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I. GİRİŞ 
 

  

Osmanlı İmparatorluğunun çöküş dönemindeki yenileşme çabaları, idare sistemini de 

etkilemiş ve bunun sonucunda bir mahalli idare birimi olan il özel idareleri, Osmanlı idare 

sistemine Fransa modeli olarak girmiştir. 

  

1864 yılında NİS, SİLİSTRE VE VİDİN eyaletleri birleştirilerek, Tuna Vilayeti adını 

almıştır. Tuna vilayeti için çıkarılan Vilayet Nizamnamesinde il özel idaresine ilk defa yer 

verilmiş, bu Nizamname daha sonraları bütün illeri içerisine almıştır. 6 yıllık bir uygulamadan 

sonra bu nizamname 1870 tarihli ”İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi” ile yürürlükten 

kalkmıştır. 

  

Daha gelişmiş bir mahalli idare anlayışı ise ilk defa 1876 Anayasasında görülmektedir. 

Bu Anayasa genel meclisin yılda bir defa il merkezinde toplanacağı, üye seçimlerinin ve 

genel meclisin görevlerinin bir kanunla tesbit edileceği hükümlerini getirmiştir. 1908 yılında 

II. Meşrutiyetin ilanıyla 1876 Anayasası tekrar yürürlüğe konulmuş ve Vilayet Kanun Tasarısı 

da yeniden ele alınarak 13 Mart 1913 tarihinde değiştirilerek ”İdare-i Umumiye-i Vilayet 

Kanunu Muvakkatı” adıyla kabul edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur. 18/10/1982 tarih ve 2709 

sayılı Anayasamızın 127’nci maddesinde kesin ifadesiyle yer alan İl Özel İdaresi günümüz 

şartlarına uygun hale gelebilmesi için 26/05/1987 gün ve 3360 sayılı kanunla adı İl Özel 

İdaresi Kanunu olarak değiştirilmiştir. 

  

Modern Cumhuriyetin  kuruluşundan bu yana yüzünü batıya çevirmiş olan Türkiye,  

ikinci dünya savaşı sonrasında Avrupa Kıtasında hızla gelişmekte olan Uluslararası 

örgütlenme çabaları içinde yer almıştır. AET (Avrupa Ekonomik Topluluğu) adıyla başlayan 

ve zaman içinde AB (Avrupa Birliği) adını alan örgütle ilişkiler sıcak tutularak, 1999 yılında 

yapılan Helsinki zirvesinde adaylık statüsünün teyit edilmesi süreciyle başlayan adaylık 

sürecinde, katılım ortaklığı belgesi 19.05.2003 tarihinde kabül edilmiş ve ülkemiz yoğun bir 

reform sürecine girerek AB kriterlerine uyun amacıyla yasal düzenlemeler gerçekleştirmiştir.  

  

Kamu mali yönetimi, analitik ve performans esasli bütçeleme ve mahalli idarelerin AB 

müktesebati ile ilgili uyumun tamamlanması gereği olarak, 22.05.2005 tarihinde 5302 sayılı  

İl Özel İdaresi Kanunu yayımlanmıştır. 
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Yeni kamu yönetimi anlayışı, çeşitli ülkelerde yaşanan tecrübeler ışığında ülkemizi 21. 

yüzyılda çağdaş bir yönetim zihniyetine ve yapısına kavuşturmak amacını taşımaktadır. İyi 

yönetişim olarak da tarif edilebilecek bu çağdaş yönetim zihniyeti ve yapısı; 

 Katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışa sahiptir. 

 Pro-aktif ve gelecek yönelimli bir bakışı esas alır. 

 Girdi odaklı olmaktan sonuç ve hedef odaklı olmaya yönelir. 

 Kendine odaklı olmaktan vatandaş odaklı olmaya geçişi hedefler. 

Bu yeni anlayış içinde, 21. yüzyılda kamu yönetimi; 

 Şeffaf olmak 

 Katılımcı olmak, 

 Düşük maliyetle çalışmak, 

 Etkili olmak, 

 İnsan haklarına saygılı olmak, 

 Belirsizliği ve ayrımcılığı azaltacak şekilde hukuka dayanmak ve  

 Öngörülebilir olmak zorundadır. 

Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahalli idarelerde de bir dönüşüm ve değişimi 

gerekli kılmaktadır.  

Geleceği öngören stratejik yönetimin öne çıkması; kamu hizmetlerinin sunumunda 

mahalli idarelere daha çok görev ve sorumluluk verilmesi merkezi idare ile mahalli idareler 

arasındaki yetki ve kaynak dağılımının geleneksel yapısının değiştirilmesini de zorunlu 

kılmaktadır.  

Dolayısıyla mahalli idarelerin daha fazla yetki, sorumluluk ve kaynakla desteklenmesi, 

bu idarelerin yönetim yapı ve anlayışlarında da buna uygun değişimleri gerektirmektedir. Gün 

geçtikçe yenilenen ve çeşitlenen toplumsal ihtiyaç ve beklentilerin daha iyi karşılanabilmesi, 

bu alandaki çağdaş değişim ve gelişmelerin yeterince kavranmasından geçmektedir. Yerel 

nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların memnuniyetini 

artırmak, hukuka uygunluğu, etkinliği ve verimliliği sağlamak için vatandaş taleplerini temel 

alan bir anlayışı yönetime hakim kılmak gerekmektedir. Sonuca odaklanan bir yönetimde 

hesap verebilirliği, açıklığı, saydamlığı, katılımı, öngörülebilirliği kapsayan mekanizmalara 

ihtiyaç bulunmaktadır. 

Yeni kamu yönetimi anlayışı gereği olarak gelecek yönelimli ve katılımcı bir anlayış 

içinde “STRATEJİK YÖNETİM” yaklaşımına geçilmektedir. Stratejik yönetim kapsamında; 

 Ortaya konan yeni zihniyete uygun bir şekilde geleceği dair tasarım geliştirme, 

 Misyon ve vizyon belirleme, 
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 Temel amaç politika ve öncelikleri şekillendirme, 

 Ölçülebilir başarı göstergeleri oluşturma ve önceden ilan etme, 

 İnsan kaynaklarını geliştirme, 

unsurları vurgulanmaktadır.  

Örgütsel tasarımda ise değişimin izlenmesi ve zaman geçirilmeden uyum sağlanması 

küçük, etkin ve esnek yapıların önemini artırmaktadır. Bu kapsamda, dinamik ve bilgi temeli 

bir anlayışın gereği olarak; 

 Merkezi yönetim yerine yerinden yönetim, 

 Esnek ve yatay organizasyon yapıları, 

 Çakışmaların ve çatışmaların engellenmesi, 

 Gereksiz hizmetlerin tasfiyesi, hizmet satın alımı, 

gibi unsurlar desteklenmektedir.  

Yeni kamu yönetimi anlayışına uygun olarak kanunlaşan 5302 sayılı İl Özel İdareleri 

Kanunun temel amaçların biri de, il özel idarelerinde stratejik yönetim anlayışını tesis 

etmektir. Özel idareler, stratejik amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için 

gerçekleştirecekleri faaliyetleri kapsayacak şekilde stratejik plan yapacaklardır. Yıllık çalışma 

programlarıyla bütçelerini ve performans ölçütlerini bu plana göre oluşturacaklardır. Böylece 

geleceğe dönük politikalar oluşturarak sorunlara uzun vadeli çözümler getirecek ve sonuç 

odaklı bir anlayışa sahip olacaklardır. 

 Rize İl Özel İdaresi, artan görevlerini dikkate alarak geleceğe dönük olarak 

faaliyetlerini ayrıntılı olarak önceliklendirerek ve ulusal düzeydeki plan ve programlar 

ilişkilendirerek SP’nını oluşturmuştur. Bir sonraki aşama, SP’da belirlenen stratejik amaç, 

hedef ve faaliyetlerin performansa dayalı bütçesinin hazırlanması olacaktır. 

 

II. STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASINDA 

UYGULANAN YÖNTEM 

II.1. Yasal Çerçeve 

 Kamu Yönetimi Reformu  kapsamında alınan kararlarda ve yasal düzenlemelerde 

(5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu) kamu kuruluşlarının stratejik planlarını 

(SP) hazırlamaları ve kuruluş bütçelerini bu plan doğrultusunda hazırlamalarını 

öngörmektedir. 
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II.2.  Stratejik Plan Modeli 

 RİÖİ’de uygulanan stratejik plan modelinin aşamaları sırasıyla aşağıdaki gibidir: 

 Üst yönetim desteğinin sağlanması 

 Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını 

dikkate alan bir yaklaşımla SP’nin hazırlanmasına karar verilmesi 

 Stratejik planlama ekibinin (SPE) oluşturulması 

 SPE’nin eğitilmesi ve çalışma normlarının oluşturulması 

 Yasal yetki ve yükümlülükler çalışması 

 Durum Analizi çalışması 

 Paydaş Analizi 

 Güçlü, Zayıf Yanlar- Fırsatlar Tehditler (GZFT) çalışması 

 Öneriler çalışması 

 Stratejik Konular çalışması 

 Misyon 

 Vizyon 

 Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler çalışması 

RİÖİ’de uygulanan yukarıdaki modelin her aşamasının uygulaması ve sonuçları ayrıntıtlı 

olarak üçüncü ve dördüncü bölümlerde yer almaktadır. 

