce İl Müdürlüklerine ayrılan ödenekleri 
gereksinimler doğrultusunda yönlendirmek,
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4. İlköğretim kuramlarının yapım, onarım, kalorifer, 
kamulaştırma, araç, gereç, taşıma, yakacak, vb. 
cari gereksinimlerini belirlemek ve bu doğrultuda 
planlama yaparak yatırım programını hazırlamak,

5. Asli ve sürekli kamu hizmetleri,

6. Kamu hizmetlerinin ve yatırımlarının 
projelendirilmesi, uygulanması, takibi ve 
denetimini sağlamak.

1. Sivas ilinin kalkınmasına destek olmak 
amacıyla bilimsel araştırmalarda bulunmak,

2. Sivas İl Özel İdaresine çalışmalarında 
danışmanlık ve proje geliştirme konularında 
akademik destek vermek,

3. İlin gelişimine katkıda bulunacak kongre, 
sempozyum gibi akademik toplantılar organize 
etmek,

4. Sivas İl Gelişme Planı çerçevesinde 
gerçekleştirilecek uygulama projelerine destek 
vermek,

C u m h u r iy e t
Ü n iv e r s i te s i

5. İldeki sanayi kuruluşlarında verimlilik ve kalite 
iyileştirme projeleri yürütmek,

6. Kurulu bulunan ve yeni kurulacak olan 
Organize Sanayi Bölgelerindeki sanayi 
tesisleriyle iletişim kurarak, üniversite 
birimlerinde sanayinin ihtiyaçlarını 
karşılayacak elemanların yetiştirilmesine ve bu 
elemanların sanayide istihdamına yönelik 
eğitim programları geliştirmek,

7. Sivas ilindeki niteliksiz ve işsiz insan gücüne 
nitelik kazandırmaya yönelik yaygın eğitim 
çalışmaları gerçekleştirmek,

x
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7. Sivas Tıp Fakültesi Hastanesinin imkanlarıyla 
ücretsiz sağlık taramaları yaparak halk sağlığına 
ilişkin tedbirler almak, bilgilendirme toplantıları 
düzenlemek,

8. Sivas ilinin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtımı ve 
değerlendirilmesine ilişkin projeler üretmek.

1. S.İ.Ö.İ’nin toplumsal alanda ve altyapıya verdiği 
destekler ile sorumluluk alanlarına giren 
faaliyetlerde işbirliğinde bulunmak

S iv a s
B e le d iy e s i

2. Okul, hastane, sağlık ocağı ve S.İ.Ö.İ. görevleri 
arasındaki kamu kuramlarına arsa temin etmek, xxx

3. İl Özel İdaresi ile ortaklaşa sosyal ve kültürel 
faaliyetlerde bulunmak, fuarlar, sergiler açmak

1. Gençliğin boş zamanını değerlendirilmesine 
ilişkin hizmetleri yürütmek, bilgi ve beceri 
kursları düzenlemek, gençlerin kötü 
alışkanlıklarından korunması için gerekli 
tedbirleri almak,

G e n ç l ik  
H iz m e tle r i  v e  

S p o r  İl 
M ü d ü r lü ğ ü

2. Beden eğitimi, gençlik ve spor faaliyetleri için 
gerekli olan gençlik merkezleri, hotelleri, 
kamplar ile; saha, tesis ve malzemeleri 
yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri vatandaşın 
istifadesine sunmak

x

3. Beden eğitimi ve spor faaliyetlerine araç, gereç 
ve benzeri ihtiyaçları sağlamak

İl S o s y a l  
Y a r d ım la ş m a  

v e
D a y a n ış m a

V akfı
B a ş k a n lığ ı

1. Zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, 
doğal afetlerde zarara uğrayan, geçici olarak 
küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim 
imkanları sağlanması halinde topluma faydalı 
hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek 
kişilere her türlü maddi ve manevi yardımda 
bulunmak

x
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1. Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili esasları, 
sosyal hizmetler politikası ve hedeflerine uygun 
olarak tespit etmek, çalışma plan ve 
programlarını hazırlamak, uygulamak

2. Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, 
özürlü ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, 
bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını 
sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek,

S o sy a l 
H izm etler İl 
M üdürlüğü

3. Çalışan ana ve babalar ile yurt dışındaki isçilerin 
çocuklarının bakımını ve korunmasını sağlamak 
amacıyla gündüzlü veya yatılı kuruluşlar kurmak 
ve işletmek.

x

4. Doğal afetler nedeniyle ortaya çıkabilecek 
sorunların çözümüne yönelik sosyal hizmetleri 
önceden planlamak, afetzedelerin ivedi 
gereksinimlerini karşılamaya ve afet sonrası 
sorunlarını çözümlemeye yönelik geçici veya 
sürekli hizmetleri yerine getirmek, afetle 
bağlantılı göçler ve göçmenlerle ilgili her türlü 
sosyal hizmeti gerçekleştirmek.

1. Tarım ve hayvancılıkta birimde (alan, hayvan, 
ağaç vs.) üretim artışı sağlamak.

2. Tarımsal sanayinin kurulmasını teşvik etmek.

3. Çiftçi teşkilatlanması konusunda gerekli 
çalışmaları yaparak yetiştirici birliklerini ve 
tarımsal amaçlı kooperatifleri güçlendirmek.

İl G ıd a  T a r ım  
v e

4. Gelir düzeyi düşük olan kırsal kesimin gelir 
seviyesini artırmak için projeler hazırlamak ve 
uygulamaya koymak.

H a y v a n c ıl ık
M ü d ü r lü ğ ü

5. İlde optimum işletme büyüklüklerinin 
belirlenmesi, tarım ve hayvancılık stratejilerinin 
ortaya konması ve buna bağlı bitkisel ve 
hayvansal üretimde yeni ürün deseninin 
oluşturulmasını sağlamak.

x

6. Hayvancılığın geliştirilmesi ve verimliliğin 
artırılması için gerekli tedbirleri almak. 
(Damızlık temini, yem bitkisi ekilişleri, mera 
ıslahı, barınakların iyileştirilmesi, genetik ıslahı, 
süt toplama merkezleri ve organize hayvancılık 
sanayi bölgelerinin oluşturulması çalışmaları 
gibi.)

7. Bitkisel ve hayvansal üretimin artırılması için 
hazırlanan projelerin hayata geçirilmesinde 
teknik ve mali destek sağlamak.
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8. Hayvan hareketlerini ve salgın hayvan 
hastalıklarını kontrol altında tutarak ilin 
hastalıktan ari bölge olmasını sağlamak.

9. İlin bitkisel ve hayvansal üretiminde çiftçinin 
ihtiyaç duyduğu sertifikalı damızlık, fidan, fide 
gibi girdi temininde üreticilere ve yetiştiricilere 
destek sağlamak,

10. Çiftçi eğitim ve yayım çalışmalarına ağırlık 
vererek üretici ve yetiştiricilerin 
bilinçlendirilmesini sağlamak,

11. Günümüz teknik ve teknolojisine uygun modern 
tarım araç ve gereçlerini çiftçi ile buluşturarak 
kullanımını sağlamak.

12. Tarım alanlarının amacına uygun olarak 
korunması ve kullanımı, çayır ve meraların ıslahı 
ve tesisi için gerekli çalışmaları yapmak.

13. Gıda güvenliği ve gıda güvenilirliği için bitkisel 
ve hayvansal üretimde sağlıklı ürün elde edilmesi 
amacıyla gerekli tedbirler almak, denetim 
hizmetlerini yürütmek.

14. Su ve çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alarak, 
su ürünleri ve su kaynaklarının temiz ve verimli 
şekilde kullanılmasını sağlamak

15. İlin tarım envanterinin çıkarılarak tarımsal 
varlıkları kayıt altına almak.

16. Yeni çeşitlerin çiftçilere tanıtılması amacıyla 
deneme ve demonstrasyon çalışmalarında 
bulunmak.

17. Gübre ve ilaç kullanımında çiftçilerin 
bilinçlendirilmesi.
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K o o p e r a t i f le r
(T a rım )

1. İl genelinde aynı amaçlı kurulan kooperatifler ve 
ortaklar arasında dayanışma sağlayarak bitkisel 
ve hayvansal üretimde verimliği sağlamak.

2. Çiftçi haklarını korumaya yönelik çalışmalarda 
bulunmak.

3. Ortakların her türlü girdi ihtiyaçlarını (sertifikalı 
damızlık, fidan ve fide) temin etmek.

4. Ortaklar tarafından üretilen ürünlerin mamul ve 
yarı mamul hale getirilebilmesi, işlenebilmesi ve 
korunabilmesi için gerekli tesisleri kurmak

5. Ortakların tarım, hayvancılık ve ormancılık 
konularındaki üretim tekniklerini geliştirmek, 
makineleşmeyi sağlamak, kurulu tesisleri 
işletmek ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak

6. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Özel İdare 
Müdürlüğü ve diğer kuruluşlardan alacağı teknik 
ve mali desteği ortaklarına kullandırmak, 
ortakların gelir seviyesini artırıcı projelerin 
uygulamaya konmasında öncülük etmek, yerel 
katılımı sağlamak.

7. Sigorta hizmetlerinin yürütülmesinde aracılık 
etmek.

8. Toprağın ve suyun kullanımı hususunda 
toplulaştırma hizmetleri ve sulama tesislerinin 
işletilmesini ve bakımını sağlamak

9. Su ürünlerinde üretim, işleme, depolama ve 
pazarlama konularında ortaklara hizmet vermek.

10. Ortakların ekonomik gücünü artırmak için doğal 
kaynaklardan yararlanmak, ev ve el sanatları ile 
tarımsal sanayinin gelişmesini sağlayıcı 
faaliyetlerde bulunmak.

x

Ç if tç i le r

1. Teknik kişi ve kuruluşlarca önerilen modern 
tarım tekniklerini kullanarak, kendisinin ve 
ülkenin ihtiyaç duyduğu bitkisel ve hayvansal 
ürünleri istenen kalite ve standartlarda üretmek

x
2. Üretilen ürünlerin yurtiçinde ve yurtdışında 

kolaylıkla pazarlanabilmesinde gerekli 
hassasiyeti göstermek

3. Tarım arazilerini ve sulama suyunu tekniğine 
uygun ve verimli bir şekilde kullanımını 
sağlamak.
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4. Çiftçi teşkilatlandırılma çalışmalarına iştirak 
etmek ve gerektiğinde yönetim organlarında yer 
almak.

5. Doğanın korunmasına ve çevre kirliliğine dikkatli 
olmak; gelecek nesillere yaşanabilir bir ortam 
bırakmak.

İl A fe t v e  
A cil D u r u m  
M ü d ü r l ü ğ ü

1. Savaşta ve afetlerde halkın can ve mal kaybını en 
aza indirmek.Afetlerde can kurtarmak.

2. Yok olmalan veya çalışamaz hale gelmeleri 
durumunda yaşamı büyük ölçüde etkileyecek 
olan resmi ve özel tesislerin korunması ve 
onarılmasını sağlamak.

3. Savaş zamanı her türlü savunma gayretlerinin 
sivil halk tarafından desteklenmesi ve cephe 
gerisi maneviyatının yüksek tutulmasını 
sağlamak.
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S T R A T E J İ K  A M A Ç L A R ,  H E D E F L E R  V E  F A A L İ Y E T L E R

Daha önce yapılan paydaş ve GZFT analizlerinden, SPE’nin kuruma yönelik önerilerinden ve 
kurumun faaliyetlerinin toplulaştırılması ve önceliklendirilmesi ile oluşturulan stratejik konulardan 
yararlanılarak stratejik amaçlar belirlenmiştir. Her bir stratejik amaca yönelik hedefler ve her bir 
hedefe yönelik faaliyetler oluşturulmuştur. Bazı faaliyetler için, faaliyetlerin gerçekleşmesinde 
izlenecek yolu gösteren stratejiler oluşturulmuştur.

