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  Sunuş : Kamu kuruluşlarında başlatılan stratejik planlama süreci; 21. yüzyılda 

zamana, planlamaya ve katılımcı bir yönetim anlayışına verilen önemin en açık 

göstergesidir. Devlet kurumları kendi misyon ve vizyonlarını esas alarak, 

hazırlayacakları planlar ile hedeflerine nasıl ulaşacaklarının tespitini, ulaşılan 

sonuçların değerlendirilmesini ve geleceğin bu veriler ışığında planlanmasını 

hedef alırlar. 5302 sayılı kanunla stratejik planlama yükümlülüğü getirilen İl Özel 

İdareleri mahalli idarelerin en etkin birimlerindendir.  “Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke 

ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile 

kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanan ve bu anlayışla hazırlanan Bayburt il Özel İdaresi’nin 2009-

2013 yıllarını kapsayan Stratejik Planının ayrıntıları bu çalışmada yer almaktadır. 

  Stratejik planlama modern toplumların kabullendiği ve uyguladığı bilimsel kalkınma modelidir. Teknik ve 

bilimsel yöntemlerle hizmet ve yatırım yapılması, kaynakların etkili ve yerinde kullanılması, önceliklerin 

değerlendirilmesi; ekonomik ve sosyal dengesizlikleri ortadan kaldıracak ve ortak hedefimiz olan çağdaş uygarlık 

düzeyine ulaşmamızı hızlandıracaktır.  Plan ve programsız yapılan hizmet ve yatırımların kaynak ve zaman israfına 

sebep olduğu her zaman müşahede edilmiştir.  

 Stratejik planlama süreci doğrultusunda Bayburt İl özel İdaresi Stratejik Plan çalışmaları; gerçekçi, halkın 

katılımını öngören, şeffaf ve hesap verebilirlik temel ilkeleri esas alınarak başlatılmıştır. Stratejik planın uygulama 

aşamalarında başarılı olabilmesi için, paydaş kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler ve sivil toplum 

örgütlerinin geniş katılımı ve işbirliği gerekliliği benimsenmiştir.  

Stratejik Plan Bayburt İl Özel İdaresinin hizmetlerine yönelik genel bir yol haritasıdır. Bu planda gelecek 

beş yılın amaç, hedef ve faaliyetleri yer almaktadır. Mevcut durum, güçlü ve zayıf yönlerin tespiti, fırsat ve 

tehditlerin kısa ve uzun vadelerde değerlendirilmesi yapılmış, amaçlanan geleceğe ulaşmak için değişim oluşturmak 

ve yönetmek esas alınmıştır.  

 Kırsal Altyapı, Eğitim, Sağlık, Tarım, Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Çevre ve 

Orman, ve  Sanayi ve Ticaret hizmetlerine ait analiz ve planlama çalışmalarına yer verilmiştir. Bayburt İl Özel 

İdaresi, hizmet kalitesi ve standardını her geçen yıl daha ileriye taşıma gayret ve heyecanı içindedir. Yatırım ve 

hizmetlerini çeşitlendirip, ilin sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel hayatına katkılar sağlayan ve sağlayacak olan 

Bayburt İl Özel İdaresi öncü kuruluş olma özelliğini de devam ettirecektir. 

 Başkaları tarafından algılanamayan fırsat ve tehditleri algılayabilmek, risk görülen faktörleri farklı 

yönlerinden algılayıp ekonomik ve sosyal değer haline getirmek, Bayburt’un bugününe geleceğin kavram, kuram 

ve kurumları açısından bakabilmek, geleceğin kazançları uğruna bugünün kayıplarını göze alabilmek temel 

amaçlardandır. Hazırlanan bu stratejik planın ciddi şekilde uygulanması ve titizlikle takibi sonucunda İlimizi 

yaşanabilir, çağdaş hayat normlarına sahip, turizm, ekolojik tarım vb. alanlarda modern bir cazibe merkezi haline 

getirebileceğimiz ümidini taşıyoruz.  