 

III. DURUM ANALİZİ 

 

III.1. Kamu Yönetimi Reformu Sürecinde İl Özel İdareleri  

 

Kamu yönetiminde gerçekleştirilen bir çok değişim çabasına rağmen aynı çabalar 

mahallî idareler alanında, dolayısıyla il özel idareleri konusunda gösterilememiş, bunun 

sonucunda bu idareler kendilerinden beklenen hizmetleri başarıyla yerine getirecek yeterli bir 

kurumsal yapıya kavuşturulamamışlardır. Zaman içerisinde il özel idarelerinin özerk kurumlar 

olmaktan ziyade eğitim, sağlık, bayındırlık, imar ve diğer mahallî hizmetleri karşılayan ve 

merkezî idareye tâbi kurumlar oldukları anlayışı hakim olmuştur. Yapılan ilk düzenlemelerde, 

il özel idarelerine geniş yetkiler verilmiştir. Bunun temel sebebi, il özel idarelerinin merkezî 
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idarenin sorumluluğundaki hizmetleri taşrada sunan ara düzey kurumlar olarak 

görülmeleridir. Ancak bu görevlerin büyük bir kısmı daha sonraki süreçte merkezî idareye 

aktarılmıştır.  

Diğer taraftan,  il özel idareleri, sorumluluklarında bulunan hizmetleri görmek için 

yeterli kaynaklara da sahip olamamışlardır. GSMH’nın mahallî idareler tarafından sarfedilen 

% 4,4’ünün yaklaşık olarak % 1’lik kısmı özel idareler tarafından kullanılmakta, bunun da 

önemli bir kısmı merkezî idareden aktarılan kaynaklardan oluşmaktadır. Kentleşme ve nüfus 

artışının neden olduğu yüksek beklentiyi bu kaynaklarla karşılamak ve etkin hizmet sunmak 

mümkün olamamıştır.. Yönetim kapasitesi zayıf ve kurumsal gelişmesi yeterli olmayan il özel 

idareleri, öz kaynaklarını geliştirmede de başarılı olamamışlardır.  

Yaşanan bu sorunların ve son dönemlerde dünyada siyasal, ekonomik ve idari alanda 

yaşanan gelişmelere paralel olarak, Türkiye de sonuçları uzun soluklu olacak reform 

çalışmalarına tanık olmaktadır. I. Bölümde ayrıntılı olarak belirildiği üzere, yeni kamu 

yönetimi anlayışı, yönetimde etkinlik ve verimliliği temel almaktadır. Bu çerçevede yapılan 

geniş kapsamlı çalışmaların sonuçlarından biri olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu yürürlüğe girmiştir.  

Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde yerel yönetimlere daha çok fazla yetki ve 

görev verilmesi hedeflenmekte, böylece yerinden yönetim ilkesi güçlendirilerek yaşama 

geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan “Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve 

Yeniden Yapılandırılması” hakkındaki kanun taslağı TBMM gündeminde bulunmaktadır. Bu 

Kanunun çizdiği temel çerçeve kapsamında yerel yönetimlerin yetki ve görevlerini artıran 

Kanunların büyük kısmı yasalaşarak yürürlüğe girmiştir. Bunlar, Büyükşehir Belediye, 

Belediye  ve İl Özel İdarelerine yöneliktir. 22.2.2005 tarihinde kabul edilen 5302 sayılı İl 

Özel İdaresi Kanunu il özel idarelerine il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının 

karşılanmasında yeni yetki ve görevler ihdas etmiştir.  

Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahallî idarelerde de bir dönüşüm ve değişim 

gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda, geleneksel kamu yönetimi anlayışının 

aksine, yerelleşme eğilimleri büyük önem kazanmakta, mahallî idarelerin teşkilât yapıları, 

görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da değişimin konularından 

birisini oluşturmaktadır. Buradan hareketle, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu  kamu 

yönetimi reformunun önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Yerel yönetim reformunun temelini, 

kaynakların doğrudan merkez tarafından tahsis edilmesi yerine, yerel nitelikli kamu 

hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların memnuniyetini artırmak amacıyla, 

yerel otoritelerin daha fazla söz sahibi olacağı ve bu şekilde kaynakların daha etkin 
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dağılabileceği bir sistem oluşturmaktadır. Yerel yönetim reformu, kamu hizmetlerinin 

hizmetten yararlananların ihtiyaçlarını en etkin biçimde sağlanmasını amaçlamakta, katılım, 

etkinlik, saydamlık, hesap verebilme gibi değerleri kamu yönetim sürecinde ön plana 

çıkarmaya çalışmaktadır. 

Sonuç olarak, kamu yönetimi reformu çerçevesinde yerel yönetimlere daha fazla yetki 

ve görev verilmesi hedeflenmekte, böylece yerinden yönetim ilkesi güçlendirilerek yaşama 

geçirilmeye çalışılmaktadır.  

III.2. RİÖİ’nin 5302 sayılı Kanuna Göre Yasal Yükümlülükleri ve  

Görevleri 
 

 Kamu Yönetimi Reformu çalışmaları çerçevesinde ele alınan İl Özel İdaresi 

Kanunuyla birlikte İl Özel İdarelerinin görevleri önemli oranda artırılmaktadır.  

  Rize İl Özel İdaresinin görev alanını belirlemek, yapılacak planın dolayısıyla 

kuruluşun faaliyet alanlarının sınırlarını oluşturmak açısından büyük önem taşımaktadır. 

Kuruluş düzeyinde plan yapıldığı için ve il özel idarelerinin görev alanlarının geniş kapsamlı 

olması nedeniyle çok sayıdaki yasal düzenlemeyle ilişkili olması bu kuruluşların yasal yetki 

ve yükümlülüklerinin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Yeni kanun ile bir önceki 3360 

sayılı İl Özel İdareleri Kanunu, yetki ve sorumlukları açısından karşılaştırılarak farklılıklar 

ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

 

Tablo-1: RİÖİ’nin Yasal Yetki ve Yükümlülükleri 

S
ır

a
  

Yasal Yükümlülükler 

1 Sağlık 

2 Gençlik ve Spor 

3 Tarım 

4 Sanayi ve Ticaret 

5 İlin Çevre Düzdni ve Planı 

6 Bayındırlık ve İskan 

7 Toprağın korunması 

8 Erozyonun önlenmesi 

9 Kültür 

10 Sanat 

11 Turizm 
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12 Sosyal hizmet ve yardımlar 

13 Yoksullara mikro kredi verilmesi 

14 Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları 

15 İlk ve Ortaöğretim Kurumlarının arsa temini, binaların yapım, bakım ve onarımları 

16 İmar 

17 Yol 

18 Su 

19 Kanalizasyon 

20 Katı Atık 

21 Çevre 

22 Acil yardım ve kurtarma 

23 Orman köylerinin desteklenmesi 

24 Ağaçlandırma 

25 Park ve Bahçe Tesisine İlişkin Hizmtler 

26 Gayri Sıhhı Müesseseler ile umuma açık istrahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek 

 

Tablo-1’den ayrıntılı olarak görülebileceği gibi, 5302 sayılı kanunla birlikte il özel 

idarelerine önemli görevler verilmiştir. Bu kapsamda, 3360 sayılı kanunda yer almayıp 5302 

sayılı kanunla getirilen yükümlülükler özet olarak aşağıdaki gibidir: 

 

1. İl çevre düzeni planı  

2. Yoksullara mikro kredi verilmesi  

3. Orman köylerinin desteklenmesi  

4. Ağaçlandırma   

5. Hizmetleri ile ilgili olarak halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu 

yoklaması ve araştırması yapmak  

6. 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  

7. RİÖİ'nin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemlerinin, idarenin bütünlüğüne ve 

kalkınma planı ve stratejilerine uygunluğu açısından denetletmek  

8. Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını yapmak, kurumsal stratejileri 

oluşturmak, RİÖİ faaliyetlerini ve personelin performans ölçütlerini hazırlamak, uygulamak, 

izlemek, değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak  
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9. Stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans 

ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini 

açıklayan faaliyet raporunu hazırlamaktır.  

 Ayrıca çeşitli kanunlarla il özel idaresine görevler yüklenmiştir. 

 

III.3. Paydaş Analizi 

 

Rize İl Özel İdaresinin stratejik planının başarılı bir şekilde oluşturulması için durum 

analizine baz teşkil etmek üzere ilgili tüm tarafların görüşlerinin plana dahil edilmesi 

amacıyla paydaş analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Paydaşlar, kuruluşun kaynakları veya 

çıktıları üzerinde hak iddia eden ya da kuruluşun çıktılarından etkilenen kişi, grup veya 

kurumlardır. Stratejik plan çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen paydaş analizi ile, iç ve dış 

ilgili tarafların belirlenmesi ve bunların önemlerinin tespiti, Rize İl Özel İdaresinin 

faaliyetlerini nasıl etkiledikleri analiz edilmiştir. 

 SPE tarafından yapılan çalışmayla paydaş analizinin ilk aşaması olan iç ve dış 

paydaşların belirlenmesi çalışması gerçekleştirilmiş bu kapsamda, Rize İl Özel İdaresi’nin 

toplam 98 paydaşı tespit edilmiştir.  