G ü ç l ü  Y ö n l e r ,  Z a y ı f  Y ö n l e r ,  F ı r s a t l a r  v e  T e h d i t l e r  ( G Z T F )  A n a l i z i

Sivas İl Özel İdaresi SPE ’de yer alan il m üdürlükleri bazında (G ZFT) analizi 
çalışm alarını ayrıntılı o larak değerlendirerek, güçlü, zay ıf yanlarının, fırsat ve tehditlerin in  
belirlenm esinde önem  taşıyan GZFT analizini gerçekleştirm iştir. B u amaçla, güçlü, zay ıf 
yanların, fırsat ve tehditlerin  belirlenm esi ve daha sonra da SPE üyelerince bunların 
önceliklendirilm esi çalışm ası yapılm ıştır. Yine benzer bir amaçla, Paydaş/H izm et 
m atrisindeki b ilgiler GZFT A nalizi çalışm asında kullanılm ıştır.

A şağıdaki Tabloda GZFT m atrisinde, önceliklendirilen güçlü ve zay ıf yanlar ile fırsat 
ve tehditler önceliklendirilm e sırasına göre yer almıştır.

T a b lo :  G Z F T  M a t r i s i

G Ü Ç L Ü  Y Ö N L E R Z A Y IF  Y Ö N L E R

İl yönetiminin (Vali) desteği.
Karar alma ve icra yetkisi.
Bütçesini kendisinin yapması ve kendi meclisinin 
onaylaması.
Kültür, turizm değerleri açısından zengin oluşu 
İlimizin coğrafi yapısını kış sporlarının yapılmasına 
imkan sağlaması.
Yapılan çalışmalarda paydaş beklentilerinin dikkate 
alınması.
Özel İdare bütçesinden ayrılan payın diğer kamu 
kuramlarına ayrılandan fazla olması.
İlin tamamına ulaşılabilecek yaygın teşkilata sahip 
olunması ve nüfusun tamamına hitap etmesi.
İl de üniversitenin bulunması.
Mesleki ve teknik eğitim de bina ve donanım 
mevcudiyeti.

Yatırım tercihlerinin yerinde kullanılamaması, kamu 
destek ve yardımlarının yetersizliği.
Hizmetiçi eğitim yetersizliği.
İl coğrafyasının çok büyük olması.
Kış şartlarını ağır geçmesi.
Nitelikli personel eksikliği.
Turizm çeşitlerinin yeterince tanıtılamaması 
Çevre bilincinin yetersiz oluşu 
İstatistik veri yetersizliği 
Yüksek işsizlik oranları.
Gelir dağılımının Türkiye geneline göre daha dengesiz 
oluşu.
Tarımsal yayım ve eğitim faaliyetleri için yeterli 
sayıda araç-gerecin eksikliği.
Üretici birlikleri yada örgütlerinin zayıflığı.
Sivil Toplum Kuruluşlarının etkin olmaması.
AR-GE çalışmalarının yeterince yapılmaması.
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F IR S A T L A R T E H D İT L E R

Turizmin çeşitlendirilmesine uygun Yayla, kış, av, 
doğa, gibi imkânların bulunması.
Halkın teknolojiye ve yeniliklere duyarlı olması 
İl de yeni bir üniversite kurulabilmesi için altyapının 
yeterli olması.
İlin tarihi ve kültürel mirası.
İlimizde aile bağlarının güçlü olması ahlaki değerlere 
önem verilmesi
İlimizin kalkınmada öncelikli iller arasında yer alıyor 
olması.
Eğitime %100 Destek Kampanyasının devam ediyor 
olması.
İlimizin başarılı bir futbol takımının olması.
Kurum ve bağlı kurumlarda, ihtiyaç duyulan 
çeşitlilikte niteliklere ve eğitim düzeyine sahip 
personelin çalışması.

Dağınık yerleşim alanları (Çarpık şehirleşme)
İl- içi gelir dağılımı eşitsizliği
Göçler nedeniyle nüfusun kır-kent dağılımının 
bozulması.
Kış mevsiminde taşımalı eğitimin olumsuz yönde 
etkilenmesi
Esnaf ve tüketicilerde, mevzuat bilinci ve ürün seçimi 
kültürünün eksikliği
Eğitimsiz ailelerin bilinçsizce çocuk yetiştirmeleri 
Üniversite ile işbirliğinin çok az olması.
İlin coğrafik açıdan dağınıklığı.
İşsizlikten dolayı köyden il merkezine göçün 
yaşanması ve ailelerin ekonomik seviyelerinin düşük 
olmasına bağlı olarak eğitim- öğretim faaliyetlerinin 
olumsuz yönde etkilenmesi.
İlin dışarıya devamlı göç vermesi.
İstihdam imkânlarının yetersizliği
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İ N S A N  K A Y N A K L A R I

İdarem izde 214 personel m em ur statüsünde, 498 (sendika başkanı dahil) personel 
4857 sayılı İş K anununa tabi daim i işçi, 2 personel de sözleşm eli statüsünde hizm et 
verm ektedir.

S îcku Ö şei

SİV A S İL  Ö Z E L  İD A R E S İ M E M U R  K A D R O L A R I

SINIFI ÖĞRENİM
S.No SINIFI KADRO ÜNVANI 657 Sözleş. Fakülte Yük. Okul Ortaöğretim

1 G.İ.H. Genel Sekreter 1 0 1 0 0
2 G.İ.H. Genel Sekreter Yrd. 2 0 2 0 0
3 G.İ.H. Birim Müdürü 15 0 13 2 0
4 G.İ.H. Hukuk Müşaviri, Avukat 4 0 4 0 0
5 G.İ.H. İlçe Özel İdare Müdürü 10 0 1 7 2

6 G.İ.H.
Uzman, Şef, Muhasebeci, Ayniyat 
Saymanı, Anbar Memuru, Bilg. İşl. 
VHKİ, Şöför vb.

78 0 32 27 19

7 T.H.S. Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, 
Arkeolog, Sanat Tarihçisi, Kimyager 63 2 65 0 0

8 T.H.S. Tekniker,Teknisyen 23 0 0 21 2

9 S.H.S. Veteriner Hekim, Hemşire, 
Sağlık Teknikeri, Teknisyeni 5 0 3 2 0

10 Y.H.S. Aşçı, Hizmetli, Kaloriferci 13 0 5 3 5
T O P L A M 214 2 126 62 28

G E N E L T O P L A M 216 216

MEMUR HİZMET YILINA 
GÖRE DAĞILIMI SAYISI %

0-5 76 35
5-10 18 8
10-20 20 10
20-30 71 33

30 Yıl Üzeri 30 14

G E N E L T O P L A M 215 100

■  0-5 5-10 ■  10-20 ■  20-30 30 Yıl Üzeri

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ İŞÇİ 
KADROLARI

1 İş Makine Operatörü 83
2 Yağcı 15
3 Şoför 84
4 Ustabaşı 8
5 Usta 94
6 İşçi 202
7 Aşçı 12

TOPLAM 498

İŞÇİ PERSONEL 
H İZM ET YILI SAYISI %

1 0-5 4 1

2 5-10 8 2

3 10-20 401 80

4 20-30 71 14

5 30 Yıl Üzeri 14 3

T O P L A M 498 100
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İ Ş L E T M E  V E  İ Ş T İ R A K L E R

M evcut parkım ızda bulunan 449 adet araçlarım ızın sevk ve idaresi ile beraber bu 
araçlara ait tüm  bakım  ve onarım  işlem leri alanında hizm et verm ekteyiz.

2014 Y IL I  SİV A S İL  Ö Z E L  İD A R E S İ 
M E V C U T  M A K İN A  P A R K  L İS T E S İ

S.NO M AKINA CİNSİ TOPLAM S.NO M AKİNA CİNSİ TOPLAM

1 o t o m o b il 52 21 AKARYAKIT TANKERİ 2

2 ç if t  ş o f ö r  m a h a l l i
PlCK-UP

34 22 ASFALT YAPIM 
DİSTRİBÜTÖRÜ

6

3 ARAZI b in e k  (Suv Araç) 2 23 SU TANKERİ 14

4 KAMYONET 9 24 VIDANJÖR 2

5 MINUBUS 15 25 ÇÖP KAMYONU 4

6 OTOBÜS 31 26 SONDAJ MAKİNESİ 2

7 SEYYAR TAMIR ARACI 3 27 KOMPRESÖR 2

8 SABIT KASALI KAMYON 4 28 VAGONDIRIL 2

9 KAR BIÇAKLI DAMPERLİ 
KAMYON

10 29 MOBIL VİNÇ 3

10 DAMPERLİ KAMYON 72 30 FORKLIFT 5

11 LEVHA DIREGI ÇAKMA 
MAKİNASI

1 31 TRAKTÖR 24

12 GREYDER 42 32 it f a iy e 2

13 BEKO LODER LAS.TEK. 26 33 AMBULANS 1

14 PALETLİ e x c a v a t ö r 7 34 CENAZE NAKİL ARACI 3

15 DOZER 14

16 LASTİK TEK.YUKLEYICI 26

17 s il in d ir 16

18 p a l e t l i  a s f a l t  f in iş e r i 1

19 KAR MAKİNASI 4

20 TREYLER ÇEKİCİ 8

TOPLAM 377 TOPLAM 72

GENEL TOPLAM 449
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GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER

- Makine parkının sürekli yenilenmesi,
- Teknolojik donanımların temininin kolay 
olması .

- Makine parkını kullanabilecek nitelikli 
sürekli personelin bulunmaması,
- Personel hizmetlerinin hizmet alımı yoluyla 
kısa sürekli olarak temin edilmesi,
- Hizmet götürülmesi gereken ünite sayısının 
çokluğu .

FIRSATLAR TEHDİTLER

-Ağır iklim şartları ve arazi koşulları.

STRA TEJİK  H ED EFLER VE FAALİYETLER:

Stratejik  Amaç: Makine parkımızda bulunan taşıt ve iş makineleri ile en az maliyetle en iyi 
hizmeti vermeye çalışmak.

Hedef : Taşıt ve iş makinelerini mevcut imkanlar ölçüsünde modernize etmek, bu mümkün 
değil ise aynı işi daha az maliyetle yapabilecek yeni araçlar temin etmek.

Faaliyet : Hizmet içi eğitimlerle, personelin gelişen teknoloji hakkında bilgi sahibi olması 
sağlanacak ve gerekli görülürse teknoloji transferi yapılacak.
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1- Mevcut Durum

KIRSAL ALTYAPI HİZMETLERİ

■ Sivas ili 28.333,96 km2 yüzölçümü ile ikinci, 1247 köy ve 632 bağlısı ile 
Türkiye’nin birinci büyüklükteki ilidir. Köyyolları ağı bakımından da ülkemizin en 
büyük birkaç ilinden biridir.

■ 7.964 km köyyolu ağının halen 2.824 km’si asfalt (% 35,45), 4.555 km’si stabilize 
(% 57,20) kaplamalıdır. Geri kalan 585 km yol ağı alt yapısı olmayan tesviyeli yol 
(% 7,35), niteliğindedir.