   Çalışmalarda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, stratejik planımızın Ülkemize ve 

ilimize hayırlı olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.                                                               

                                                                                                                                            Kerem AL 

                                                                                                                                  Bayburt Valisi  



 

1. TANIMLAR 

 

Misyon : Hizmetin yerine getirilme amacını; özlü ve  açık bir şekilde, yasal düzenlemelerle 

kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde, kuruluşun sunduğu hizmetleri 
belirtir. 

 

Vizyon :   Kurumun ulaşmayı arzu ettiği gelecektir. 

 

Strateji: Kurumun  kendi vizyonuna ulaşmak için bütün kaynak ve enerjisini yoğunlaşmış 

bir irade ile harekete geçirmesidir. 

 

Stratejik Amaç: Kurumun karar ve davranışının sürekli olacağı, öncesi olmayan temel başlangıç 

noktasıdır. 

 

GZFT Analizi: Kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluşun dışında olabilecek fırsat ve 

tehditlerin belirlendiği, stratejik planlamanın diğer aşamalarını etkileyen yöntemlerdir. 

Paydaş: Kurumun faaliyetlerinden etkilenen veya faaliyetlerini etkileyen taraftır. 

 

Hedef: Kurumun amaçlarını gerçekleştirebilmesine yönelik maliyet, kalite ve zamanının 

ifade edilmesi gereken alt amaçlarıdır. 

 

Faaliyet: Hedeflere ulaşmayı sağlayacak  çalışma metotlarıdır. 

 

Performans: Yapılan işin gerçekleşen reel çıktısı ve kalitesidir. 

 

Performans Kriteri: Bir kurum veya kuruluşun her tür yatırımının ortaya koyduğu girdi, 

çıktı, verimlilik, sonuç ve kalite göstergeleridir.  

 

 

 

 



 

 

 

2.KISALTMALAR 

 

GZFT : Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler, 

 

İl Müdürlüklerinin stratejik planlamalarında maliyetlendirmeler kısmında gösterilen kaynaklar, 

 

GB:   Genel Bütçe 

İ.Ö.İ: Bayburt İl Özel İdaresini 

KOBİ: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 

OSB: Organize Sanayi Bölgesi 

B.V:  Bayburt Valiliğini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.AMAÇ 

Ülkemizde uygulanan yeni stratejiler doğrultusunda hazırlanan kalkınma ve gelişme 
planları ile 5018 sayılı kanun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. ve 31. maddeleri 
gereğince hazırladığımız bu “ Stratejik plan” ın ana amaçları;  
 

 Türkiye’nin uyguladığı yeni stratejilerin kalkınma ve gelişme planlarına  bağlı kalarak 
Bayburt İl Özel İdaresi ile İl Özel İdaresine  bağlı  kurumların  görev ve sorumluluk alanı 
içerisinde bulunan faaliyetleri kapsayacak şekilde kurum olarak geleceğe yönelik  
faaliyetler içerisinde bulunmak,  

 
 Planlı ve somut programlara dayalı hizmet üretmek  

 
 Kurum kaynaklarının rasyonel kullanılmasını sağlayacak şekilde yatırım programlarını ve 

bütçe çalışmalarını stratejik amaç ve hedeflere dayalı olarak hazırlamak,  
 

   Hazırlanmış bu stratejik planda gerek kamu kurumlarının yasa ve yönetmeliklere uygun 
olarak hareket etmesi zorunluluğu ve  gerekse ilimizin değişen ihtiyaçlarına ve halkımızın 
beklentilerine yeterli etkinlikte cevap verebilmek için birlikte yaklaşım esas alınmıştır.  

 
   Böylece hizmetler, ilimizdeki önemli kamu kurumları arasında ortak stratejik amaçlar ve 

hedefler doğrultusunda kentimize ve halkımıza sunulmuş olacaktır. 
  
Bu proje kapsamında, Bakanlık il müdürlüklerinin çalışmaları ve Bayburt İl Özel İdaresi’nin 

sorumlulukları  bir birinden ayrı düşünülemez.  
  
 
Stratejik plan ve uygulama süreci ile kamu sektöründe kalite ve etkinlik artırılarak 

yerelleşme süreci hızlandıracaktır. 
 