 

S. No Paydaşın Adı Türü 

1 Vali İç Paydaş 

2 İl Genel Meclisi İç Paydaş 

3 Milli Eğitim İl Müdürlüğü İç Paydaş 

4 Köye Yönelik Hizmetler Birimi İç Paydaş 

5 Sivil Toplum Örgütleri Dış Paydaş 

6 İl Tarım Müdürlüğü İç Paydaş 

7 Kamu Sağlık Hizmet Birimleri İç Paydaş 

8 Kültür Turizm İl Müdürlüğü İç Paydaş 

9 Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü İç Paydaş 

10 Sayıştay Dış Paydaş 

11 Kooperatifler Dış Paydaş 

12 Çevre ve Orman İl Müdürlüğü İç Paydaş 

13 Kaymakamlık İç Paydaş 

14 Çalışanlar İç Paydaş 

15 Jeotermal Enerji ve Alternatif Enerji Kaynakları Kuruluşları Dış Paydaş 

16 Çiftçiler Dış Paydaş 

17 Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Dış Paydaş 

18 Hayırseverler Dış Paydaş 

19 Firmalar (Hazır Beton Firmaları) Dış Paydaş 

20 Rize Üniversitesi Dış Paydaş 

21 Belediyeler (İl, İlçe,Belde) Dış Paydaş 

22 TMMOB Dış Paydaş 

23 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Dış Paydaş 
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24 STK (Ziraat Odası,Veteriner Hekimleri Odası) Dış Paydaş 

25 İşçi Sendikaları Dış Paydaş 

26 Siyasi Partiler Dış Paydaş 

27 Rize Ticaret Odası Dış Paydaş 

28 Rize Sanayi Odası Dış Paydaş 

29 Yapı Denetim Firmaları Dış Paydaş 

30 Müteşebbisler Dış Paydaş 

31 İl Özel İdaresinin Bağlı Ortaklıkları Dış Paydaş 

32 Vakıflar Dış Paydaş 

33 Devlet Planlama Teşkilatı Dış Paydaş 

34 Sosyal Güvenlik Kurumları Dış Paydaş 

35 İşsizler Dış Paydaş 

36 İlgili Merkezi Kamu Kurumları Dış Paydaş 

37 İçişleri Bakanlığı Dış Paydaş 

38 Defterdarlık Dış Paydaş 

39 Temel Altyapı (ÇEDAŞ, Telekom, ) Dış Paydaş 

40 Valilik İç Paydaş 

41 Yetiştiriciler Dış Paydaş 

42 Toprak Mahsulleri Ofisi Dış Paydaş 

43 İl Kontrol Laboratuvarları Müdürlüğü İç Paydaş 

44 Medya (Yazılı ve Görsel Basın) Dış Paydaş 

45 Halk Kütüphaneleri İç Paydaş 

46 Turizm/ Seyahat Acentaları Dış Paydaş 

47 Turizm Danışma Büroları Dış Paydaş 

48 Konaklama Tesisleri Dış Paydaş 

49 Yerli ve Yabancı Turistler Dış Paydaş 

50 Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Dış Paydaş 

51 İş Yerleri Dış Paydaş 

52 Kızılay Dış Paydaş 

53 Yeşilay Dış Paydaş 

54 Kanunla Kurulan Dernekler Dış Paydaş 

55 Çevre Hizmetleri (Hava, Su, Görüntü Kirliliği) İç Paydaş 

56 Çevre Vakfı Dış Paydaş 

57 Milli Parklar Şube Müdürlüğü / Orman Şube Müdürlüğü İç Paydaş 

58 Maliye Bakanlığı Dış Paydaş 

59 Hükümet Dış Paydaş 

60 İl Koordinasyon Kurulu ve Komisyonlar İç Paydaş 

61 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Vakıf Müdürlüğü Dış Paydaş 

62 Engelliler (Özürlü Bakım veRehabilitasyon Merkezi) Dış Paydaş 

63 Yetiştirme Yurdu Dış Paydaş 

64 Aile Danışma Merkezi Dış Paydaş 

65 Çocuk Yuvası Dış Paydaş 

66 Kamu İhale Kurumu Dış Paydaş 

67 İl İdare Kurulu Dış Paydaş 

68 İl Encümeni İç Paydaş 

69 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İç Paydaş 

70 Güvenlik Birimleri Dış Paydaş 

71 Müftülük Dış Paydaş 

72 Gençlik Spor İl Müdürlüğü İç Paydaş 

73 Sivil Savunma İl Müdürlüğü İç Paydaş 

74 Müteahhitler Müşteri 

75 Sosyal Hizmetler İç Paydaş 

76 Halk Eğitim Merkezi İç Paydaş 

77 Müzeler İç Paydaş 

78 Muhtarlar Dış Paydaş 
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79 Ticaret Borsası Dış Paydaş 

80 Devlet Su İşleri Dış Paydaş 

81 Tapu, Sicil ve Kadastro Müdürlükleri Dış Paydaş 

82 İller Bankası Dış Paydaş 

83 Verem Savaş Dispanseri Dış Paydaş 

84 Devlet Hastanesi Dış Paydaş 

85 Sağlık Evi Dış Paydaş 

86 Sağlık Ocağı Dış Paydaş 

87 Özel Sağlık Kuruluşları / Dispanser (Sağlık Kurumları),AÇSAP Merk. Dış Paydaş 

88 Sivil Toplum Örgütleri (Sağlık) Dış Paydaş 

89 Sürücü Kursları Dış Paydaş 

90 Özel Dershaneler Dış Paydaş 

91 Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç Paydaş 

92 Özel Okullar Dış Paydaş 

93 Kamu Meslek Edindirme Kursları Dış Paydaş 

94 ÇAYKUR,RİPORT Dış Paydaş 

95 Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç Paydaş 

96 Çayeli Bakır İşletmeleri Dış Paydaş 

97 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü İç Paydaş 

 

97 adet olarak belirlenen paydaşlardan, Rize İl Özel İdaresinin faaliyetlerini en fazla 

etkileyen kurum ve/veya kişilerin tespit edilmesi amacıyla bir önceliklendirme çalışması 

yapılmıştır. Bununla, diğerlerine göre daha fazla odaklanılması gereken paydaşların 

belirlenmesi hedeflenmiştir. Stratejik Planlama Ekibi üyelerinin verdiği oylarla aşağıdaki 

paydaşlar diğerlerine göre kurumun faaliyetlerini etkileme açısından daha önemli olduğu 

tespit edilmiştir. 

 Tablo-2:  Öncelikli Paydaşlar Listesi 

Sıra Paydaş Adı 

1 Vali 

2 İl Genel Meclisi 

3 Sayıştay  

4 Kaymakamlar  

5 Milli Eğitim Müdürlüğü  

6 Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

7 Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü 

8 Tarım Müdürlüğü  

9 Türkiye Cumhuriyeti Karayolları  

10 Sosyal Hizmetler Müdürlüğü  

11 Çevre ve Orman Müdürlüğü 

12 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 
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13 Kooperatifler (Tarım), Üretici Birlikleri  

14 Kamu Sağlık Hizmet Birimleri 

15 Sivil Toplum Örgütleri 

16 Çalışanlar 

17 Hayırseverler 

18 Çiftçiler 

 

Böylece ilk başta 97 olarak belirlenen paydaşların sayısı önceliklendirme sonucunda 

18’e indirilmiştir. 

Tablo-4: GZFT Matrisi 

Güçlü Yanlar 
 

 Deniz ve Deniz Ürünlerini Bol Olması 

 İl yönetiminin (Vali) desteği  

 Karar alma ve icra yetkisi  

 Bütçesini kendisinin yapması ve kendi meclisinin onaylaması  

 İl Özel İdaresinin idari yapısı 

 Yeraltı zenginlikleri  

 Deneyimli personel  

 Sağlık ocakları ve hastane bakımından alt yapısının tamam olması  

 Kültür ve turizm değerleri açısından zengin oluşu  

 Yılın her mevsiminde turizme hizmet vermesi  

 Hayırsever yurttaşların katkıları 

 Taşımalı eğitimin başarısı 

 Su ve çay analiz laboratuvar varlığı 

 İçme ve doğal su kaynaklarının bol oluşu 

 Engellilere yönelik eğitim kurumlarının varlığı (işitme, zihinsel) 

 Fakültelerin Varlığı ( Fen Edebiyat, Eğitim, Su Ürünleri, İlahiyat)  

 Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünün Varlığı (M.E.B)  

 Okullarımızın fiziki altyapısının iyi durumda olması 

 Okul Öncesi Eğitimin yaygın olması  

 Çay üretiminin yüksek düzeyde yapılması  

 Çevre Düzeni Planının ihale aşamasında olması 

 Katı Atık Tesisi Projesine başlanması  

 İlimizin bozulmamış doğal yapısı ve kültürel zenginlikleri 

 Dünyaca bilinen yaylaların olması 
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Zayıf Yanlar 
 

 Araç ve iş makinelerinin yetersiz olması 

Fırsatlar 
 

 Yatırım tercihlerinin yerinde kullanılamaması  

 Dağınık ve imarsız yerleşim  

 Olumsuzlukların çabuk unutulması (tabii afet)   Meslek içi eğitim yetersizliği  

 Kanalizasyon, evsel ve çevresel atıklar  

 Jeotermal kaynakların kullanılamaması  

 Yavaş işleyen bürokrasi  

 Kaynak yetersizliği  

 Çalışanların özlük haklarının yetersizliği  

 Ücret dengesizliği, aynı işi yapan kişilerin farklı maaş alması  

 Nitelikli personel eksikliği 

 Turizm potansiyelinin yeterince tanıtılamaması  

 Köy yollarının kalitesiz, arazi yapısının dağlık oluşu (topografik eğim) 

 Orman içi köylüsünün gelir düzeyinin düşük oluşu 

 Çevre bilincinin yetersiz oluşu  

 İl Özel İdaresi ile ilçe yönetimleri ve belediyeler arasında organizasyon 

eksikliği 

 İstatistik yetersizliği 

 1/100.000’lik çevre düzeni planının olmaması 

 Hayvancılığın yeterince talep görmemesi  

 Arsa temininde zorluk ve fiyatların yüksek oluşu 

 Velilerin eğitime katılımlarının yetersiz oluşu 

 Özel Eğitim Kurumlarının azlığı  

 İlimizin en fazla yağış alan il olması (sel ve heyelanın fazlalığı) 