■ Hizmet alanımız içerisinde yer alan 1.872 yerleşim biriminin halen 1.768’si 
şebekeli, 102’i çeşmeli olmak üzere toplam 1.870’si sulu (.%.99,9), 2 mezra ise 
susuz ( % 0,1) durumdadır.

■ İlimizin sulanabilir arazi varlığı 310.000 Ha olmasına rağmen bunun 43.103 
hektarı Özel İdare (% 14), 34.742 hektarı da D.S.İ. (% 12) tarafından 
sulanabilmektedir. Halen çiftçilerin kendi imkânları ile yeterli olarak 
sulayabildikleri tarım arazisi ise 36.651 hektardır. İlimizde yeterli olarak sulanan 
toplam arazi miktarı 158.393 hektar olup, sulanabilir arazi varlığımızın ancak 
% 51’i sulanabilmekte, devlet eliyle yapılan sulama oranı ise % 26 
seviyelerindedir.

■ 2013 yılı sonu itibariyle 1217 köyden 612’sı kanalizasyon hizmetine 
kavuşturulabilmiştir.

■ Sivas İl’i köy yolu ağının % 35,6’ i asfalt kaplamalıdır. Diğer taraftan Türkiye 
genelinde 8.500.000 hektar sulanabilir tarım arazilerinin %47’ sine (01.01.2005 
tarihi itibariyle) sulama hizmeti götürülmüş olmasına rağmen, Sivas İl’inde tarım 
arazilerinin bugün itibariyle ancak %26’ine devlet eliyle sulama hizmeti 
götürülebilmiştir. Köy içmesuları bakımından ise ilimizin durumu Türkiye 
geneline göre oldukça iyi durumda olup, şebekeli olan toplam 1768 yerleşim 
yerinin % 62’üne ise henüz kanalizasyon hizmeti götürülememiştir.

■ Sivas İl’i merkez ilçe ile birlikte 17 ilçe, 1247 köy ve 632 bağlısından 
oluşmaktadır. Merkez İlçede toplam 348.623 nüfus barındırmakta, diğer 16 ilçede 
ise toplam 275.201 nüfus yaşamaktadır. Belediyelik olan 7 adet yerleşim 
birimimizde ise toplam 15.909 nüfus yaşamakta, 1.240, köy ve bağlısında ise 
184.260 adet kırsal nüfus barınmaktadır. Sivas İl’inin toplam nüfusu 2013 yılında 
yapılan nüfus sayımına göre 623.824 dir. Sivas İl nüfusunun %30’ü halen kırsal 
kesimde yaşamaktadır.
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■ İklim koşulları ve arazi yapısı nedeniyle tarımsal üretimlerinin yeterli seviyede 
olmaması, diğer taraftan imalat sanayi, inşaat, turizm ve madencilik sektörlerinde 
de yeterli yatırımların yapılamayışı nedeniyle İlimiz kırsalında yaşayan insanların 
sosyo-ekonomik gelişmeleri oldukça düşük seviyelerde kalmıştır. İnsani ve 
toplumsal ihtiyaçların yeterli düzeylerde karşılanmaması, durgun ve geri kalmış 
olan bölgelerden gelişmiş bölgelere doğru olan göçü hızlandırmakta, meydana 
gelen göçler de; bir yandan bu bölgelerdeki yerel efektif talep hacmini daraltırken, 
diğer yandan yerel gelişmenin asıl unsurları olan genç işgücü ve sermayenin bölge 
dışına kaçmasına neden olmaktadır. Sivas İl kırsalı gibi geri kalmış bölgelerin 
kalkındırılması önemli ölçüde bir “yatırım yapma” konusu olduğundan, kamu 
sektörünün bizzat yatırım yaparak kalkınma sürecine katkıda bulunması 
gerekmektedir. Sivas İl’inin bugünkü durumu kamu yatırım harcamaları ve diğer 
harcama kalemlerinden daha fazla pay almasını gerektirmektedir.
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YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ

1-Kırasal Altyapı Hizmetleri Güçlü ve zayıf Yönler:

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER

S  Hizmetlerin çeşitliliği ve hizmet alanının çok büyük 
olması ve kalifiye eleman sayısının yetersizliği.

S  Köy yollarında stabilize ve asfalt kaplamasız yol 
tüllerinin fazlalığı

S  Alt yapı hazırlanmadan asfalt kaplama yapılması.
S  İl arazi yapısının topoğrafik yönden çok parçalı, çok 

sarp ve dik geniş alanlar kaplayan sıradağlar derin ve 
uzun vadilerle kaplı olmasından dolayı yol yapım, 
bakım ve onarımlarında büyük güçlükler 
çekilmektedir.

S  İlimizde hüküm süren ağır kış şartları nedeniyle kış 
aylarında ve geçiş dönemlerinde yol ağımızın büyük 
bir kısmı ulaşıma imkan vermemektedir.

S  Teknik eleman yetersizliği.
S  Yol standartlarının yükseltilmesi için yeterli ödenek 

olmaması.

FIRSATLAR TEHDİTLER

S  Topografik yapının bozuk olması, iklim şartlarının 
yapılan hizmetlerin kalıcı olmasını engellemesi

S  İlin coğrafi açıdan dağınıklığı.
S  Hizmet götürülmesi gereken ünite sayısının çokluğu.
S  İlimiz arazi yapısı ve ağır iklim şartları.
S  Kırsalda yaşayan insanların ekonomik güçlerinin 

yetersiz oluşu nedeniyle hizmetlerimize yeterli destek 
verememeleri.

S  Genç işgücü ve sermaye göçü ve buna bağlı olan 
durgunluk.
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AMAÇ. 1 Kırsal Altyapının Sağlanması

HEDEF: 1 1- Derece yol ağında bulunan mevcut yolların standardını yükseltmek

Faaliyet.1.1.1 Mevcut yollardan yol standartlarına uymayan köy yollarının onarımı 
yapılacaktır.

Faaliyet.1.1.2 Yol ağındaki stabilize yolların malzemeli bakım onarımları yapılacaktır.

Faaliyet.1.1.3 Yol alt yapı çalışmalarında her yıl çeşitli ebatlarda menfez yapılacaktır.

Faaliyet.1.1.4 Mevcut yol ağı üzerinde ihtiyaç duyulan yerlerde köprü yapılacaktır.

HEDEF: 2- Köy yollarının standardının yükseltilerek güvenli ulaşımın sağlanması.

Faaliyet.1.2.1 Derece öncelikli yol ağında bulunan stabilize yolların 1. Kat asfalt haline 
dönüştürmek

Faaliyet.1.2.2 Alt yapısı tamamlanmış köylerde ortak kullanım alanlarına parke taşı döşemesi 
yapılması

Faaliyet.1.2.3 Kış mevsiminde ihtiyaca göre kar mücadelesi yapılması.

Faaliyet.1.2.4 Asfalt olan köy yollarında asfalt bakım (yama) çalışması yapılması.
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2015-2019 YILLARI 
STRATEJİK PLAN

il ç e s i
SEKTÖRÜ Yol ve Ulaşım Hizmetleri 
ALT SEKTÖRÜ :
BÜTÇESİ : Özel İdare

S.
NO İLÇESİ KONUSU

k a r a k t e r is t ik
KM/AD/M2 HARCAMA DAĞILIMI

2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM 2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ

1 Tüm İlçeler Onarım/Stabilize
Km. 370 150 150 150 150 970 295.100 1.500.000 1.650.000 1.800.000 1.950.000 7.195.100

2 Tüm İlçeler I.Kat Asfalt 
Km. 202 198 200 200 200 1.000 7.527.900 12.000.000 12.500.000 13.000.000 13.500.000 58.527.900

3 Tüm İlçeler
II.Kat Asfalt 
İyileştirme 

Km.
305 495 500 500 500 2.300 3.050.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000 30.050.000

4 Tüm İlçeler Köprü
Ad. 5 5 5 5 5 25 590.000 750.000 800.000 850.000 900.000 3.890.000

5 Tüm İlçeler Sanat Yapısı 
Ad. 55 50 50 55 55 265 1.630.000 1.700.000 1.750.000 1.800.000 1.850.000 8.730.000

6 Tüm İlçeler Kilitli Parke 
M2 184.000 216.000 250.000 250.000 250.000 1.150.000 1.457.000 1.750.000 2.000.000 2.250.000 2.500.000 9.957.000

TOPLAM 14.550.000 23.700.000 25.200.000 26.700.000 28.200.000 118.350.000
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İÇMESUYU

Uygun jeolojik formasyondan çıkan sularla teknik metotlarla tasfiye edilmiş göl, dere, 
nehir sularında görülebilir maddeler miktarı asit ortalama oksijen hesabıyla litrede 0,0025 
gramı klorür miktarı klor hesabıyla litrede 0,200 gramı geçmiyorsa nitrit, amonyak 
bulunuyorsa, bulanıklık, renk, koku, tat, tortu gösterilen limitleri aşmıyorsa, bu tür suları içme 
suyu diye tanımlayabiliriz.

Şu anda İlimizde bulunan 1247 adet köyden 1231’i sulu-şebekeli, 8 adedi sulu- 
çeşmeli, 1 adedi yetersiz-şebekelidir. Ayrıca bu köylere bağlı 632 adet mezradan 533 adedi 
sulu-şebekeli, 94 adedi sulu çeşmeli, 1 adedi yetersiz-şebekeli, 2 adedi susuz-çeşmeli olup İl 
Genelinde %99 oranında içme suyu tesisi inşaatları tamamlanmıştır. Küresel ısınmadan 
kaynaklı, mevsimim kurak geçmesinden dolayı memba verimliliğinin azalmasından ötürü 
bazı köylerde ki kaynaklarda sorunlar yaşanmaktadır.

İçme suyu tesisi bulunan toplam 1239 köy ve 628 ünitemizin su ihtiyaçlarını; 162 adet 
köy 19 adet ünite yer altı su kaynaklarından (sondajlardan kaynak), 1069 adet köy ve 514 adet 
mezra yer üstü su kaynaklarından (membalardan), 8 adet köy ve 94 adet mezra mevcut 
çeşmelerden temin etmektedir.

SU VE KANAL HİZMETLERİ

Güçlü ve zayıf Yönler

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER

• Etik anlayışa ve deneyime sahip idareci ve 
personellerin görev yapıyor olması

• Yönetimde adil ve tutarlı olunması
• İl Yönetiminin maddi ve manevi desteği
• Karar alma ve icra yetkisi
• Bütçenin ilin sorunlarına göre hazırlanması
• Kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarında 

Genel Sekreterliğimizin büyük desteği

• İl coğrafyasının geniş olmasından 
kaynaklanan köy ve mezra adedinin 
fazlalığı

• Köylerdeki yazlık nüfusun ani artması
•  Köylerdeki evlere su saati takılmaması
•  Aşırı Göç
•  Kuraklık

FIRSATLAR TEHDİTLER

• Güneş enerjisinden faydalanarak terfili 
tesislerde elektrik israfının önüne geçilmesi

• İnşaat malzemelerini temininde ilin uygun 
konumda olması

• Kırsal nüfusun hızla azalması (göç)
• Çevresel kirlilik
• Küresel ısınmadan kaynaklanan kuraklık
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SİVAS İLİNE BAĞLI KÖYLERİN İÇMESUYU DURUMU :

DURUMU KÖY BA<ÎL IS I TO]PLAM
Adet Nüfus Adet Nüfus Adet Nüfus

SULU ÇEŞM ELİ 8 114 94 910 102 1024
ŞEBEKELİ 1231 155.134 533 12.160 1764 167.294

SUYU
YETERSİZ

ÇEŞM ELİ
ŞEBEKELİ 1 16 1 8 2 24

SUSUZ 2 9 2 9
TOPLAM 1240 155.264 630 13.087 1870 168.351

Yapılması Gerekenler:

2013 yılında küresel ısınma neticesinde kış mevsiminde yeterli miktarda kar yağışı 
olmaması nedeniyle bir çok köyde memba seviyesinin düşmesinden dolayı su sıkıntısı 
yaşanmaktadır, bu köylerimize ilave kaynaklar temin etmek.