 Sektörel stratejik planlama ve uygulamaları aşağıdaki konulara ve  uygulamalara imkan  

sağlayacaktır;  
 

 Geleceği oluşturmakta girişimci yaklaşım göstermek, 
 

 Hizmetlerin Vatandaş odaklı olmasını sağlamak,  
 

 Kaliteli ve  hızlı hizmet  sunmak, 
 

 Kurum ve Kuruluşlar arası katılımcılığı sağlamak,  
 

 Hesap verme sorumluluğunu yerine getirmek,  
 

 Şeffaf yönetim anlayışına sahip olmak,  
 
 

 

 

 



 

Sonuç olarak Bayburt İl Özel İdaresine ve sektörlere halkın ve paydaşların duyduğu 
güven artarak, kaynaklarımız etkin ve ekonomik kullanılmış olacak, bütçeleme sürecinde 
açık yaklaşım sağlanarak  ve ilimizle ilgili faaliyetlerde kurumlar yalnız kalmamış 
olacaklardır. 

Genel Sonuç olarak,  stratejik plan,  2007–2013 yıllarını kapsayan T.C. Devlet 
Planlama Teşkilatı 9. Kalkınma Planında belirtilen ‘Stratejik amaçlar’ ile uyumludur;  

 
 

 Bölgesel gelişmenin sağlanması,  
 

 Kamu hizmetlerinde kalitenin ve etkinliğin artırılması,  
 

 Rekabet gücünün artırılması, 
 

 İşsizliğin önlenmesine katkıda bulunmak,  
 

 

3.1 İl Özel İdareleri İçin Stratejik Planlama Yasal Zorunluluğu:  
 
 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince:  
kamu kurumlarının stratejik planlarını oluşturması,  5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 
31. maddesi gereğince, İl Özel İdareleri için stratejik planlarını oluşturmalarına ilişkin 
detay hükümlerini içermektedir. 

 

10.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/01/2005 
tarihinde yürürlüğe  giren 5018 sayılı Kanunun hükümleri gereğince;  kamu idarelerinin 
orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, 
performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemleri ve kullanılacak 
kaynakları stratejik planlarda belirtilmesi gerekliliğini vurgularken 5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanunu ile İl özel İdarelerine stratejik planlama zorunluluğu getirmiştir. 

 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10, 25 ve 29 maddeleri gereğince;    Vali, İl 
Encümeni ve İl Genel Meclisine stratejik planlamaya ilişkin görev ve sorumluluklar 
yüklenmiştir. 

 
 

 

 

 

 



 

BAYBURT  İL ÖZEL İDARESİ 

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 6. maddesine göre  Bayburt İl Özel İdaresi, İl sınırları 
içerisinde,  

 
Gençlik ve Spor, Sağlık, Tarım, Sanayi ve Ticaret hizmetlerini, İlin çevre düzeni planını, Bayındırlık ve 
iskân hizmetlerini, Toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, Sosyal hizmet ve yardımlar, Yoksullara 
mikro kredi verilmesi, Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, 
binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri, İmar, Yol, 
Su, Kanalizasyon, Katı Atık, Çevre, Acil Yardım ve Kurtarma gibi hizmetleri belediye sınırları dışında  
yapmakla görevli ve yetkilidir.  
 

Bu hizmetleri yerine getirebilmek için;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5302 Sayılı İl Özel İdaresinin Yetki ve İmtiyazları: 

Kanunlarla  verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette 
bulunmak,  gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek 
ve denetlemek,  Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir 
vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek,  taşınır ve taşınmaz 
malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni 
hak tesis etmek,  Borç almak ve bağış kabul etmek,  Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait 
vergi, resim ve harçların tarih, tahakkuk ve tahsilini yapmak, Belediye sınırları dışındaki gayri 
sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. 