 Tarım arazilerinin parçalı ve dağınık olması 

 Mera alanlarının bilinçli kullanılmaması 

 Spor tesilerinin yetersiz oluşu 

 Tarımsal ürünlerin pazarlama imkanlarının kısıtlı olması 

 Üniversiteler ile ilişkilerin zayıf oluşu 

 Çevre kirliliği ve çevre bilincinin eksikliği (su,hava, toprak) 

 Konaklama tesislerinin ve yatak kapasitesinin yetersiz olması 

 OSB nin bulunmaması 

 Yayla Turizmi bakımından ülke ve dünya çapında biliniyor olması, 

 Jeotermal  kaynaklar  

 Rize balının  dünya çapında bilinmesi (anzer, hemşin balı) 

 Turizmin çeşitlendirilmesine uygun imkanlar: (Yayla, kış, av, doğa,  

sağlık, kuş gözlemciliği,bitki turizmi)  

 Yamaç paraşütü, jeep safari, Dağcılık,Rafting ve yelkenli sporları için 

uygun doğa şartalarının olması ve  kulüplerin etkin faaliyet göstermesi 

 El sanatları ve Rize bezi (feretiko) üretiminin güçlü varlığı  

 Halkın teknolojiye ve yeniliklere duyarlı olması  

 Eğitime %100 Destek Kampanyasına dayalı vergi indirimi  

 Hayırseverlerin çokluğu  

 Sağlık hizmetinin tek çatı altında toplanmasıyla ilgili düzenlemeler  

 Doğalgazın yakın bir tarihte gelecek olması   

 Yerel yönetim yetkilerinin arttırılması 

 Üniversitenin Kurulucak olması 

 İlimiz kökenli siyaset adamlarının aktif görevlerde yer alması 

 Devlet Vatandaş işbirliğine vatandaşın duyarlılığı 

 Türkiye Süper Liğinde İlimizin bir spor kulübü ile temsil edilmesi 

 Orman varlığının fazla olması 

 İlimizin Aile Hekimliği uygulamasında pilot il seçilmesi 

 Katı atık bertaraf tesislerinin kurulacak olması 

 OSB nin kurulma aşamasında olması 

 Çay üretiminde dünyada sayılı yerlerden olması 

 Yatırım teşvik kanunu kapsamında olması 
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Tehditler 
 

 Kaçak yapılaşma (Çarpık şehirleşme),Dağınık yerleşim alanları 

 Çevre kirliliği (Su, hava, toprak)  

 Doğal afetler (kar,heyelan,sel, çığ vb.)  

 Arazilerin parçalı ve küçük olması  

 Yeni kanunla görev- gelir dengesi sağlanmasının zorluğu  

 Halkın sosyal güvencesinin eksikliği  

 Yatırım tercihlerini sağlıklı yapılamaması 

 İl İdaresi görev alanı ile ilgili kanuni mevzuat yetersizliği 

 Gelir dağılımı eşitsizliği  

 Personel nakil ve tayın işlemlerinin çok ve sık olması 

 İlimizdeki hayat şartlarının pahalı olması 

 Kırsal kesimdeki altyapı çalışmalarının belli standartlarının oluşmaması 

 Toplumun sosyal sorunlara karşı duyarsız kalması, aile içi sorunların 

gençler arasında zararlı madde kullanımının artması 

 Yeni  tesis yapımı ve bakım onarım için gerekli kaynağın sağlanamaması 

  Arazi ve iş imkanları yetersizliği nedeniyle genç neslin göç etmesi 
 

IV. MİSYON-VİZYON 

IV.1. Misyon  

RİÖİ’nin Misyonu  

 Rize İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve 

bayındırlık alanlarında olmak üzere kanunlarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini,  

katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; 

özellikle Ayder ve İkizdere jeotermal kaynak gibi zenginlikleri değerlendirmek, bitki ve 

doğal zenginlikler ile av ve yaban hayatını korumak (sit alanı ve tabiatı koruma alanları 

dahil) ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını 

sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir.    

IV.2. Vizyon 

RİÖİ’nin Vizyonu 

Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki 

farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; 

 Realist, 

 İnsan Odaklı, 

 Öngörülü, 

 İhtiyaçlara duyarlı, 

bir kuruluş olmaktır. 
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V. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE 

FAALİYETLER 

 

1 - Milli Eğitim Hizmetleri 
 

S t r a t e j i k  A m a ç  1  

İlimizdeki eğitimin fiziksel kapasitesinin artırılması ve daha nitelikli eğitim-öğretim ortamlarının 
hazırlanması amacıyla; ihtiyaç duyulan fiziki alt yapı birimlerini yapmak ve donanımını sağlamak.  

 

HEDEF 

İl ve ilçe merkezlerinde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde sınıf mevcudu 30’un 

üzerinde olan okulların sınıf mevcutlarının 30 öğrenci altına düşürülmesi için yeni okul, ek 

derslikler ve ihtiyaç duyulan okullarda onarımlar yapılacak.  

 

Faaliyet 

BBeeşş  yyııll  iiççeerriissiinnddee  44  aaddeett  3322  ddeerrsslliikk,,  33  aaddeett  2244  ddeerrsslliikkllii  vvee  11  aaddeett  1122  ddeerrsslliikkllii  eekk  bbiinnaa  oollmmaakk  

üüzzeerree  iillkkööğğrreettiimmddee  yyııllllııkk  oorrttaallaammaa  4400  ddeerrsslliikk  yyaappmmaakk..  

 

Faaliyet    

PPllaann  ssüürreessiinnccee  2200  aaddeett  ookkuulluunn  bbüüyyüükk  oonnaarrıımmıınnıı,,  3300  aaddeett  iillkkööğğrreettiimm  ookkuulluunnuunn  kküüççüükk  oonnaarrıımmıınnıı  

yyaappaarraakk  şşaarrttllaarrıınnıı  iiyyiilleeşşttiirrmmeekk..  

 

HEDEF  

Okul yapılması amacıyla il ve ilçe merkezlerinde bulunan özel ve tüzel kişilere ait arazilerin 

kamulaştırılması yapılacak, resmi kurumların elinde olan ve özelleştirme kapsamına alınan 

kamu arazilerinin tahsisi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

 

Faaliyet    

PPllaann  ddöönneemmii  ssoonnuunnaa  kkaaddaarr  1166  ookkuull  aarrssaassıı  kkaammuullaaşşttıırrııllmmaassıı  yyaappııllaaccaakk..  

 

HEDEF  
Plan dönemi sonuna kadar okul öncesi eğitimde okullaşma oranını en az %80’e 

çıkarabilmek için okul yapımına hız verilecektir. 

 

Faaliyet    

PPllaann  ssüürreessiinnccee  iill  vvee  iillççeelleerrddee  ttooppllaamm  88  aaddeett    44  ddeerrsslliikkllii  aannaaookkuulluu  yyaappııllaaccaakkttıırr.. 

 

S t r a t e j i k  A m a ç  2  

Kurumlarımızda ihtiyaç duyulan donanım ihtiyacının giderilmesini sağlamak.  

 

HEDEF  
İlimizdeki mevcut ve yeni yapılacak olan okulöncesi ve ilköğretim okullarının  donatım 

ihtiyaçlarını  tespit ederek eksikliklerini giderilecek. 
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Faaliyet  
Plan dönemi sonuna kadar ihtiyaç duyulan her türlü donatım araç-gereç ve malzemelerin 

temin edilecektir. 

  

2- Sağlık Hizmetleri 
 

S t r a t e j i k  A m a ç  

SSUU  SSAANNİİTTAASSYYOONNUU  vvee    İİLLKKÖÖĞĞRREETTİİMM  OOKKUULLUU  SSUU  DDEEPPOOLLAARRIINNIINN  

DDEEZZEENNFFEEKKSSİİYYOONNUU  
    Projenin amacı çocuk nüfusa sağlıklı su temin etmek ve bu bağlamda suyla bulaşan 

hastalıkların önüne geçmektir. Özellikle çocuk nüfusa sağlıklı su ulaştırılması, hijyen ve 

sağlıklı yaşam için önem arz etmektedir 

 

HEDEFLER: 

1. Fert ,toplum ve çevre sağlığının korunmasında alınacak önlemlerin  en önemlisi  tüketime 

verilen içme ve kullanma sularının sağlıklı olması, 

2. İlimiz genelinde su deposu olan  ilköğretim okulunda su depolarının dezenfeksiyonunun 

yapılması 

 

3 - Kültür ve Turizm Hizmetleri 

 
S t r a t e j i k  A m a ç  

İlimizin  tarihi, nüfusu, ulaşımı, altyapısı, doğal ve kültürel değerleri  ile ilgili turizm potansiyelini  ön plana 
çıkarmak için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler yapmak ve uygulamaya geçirmektir. 

İlimiz turizmini; çevreye, topluma, tarihsel, doğal ve kültürel varlıklara zarar vermeden il ekonomisine 
ve toplumsal yaşantıya sürekli katkıda bulunacak biçimde geliştirmek. 

 

HEDEF  
-Tarihsel, doğal ve kültürel varlıklar ile çevreyi ve toplumu korumak, 

-Tarihsel ve kültürel varlıkları turizme kazandırmak, 

-Turizmi çeşitlendirmek, 

-Ulaşım olanaklarını artırmak 

-Altyapı ve hizmet sorunlarını çözmek, 

-Turizme hizmet veren işletmelerde çalışan personelin iş güvencesi niteliğini ve niceliğini  

artırmak 

-Turizm sektöründeki yatırım olanaklarını geliştirmek, teşvik etmek, 

-Turizm gelirlerini artırmak. 