Kaynak sularını köy nüfusuna yetmesi için evlere su saati takılması.

İÇM E SUYU TAHLİL LABORATUARI

Laboratuvarımız 1980 yılında (Mülga) YSE Müdürlüğü tarafından Su Analiz 
Laboratuvarı olarak kurulmuş olup, 1985 yılında YSE ve TOPRAKSU Müdürlüklerinin 
birleşmesi neticesinde Su ve Toprak Verimlilik Analiz Laboratuvarına dönüştürülmüştür. 
2005 yılında İl Özel İdaresi ile birleşince Toprak analizi Tarım İl Müdürlüklerine devredilmiş, 
sadece içme ve sulama amaçlı suların analiz sonuçları tespit edilerek çiftçilerimizin bilgisine 
sunulmaktadır.

Laboratuvarımızda verimliliğin arttırılması için yenilenmesi gereken ve ihtiyaç 
duyulan aletlerin temin edilmesi gerekmekte olup, personelin teknik olarak yetişmesi için 
ilgili seminerlere katılımının sağlanması gerekmektedir.
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KANALİZASYON VE ATIKSU TESİSLERİ

Köylerimizde içme suyunda çeşmeli sistemden şebekeli sisteme geçilmesi sonucunda 
su kullanımı artmıştır, kullanılan atık suyun yerleşim yeri içlerinden uzaklaştırılması için 
kanalizasyon tesisi yapılması zaruret haline gelmiştir. Kanalizasyon tesisi yapımı ile ilgili 
olarak köylerimizin talebi gün geçtikçe artmaktadır. Ödenek yetersizliği nedeniyle 
kanalizasyon inşaatları ihale edilememekte olup; Devlet-Vatandaş İşbirliği ile yapımı 
gerçekleştirilmektedir.

İlimiz 1247 köy ve 633 adet mezradan oluşmakta olup; bunlardan 635 adet köye 
kanalizasyon tesisi yapılmış, 342 adedinde hem kanalizasyon tesisi hem de doğal arıtma tesisi 
bulunmaktadır. 630 adet mezradan 55 adedinde kanalizasyon tesisi yapılmış, 26 adedinde 
hem kanalizasyon tesisi hem de doğal arıtma tesisi bulunmaktadır.

SİVAS İLİNE BAĞLI KÖYLERİN KANALİZASYON DURUMU :

DURUMU KÖY BA<ÎL IS I TO]PLAM
Adet Nüfus Adet Nüfus Adet Nüfus

KANALİZASYON 635 120.411 55 1.689 690 122.100

ARITM A TESİSİ 342 66.642 26 990 368 67.632

Yapılması Gerekenler:

Kanalizasyon inşaatlarının ihaleli olarak yapılması Devlete oldukça büyük külfet 
getirecektir. Yapılan hesaplarımıza göre Devlet-Vatandaş işbirliği ile yaptığımız 
kanalizasyon inşaatları ihaleli yapılması halinde 4-5 kat daha pahalıya mal olmaktadır. Bu 
nedenle kanalizasyon inşaatlarının Devlet-Vatandaş işbirliği çerçevesinde yapımına devam 
edilmesi, kanalizasyon inşaatlarına ayrılan ödeneğin artırılması, kanal kazıcı ve makine 
miktarının arttırılması gerekmektedir.
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2015-2019 YILLARI 
STRATEJİK PLAN

İLÇESİ
SEKTÖRÜ : Su ve Kanal Hizmetleri 
ALT SEKTÖRÜ : İçme Suyu 
BÜTÇESİ : Özel İdare

2014 Yılı fiyatlarıyla TL.

S.
NO İLÇESİ KONUSU

KARAKTERİSTİK
KM/AD BİRİM

PROJE
AD.

HARCAMA DAĞILIMI

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM

SU VE KANAL HİZMETLERİ

İÇME SUYU

1 MERKEZ İçme Suyu 18 4 3 4 3 32 503.000 340.000 410.000 300.000 290.000 1.843.000
2 AKINCILAR İçme Suyu 9 1 10 180.000 100.000 280.000
3 ALTINY AYLA İçme Suyu 8 2 2 2 1 15 80.000 190.000 170.000 190.000 100.000 730.000
4 DİVRİĞİ İçme Suyu 11 2 1 1 1 16 170.000 200.000 100.000 75.000 80.000 625.000
5 DOĞANŞAR İçme Suyu 1 1 15.000 15.000
6 GEMEREK İçme Suyu 7 1 1 1 1 11 110.000 110.000 80.000 100.000 110.000 510.000
7 GÖLOVA İçme Suyu 10 10 170.000 170.000
8 GÜRÜN İçme Suyu 11 6 6 6 4 33 180.000 550.000 550.000 550.000 340.000 2.170.000
9 HAFİK İçme Suyu 12 1 1 1 15 205.000 90.000 100.000 80.000 475.000
10 İMRANLI İçme Suyu 12 1 1 1 1 16 190.000 80.000 80.000 80.000 90.000 520.000

11 KANGAL İçme Suyu 15 5 5 5 3 33 435.000 420.000 420.000 440.000 260.000 1.975.000
12 KOYULHİSAR İçme Suyu 6 6 150.000 150.000
13 SUŞEHRİ İçme Suyu 11 1 1 13 177.000 90.000 90.000 357.000
14 ŞARKIŞLA İçme Suyu 11 4 4 3 3 25 175.000 380.000 380.000 290.000 270.000 1.495.000
15 ULAŞ İçme Suyu 7 1 1 9 85.000 120.000 120.000 325.000
16 YILDIZELİ İçme Suyu 22 5 5 5 4 41 685.000 510.000 470.000 500.000 370.000 2.535.000

17 ZARA İçme Suyu 28 23 340.000 340.000
TOPLAM 194 34 31 29 21 309 3.850.000 3.180.000 2.970.000 2.605.000 1.910.000 14.515.000
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2015-2019 YILLARI 
STRATEJİK PLAN

İLÇESİ
SEKTÖRÜ : Su ve Kanal Hizmetleri 
ALT SEKTÖRÜ : Kanalizasyon 
BÜTÇESİ : Özel İdare

2014 Yılı fiyatlarıyla TL.

S.
NO İLÇESİ KONUSU

KARAKTERİSTİK
KM/AD BİRİM

PROJE
AD.

HARCAMA DAĞILIMI

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM

SU VE KANAL HİZMETLERİ

KANALİZASYON

1 MERKEZ Kanalizasyon 8 18 14 18 15 73 251.000 660.000 515.000 675.000 555.000 2.656.000

2 AKINCILAR Kanalizasyon 3 2 2 2 2 11 72.000 80.000 90.000 70.000 70.000 382.000

3 ALTINY AYLA Kanalizasyon 1 1 30.000 30.000

4 DİVRİĞİ Kanalizasyon 3 16 16 15 13 63 100.000 695.000 680.000 670.000 550.000 2.695.000

5 DOĞANŞAR Kanalizasyon 3 3 3 2 2 13 40.000 115.000 125.000 70.000 85.000 435.000

6 GEMEREK Kanalizasyon 3 3 3 3 3 15 90.000 110.000 105.000 100.000 80.000 485.000

7 GÖLOVA Kanalizasyon 1 2 2 1 1 7 15.000 65.000 80.000 30.000 30.000 220.000

8 GÜRÜN Kanalizasyon 4 8 8 8 9 37 101.000 335.000 330.000 340.000 370.000 1.476.000

9 HAFİK Kanalizasyon 4 9 7 7 6 33 132.000 370.000 300.000 300.000 250.000 1.352.000

10 İMRANLI Kanalizasyon 4 18 16 16 9 63 84.000 730.000 650.000 635.000 365.000 2.464.000

11 KANGAL Kanalizasyon 3 13 12 11 12 51 153.000 520.000 470.000 425.000 460.000 2.028.000

12 KOYULHİSAR Kanalizasyon 5 7 6 6 6 30 120.000 380.000 325.000 320.000 325.000 1.470.000

13 SUŞEHRİ Kanalizasyon 6 8 7 8 7 36 132.000 365.000 325.000 355.000 310.000 1.487.000

14 ŞARKIŞLA Kanalizasyon 7 10 10 10 7 44 240.000 385.000 375.000 390.000 265.000 1.655.000

15 ULAŞ Kanalizasyon 4 5 5 4 3 21 95.000 200.000 205.000 160.000 115.000 775.000

16 YILDIZELİ Kanalizasyon 6 9 9 9 8 41 210.000 415.000 415.000 415.000 320.000 1.775.000

17 ZARA Kanalizasyon 6 19 19 19 15 78 135.000 955.000 955.000 955.000 740.000 3.740.000

TOPLAM 71 150 139 139 118 617 2.000.000 6.380.000 5.945.000 5.910.000 4.890.000 25.125.000
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T A R IM S A L  H İ Z M E T L E R

İlimizin tarım arazisi alanı 1.216.707 ha. sulanabilir arazi varlığı 310.000 Ha olmasına 
rağmen bunun 43.103 hektarı Özel İdare (%13,9), 34.742 hektarı da D.S.İ. (%11,2) tarafından 
sulanabilmektedir. Halen çiftçilerin kendi imkânları ile yeterli olarak sulayabildikleri tarım 
arazisi ise 36.651 hektardır. İlimizde yeterli olarak sulanan toplam arazi miktarı 158.393 hektar 
olup, sulanabilir arazi varlığımızın ancak %51’i sulanabilmekte, devlet eliyle yapılan sulama 
oranı ise %25 seviyelerindedir.

Kurumumuz 439 köyde Küçüksu sulama tesisi, 25 köyde sulama göleti olmak üzere 
toplam 464 köyde sulama tesisi yapılarak işletmeye açılmıştır, ancak mevcut sulama 
tesislerinin büyük bir kısmı ekonomik ömrünü doldurmuş olup, işletilmelerinde sıkıntılar 
yaşanmakta, bakım-onarım ve rehabilitasyona ihtiyaç duyulmaktadır.

2- Güçlü yönle, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler:

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER

S Teknik anlayışa ve deneyime sahip 
idareci ve personellerin görev yapıyor 
olması.

S Ağır kış şartları su ve toprak hareketlerine sebep olarak toprak 
üstü küçük yapılarda deformasyon yaratmaktadır.

S Aşırı göç ve iş gücü azalması .
S İl coğrafyasının geniş olması, köy ve yerleşim adedinin fazlalığı 

ve dağınıklığı ile hizmet götürme sıkıntılarının artması.
S Tarımsal/sulama hizmetlerine yeterli ödenek ayrılmamasından 

dolayı kapsamlı projelerin uygulanamaması.
S Sivas ili topraklarında tuzluluk, alkalilik, drenaj yetersizliği, 

taşlılık ve su erozyonu sınırlayıcı faktörlerdir.
S İlimiz topraklarının en önemli sorunu su erozyonudur.
S Sivas’ta yıllık yağışın %75 i bitkilerin gelişme dönemi dışında 

düşer.
S Sulanan bitkilerin suyu en fazla gereksinim duydukları temmuz 

ve ağustos aylarında yağış yok denecek kadar azdır.
S Genel olarak bölgedeki akarsuların akışları düzensizdir.