 

 

VALİ 

İL GENEL MECLİSİ İL ENCÜMENİ 

İL ÖZEL İDARE TEŞKİLATI 

BAĞLI KURULUŞLAR 



Sorumlu Olduğu Sektörler ve Sektörler Arası İlişkiler : 
 
 
 
Bayburt İl Özel İdaresi’nin  Sektörler Arası Çalışma Alanı; 

 

Fonksiyonel 
Kod 

Fonksiyonel Sınıflandırma 

01 Genel Kamu Hizmetleri 

02 Savunma Hizmetleri 

03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 

04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 

05 Çevre Koruma Hizmetleri 

06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 

07 Sağlık Hizmetleri 

08-1 Dinlenme ve Spor Hizmetleri 

08-2 Kültür Hizmetleri 

09 Eğitim Hizmetleri 

10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 

 

Bayburt İl Özel İdaresi’nin  Sektörler Arası İlişki Alanı; 

 

Bahse konu sektörler ve sektörler arası ilişkiler dikkate aldığında Bayburt  İl Özel 
İdaresi’nin İl Müdürlükleri ile birlikte ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirmesinin zaruri olduğu 
ortaya çıkmaktadır.  
 

Bayburt  İl Özel İdaresi, bu yasal zorunluluğu  dikkate alarak  İl Müdürlükleri ile 
çalışmalarını bir uyum  içerisinde yürütür.  
 



 

 
 Bayburt İl Özel İdaresi ve İl Müdürlükleri Arası Etkileşimler  

 
Bayburt  İl Özel İdaresi ve İl Müdürlükleri arasında yasal zorunluluklar gereği ve ilimize  

yönelik yapılan ortak çalışmaları dikkate alındığında söz konusu kurumların birlikte ve  bir 
bütünlük içerisinde  çalışma yapmasının zorunlu olduğu görülmektedir. 

SEKTÖRLER ARASI İLİŞKİ 

 

1. SAĞLIK 

 

SEKTÖRÜ 

 

SEKTÖRÜ

 

2. EĞİTİM 

 

SEKTÖRÜ 

 

SEKTÖRÜ

EĞİTİMİ ETKİLEYEN  

YAN SEKTÖR 

SAĞLIĞI ETKİLEYEN YAN 

SEKTÖRLER 

 
1.1 ÇEVRE SEKTÖRÜ 
1.2 SANAYİ SEKTÖRÜ 
1.3  TARIM SEKTÖRÜ 

 

2.1 KÜLTÜREL SEKTÖR 

3.SPOR SEKTÖRÜ 4.SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRÜ 

İKİNCİ DERECEDE OLASI RİSKLERİ KARŞILANMASI GEREKEN SEKTÖRLER 

5. İSKAN ve TOPLUM REFAHI SEKTÖRÜ 6. SAVUNMA SEKTÖRÜ 

GENEL ve YASAL ZORUNLULUK TAŞIYAN SEKTÖRLER 

GENEL KAMU EKONOMİK İŞLER KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK 

YUKARIDAKİ SEKTÖRLERİ ETKİLEYEN YAN SEKTÖRLER 



 

 

 

 

 

Müdürlük Adı 
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İl Özel İdaresi            

Milli Eğitim 
Müdürlüğü 

           

Sağlık Müdürlüğü            

Tarım Müdürlüğü            

Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü 

           

Bayındırlık ve 
İskan Müdürlüğü 

           

Çevre ve Orman 
Müdürlüğü 

           

Sanayi ve Ticaret 
Müdürlüğü 

           

Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğü 

           

Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü 

           

Sivil Savunma 
Müdürlüğü 

           

  Güçlü İlişki  Orta İlişki  Düşük İlişki 

 

 

3.2 BAYBURT “ A GENEL BAKIŞ 

Doğu Karadeniz sınırları içerisinde yer alan ve Doğu Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan 
Erzurum ve  Trabzon tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Bayburt”umuzun doğusunda Erzurum, 
batısında Gümüşhane, kuzeyinde Trabzon ve Rize, güneyinde Erzincan illeri bulunmakta olup; 
yüzölçümü  3739 km² dir. 

 



Mahalli İdareler  

İlimizde toplam olarak 9 adet belediye olup;  1 adedi merkez belediyesi, 2 adet ilçe belediyesi 
ve 6 adet belde belediyesi şeklinde dağılım gösterir. Toplam köy sayısı ise  168 olmakla birlikte, İlimiz 
Özel İdaresinin hizmet götürdüğü alanlara yer yer köy mezraları da dahil edildiğinde bu sayı farklı 
çıkabilmektedir. 