 

Faaliyet  
Plan dönemi sonuna kadar kültür varlığı olarak tescil edilmiş üç kemer köprüyü onarmak ve 

iki adet Rize Evinin restorasyonunu yapmak 
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4 - Sosyal Hizmetler 

 
S t r a t e j i k  A m a ç 1  

  Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan dezavantajlı kişi ve gruplara etkin sosyal 
koruma sağlanması amacıyla, ilgili kurum kuruluşların; proje, finansman yardımı gibi olanaklarından da 
yararlanarak, sosyal hizmetlerin, ihtiyaç sahiplerine, yaygın etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasını 
sağlamak, değişen toplum yapısı ile oluşabilecek sosyal sorunlara karşı yeni hizmet modellerini 
geliştirmek, Mevcut olan kuruşların yaşamsal faaliyetlerini iyileştirmek ve ilimize yeni kuruluşlar 
kazandırmak. 

 

HEDEF 

Ekonomik, sosyal ve sağlık yönünden yoksunluk içinde bulunan dezavantajlı kişi ve grupların 

(yoksullar, yaşlılar, kadınlar, zihinsel ve bedensel engelliler, kimsesizler ve sokakta yaşayan-

çalışan çocuklar) kimlik bilgileri, adresleri, dezavantaj durumları ve gereksinimleri 

belirlenerek, gerekli yardımları yapmak. 

 

Faaliyet-1 

   Dezavantajlı kişi ve gruplara ilişkin bilgiler belirlenerek devamlı olarak kayıt altına almak. 

 

Faaliyet-2 

   Dezavantajlı kişi ve grupların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kaynaklar ve kriterler 

belirlemek. 

 

S t r a t e j i k  A m a ç  2  

    Mevcut kuruluş binalarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi 

 

HEDEF 

Kurumsal bakım modelinde kuruluş binalarının fiziki şartlarında iyileştirme yapılacak ve 5 yıl 

içinde Toplum Merkezi ve Huzur evi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İlimize  

kazandırılacaktır. 

 

Faaliyet-1 

   İlimiz Atatürk Çocuk Yuvası ve Rize Yetiştirme Yurdu’nda gerekli onarım , tadilat ve 

Çevre Düzenleme işlemleri yapılarak Kuruluşların yaşamsal alanları değiştirilecek, Modern 

bir yapıya kavuşması sağlanacaktır. 

 

Faaliyet-2 

   Çayeli Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü binasının mevcut fiziki 

şartlarının iyileştirilmesi ve atıl durumda bahçede bulunan binanın onarımının yapılması ve 

faaliyete geçirilmesinin sağlanması. 

 

Faaliyet-3 

   Rize Merkez Çamlıbel Mahallesinde bulunan arsamızda toplum merkezi yapılması ve 2012 

yılına kadar faaliyete geçirilmesi. 
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5 – Kırsal Kalkınma ve Tarım Hizmetleri 
 

S t r a t e j i k  A m a ç  1  

   İlimizdeki  organik tarıma uygun olan alanlarda organik tarımın yaygınlaştırılmasını sağlamak. 
 

 

HEDEF:  
İlimizin organik tarım faaliyetlerini yaygınlaştırarak amacıyla 2009 yılında 1 adet Balık 

Çiftliğinde ve 8 adet arıcının 375 kovanında organik tarım üretimi başlatılmıştır. Her yıl 1 

adet balık çiftliği ve 100 adet kovan ilavesiyle organik tarımın artırılması planlanmaktadır. 

Ayrıca İlimizde yaygın üretimi yapılan kivi, kokulu üzüm ve fındık bahçelerinde organik 

tarım faaliyetleri başlatılacaktır. Kivi, kokulu üzüm ve fındık içinde her yıl 100 dekar olmak 

üzere beş yıl sonunda 500 dekar alanda organik tarıma geçilmesi planlanmaktadır. 

  
Faaliyet :   
- Organik tarım uygulama esasları hakkında çiftçi toplantıları yapılacak.  

- İlimizde organik üretim yapan çiftçilere yönelik TV programları hazırlanacak. 

- İlimizde üretimi yapılabilecek organik tarım ürünlerinin çiftçilere tanıtımı yapılacak. 

 

Strateji: Yürütülecek organik tarım faaliyetleri, Müdürlüğümüzde görevli Organik Tarım 

Timleri ile Sertifikasyon  kuruluşları ve çiftçiler arasında koordineli olarak gerçekleşecektir. 

 

S t r a t e j i k  A m a ç 2  

Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi.  

 

HEDEF:  
- İlimizdeki  Mavi Yemiş (Yaban Mersini) üretimi 35 dekardır. Müdürlüğümüz her yıl 

50 dekar alanda proje uygulayarak 250 dekar bahçe tesis etmek. 

  
Faaliyet :  
 - Mevcut mavi yemiş (Yaban Mersini) bahçelerinin verimini artırmak için budama, 

gübreleme bakım vb. teknik işlemleri arazi üzerinde görsel olarak pratiğe dönüşmesini 

sağlamak. 

- Çiftçilerin eğitilmesinde yazılı ve görsel basından azami derecede faydalanılması. 

- Mavi Yemişten elde edilebilecek ürün çeşitliliğin sağlanması. 

- Tarımsal faaliyette kullanılmayan (çalılık, fundalık, orman vb.) arazilerin değerlendiril-

mesini sağlayarak ekonomiye kazandırılması. 

 

Strateji:  

- Konu ile ilgili Sivil Toplum Örgütleri (Kooperatifler, Ziraat Odaları ve Üretici Birlikleri) ile 

işbirliği içinde olmak. 

 

HEDEF:  
- İlimizde Müdürlüğümüzce bodur meyveciliği geliştirme kapsamında 200 dekar 

alanda başlatılmış olan bodur elma ve trabzon hurması üretimi konusunda,  her yıl 100 

dekar olmak üzere 5 yılda 500 dekar bahçe tesis etmek.  
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 Faaliyet :  

- Mevcut  bodur meyve bahçelerinin  budama, gübreleme bakım vb. konularda  çiftçilere 

eğitim semineri verilmesi.  

-Çiftçilerin kapama meyve bahçeleri kurması konusunda teşvik edici programların yazılı ve    

  görsel basından faydalanılması. 

 

Strateji:  

- Konu ile ilgili Sivil Toplum Örgütleri (Kooperatifler,Ziraat Odaları ve Üretici Birlikleri) ile 

işbirliği içinde olmak. 

- Halk Eğitim Müdürlükleri ile koordineli çalışmalar yapılarak eğitim kursları düzenlemek. 

 

6 - Gençlik ve Spor Hizmetleri 
 

S t r a t e j i k  A m a ç  1  

   Her ilçeye modern spor tesisi. yapmak. 
 

HEDEF: 
İlimizdeki sporcu sayısını artırmak  

 

Faaliyet-1 

      İİll  ÖÖzzeell  İİddaarreessii,,  GGeennççlliikk  vvee  SSppoorr    GGeenneell  MMüüddüürrllüüğğüü  vvee  İİllggiillii  BBeelleeddiiyyeelleerriinn  iimmkkaannllaarrıınnıı  

kkuullllaannaarraakk  tteessiissii  bbuulluunnmmaayyaann  iillççeelleerree  ssppoorr  tteessiissii  yyaappmmaakk..    

 
Faaliyet-2  

      KKıışş  vvee  ddooğğaa  ssppoorrllaarrıı  öönn  ppllaannaa  ççııkkaarrııllaarraakk  yyaappııllaaccaakk  tteessiisslleerr  ssaayyeessiinnddee  ttuurriizzmmiinn  1122  aayyllııkk  

ppeerriiyyooddaa  yyaayyııllmmaassıı  ssaağğllaannaaccaakk..    

 
Faaliyet-3 

      MMeevvccuutt  tteessiisslleerriimmiizzee  bbaakkıımm  yyaappııpp  ççaağğddaaşş  hhaallee  ggeettiirrmmeekk. 

 

Faaliyet-4 

      OOkkuull  ssppoorr  kkuullüüpplleerriinniinn  kkuurruullmmaassıınnddaa  yyaarrddıımmccıı  oollmmaakk  vvee  kkuurruullaann  ookkuull  ssppoorr  kkuullüüpplleerriinnee  

mmaallzzeemmee  yyaarrddıımmıı  yyaappııllmmaassıı.. 

 

S t r a t e j i k  A m a ç  2  

   Federasyon faaliyetlerinin ilimizde gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması. 
 

HEDEF: 
Federasyonların Ulusal ve Uluslar arası faaliyetlerinin ilimizde yapılması, İlimizin 

tanıtımı  ve gençlerimizin spora yönlendirilmesi bakımından çok yararlı olacaktır. 

 

Faaliyet-1 

   FFeeddeerraassyyoonnllaarrıınn  yyııllllııkk  ffaaaalliiyyeett  pprrooggrraammllaarrıı  iinncceelleenniipp  iilliimmiizzddee  yyaappııllaabbiilleecceekk  oollaannllaarrıınnıınn  tteessppiitt  

eeddiilleerreekk  bbuu  ffaaaalliiyyeettlleerriinn  iilliimmiizzddee  yyaappııllaabbiillmmeessii  iiççiinn  ggeerreekkllii  oollaann  ggiirriişşiimmlleerrddee  bbuulluunnuullmmaassıı 

 

Faaliyet-2 
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   BBuu  ttiipp  ffaaaalliiyyeettlleerriinn  yyaappııllaabbiillmmeessiinnddee  yyaarrddıımmccıı  oollaabbiilleecceekk  ddiiğğeerr  kkuurruumm  vvee  kkuurruulluuşşllaarrllaa  

tteemmaassaa    ggeeççiillmmeessii.. 