FIRSATLAR TEHDİTLER

S Gelişen teknoloji ile inşaat malzemeleri 
temininde ilin uygun şartlarda olması

S Genç iş gücü ve insan göçünün devamlılığı özellikle emek 
yoğunluklu tarımsal faaliyetleri etkilemekte, bölgenin 
ekonomisine negatif sonuçlar doğmaktadır.

S Küresel ısınmadan kaynaklanan kuraklık.
S Çevresel kirlilik
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3-Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler (2015-2019)

Tarım

Stratejik Amaç ^.'Tarımsal üretimi artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla proje dahilinde 

tarımsal desteklemeler yapılacak sulanan arazi miktarını artırmak için gerekli çalışmalar 

yapılacaktır.

Hedef 1.1: İlimizde İl Özel İdaresi tarafından yapılan sulama miktarı 43.103 (%13,9) Hektar 
dan 50.603(%16,3) Hektar a çıkarılacaktır.

Faaliyet 1.1.1: 160 adet Yerüstü Sulama Projesi uygulanarak ilave 10.500 Hektar tarım 
arazisi sulama suyuna kavuşturulacaktır.

Faaliyet 1.1.2: Muhtelif ilçelerdeki geçmiş yıllarda yapılan sulama tesislerinin bakım-onarım 
ve ikmal çalışmaları yapılacaktır.

Faaliyet 1.1.3: Tarımsal sulama yapılarında tekniğin uygun olduğu yerlerde kapalı basınçlı 
sistem sulama projeleri uygulanarak sızma, kaçak, buharlaşma, vahşi sulama ile ortaya çıkan 
su kayıplarının önüne geçilmesi sağlanacaktır.

Faaliyet 1.1.4: İlimizde geçmiş yıllarda ;
• Meyveciliği geliştirme projeleri
• Sebzeciliği geliştirme projeleri
• Organik arıcılığı ve organik tarımı teşvik ve sertifikalandırma projeleri
• Hayvancılığı geliştirmeye yönelik projeler (Buzağı koruma kulübesi, suni 

tohumlamaya destek, damızlık koç temini, dezenfeksiyon üniteleri kurulması, mera 
ıslahı ve hayvan sulama sistemleri kurulması v.b projeler)

• Mikrohavza bazlı projeler (Gürün elmacılığının teşviki projesi) örtü altı 
yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi (seracılık), ceviz yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi, 
yabani menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşılama projesi v.b gibi projeler uygulanarak 
mikro düzeyde ekonomik olarak çok özendirici projelerin çok faydalı ve teşvik edici 
olduğu gözlemlenmiş olup benzer proje ve uygulamaların devamı çalışmalar 
yapılacaktır.
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2015-2019 YILLARI 
STRATEJİK PLAN

İLÇESİ

SEKTÖRÜ : Tarımsal Hizmetler 
ALT SEKTÖRÜ : Yerüstü Sulma 
BÜTÇESİ : Özel İdare

2014 Yılı fiyatlarıyla TL.

S.
NO İLÇESİ KONUSU

KARAKTERİSTİK
AD BİRİM

PROJE
TUTARI

HARCAMA DAĞILIMI

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM

TARIMSAL HİZMETLER

YERÜSTÜ SULAMA

1 MERKEZ Y.Sulama 5 5 3 2 4 2.545.000 220.000 1.025.000 500.000 350.000 450.000 2.545.000
2 AKINCILAR Y.Sulama 2 2 2 2 1 1.070.000 100.000 250.000 270.000 300.000 150.000 1.070.000
3 ALTINY AYLA Y.Sulama 1 1 1 780.000 80.000 300.000 400.000 780.000
4 DİVRİĞİ Y.Sulama 4 5 3 3 4 3.000.000 200.000 1.050.000 600.000 700.000 450.000 3.000.000
5 DOĞANŞAR Y.Sulama 1 2 2 2 1 1.200.000 100.000 450.000 300.000 200.000 150.000 1.200.000
6 GEMEREK Y.Sulama 1 1 2 2 1 1.250.000 100.000 200.000 400.000 400.000 150.000 1.250.000
7 GÖLOVA Y.Sulama 4 1 1 1 530.000 180.000 100.000 150.000 100.000 530.000
8 GÜRÜN Y.Sulama 1 3 3 2 1 2.020.000 120.000 600.000 700.000 500.000 100.000 2.020.000
9 HAFİK Y.Sulama 2 1 1 1 1 700.000 100.000 200.000 150.000 150.000 100.000 700.000
10 İMRANLI Y.Sulama 3 2 2 1 1 1.000.000 100.000 350.000 250.000 150.000 150.000 1.000.000

11 KANGAL Y.Sulama 2 1 1 1 1 610.000 110.000 150.000 100.000 150.000 100.000 610.000

12 KOYULHİSAR Y.Sulama 3 5 3 2 2 2.635.000 235.000 1.150.000 800.000 250.000 200.000 2.635.000
13 SUŞEHRİ Y.Sulama 7 5 3 2 3 2.395.000 200.000 1.245.000 350.000 200.000 400.000 2.395.000
14 ŞARKIŞLA Y.Sulama 4 4 2 1 1 1.750.000 200.000 700.000 450.000 250.000 150.000 1.750.000
15 ULAŞ Y.Sulama 1 2 3 3 2 3.595.000 345.000 1.000.000 1.200.000 750.000 300.000 3.595.000
16 YILDIZELİ Y.Sulama 5 5 5 4 1 7.750.000 450.000 2.525.000 1.925.000 2.100.000 750.000 7.750.000

17 ZARA Y.Sulama 4 4 4 2 3 2.410.000 160.000 800.000 550.000 450.000 450.000 2.410.000

TOPLAM 50 49 41 31 27 35.240.000 3.000.000 12.095.000 9.095.000 7.000.000 4.050.000 35.240.000
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EĞ İTİM  H İZM ETLERİ 

Stratejik  Amaç ve Hedefler :

S tratejik  hedef 1.1 : Okul öncesi eğitimde okullaşma oranını yüzde 31,2’den, plan dönemi 
sonunda yüzde 70’in üstüne çıkarmak

P G-1.1: Okul öncesi net okullaşma oranı

P G-1.2: Bağımsız anaokulu sayısı

P G-1.3: Okul öncesi kurum sayısı

Faaliyet :

36-72 ay arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitim zorunluluğu 
dikkate alınarak; kaynaştırma yoluyla sürdürülen okul öncesi eğitimin yanı sıra merkez ilçede 
1 adet üstün yetenekli çocuklara yönelik, 1 adet de zihinsel engelli çocuklara yönelik olmak 
üzere okul öncesi özel eğitim sınıfları açılacak.

Stratejiler :

1. Kalkınma planında yer aldığı gibi okul öncesi eğitiminde % 70 okullaşma oranını 
yakalayabilmek için, yeni okul öncesi eğitim kurumlarının açılması amacıyla hayırsever 
desteği aranacak.

2. İlköğretim okullarında mümkün olduğunca fazla anasınıfı açılmasına yönelik araştırma 
çalışmaları yaparak, diğer kurumlarla (İl Özel İdaresi, Belediyeler, STK’lar v.b.) iş 
birliğiyle okul öncesi okullaşma oranını arttırıcı projeler geliştirmek, plan dönemi sonuna 
kadar hedef kitleye yönelik konferans ve seminerler düzenleyerek bilinç düzeyi 
artırılmaya çalışılacak.

İLK Ö Ğ RETİM

Stratejik  Hedef 2.1 : İlköğretimde okullaşma oranını yüzde 96,33 ten yüzde 100’e çıkarmak. 

P G-2.1.1: İlköğretimde net okullaşma oranı

Stratejik  Hedef 2.2 : İkili öğretim ve birleştirilmiş sınıf uygulamasını yapan ilköğretim okulu 
sayısını azaltmak.

P G-2.2.1: Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okulu sayısı 

P G-2.2.2: İkili öğretim yapan okul sayısı

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT HİZMETLERİ
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Faaliyet 2.2.2 : Okulların doğalgaz dönüşümünden sonra mekânların yeniden düzenlenmesi 
sağlanacak.

Faaliyet 2.2.3: İkili öğretim yapan ilköğretim okullarının bina, derslik, donatım, altyapı vb. 
ihtiyaçları tespit edilecek.

ORTA Ö ĞRETİM  :

Stratejik  Hedef 3.1 : Ortaöğretimde % 58,30 olan okullaşma oranını 9.Kalkınma Planı 
hedefi olan % 90 hedefine ulaştırmak.

P G-3.1.1: Ortaöğretimde okullaşma oranı

P G-3.1.3: Pansiyon hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısının pansiyon kapasitesine oranı 

P G-3.3.1: İlimizde mesleki teknik eğitim okullaşma oranı

Stratejiler :

1. Eğitime %100 destek kapsamında hayırsever iş adamlarından derslik ve pansiyon yapımı 
konusunda destek istenecektir.

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER

S  İlde özel idarenin eğitim-öğretime 

desteği

S  Özel idare bütçesinden ayrılan payın 

diğer kamu kurumlarına ayrılandan 

fazla olması 

S  İlin tamamına ulaşılabilecek yaygın 

teşkilata sahip olunması ve nüfusun 

tamamına hitap etmesi 

S  İlde üniversitenin bulunması 

S  Mesleki ve teknik eğitimde bina ve 

donanım mevcudiyeti

S  Eğitim bütçesinin yetersizliği 

S  Birleştirilmiş sınıflarda eğitimin devam 

etmesi

S  İkili öğretimin devam etmesi 

S  İnşaat sezonunun kısa olması
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FIRSATLAR TEHDİTLER

S  İlde yeni bir üniversite kurulabilmesi

için altyapının yeterli olması

S  İlde Anadolu ve tür okullarının varlığı

öğrencilerin seçimlerine cevap verecek

şekilde çeşitlilik göstermesi

S  İlimizin kalkınmada öncelikli iller 
arasında yer alıyor olması 

S  Eğitime %100 Destek Kampanyasının 
devam ediyor olması,

S  İlin coğrafik açıdan dağınıklığı.

S  İlin dışarıya devamlı göç vermesi. 