 İlin Nüfus Ve Yerleşim Özellikleri 

İLÇELER 
TOPLAM 
NÜFUS 

ŞEHİR 
NÜFUSU 

KÖY 
NÜFUSU 

YÜZ ÖLÇÜMÜ 
(Km) 

Merkez 59.839 32.546 27.293 2.655 

Aydıntepe 7.200 3012 4.188 473 

Demirözü 9.570 1915 7.655 611 

Toplam 76.609 37.473 39.136 3.739 

 

Yerleşim Birimleri 

 Kasaba Köy Toplam 

Merkez 1 118 119 

Aydıntepe ---- 23 23 

Demirözü 1 27 28 

Toplam 2 168 170 

 

Ekonomik Durum 

Bayburt ilinin Gayri Safi Milli Hasıladan aldığı pay  % 0,1,  Kişi Başına  2001 yılı 
verilerine göre Gayri Safi Yurt İçi Hasılası 1.017  $  dır. İş ve İşçi Bulma Kurumu verilerine göre  
kayıtlı 1.085 işsiz bulunmakta olup, 2003 yılı Devlet İstatistik  verilerine göre Sosyo-ekonomik 
gelişmişlik sıralamasında  iller arasında  66. sırada yer almaktadır. İlin ekonomisinde ve istihdam 
yapısında  tarım ve hayvancılık sektörünün belirgin bir ağırlığı bulunmaktadır.  

Planlama Ekibinin Oluşturulması 

Kurumların, planlama sürecine aktif olarak katılımlarını sağlamak üzere  kurumların tüm 
birimlerini temsil yeteneğine sahip bir komisyon oluşturulması öngörülmüştür. Bu amaçla, Valilik 
Makamının 02.07.2008 tarih ve 1143 Sayılı olurlarıyla  İl Özel İdaresi, Sağlık, Milli Eğitim, 
Tarım, Sosyal Hizmetler, Gençlik Spor,  Çevre ve Orman, Kültür ve Turizm, , Bayındırlık ve 
İskan, Sivil Savunma ve Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerinin üst düzey yöneticilerinden komisyon 
üyeleri oluşturulmuş ve  disiplinli ve programa dayalı stratejik planlama çalışmalarına 
başlanılmıştır.  

 



ANA PROJE EKİBİ 

Adı Soyadı Kurumu Ünvanı 

Kerem AL VALİ Bayburt Valisi 

Ziyeddin BABACAN İl Özel İdaresi Genel Sekreter 

Mahmut BOYACI İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürü 

Tolga AKDOĞAN İl Özel İdaresi Bilgi İşlem Yetkilisi 

SEKTÖREL PLANLAMA EKİBİ 

S.Itır YAĞCI İl Özel İdaresi İnşaat  Teknikeri 

Hatice Esmer 
İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim 

Müdürü 

İsmet YILDIZ İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürü 

H.İbrahim KADAKAL 
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri 

Müdürü 

M.Akif AKGÜN 
İl Özel İdaresi İmar Kentsel ve İyileştirme 

Müdürü 

Hasan SAKA Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Yapım Şube Müdürü 

Ernail ADIGÜZEL Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Müdür Yard. 

Mustafa AKKUŞ Tarım Müdürlüğü Proje Şube Müdürü 

Ugur ÖNEL Çevre ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürü 

Ahmet KARSLIOĞLU Gençlik ve Spor Müdürlüğü Şube Müdürü 

Adnan OKUMUŞ Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü 

Mahir ARSLAN Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü 

Ülkü HANCI Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü Şube Müdürü 

Suat YILMAZ Sivil Savunma Müdürlüğü Sivil Savunma Müdürü 

Kenan EROĞLU Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Müdür Yardımcısı 

SEKTÖREL PLANLAMA  ALT EKİBİ 

E.Feyiz KARABACAK Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Veri Hazırla Kont.İşletmeni 

Selim VARDAR Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen 

Nevzat KILIÇ Tarım Müdürlüğü Teknisyen 

Şerif BAYRAM Gençlik ve Spor Müdürlüğü Memur 

İkram ÇİLİNGİR Kültür ve Turizm Müdürlüğü Memur 



Arif ÇETİN Sağlık Müdürlüğü Memur 

Erkan ZENGİN Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü Şef 

Beyhan ÇEVİK Sivil Savunma Müdürlüğü Memur 

Murat USLU Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 

 