 

S t r a t e j i k  A m a ç  3  

   Federasyon faaliyetlerinin ilimizde gerçekleştirilmesi için 

 

HEDEF 
İlimizdeki sporcu sayısını arttırarak gençlerin boş zamanlarında kötü alışkanlıklar 

edinmesini engellemek. 

 

Faaliyet-1 

   AAnnttrreennöörr  ssaayyııssıınnıı  aarrttttıırraarraakk  ffaarrkkllıı  ssppoorr  ddaallllaarrıınnddaa  kkuurrssllaarr  aaççmmaakk..  

  

Faaliyet-2 

   İİll  ççaappıınnddaa  ttuurrnnuuvvaallaarr  ddüüzzeennlleemmeekk  ssuurreettiiyyllee  hhaallkkıınn  ssppoorraa  oollaann  iillggiissiinnii  aarrttttıırrmmaakk..  

 

Faaliyet-3 

   YYaazz  ttaattiilllleerriinnddee  aaççııllaann  ssppoorr  mmeerrkkeezzlleerriinnee  ggeelleenn  ççooccuukk  vvee  ggeennççlleerriimmiizzddeenn  yyeetteenneekkllii  oollaannllaarrıınn  

ppeerrffoorrmmaannss  ssppoorrccuussuu  oollaarraakk  eeğğiittiillmmeessiinniinn  ssaağğllaannmmaassıı.. 

 

Faaliyet-4 

   GGeennççlliikk  MMeerrkkeezziimmiizzddee,,    GGeennççlleerriimmiizzee      oorrttaamm  ssaağğllaayyııpp  oonnllaarrıı  kkööttüü  aallıışşkkaannllııkkllaarrddaann  uuzzaakk  

ttuuttmmaakk,,  üüllkkeessiinnii  sseevveenn  ssaağğllııkkllıı  bbiirreeyylleerr  oollaarraakk  yyeettiişşmmeelleerrii    iiççiinn  ççeeşşiittllii  ssoossyyaall  ffaaaalliiyyeettlleerr  

tteerrttiipplleemmeekk.. 

 

Faaliyet-5 

   BBaayyrraammllaarr  vvee  öönneemmllii  ggüünnlleerrddee  ssppoorr  ggöösstteerriilleerrii  sseerrggiilleemmeekk 
 

7 - Sivil Savunma Hizmetleri 
 

S t r a t e j i k  A m a ç   
   İlimiz sınırları içerisinde meydana gelebilecek afetlerde can ve mal kaybını en aza indirgemek. 

 

HEDEF 

Teknisyen ve personel sayısının  arttırlması ve personele hizmet içi eğitimi verilmesi.   

 

Faaliyet 

 

      İlimiz genelindeki Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve İhtiyar Heyeti, halkımız ve 

öğrencilere Sivil savunma ve Afetler konularında can ve mal kaybını azaltıcı yönünde 

uygulamalı eğitimler vermek. 

 

İL ÖZEL İDARESİ BİRİMLERİ 
 

8 - Mali Hizmetler 
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S t r a t e j i k  A m a ç - 1   
İç Kontrol Sisteminin Kurulması, Standartlarının uygulanması ve geliştirilmesini gerçekleştirmek. 

 

HEDEF 

5 yıl içinde İl Özel İdaresinin İç Kontrol Sistemini 5018 Sayılı Kanun hükümleri ile 

Kamu İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin usul ve esaslara ve Kamu İç Kontrol 

Standartları tebliğine uyumlu bir şekilde oluşturma, uygulama, izleme ve geliştirme 

çalışmalarını yürütmek.  

 

Faaliyet 

İİçç  KKoonnttrrooll  vvee  ÖÖnn  MMaallii  kkoonnttrroollee  iilliişşkkiinn  uussuull  vvee  eessaassllaarraa  vvee  KKaammuu  İİçç  KKoonnttrrooll  SSttaannddaarrttllaarrıı  

tteebblliiğğiinnee  uuyygguunn  oollaarraakk  hhaazzıırrllaannaann  iiçç  kkoonnttrrooll  ssiisstteemmiinniinn  ppeerrssoonneellee  ttaannııttııllmmaassıı  vvee  kkoonnuuyyaa  iilliişşkkiinn  

eeğğiittiiccii  sseemmiinneerrlleerr  ddüüzzeennlleenneerreekk  ppeerrssoonneelliinn  yyeettiişşttiirriillmmeessii  ssaağğllaannaaccaakkttıırr..  

  

  

S t r a t e j i k  A m a ç - 2  
İlimiz Özel İdaresinin geniş mali hizmetler yapısının küçültülerek Merkezden yürütülmesini 
gerçekleştirmek. ve e-bakanlık projesinin eğitimlerinin verilerek otomasyonu sağlamak. 

 

HEDEF  

5 yıl içerisinde teknolojik gelişmelerden istifade ederek üç küçük ilçenin ilçe özel 

idare hizmetlerinin merkezden yürütülmesi sağlanacaktır. 

 

Faaliyet-1  

      İİlliimmiizz  mmeerrkkeezziinnee  yyaakkıınn  oollaann  iillççeelleerrddeenn  DDeerreeppaazzaarrıı,,  GGüünneeyyssuu  vvee  HHeemmşşiinn  iillççeelleerriinnddee  

yyüürrüüttüülleenn  iillççee  öözzeell  iiddaarree  hhiizzmmeettlleerriinniinn  MMeerrkkeezz  ttaarraaffıınnddaann  yyüürrüüttüüllmmeessii  ssaağğllaannaaccaakkttıırr..  

  

 

Faaliyet-2 

      EE--bbaakkaannllııkk  pprroojjeessiinniinn  MMaallii  HHiizzmmeettlleerr  bbööllüümmüünnee  iilliişşkkiinn  eessaassllaarrıınn  hhaayyaattaa  ggeeççiirriillmmeessiinnii  

ssaağğllaammaakk  üüzzeerree  eenn  aazz  yyııllddaa  bbiirr  ddeeffaa  hhiizzmmeett  iiççii  eeğğiittiimmii  vveerriilleerreekk  ppeerrssoonneelliinn  ttaammaammıınnıınn  

eeğğiittiillmmeessii  ssaağğllaannaaccaakkttıırr.. 
 

9 – Ruhsat ve Denetim Hizmetleri 
 

S t r a t e j i k  A m a ç  

Maden ocaklarının denetim ve kontrolü, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verme ve denetleme, 
Jeotermal Arama ve İşletme Ruhsatları verme ve denetleme, su kiralamaları ile ilgili işlemler, Ulusal 
Tütün Eylem Planı çalışmaları, Çevre Kirliliğini önleme çalışmaları  

 

HEDEF–1 



 22 

İl ve ilçelerde İdaremizce ruhsatı verilen alanlar ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığınca ruhsatı verilen alanların 3213 sayılı Maden Kanunu hükümleri 

doğrultusunda denetlemek ve kontrolünü yapmak. 

 

Faaliyet–1 

BBeeşş  yyııll  iiççeerriissiinnddee  İİddaarreemmiizzccee  vveerriilleenn  1133  vvee  BBaakkaannllııkkççaa  vveerriilleenn  2200  aaddeett  rruuhhssaattllıı  aallaannllaarrıı  hheerr  yyııll  

ppeerriiyyooddiikk  oollaarraakk  ddeenneettiimmlleerriinnii  yyaappmmaakk  vvee  bbeeşş  yyııll  iiççeerriissiinnddee  oollaaccaakk  oollaann  mmüürraaccaaaattllaarrıı  

ddeeğğeerrlleennddiirrmmeekk..  

 

Faaliyet––22  

KKaaççaakk  oollaarraakk  aallıınnaann  mmaaddeennlleerr  iiççiinn  ggeerreekkllii  iişş  vvee  iişşlleemmlleerrii  yyaappmmaakk..  
 

HEDEF–2  

İl ve İlçelerde belediye ve mücavir alanlar dışında, 1. ve 2. Sınıf GSM ile Merkez 

İlçede bulunan 1, 2 ve 3. sınıf sıhhimüesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 

almayan işyerleri ile ilgili gerekli işlemleri yapmak ve ruhsatı olan işyerlerinin 

denetim ve kontrolünü sağlamak. 

 

Faaliyet–1    

İİll  MMeerrkkeezziinnddee  bbeelleeddiiyyee  vvee  mmüüccaavviirr  aallaannllaarr  ddıışşıınnddaa,,  112211  aaddeett  ssııhhhhiimmüüeesssseessee  vvee  uummuummaa  aaççııkk  

iissttiirraahhaatt  vvee  eeğğlleennccee  yyeerrlleerrii  iillee  8811  AAddeett  GGSSMM’’lleerriinn  ddeenneettiimmiinnii  vvee  kkoonnttrroollüünnüü  yyaappmmaakk  vvee  rruuhhssaattıı  

oollmmaayyaann  iişşyyeerrlleerrii  iiççiinn  ggeerreekkllii  iişş  vvee  iişşlleemmlleerrii  yyaappmmaakk..  