S  İstihdam imkânlarının yetersizliği
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EĞİTİM HİZMETLERİ 2015-2019 DÖNEMİ YATIRIM PROJELERİ:

S.
NO İLÇESİ PROJENİN

ADI KONUSU YILLAR

2015 2016 2017 2018 2019
2015-2019 EĞİTİM HİZMETLERİ STRATEJİK YATIRIM PROGRAMI

1 Merkez Yahyabey İmam Hatip Ortaokulu 16 Ek Derslik 6.000.000,00

2 Merkez Fetih İlkokulu(Karşıyaka) 8 Derslik 3.500.000,00

3 Merkez Emek İlkokulu (Karşıyaka) 8 Derslik 3.500.000,00

4 Merkez Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Okulu 16 Ek Derslik 6.000.000,00

5 Ulaş Ulaş İlkokulu 16 Derslik 6.000.000,00

6 Suşehri Suşehri YİBO ve pansiyon 12 Ek Derslik ve 100 Öğr.Pansi. 8.000.000,00

7 Merkez Hasan Vardar Ortaokulu 16 Ek Derslik 6.000.000,00

8 Merkez Reşat Şemşettin Sirer İlkokulu 16 Ek Derslik 6.000.000,00

9 Yıldızeli Yıldızeli Büyükakören İlkokulu 5 Ek Derslik 2.187.000,00

10 Yıldızeli Seren İlkokulu 1 Derslik 874.000,00

11 Merkez Buriçiye İşitme Engelliler Okulu Bahçesi spor salonu 1.500.000,00

12 Koyulhisar İmam Hatip Ortakokulu 8 Derslik 3.500.000,00

13 Kangal İmam Hatip Ortakokulu 12 Derslik 4.500.000,00

14 Merkez Hanlı İlkokulu(Taşıma Merkezi) 2 Ek Derslik 875.000,00

15 Merkez Alparslan İlkokulu 16 Ek Derslik 6.000.000,00
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16 Yıldızeli İmam Hatip Ortakokulu 12 Derslik 4.500.000,00

17 Kangal Kongre İlkokulu 16 Derslik 6.000.000,00

18 Kangal Kangal Spor Salonu Spor Salonu 1.500.000,00

19 Şarkışla Şarkışla İlkokulu 16 Derslik 6.000.000,00

20 Şarkışla İmam Hatip Ortakokulu 12 Derslik 4.500.000,00

21 Merkez Kılavuz Kutlu Ortaokulu 16 Derslik 6.000.000,00

22 Merkez Atatürk İlkokulu 16 Ek Derslik 6.000.000,00

23 Merkez Ahmet Kutsi Tecer İş Uygulama Okulu 16 Derslik 6.000.000,00

24 Merkez Şehit Hamit Kandur İlkokulu 16 Derslik 6.000.000,00

25 Merkez Akdeğirmen İlkokulu 16 Derslik 6.000.000,00
26 Merkez Kongre İlkokulu 16 Derslik 6.000.000,00
27 Merkez Necip Fazil İlkokulu(Altuntabak) 16 Derslik 6.000.000,00
28 Hafik Ortaöğretim Pansiyonu 90 öğrencilik 1.050.000,00 1.225.000,00 1.225.000,00

29 Divriği Nuri Demirağ Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesi 16 derslik 2.100.0000,00 2.450.000,00 2.450.000,00

30 Merkez Özel Eğitim Spor Salonu Spor Salonu 450.000,00 525.000,00 525.000,00

31 Merkez Kız İmam Hatip Lisesi 24 Derslik 2.550.000,00 2.975.000,00 2.975.000,00

32 Yıldızeli ÇPL Güneykaya 12 Derslik 1.500.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00

33 Merkez Anadolu Lisesi 16 Derslik 2.100.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00

34 Şarkışla Fen Lisesi 24 Derslik 2.550.000,00 2.975.000,00 2.975.000,00
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EMNİYET HİZMETLERİ

S.
NO İLÇESİ PROJENİN

ADI KONUSU
YILLAR

2015 2016 2017 2018 2019

2015-2019 EMNİYET HİZMETLERİ STRA TEJİK YATIRIM PROGRAMI

1 Gemerek
Lojmanlı hizmet binası 
yapılması (İlçe Emniyet 
Müdürlüğü)

Emniyet Genel
Müdürlüğüne
2015 Yılı
Yatırım
Programına
alınması için
teklifte
bulunulmuştur.

2 Zara

Bölge Trafik Denetleme 
İstasyon Amirliği yeni 
hizmet binası yapılması.

Not: Mevcut tahsisli arsa 
üzerinden YHT (Yüksek 
Hızlı Tren) projesi 
planlandığı
bildirildiğinden, projemiz 
beklemeye alınmıştır.

Emniyet Genel
Müdürlüğüne
2015 Yılı
Yatırım
Programına
alınması için
teklifte
bulunulmuştur.

3 Koyulhisar
Lojmanlı hizmet binası 
yapılması (İlçe Emniyet 
Amirliği)

Emniyet Genel
Müdürlüğüne
2015 Yılı
Yatırım
Programına
alınması için
teklifte
bulunulmuştur.

4 Şarkışla
Yeni hizmet binası 
yapılması (İlçe Emniyet 
Müdürlüğü)

Emniyet Genel
Müdürlüğüne
2015 Yılı
Yatırım
Programına
alınması için
teklifte
bulunulmuştur.
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5 Yıldızeli

Bölge Trafik Denetleme 
İstasyon Amirliği yeni 
hizmet binası yapılması

Not :2015 yılı Yatırım 
Programı teklifinde 
Emniyet Genel 
Müdürlüğünün cevabi 
yazasında yapılan 
istatistiki bilgilerde (kaza 
oranı, araç geçiş 
oranları...vb.) oranların 
düşük olması nedeniyle 
olumsuz
değerlendirilmiştir.

Emniyet Genel
Müdürlüğüne
2015 Yılı
Yatırım
Programına
alınması için
teklifte
bulunulmuştur.

KÜLTÜR VE TURİZM  H İZM ETLERİ

GÜÇLÜ YANLARI-ZAYIF YÖNLERİ FIRSATLAR TEHDİTLER:

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLERİ

* Taşınır Kültür Varlıklarının sergilendiği 
Etnografya ve Arkeoloji Müzelerinin olması,

* İlin kimliğinin önemli bir unsuru olan “Sivas 
Kongresi”nin Sivas’ta yapılmış olması

* Restorasyon işlerinde çalışacak kalifiye 
ustaların az olması,

* Sivas İl Halk Kütüphanesi binasının olmaması,

* Turizm alanında yapılan yatırımların çok 
yetersiz olması,
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FIRSATLAR TEHDİTLER

* Coğrafi Konumu gereğince tur güzergahları 
üzerinde yer alabilecek olması,

* Bir çok yeni müze açma potansiyelinin mevcut 
olması,

* Kış turizm uzun süreli olması

* Kış mevsiminin uzun ve soğuk olması tarihi ve 
kültürel varlıklar üzerinde olumsuz etkiler 
yaratması

* Eser restorasyonlarında bazı süreçlerde aşılması 
zor tıkanıklıklar yaşanması,

* Restorasyon ustalarına sürekli iş teminin 
zorluğu,

* Eser restorasyonunun diğer inşaat işerine göre 
daha pahalıya malolması, bütçe imkanlarını 
zorlaması ve sürekli bakım gerektirmesi,

* Çarpık kentleşme,

KISA VADELİ STRA TEJİ HEDEF, FAALİYET VE PRO JELER:
AMAÇLAR:

1-Atatürk Kongre Müzesinin restorasyon işinin bir an önce bitmesini sağlamak.

Hedef 4.1: İlimizde Termal Turizm Canlandırılacaktır.

Faaliyet 4.1.1: Sıcak Çermik Termal Turizm Merkezi Alanına Yönelik Bir Master Plan 
Hazırlattırılacaktır.

Faaliyet 4.1.2: Sıcak Çermik’e yönelik Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporu Hazırlattırılacaktır.

Faaliyet 4.1.3: Sıcak Çermik’te İmar Planı Olmayan Alanlara Yönelik İmar Planları 
Hazırlattırılacaktır.

Faaliyet 4.1.4: Sıcak Çermik Turizm Merkezinin Bütününe Yönelik Altyapı Tesisleri 
Tamamlanacaktır.

Faaliyet 4.1.5: Sıcak Çermikteki Hazineye Ait Taşınmazlar Turizm Teşvik Kanunu Doğrultusunda 
Yatırımcılara Tahsis Edilecektir.

Faaliyet 4.1.6: Soğuk Çermikte Termal Alanına Yönelik Bir Master Plan Hazırlattırılacaktır.

Faaliyet 4.1.7: Soğuk Çermik’e yönelik Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporu Hazırlattırılacaktır.

Faaliyet 4.1.8: Soğuk Çermik’te İmar Planı Olmayan Alanlara Yönelik İmar Planları 
Hazırlattırılacaktır.

Faaliyet 4.1.9: Soğuk Çermik Termal Alanının Bütününe Yönelik Altyapı Tesisleri Tamamlanacaktır.
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Faaliyet 4.1.10: Soğuk Çermikteki Hazineye Ait Taşınmazlar Yatırımcılara Tahsis Edilecektir.

Faaliyet 4.1.11: Turizm Merkezi İlan Edilen Kalkım Balıklı Çermik Termal Turizm Merkezi Alanına 
Yönelik Bir Master Plan Hazırlattırılacaktır.

Faaliyet 4.1.12: Turizm Merkezi İlan Edilen Kalkım Balıklı Çermik’e yönelik Kaynak Koruma Alanı 
Etüt Raporu Hazırlattırılacaktır.

Faaliyet 4.1.13: Turizm Merkezi İlan Edilen Kalkım Balıklı Çermik’te İmar Planı Olmayan Alanlara 
Yönelik İmar Planları Hazırlattırılacaktır.

Faaliyet 4.1.14: Turizm Merkezi İlan Edilen Kalkım Balıklı Çermik Turizm Merkezinin Bütününe 
Yönelik Altyapı Tesisleri Tamamlanacaktır.

Faaliyet 4.1.15: Turizm Merkezi İlan Edilen Kalkım Balıklı Çermikteki Hazineye Ait Taşınmazlar 
Turizm Teşvik Kanunu Doğrultusunda Yatırımcılara Tahsis Edilecektir.

Faaliyet 4.1.17: Kangal Balıklı Kaplıca’ya yönelik Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporu 
Hazırlattırılacaktır.

S itu u  fİt Ö jel

Hedef 4.2: İlimizde Kış Turizmi Canlandırılacaktır.

Faaliyet 4.2.1: Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezinin Altyapı Tesisleri Tamamlanacaktır.

Faaliyet 4.2.2: Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezinin Üstyapı ve Sportif Tesisleri 
Tamamlanacaktır.

Faaliyet 4.2.3: Sıcak Çermik -  Yıldızdağı; Havaalanı -  Töngel Turizm Yollarının Faaliyete Geçmesi 
Sağlanacaktır.

Faaliyet 4.2.4: Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezinde Hazineye Ait Taşınmazlar Turizm Teşvik 
Kanunu Doğrultusunda Yatımcılara Tahsis Edilecektir.

Faaliyet 4.3.14: Sivas Şehir Merkezindeki Kırklar Pınarı’nın Çevre Düzenlemesi Yapılması 
Sağlanacaktır.

Hedef 4.6: İlimiz Dağlarının Turizmde Değerlendirilmesi Sağlanacaktır.

Faaliyet 4.6.1: Yıldızdağı Turizme Kazandırılacaktır.

Hedef 6.1: Irmak ve Derelerimizin Turizmde Değerlendirilmesi Sağlanacaktır.

Faaliyet 6.1.28: Sızır Şelalesinde Çevre Düzenlemesi Yapılarak Dinlenme ve Rekreasyon Alanları 
Oluşturulacaktır.

Faaliyet 6.1.29: Yıldız Beldesi Değirmenaltı Şelalesinde Çevre Düzenlemesi Yapılarak Dinlenme ve 
Rekreasyon Alanları Oluşturulacaktır.