 

Uygulamalı Stratejik Planlama Eğitim Çalışması 

Kurumlarda  stratejik plan çalışmalarında  görev alacak üyelerin, stratejik planlama ve 
iletişim konularında bilgilendirilmeleri yanında, stratejik planlama ekibiyle kurum ekiplerinin 
kaynaşması amacıyla düzenlenen,  Stratejik Planlama Eğitim Çalışması, 6-7  ağustos  2008 
tarihlerinde, İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi salonunda yapılmıştır.  
 

Eğitim açılış konuşması, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri  Ziyeddin BABACAN tarafından 
yapılmış; planlı döneme geçiş ve bunun önemi konularında, kapsamlı bilgi verilmiştir. 

 

Stratejik Plan İçin Hazırlık Çalışması 

Bu çalışmayla, kurumların 2008 yılına kadar olan zaman içerisinde geldikleri noktanın  
(yatırımlar açısından ) ortaya konulması  amaçlanmıştır. Stratejik planlama ekibince belirlenen  8 
soru başlığı altında kurumların sektörel bazda  yatırım ve faaliyetleri sorgulanmıştır. 
 

 

Mevcut Durum Analizi    

 Hazırlanan 8 soru kapsamında, kurumların mevcut durumlarını ortaya koymaları 
istenilmiştir. 21-29 Ağustos 2008 tarihleri arasında; kurumların temel hizmetleri, kısaca 
sektörlerin  durumu, yaşanan güçlükleri  stratejik hedef ve faaliyetlere ışık tutması amacıyla 
raporlaştırılmıştır.    

 

Strateji, Hedef ve Faaliyetlerin Belirlenmesi 

Bu çalışmalarda  kurumların temel çalışmalar yapması istenilmiştir. Kurumların strateji, 
hedef ve faaliyetlerini belirlemelerinden sonra, paydaş kuruluşlarıyla hazırladığı planı 
değerlendirme, katkı ve önerilerini almak için, İl Özel İdaresi İl Genel Meclis salonunda  Paydaş 
Kuruluş Toplantıları yapılmıştır.  Gerçekleştirilen toplantılarda  kurumlarca sektörel bazda 
hazırlanan strateji, hedef ve faaliyetler paydaşlar tarafından teker teker  tartışmaya açılarak 
kurumlarda plan yapma anlayışının gelişmeye yönelik olduğu kanaatine varılmıştır. 

 

 

 



PAYDAŞ SEKTÖRLER 

İl Özel İdaresi 

 

1. Fiziksel Yapı: 

Bayburt İl Özel İdaresince ihtiyaç duyulan fiziki kaynaklar bedel karşılığında mevzuatında belirtilen 
usul ve esaslara göre yaptırılır veya satın alma yoluyla temin edilir. Kullanılmayacak durumda olan fiziki 
kaynaklar kanun ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre satılarak değerlendirilir. 

 

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 
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Özel İdare İşhanı 1 1 1 1  1 1 1 

Mülga Köy Hizmetleri Hizmet Binası     1   1 

Atelye     1   1 

Ambar     4   4 

Bakım Evi (Şantiye)     4  1 5 

Lojman (Daire)    39    39 

Sosyal Tesis    5    5 

İşyeri (Dükkan-Büro)    14    14 

TOPLAM        70 

 

 
 