 

Faaliyet–2 

İİll  vvee  İİllççeeddee  bbeelleeddiiyyee  vvee  mmüüccaavviirr  aallaann  ddıışşıınnddaa  İİddaarreemmiizzccee  vveerriilleenn  22  aaddeett  11..  ssıınnııff  GGSSMM  

bbuullaannmmaakkttaaddıırr..  İİllççeelleerrddeekkii  11..  vvee  22..  ssıınnııff  GGSSMM’’lleerriinn  ddeenneettiimm  vvee  kkoonnttrroollüünnüü  yyaappmmaakk..  RRuuhhssaattıı  

bbuulluunnmmaayyaann  iişşyyeerrlleerrii  iillee  iillggiillii  ggeerreekkllii  iişş  vvee  iişşlleemmlleerrii  yyaappmmaakk..  

 

HEDEF–3  

Jeotermal ve Doğal Mineralli Sular Arama ve İşletme ruhsatı bulunan alanların 

denetim ve kontrolünü yapmak. 

 

Faaliyet–1    

İİddaarreemmiizzccee  vveerriilleenn  22  aaddeett  JJeeootteerrmmaall  vvee  DDooğğaall  MMiinneerraallllii  SSuullaarr  İİşşlleettmmee  RRuuhhssaattıı  vvee  11  aaddeett  aarraammaa  

rruuhhssaattıı  bbuulluunnaann  aallaannıınn  ddeenneettiimm  vvee  kkoonnttrroollüünnüü  yyaappmmaakk  vvee  bbeeşş  yyııll  iiççeerriissiinnddee  oollaaccaakk  oollaann  

mmüürraaccaaaattllaarrıı  ddeeğğeerrlleennddiirrmmeekk.. 

 

HEDEF–4 

Yeraltı ve Kaynak Suları ile Dere Sularının kiraya verilmesi ile ilgili iş ve işlemler. 

 

Faaliyet–1    

İİlliimmiizzddee  22  aaddeett  kkaayynnaakk  ssuuyyuu  vvee  5511  aaddeett  ddeerree  ssuuyyuu  kkiirraaccııssıı  bbuulluunnmmaakkttaa  oolluupp,,  bbeeşş  yyııll  iiççeerriissiinnddee  

bbuunnllaarrıınn  ddeenneettiimm  vvee  kkoonnttrroollüü  ssaağğllaannaaccaakkttıırr..   

 

Faaliyet–2    

BBeeşş  yyııll  iiççeerriissiinnddee  oollaaccaakk  oollaann  bbüüttüünn  ssuu  kkiirraallaammaallaarrıı  mmüürraaccaaaattllaarrıı  ddeeğğeerrlleennddiirriilleerreekk  kkiirraayyaa  

vveerriillmmeessii  hhaalliinnddee  ddeenneettiimm  vvee  kkoonnttrroollüü  ssaağğllaannaaccaakkttıırr..  
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HEDEF–5  
Ulusal Tütün Eylem Planı doğrultusundaki çalışmalar. 

 

Faaliyet–1    

77  EEkkiimm  22000066  ttaarriihh  vvee  2266331122  ssaayyııllıı  RReessmmii  GGaazzeetteeddee  yyüürrüürrllüüğğee  ggiirreenn  22000088––22001122  UUlluussaall  TTüüttüünn  

EEyylleemm  PPllaannıı  ççaallıışşmmaallaarrıımmıızz  hheerr  yyııll  mmaarrtt--hhaazziirraann--eeyyllüüll--aarraallııkk  ddöönneemmlleerriinnddee  ttüüttüünn  ssaattıışşıı  yyaappaann  

iişşyyeerrlleerrii  ddeenneettlleennmmeekktteeddiirr..   

 

 

HEDEF–6 

Çevre Kirliğini önlemek için alınan tedbirler.  

 

Faaliyet––11  

BBeeşş  yyııll  iiççeerriissiinnddee  KKaattıı  aattııkkllaarrllaa  vvee  ççeevvrree  kkiirrlliilliiğğii  ((eemmiissyyoonn))  iillee  iillggiillii  bbööllggeemmiizzddeekkii  ççaayy  

ffaabbrriikkaallaarrıınnıınn  hhaassaatt  vvee  iişşlleettmmee  zzaammaannıı  oollaann  mmaayyııss--hhaazziirraann--tteemmmmuuzz--aağğuussttooss--eeyyllüüll  aayyllaarrıınnddaa  

ddeenneettiimm  ççaallıışşmmaallaarrıımmıızz  ddeevvaamm  eeddeecceekk.. 

 

 

10 - Yatırım ve İnşaat Hizmetleri 

 
S t r a t e j i k  A m a ç  
İlimizde içme suyu olamayan köyümüz yoktur. Ancak ihtiyaca cevap vermekte yetersiz kalan veya  
ekonomik ömrünü tamamlamış olan içme suyu tesislerinin yeniden yüksek verimle çalışır duruma 
getirilmesi amaçlanmaktadır.  

 

HEDEF–1 

2008 yılı itibari ile envanter kayıtlarımıza göre 28 köyümüzün içme suyu 

yetersizdir.Bu sorunun çözülmesi hedeflenmektedir. 

 

Faaliyet–1 

 

      Her yıl içme suyu tesisleri ihtiyaca cevap vermekte yetersiz kalan veya  ekonomik ömrünü 

tamamlamış olan 6 köyümüz için söz konusu tesisler uygun projeler dahilinde ihale edilerek 

sorun çözümlenecektir. 

 

Faaliyet-2 

 

      Köylerimize ait içme suyu tesislerimizin münferit sorunları gerekli teknik yardım 

yapılarak ve malzeme temin edilerek işçiliğin vatandaşlar tarafından karşılanması yolu ile 

çözüme kavuşturulacaktır.Yıllık başvuru sayısına göre çalışma yapılacağından ünite sayısı 

yaklaşık olarak verilmektedir. 

 

HEDEF–2 
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İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda köylerin 

içme sularının klorlanabilmesi hedeflenmektedir. 

 

Faaliyet 

       Bu kapsamda köylerin içme sularının klorlanması için uygun klor cihazlarının temin 

edilebilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

 

S t r a t e j i k  A m a ç  2  
   Yol ağlarımızda yapılması gerekli olan köprülerin tamamlanarak yollarımızın ihtiyaca daha iyi cevap 
verebilecek durumu getirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

HEDEF -1 

2009 yılı itibariyle köprü yapım programımızda 23 adet köprü bulunmaktadır.Bu köprülerin 

yapılması hedeflenmektedir. 

 

Faaliyet 1 

      Her yıl 5 adet köprü uygun projeler dahilinde ihale edilerek sorun çözümlenecektir. 

 

Faaliyet 2 

     İhtiyaç olması durumunda yapılan başvurulara göre bakım-onarım yapılması gerekli olan 

köprülerdeki sorunlar belirlenerek giderilecektir. 

 

HEDEF -2 

Yöremize has önemli kültür varlıklarımızdan olan tarihi kemer köprülerimizin restore edilerek 

gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir. 

 

Faaliyet 

     Bu kapsamda Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütülüp her yıl 2 tarihi 

kemer köprümüzün restorasyonu yapılacaktır. 

 

HEDEF -3 

Köydes kalktığında köylerimizin altyapıları için gerekli sanat yapılarının yapılması 

hedeflenmektedir. 

 

S t r a t e j i k  A m a ç  3  

   İlimizde arazi şartları nedeniyle köylerimizde düzenli kanalizasyon tesislerinin yapılması çok zordur. 
Ancak ülkemizde nadir temiz kalmış akarsularımızın ve çevrenin kirlenmemesi için bu tesisler 
yapılmalıdır. 

 

HEDEF  

İlimizde kanalizasyon tesisi bulunan köy sayısı azdır. Kanalizasyon sistemine sahip köy 

sayımızın arttırılması hedeflenmektedir. 

 

Faaliyet -1 
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     Önceliği tespit edilerek her yıl 12 köyümüzün kanalizasyon ve atıksu tesislerinin kapsamlı 

projeleri hazırlanarak ihale yoluyla inşa ettirilecektir. 

 

Faaliyet -2   

     Arazi şartları nedeniyle kapsamlı proje hazırlanamayan köylerimize ise işçiliğini taahhüt 

etmeleri durumunda talepleri doğrultusunda malzeme yardımı yapılması planlanmaktadır. 

 

Faaliyet- 3 

     İlimizde atık sularının arıtılması ve havza koruma planlarının yapılması konusundaki 

çalışmaların yapılması için Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde 

bulunulmuştur. 

 

S t r a t e j i k  A m a ç  4  
   İl Özel İdaresine ait binaların ihtiyaca tam olarak cevap verebilecek duruma getirilmesi.  

 

HEDEF 

İl Özel İdaresi’ne ait binaların ihtiyaca tam olarak cevap verebilecek duruma getirilmesi için 

gerekli bakım onarım faaliyetlerinin yapılması gereken durumlarda ek bina inşaatları 

yapılması hedeflenmektedir. 

 

Faaliyet -1 

   Ek bina inşaatı yapılarak  Engindere’deki idare binamızın hizmet kapasitesi arttırılacaktır. 

 

Faaliyet -2 
   Kurumumuza ait şantiye binalarının; atölye, ambar ve lojmanların gerekli bakım ve 

onarımları yapılacaktır.  

     

11 – Plan ve Proje Hizmetleri 
 

S t r a t e j i k  A m a ç  4  

   Köy ve bağlıların tamamına sağlıklı, temiz, kaliteli ve yeterli içme suyu temin edilecek, kanalizasyon 
şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılmasına çalışılacaktır. 
 

HEDEF-1 
Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamına plan döneminde içme suyu 

projeleri yapılacaktır. Ayrıca mevcut içme suyu tesislerinde bir plan dahilinde onarım 

projeleri yapılacaktır. 