Faaliyet 6.1.30: Şuğul Vadisi’nde Çevre Düzenlemesi Yapılarak Dinlenme ve Rekreasyon Alanları 
Oluşturulacaktır.
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S.
NO İLÇESİ PROJENİN

ADI KONUSU
YILLAR

2015 2016 2017 2018 2019

2015-2019 KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ STRATEJİK YATIRIM PROGRAMI

1 Merkez Sivas Yeni Kültür Merkezi 
İnşaatı Kültür

X X X

2 Merkez il Halk Kütüphanesi Bina 
Yapım İnşaatı Kültür X

3 Merkez
Sivas Atatürk Kültür 
Merkezi Gelişiyor, 
Hizmetimiz Güzelleşiyor

Kültür X

GENÇLİK VE SPOR H İZM ETLERİ

GÜÇLÜ YANLARI-ZAYIF YÖNLERİ FIRSATLAR TEHDİTLER:

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLERİ

■ İlçelerde meslek yüksek okullarının 
açılmasıyla sporcu potansiyeli açısından 
yıldızlar ve gençlerden sonra büyükler 
kategorisinde de devamlılığın sağlanması

■ Spor faaliyetleri için kullanılan tesislerin 
ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmaması

FIRSATLAR TEHDİTLER

■ Sekiz yıllık eğitime geçilmesi nedeni ile 
okul-kulüp iş birliğine temel teşkil edecek 
düzeyde belde, ilçe ve ilde okullaşmanın 
mevcut olması

■ İl Merkezinde yaklaşık 45 bin öğrenciye 
sahip bir Üniversitenin bulunması

■ Liseyi bitiren gençlerin belde ve ilçe 
merkezinden üniversite merkezlerine ve 
diğer illere kaymasının kulüpleşmeyi 
güçleştirmesi
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KISA VADELİ STRA TEJİ HEDEF, FAALİYET VE PRO JELER:

AMAÇLAR:

1- Sportif faaliyetlerin aksamadan yapılabilmesi için vatandaşların yetenekleri doğrultusunda 
sportif etkinliklere katılabilmesi için tüm spor dallarını tesis alt yapılarının yapılarak halkın hizmetine 
sunulması sağlanacaktır.

2-İlimizde organize edilen spor müsabakalarının spor tesislerimizde yapılabilmesi için gerekli 
hazırlık ve çalışmalar yapılacaktır.

3.1. Her yaştan halkın sportif etkinliklere katılımını sağlamak için tüm yerleşim yerlerinde semt 
sahaları yapılacaktır.

Faaliyet 3.1.1: Merkez atış poligonunun çevre düzenlemesi yapılacaktır.

Faaliyet 3.1.2 : Merkez İl Özel İdare Spor Kompleksinin alt yapı çalışmaları tamamlanacaktır.

Hedef 3.2: İlçelerdeki spor salonu sayısı % 50 arttırılacaktır.

Faaliyet 3.2.1: Merkez spor parkına Spor Salonu yapılacaktır.

Hedef 3.4: Uluslararası normlara uygun tesisler yapımına başlanacaktır.

Hedef 3.5: Merkeze ve Gençlik Merkezi bulunmayan ilçelere Gençlik Merkezi yapılarak, donatımı ve 
faaliyet giderleri karşılanacaktır.

Faaliyet 3.6.1: Merkez Gençlik Merkezi Yapı Donatımı ve Faaliyet Giderleri karşılanacaktır.

Faaliyet 3.6.2: Şarkışla Gençlik Merkezi Yapı Donatımı ve Faaliyet Giderleri karşılanacaktır.

Faaliyet 3.6.3: Divriği Gençlik Merkezi Yapı Donatımı ve Faaliyet Giderleri karşılanacaktır.

Faaliyet 3.6.4: Suşehri Gençlik Merkezi Yapı Donatımı ve Faaliyet Giderleri karşılanacaktır.

Faaliyet 3.6.5: Yıldızeli İlçesine Gençlik Merkezi Yapı Donatımı ve Faaliyet Giderleri 
karşılanacaktır.

Faaliyet 3.6.6: Zara Gençlik Merkezi Yapı Donatımı ve Faaliyet Giderleri karşılanacaktır.

Hedef 3.6: Mevcut futbol sahalarının ikmal inşaatları, çimlendirilmesi ve modernizasyonu yapılacak 
ve ekipman alımı gerçekleştirilecektir.

Faaliyet 3.7.1: Suşehri Futbol Sahası sentetik çim yüzeyine getirilecektir.

Faaliyet 3.7.2: Şarkışla ilçesine sentetik yüzeyli Futbol Sahası yapılacaktır

Faaliyet 3.7.3: Gemerek (sızır)toprak yüzeyli olan futbol sahası sentetik yüzeyli yapılacaktır
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KUVVETLİ VE ZAYIF YÖNLER İLE FIRSATLAR, TEHDİTLER:

SAĞLIK HİZMETLERİ

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER

İhtiyaçlarımızın farkındayız. Bütçe yetersizliği
Arsa tahsisi ile ilgili karşılaşılabilecek sorunlar 
Personel yetersizliği

FIRSATLAR TEHDİTLER
Sağlık tesislerimizin bakım onarımı için ihtiyaç 
duyulan ödeneğin gönderilmesi durumunda 
bakım ve onarım için gerekli ekipmana sahip 
olunması

Bina yapımının istenmeyen nedenlerle uzama 
olasılığı ve iklim koşullarından kaynaklanan 
sorunların olması

STRA TEJİK  AM AÇLAR VE HEDEFLER 

Temel Sağlık Hizmetleri

Stratejik Amaç: İl genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin artırılması amacı ile ihtiyaca binaen tamir, 
tadilat ve bina yapım ihtiyaçlarının sağlanması.

Hedef 1: İl genelinde sağlık hizmetleri sunulan hizmet alanlarının durum tespitinin yapılması, ihtiyaç 
listesinin çıkarılması.

Hedef 2: İlgili ihalelerin planlanması ve sonuçlandırılması.

Hedef 3: Hizmete uygun hale getirilmesi ve hizmet sunumuna başlatılması.

Hedef 4: Tamir, tadilat, çevre düzenlemesi yapım işleri planlaması engellilere yönelik rehber içeriğine 
göre gerçekleştirilmesi.

S. İLÇESİ PROJENİN KONUSU YILLAR
N ADI 2015 2016 2017 2018 2019

2015-2019 HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ STRATEJİK YATIRIM PROGRAMI

1 Gemerek Gemerek Asm- 
Tsm Yapım İşi 2015

2 Akıncılar Akıncılar İlçe 
Hast. Ek Bina Kamulaştırma 2015

3 Merkez

İbni Sina Tsm 
Açsap Merk. 
Vsd Gençlik 
Dan. Merk.

Yapım İşi 2015

4 Gemerek Eğerci Sağlık 
Evi

Yapım İşi 2015

5 Suşehri Asm-Tsm Yapım İşi 2015
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1- M evcut Durum

Sivas ili 28 333,96 km2 yüzölçümü ile ülkemizin ikinci büyük ili olup, bünyesinde çok 
çeşitli ve zengin maden yataklarını barındırmaktadır.

Termal Kaynaklar ve maden bakımından zengin bir il olması.

2- Güçlü ve zayıf Yönler:

RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER

S Etik anlayısa sahip idareci ve 
personelin görev yapıyor olması.

S Yönetimde adil ve tutarlı olunması.
S İletişime açık olunması.
S Bilgisayar ağının iyi olması.
S İl genelinde maden ocaklarının sürekli 

denetimlerinin yapılarak düzenli 
çalışmalarını sağlamak ve kanun 
hükümlerine uyulmadığı taktirde cezai 
işlemleri uygulamak.

S İlimiz yüzölçümünün büyüklüğü nedeniyle denetimlerde güçlük 
çekilmesi.

S Personelin teknik eleman yetersizliği.
S Teknolojinin personel tarafından etkin kullanılmaması ve 

personelin gerekli teknik bilgiye sahip olmaması.
S Arşivleme sisteminde eksiklerin olması.
S Hizmet içi eğitimin eksik olması.
S İzleme, denetim ve kontrollerin yetersizliği.

FIRSATLAR TEHDİTLER
S Termal kaynak ve madenlerin 

zenginliği.
S İş yeri açma ve çalışma ruhsat talepleri 

için istenilen evraklara internet 
ortamında kolaylıkla ulaşılması.

S İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının 
internet ortamında en kısa zamanda 
verilmesi.

S Ruhsatı hazırlanan veya eksik evrakları 
olanların SMS ile bilgilendirilmesi.

S İlimiz yüzölçümünün büyüklüğü, arazi yapısı ve ağır iklim 
şartları.

S Maden Kanunu gereğince, maden ruhsatlarının Maden İşleri
Genel Müdürlüğünce verilmesi ve deneti yetkisinin MİGEM’e ait 
olması.

3-S tratejik Am açlar, Hedefler ve Faaliyetler (2015-2019) 

Ruhsat

Stratejik Amaç : İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının en kısa zamanda verilmesi, maden 

ocaklarının denetlenmesi ve yasalara uymayanlara idari para cezalarının kesilmesi.
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M A L İ H İ Z M E T L E R

M isyonumuz: Hizmetlerin yapılmasında kullanılan kaynakların ekonomik ve sosyal şartlara 

bağlı, kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde mahiyetine uygun olarak sağlıklı 

etkili ve güvenilir bir biçimde kullanılması.

Vizyonumuz: Çok iyi yetişmiş ve yeterli sayıda personelle, verimliliği esas alarak, teknoloji 

Kullanımına öncelik tanıyarak, Plan ve Projeye önem vererek, şeffaflık ve katılımcılığı ön 

planda tutarak, kaynakların etkin kullanılması sağlanarak, faaliyetlerde ve hizmetlerde dünya 

standartlarına ulaşmaktır.

KUVVETLİ VE ZAYIF YÖNLER İLE FIRSATLAR, TEHDİTLER:

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER

1-İl Özel İdaresi Bütçe Kaynaklarının her yıl artış 
göstermesi.
2-Personelin bilgi düzeyi ve yetişmiş işgücü.
3-İdaremiz ve Diğer Kurumlar arasında 

koordinasyon ve iletişim kolaylığı.
4-Kurumumuzun fiziki ortamının yeterliliği

1-Devam eden yatırımlar için kaynak yetersizliği
2-Yavaş işleyen bürokrasi
3-Nitelikli memur ve yardımcı hizmetlilerde personel 
eksikliği.
4-Sık olarak mevzuatta gerçekleşen değişimler.
5-Nitelikli Kurumsal ve Bireysel performans 
değerlendirmesi yapılamama«

FIRSATLAR TEHDİTLER

1-Güçlü ve Katılımcılığa açık yönetim anlayışı
2-Birimler arasında elektronik evrak (e-evrak) 
sistemine geçilmesi.
3-Kurum Personelinin İçişleri Bakanlığınca verilen 
eğitici seminerlere katılım.

4-Sivas halkına daha iyi yaşam standardı sağlamak 
amacıyla yapılan projelere (Yıldız Dağı, Et Entegre 
Tesisleri vb.) verilen destek.

1-Kanun ve yönetmeliklerin sık sık değişmesi.
2-Sosyo-ekonomik sorunların varlığı.
3-İşsizlikten dolayı köyden il merkezine göçün 
yaşanması ve ailelerin ekonomik seviyelerinin düşük 
olmasına bağlı olarak sosyal hizmet faaliyetlerinin 
olumsuz yönde etkilenmesi.
4-Halkımızın sosyal, kültürel ve ekonomik yönden 
zayıf olması nedeniyle yapılacak olan sosyal ve 
kültürel etkinliklere çevrenin duyarsız ve ilgisiz 
kalması.
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Stratejik  Amaç: Giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen 
değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm 
mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasını sağlayacak muhasebe kayıtlarını 
usulüne uygun, saydam ve erişebilir şekilde tutmak ve gereken bütün mali bilgi ve raporları 
idare yetkilileri ve ilgili kamu idarelerine vermek. Diğer taraftan Harcama dairelerinden 
birime gelen, ödeme emri belgesi ve eklerinde yetkililerin imzası ile ödemenin çeşidine göre 
ilgili mevzuatında belirlenen belgelerin tamam olması ve maddi hata bulunup bulunmadığının 
kontrol edilerek hızlı, doğru ve bürokrasiye yol açmayacak şekilde ödemesini gerçekleştirmek 
ve süreci etkili bir şekilde takip etmek.