2: Makine Parkı  
 

S.NO Sayı Cinsi Markası  Açıklaması 

1 5 Adet Binek Aracı Muhtelif Valilik Makamı 

2 1 Adet Binek Aracı Subaru   Eğitim Fakültesi 

3 8 Adet Pkap Muhtelif İl Özel İdaresi 

4 6 Adet Minibüs Muhtelif İl Özel İdaresi 

5 28 Adet Kamyon Muhtelif İl Özel İdaresi 

6 4 Adet Kar Bıçaklı Muhtelif İl Özel İdaresi 

7 2 Adet Treyler Muhtelif İl Özel İdaresi 

8 2 Adet Otobüs Muhtelif İl Özel İdaresi 

9 1 Adet Yakıt Tankeri Mercedes LK-1513 İl Özel İdaresi 

10 1 Adet Arazöz Fatih 200-26 İl Özel İdaresi 

11 11 Adet Greyder Muhtelif İl Özel İdaresi 

12 8 Adet Dozer Muhtelif İl Özel İdaresi 

13 5 Adet Yükleyici Komatsu W-320 İl Özel İdaresi 

14 1 Adet Eskavatör Çukurova 750-C İl Özel İdaresi 

15 4 Adet Kanal Kazıcı Hidromek HMK-100-S İl Özel İdaresi 

16 1 Adet Kompresör Komsan D 260 İl Özel İdaresi 

17 3 Adet Asfalt Distribitörü Fatih TM 140 İl Özel İdaresi 



18 1 Adet Roley Tank Isparta Malı   İl Özel İdaresi 

19 Seyyar Asfalt Süpürgesi İl Özel İdaresi 

20 Vimpi Blover Marka Asfalt  Birülörü İl Özel İdaresi 

21 1 Adet Kar Açma Schmidt S.4000 İl Özel İdaresi 

22 2 Adet Semi Treyler Aksoylu   İl Özel İdaresi 

23 3 Adet Treysan Marka Yatak Tipi Kamp Treyler İl Özel İdaresi 

24 5 Adet Silindir Muhtelif İl Özel İdaresi 

25 1 Adet Betoniyer Girmak   İl Özel İdaresi 

26 7 Adet Sey.Yağ Makinesi Muhtelif  İl Özel İdaresi 

27 3 Adet Jeneratör Muhtelif  İl Özel İdaresi 

28  1 Adet Nevholland Traktör  İl Özel İdaresi 

29  1 Adet Çim Biçme Makinesi Jeneratör   İl Özel İdaresi 

30 3 Adet Karavan Treysan Çekilir Tip İl Özel İdaresi 

31 3 Adet Çekilir Tip 2 Tonluk Su Tankı İl Özel İdaresi 

32 7 Adet Isparta  Malı 2 Tonluk Yakıt Tankı İl Özel İdaresi 

33 10 Adet Bronvade Delici 1 Adet  Toyoto Kırıcı İl Özel İdaresi 

 
 
 
3- Ortak veya Üye Olunan Kuruluşlar 

 

Organizasyon adı Kuruluş 
Pay 

Oranı 
Sermaye Açıklama 

Tarım Ürünleri  Ticaret A.Ş. 1991 78,35 50.000,00.- Bayburt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5: Personel Durumu  
 

Bakanlar Kurulunun 10.06.2007 gün ve 2007/26548 sayılı kararı ile açıklanan İl Özel İdareleri 
Norm Kadro cetvelleri ile İlimiz Özel İdaresine ait Norm Kadroları,  Norm Kadro  İlke ve Standartlarına 
ilişkin Yönetmelik doğrultusunda hazırlanarak İl Genel Meclisinin 06.11.2007 yılı 97 sayılı kararı ile 
onaylanmıştır 

 
İL ÖZEL İDARESİ NORM KADRO DAĞILIMI 

ÜNVANI Norm Kadro 

Genel Sekreter 1 

Genel Sekreter Yardımcısı 1 

Müdür 9 

İlçe Özel İdare Müdürü 2 

Uzman 3 

Hukuk Müşaviri 1 

Mali Hizmetler Uzmanı 2 

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 1 

Avukat 1 

Şef 18 

Teknik Personel 28 

Sivil Savunma Uzmanı 1 

Memur Kadroları Toplamı 35 

Sağlık Personeli 8 

Yardımcı Hizmetler Personeli 10 

Sürekli İşçi Kadroları Toplamı 66 

TOPLAM PERSONEL 188 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Öğrenim Durumuna Göre İnsan Kaynakları

İlköğretim; 204; 74%

Orta Öğretim; 51; 
18%Yüksek Okul; 23; 8%



İl Özel İdaresi Mali Durumu  
 
a) Gelirler 
 

 

YILI 

 

 

VERGİ 
GELİRLERİ 

 

VERGİ DIŞI 

GELİRLER 

 

FON GELİRLERİ 

 