 

Faaliyet-1 

   SSuussuuzz  kkoonnuummddaa  oollaann  4400  üünniittee  iillee  ssuuyyuu  yyeetteerrssiizz  oollaann  336688  üünniitteeddeenn,,  ssuussuuzz  oollaannllaarrıınn  ttaammaammıı  iillee  

ssuuyyuu  yyeetteerrssiizz  oollaannllaarrıınn  iissee  110000  aaddeettiinnee  ppllaann  ddöönneemmiinnddee  ssaağğllııkkllıı  vvee  yyeetteerrllii  iiççmmee  ssuuyyuunnaa  

kkaavvuuşşttuurraaccaakk  pprroojjeelleerr  üürreettiilleecceekkttiirr.. 

 

Faaliyet-2 

   HHeerr  yyııll  mmeevvccuutt  tteessiisslleerrddee  iiyyiilleeşşttiirrmmee  aammaaççllıı  1100  aaddeett  iiççmmee  ssuuyyuu  pprroojjeessii  yyaappııllaaccaakkttıırr.. 

 

HEDEF-2 
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Çevre Sağlığı açısından risk taşıyan yörelerle turistik bölgeler öncelikli olmak üzere 

köylerimizde kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesisleri projeleri yapılacaktır. 

 

Faaliyet-1 

   TTooppooğğrraaffiikk  yyaappııssıı  uuyygguunn  oollaann  vvee  iiççmmee  ssuuyyuu  bbuulluunnaann  kkööyylleerrddeenn  hheerr  yyııll  55  iinnddee  kkaannaalliizzaassyyoonn  

şşeebbeekkeessii  ççaallıışşmmaallaarrıınnaa  bbaaşşllaannaaccaakkttıırr.. 

 

Faaliyet-2 

   PPllaann  ddöönneemmiinnddee  22  aaddeett  aattııkk  ssuu  ((ffoosssseeppttiikk,,  ddooğğaall  vveeyyaa  bbiiyyoolloojjiikk  aarrııttmmaa))  tteessiissii  yyaappııllaaccaakkttıırr.. 

 

S t r a t e j i k  A m a ç  5  

   Mevcut yolların iyileştirilmesine yönelik yol, köprü ve diğer sanat yapılarının projeleri yapılacaktır. 
 

HEDEF 
Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamına plan döneminde içme suyu 

projeleri yapılacaktır. Ayrıca mevcut içme suyu tesislerinde bir plan dahilinde onarım 

projeleri yapılacaktır. 

 

Faaliyet 

   MMeevvccuutt  yyoollllaarrddaa  ppllaann  ddöönneemmiinnddee  iiyyiilleeşşttiirrmmee  ddöönnüükk  22  aaddeett  yyooll  vvee  1100  aaddeett  kkööpprrüü  pprroojjeessii  

yyaappııllaaccaakkttıırr.. 

 

 

S t r a t e j i k  A m a ç  6  

  İlimizde önümüzdeki 5 yıllık dönemde yol, içme suyu, kanalizasyon ve köprü envanterlerinin 
tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 
 

HEDEF 

Mevcut envanterlerin güncellenmesi yapılacaktır. 

 

 

Faaliyet 

      İİddaarreemmiizz  kkaayyııttllaarrıınnddaa  bbuulluunnaann  iiççmmee  ssuuyyuu,,  kkaannaalliizzaassyyoonn,,  yyooll,,  kkööpprrüü,,  vvee  ddiiğğeerr  ssaannaatt  

yyaappııllaarrıınnıınn  eennvvaanntteerrlleerriinniinn  ççııkkaarrttııllmmaassıınnıı  ssıırraassıınnddaa  GGPPSS  ((UUyydduuddaann  kkoonnuumm  bbeelliirrlleemmee))  cciihhaazzıı  

yyaarrddıımmııyyllaa  yyeenniiddeenn  ggüünncceelllleemmee  ffaaaalliiyyeettii  yyüürrüüttüülleecceekkttiirr..      

 

 

12 - Yol ve Ulaşım Hizmetleri 

 
S t r a t e j i k  A m a ç   
   Toplum Refahını geliştirmek için köy yollarının kalitesini  arttırmak. 

 

HEDEF 
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Tefsiye, Onarım ve stabilize işleri yapmak 

 

Faaliyet-1 

      Her 95 km tesfiye, 60 km Onarım, 600 Km stabilize yolu yapmak. 

 

Faaliyet-2 

      Makine parkını hazır hale tutarak yılın 12 ayında lojistik desteğin sağlanması. 

 

13- İmar ve Kentsel İyileştirme Hizmetleri 

 
S t r a t e j i k  A m a ç  1  

İlimizde halihazırda 128   köyün yerleşik alan sınırı tespitleri yapılmıştır. Yerleşik alan sınırı tespitleri 
henüz  yapılamamış köylerde yerleşik alan sınırlarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 

 

HEDEF-1 

2009 yılı Mayıs ayı itibarı ile kayıtlarımızda  yerleşik alan sınırı tespitleri  yapılamamış 

görünen  219 köyün yerleşik alan sınırı tespitlerinin yapılması hedeflenmektedir. 

  

Faaliyet-1 
Yerleşik alan sınırı tespitleri  yapılamamış görünen  219 köyün yerleşik alan 

sınırları,  Müdürlüğümüz personeli tarafından tespit edilecek olup, planlanan bu çalışma için 

herhangi bir ödeneğe ihtiyaç duyulmamaktadır.  

 

 

S t r a t e j i k  A m a ç  2  

Fırtına ve Hala derelerinin bulunduğu alanda, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 
tarafından tescil edilen doğal sit alanında, yapılaşmaya tamamen kapalı durumda olan alana ilişkin 
olarak, planlama hiyerarşisi içerisinde öncelikle 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı yaptırılması 
amaçlanmaktadır. 

 

HEDEF-1 

  1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı yaptırılarak, yapılaşmaya tamamen kapalı durumda olan 

köy yerleşim alanlarında yaşayan halkın önünün açılması ve Koruma Kurulunca uygun 

görülecek ölçülerde yapılaşma hakkı elde edilmesi hedeflenmektedir.  

 

 

Faaliyet-1 
   İhale etmek suretiyle yaptırılacak olan 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı çalışması için 

ayrılmış bütçenin yeterli olması sebebiyle, bu iş için ilave bir bütçe ayrılmasına şu an için 

gerek bulunmamaktadır. 
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HEDEF-2 

1/25.000 ölçekli çevre düzeni planının yaptırılıp Koruma Bölge Kurulunca uygun 

görülmesinden sonra gerekli görülmesi durumunda, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım 

İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının hazırlanması hedeflenmektedir.  

 

Faaliyet-1 
   Gerekli görülmesi durumunda yaptırılacak olan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar 

Planı ile  1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının hazırlanabilmesi için: öncelikle  

halihazır harita çalışmalarının İdaremizce ihale etmek suretiyle yaptırılması, Kadastro 

Müdürlüklerince de kadastral haritaların yapılması gerekecektir.  

 

Faaliyet-2 
   Halihazır ve kadastral haritaların tamamlanmasından sonra,  köy yerleşim alanlarında   

1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile  1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar 

Planları ihale etmek suretiyle hazırlattırılabilecektir. Bu planların gerek hazırlanma gerekse 

onaylanma sürecinin uzun olması sebebiyle, ilk etapta yapmayı planladığımız çalışmalar için 

ilave bir bütçeye şu an için ihtiyaç duyulmamaktadır. Daha sonraki duruma göre, gerekirse  ek 

bir bütçe ayrılması talep edilebilecektir. 

 

 

VI. EEKKLLEERR  

  

EEKK--11::  

RRİİÖÖİİ    SSttrraatteejjiikk  PPllaannllaammaa  EEkkiibbii::  
 

AAddıı  SSooyyaaddıı KKuurruummuu  

KKuubbiillaayy  AANNTT  RRiizzee  VVaalliilliiğğii  

MMeehhmmeett  AAllii  TTEERRZZİİ    

MMuussttaaffaa  GGEENNÇÇAASSLLAANN  
İİll  ÖÖzzeell  İİddaarreessii  GGeenneell  SSeekkrreetteerrlliiğğii  
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EEKK--22  ::  

VVII..  RRİİZZEE  İİLL  ÖÖZZEELL  İİDDAARREESSİİ  TTEEŞŞKKİİLLAATT  ŞŞEEMMAASSII  

 
                                                                                         

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                   
    

   

                                                                                                                                                                                

  

                                                                                                                                                                                   

  

 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     
 

                  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                   

                

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                    

   

 

 

 
  

  

VALİ İl Encümeni 

GENEL SEKRETER 

Genel Sekreter Yardımcısı 

 

ANA HİZMET BİRİMLERİ 

DANIŞMA VE 

DENETİM 

BİRİMLERİ 

BAĞLI 

BİRİMLER 

(İLÇE) 

Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 

 

Encümen 

Müdürlüğü 

İnsan Kaynakl. 

ve Eğt. Müd. 

Yol ve Ulaşım 

Müdürlüğü 

 

Hukuk İşleri          

( Avukat ) 

İlçe Özel İdare 

Müdürlükleri     

 ( 11 ) 

İmar ve Kent.  

İyileştirme 

Müdürlüğü 

Kültür ve 

Sosyal İşler 

Müdürlüğü 

Ruhsat ve 

Denetim 

Müdürlüğü 

Plan Proje 

Müdürlüğü 

Yatırım ve İnş. 

Müdürlüğü 

İşletme 

Müdürlüğü 

Yazı İşleri 

Müdürlüğü 

 

Boş 
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