Stratejik  Sonuç Hedefi: 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla muhasebe birimine verilen 

bütün görevleri noksansız şekilde yerine getirmek.

Faaliyet: Muhasebe birimine gelen ödeme emirlerini en geç dört iş günü içinde inceleyerek 
uygun bulunanlar muhasebeleştirilerek tutarları hak sahiplerine ödemek. Eksik veya hatalı 
olan ödeme emri ve eki belgeleri düzeltmek veya tamamlanmak üzere hata ve eksikliğin tespit 
edildiği günü izleyen iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak 
göndermek. Hata veya eksiklikleri tamamlanarak tekrar muhasebe birimine gönderilen ödeme 
emirlerini iki iş günü sonuna kadar inceleyerek muhasebe ve ödeme işlemini gerçekleştirmek. 
Ödeme emri ve muhasebe işlem fişi üzerinde bulunan hesapları muhasebe programına hatasız 
bir şekilde girilmesini sağlayarak hatasız muhasebe raporlarını almak.
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3194 sayılı İmar Kanununun genel esasları çerçevesinde bütün ülke genelindeki 
yapılaşmanın imar mevzuatı kapsamında gerçekleşmesi gerekmektedir. Buna göre, 
istisnai kanunlardaki münhasır uygulamalar dışında, belediye sınırları dışında Il Özel 
İdareleri İmar Planlarının yapılıp uygulanması ile görevli ve sorumludur.

3194 sayılı İmar Kanununun uygulanmasına ait, Plansız Alanlar İmar 
Yönetmeliğinin Altıncı bölüm 62. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Belediye 
ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan planı bulunmayan alanlardaki yerleşme 
alanı dışında kalan (iskan dışı) alanlarda uygulanan hizmetler olup; İmar planına uygun 
olarak, parselasyon, re’sen veya müracaat üzerine tevhit, ifraz ve irtifak hakkı tesisi ile 
bu hakların terkinine ilişkin işler yapılmaktadır.

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME HİZMETLERİ

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER

- Müdürlüğümüzde : Teknik personel 
yönünden tüm branşlarda deneyimli 
elamanlar bulunmaktadır.

- Belediye ve mücavir alan sınırları dışında 
kalan imar yönünden Yetki alanımızda kalan 
alanların büyüklüğü ve ulaşım ağının çok 
fazla olmasından dolayı kaçak inşaat denetimi 
yapılmasında zorlanılmaktadır.

FIRSATLAR TEHDİTLER

- Köy yerleşik alan sınırları tespiti yapılarak 
köy imar planlarının oluşturulması ile 
köylerdeki çarpık yapılaşmanın önüne 
geçilebilecektir.
- Talep olması halinde yeni köy gelişme 
alanları oluşturulacaktır.

- Yaylalardaki yapılaşmalarla ilgili Kanun ve 
Yönetmeliklerde açık hükümler 
olmamasından dolayı yaylalardaki kaçak 
inşaatların önüne geçilememektedir.

S tratejik  Amaç ve Hedefler

Stratejik  Amaç: İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini 
yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını 
sağlamaktır.

Faaliyet 1 : Köy yerleşik alan ve civarının tespiti işlemlerinin yapılarak; yerleşim alanları ile 
tarım arazilerini belirleyerek tarım arazilerinin korunması hedeflenmiştir.

Faaliyet 2 : Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan alanlarda kaçak yapılaşmanın 
önüne geçilecek, Fen ve sağlık kurallarına uygun yapılaşmanın sağlanacaktır.

Faaliyet 3 : Büyük köylere öncelik vermek kaydı ile köylerin imar planlarını hazırlanarak, 
çarpık yapılaşmanın önüne geçerek modern köylerin oluşması hedeflenmektedir.

Faaliyet 4 : Yurt içiş ve yurt dışından; köyüne dönüş yapmak isteyen ve arsa sıkıntısı çeken 
köylülere yönelik yeni gelişme alanları oluşturulacaktır.
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Sivas İl Özel İdaresine ait taşınmazların satış, kiraya verme tahsis gibi işlemlerini 
yapmakta, İdaremize ait yatırım ve ilköğretim okulları arazileri ile ilgili kamulaştırma 
yapmakta ve taşınmazların imara uygun hale getirilmesini sağlamaktadır.

İdaremize ait lojman ve dükkânların tahsisi işlemlerinin takibini yaparak vergi tahrir 
kayıtları ile ilgili yazışmalarda bulunmaktadır.

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER

-Kamulaştırmaya yönelik çalışmalarda bütçe 
sorunu yaşanmaması,
-Birim çalışanlarının teknik bilgi düzeyleri 
ve gerekli motivasyonu.

-Kamulaştırma tebligatlarının zamanında 
ulaşımının sağlanamaması.

FIRSATLAR TEHDİTLER

-4 Eylül Sanayi sitesinde bulunan taşınmazı 
Özbelsan ile anlaşıp dükkan yapıp satılarak 
nakde dönüştürülmesi,
-Kılavuz Mahallesinde bulunan 600 m2 
taşınmazı TOKİ’ ye kat karşılığı verilerek 
nakde dönüştürülmesi,

S tratejik  Amaç ve Hedefler:

S tratejik  amaç: Mevcut gayrimenkullerin hizmete dönüştürülmesi.

Faaliyet 1: Tarlaların arsa vasfına dönüştürülmesi.

Faaliyet 2: Arsaların daire ve dükkân yapılarak gelirin yükseltilmesi.

Faaliyet 3: Arsaların bir kısmının kaliteli eğitim yapılmasını sağlamak için ilköğretim 
okulu yapılması.
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B A S IN  Y A Y IN  V E  H A L K L A  İL İŞ K İL E R

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunun 35. 36. 

maddeleri İlke ve Standartlarına uygun olarak, Genel Sekreterlik Bürosu, Basın-Yayın ve 

İdari İşler Bürosu ve Bilgi Edinme Bürosu (BİMER), makam sekreterliği, makam ulaşım ve 

makam çay ocağının yer aldığı alt birimlerden oluşur.

Kitle iletişim araçlarında yer alan, Özel İdare hizmet faaliyetlerini ilgilendiren 

konulardaki haberlerin takibini ve tespitini yapmak. İdare ile görsel ve yazılı basın ve yayın 

kuruluşları arasındaki ilişkileri sağlamak. Özel İdarenin faaliyet ve hizmetlerin kamuoyuna 

duyurulması ile kamuoyundan köşe yazıları, fotoğraflar ve basın yoluyla dile getirilen istek ve 

şikâyetlerin ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak ve sonuçlarını takip etmek. İl genelindeki 

ilçeleri ve köyleri ziyaret etmek, bölge sakinlerinin dilek ve isteklerini yerinde tespit etmek, 

değerlendirmeye tabi tutarak ilgili birimlere ileterek, hassasiyetle takibini yapmak. 

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) kanalıyla yapılan başvuruları değerlendirmek, ilgili 

birimlerden bilgi almak ve cevaplandırmak, arşivlenmesini sağlamak. Başvuru cevaplarını 

BİMER sistemine girmek, ayrıca başvuru sahibine (yazı, e-mail, telefon) iletmek. bilgi akışı 

sağlamak.

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER

• Kitle iletişim araçlarından ve teknolojinin 
kolaylıklarından daha çok yararlanmak için 
güçlü teknik donanıma sahip olmak.

• Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini 
yürütürken, İl Özel İdaresi hizmet birimleri, 
üniversite, sivil toplum kuruluşları ve diğer 
ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla 
işbirliğine gidilememesi.

FIRSATLAR TEHDİTLER

• İlimizdeki vatandaşlara idaremizin yaptığı 
çalışmaların anlatılması,
• Yerel ve Ulusal basının çalışmaları 
anlatmasında aracı olması,
• Paydaşlarımızla olan işbirliklerimizin 
tanınma ve sahiplenme,
İle birlikte güveni artıran etkisi
• FTP(Veri aktarım sistemi) Uygulaması
• Güçlü basın kuruluşlarının ilimizde yer 
alması,
• İdaremizi tanınma ve kurumlar arasında 
kıyaslama imkânlarının olması.

•Mevzuat kaynaklı zorunluluklar nedeni ile 
organizasyon yapısının değişmesi,
• İl sınırlarının çok geniş olması,
• Sivas’ta yaşayan vatandaşın eğitim ve sosyo 
-ekonomik yapısının yüksek olması nedeni ile 
beklentilerin artması,
• Vatandaş kaynaklı uygunsuzluklar,
• Diğer kurumların sorumluluğuna giren 
işlerin idaremizden bekleniyor olması.
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1. STRA TEJİK  AMAÇ:

Kitle iletişim araçlarında yer alan, Özel İdare hizmet faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki 

haberlerin takibini ve tespitini yapmak.

1.1. Stratejik Hedef:

İhtiyaç duyulan günlük, haftalık, aylık, gazete ve dergileri temin ederek, idaremizle ilgili 

kısımlarını arşivlemek.

1.2. Stratejik Hedef:

Özel İdare faaliyet ve hizmetlerin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan köşe yazıları, 

fotoğraflar ve basın yoluyla dile getirilen istek ve şikâyetlerin ilgili birimlere ulaştırılmasını 

sağlamak ve sonuçlarını takip etmek.

1.3. Stratejik Hedef:

İdare faaliyetleri ve hizmetleri ile ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlamak ve çalışmaları 

fotoğraf ve film olarak kaydetmek, arşivlenmesini sağlamak, bunları medya organları ile 

paylaşmak.

2. STRA TEJİK  AMAÇ:

İdaremiz tarafından yapılan çalışmaları zamanında ve etkili bir şekilde bilgilendirmek.

2.1. Stratejik Hedef:

Uygulamalarını yayınlayacak dergi ve sitenin sürekli olarak yayınlanmasını sağlamak

2.2. Stratejik Hedef:

İdaremiz ile vatandaş diyalogunu daha etkin sağlayacak olan uygulamaları başlatmak.

2.3. Stratejik Hedef:

İl genelindeki ilçeleri ve köyleri ziyaret etmek, bölge sakinlerinin dilek ve isteklerini yerinde 

tespit etmek, değerlendirmeye tabi tutarak ilgili birimlere ileterek, hassasiyetle takibini 

yapmak.
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T.C.
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ 

İl Genel Meclisi

Toplantı Dönemi : 01.01.2014/31.12.2014 
Toplantı Ayı : KASIM 2014 
Birleşim/Oturum : 4/1_______________

KARAR TARİHİ : 06 KASIM 2014 
KARAR NO : - 162 -

KONU : İl Özel İdaresi 2015-2019 Stratejik Planı.

İl Genel Meclisinin 06 Kasım 2014 tarihli birleşiminde;

İl Özel İdaresinin 2015-2019 yılları Stratejik Planının görüşülmesi 
hakkmdaki İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin 25.09.2014 tarih ve Bilgi İşlem 
Müd. 17464-0248 sayılı teklifi görüşmeye açılmıştır.

Konuya ilişkin olarak Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun 
okunmasını müteakip yapılan müzakereler ve oylama sonucunda; 5302 sayılı İl 
Özel İdaresi Kanunu’nun 31. maddesine göre hazırlanan, İl Özel İdaresi 2015
2019 yılları Stratejik Planı’nın kabulüne, aynı Kanunun 10/a maddesi uyarınca 
karar verilmiştir.
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