TOPLAM 

2005 1.472.276.57.- 3.245.616.60.- 14.007.327.10.- 18.725.220.27.- 

2006 1.673.859.94.- 958.167.42.- 16.484.542.85.- 19.116.570.21.- 

2007 18.211,98.- 3.604.462,37 16.014.428,68.- 19.637.103,03.- 

 
2008 Yılı Tahmini Gelir Bütçesi 

 

YILI 

 

 

VERGİ 
GELİRLERİ 

 

VERGİ DIŞI 

GELİRLER 

 

FON GELİRLERİ 

 

TOPLAM 

2008 20.000,00.- 4.565.000,00.- 615.000,00.- 5.200.000,00.- 

 
b) Giderler 
 

 

YILI 

 

 

CARİ 
HARCAMALAR 

 

YATIRIM 
HARCAMALARI 

 

TRANSFER 
HARCAMALARI 

 

TOPLAM 

2005 9.746.476.65.- 5.343.041.44.- 1.013.912.33.- 16.103.430.42.- 

2006 14.627.349,42 6.011.624.79 338.462,91 20.977.437.12.- 

2007 15.730.670,60 4.246.543,31.- 431.026,87.- 20.408.240,78.- 

 
2008 Yılı Tahmini Gider Bütçesi 
 

 

YILI 

 

 

CARİ 
HARCAMALAR 

 

YATIRIM 
HARCAMALARI 

 

TRANSFER 
HARCAMALARI 

 

YEDEK 
ÖDENEKLER 

 

 

TOPLAM 

2008 3.143.654,00.- 1.108.825,00.- 271.000,00.- 676.521,00.- 5.200.000,00.- 

 
 

 
 



 
 
 
Köy Yolları Mevcut Durum Envanteri 

 

1. DERECE ÖNCELİKLİ VE 2. DERECE ÖNCELİKLİ 

İLÇESİ 
KÖY 

SAYISI 
TOPLAM 
YOL AĞI 

ASFALT 
MİKTARI 

STABİLİZE TESVİYE 
HAM 
YOL 

Merkez 118 1049 544 194 260 51 

Aydıntepe 23 218 52 78 60 28 

Demirözü 27 246 102 104 35 5 

Toplam 168 1513 698 376 355 84 

 
 
 
 
Köy İçme Suları Durum Envanteri 
 

İLÇESİ 
KÖY 

SAYISI 
İÇME SUYU 

OLMAYAN KÖY 
İÇME SUYU 

YETERSİZ KÖY 
KAPALI ŞEBEKE İÇME 

SUYU OLAN KÖY 

Merkez 118 --- --- 118 

Aydıntepe 23 --- 1 23 

Demirözü 27 --- 1 27 

Toplam 168 --- 2 168 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Yer Üstü Tarımsal Faaliyetler  Durum Envanteri 
 
 

İLÇESİ 
TARIMSAL AMAÇLI SULAMA ve 

HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ 

Merkez 8 

Aydıntepe --- 

Demirözü 3 

Toplam 11 

 
 
 
 
İnşaat İskan  Durum Envanteri 
 

KANALİZASYON 

İLÇESİ KÖY SAYISI KANALİZASYONU OLMAYAN KÖY SAYISI 

Merkez 118 2 

Aydıntepe 23 2 

Demirözü 27 2 

Toplam 168 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Eğitim Hizmetleri  
 

 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  üretilen politikaların 

uygulayıcısı konumundadır. Ancak bu uygulamalar yerel özelliklerin durumuna göre iller arasında 
değişiklikler göstermektedir. 

 Bayburt’un öncelikle göç nedeniyle öğrenci sayılarında her yıl azalma görülmektedir. 
İlimiz de  altyapı problemini çözülerek bütün okullarımız normal öğretim yapmaktadır. İkili 
öğretim  mevcut değildir. 

 İlköğretimlerde derslik başına düşen öğrenci mevcudu 18, Ortaöğretim Kurumlarında 
22’dir. Bu Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. 

Ancak, İlköğretim Okullarında çok amaçlı salonların ve taşıma merkezi okullarda da 
yemekhane ve çok amaçlı salonların yapılması gerekmektedir. 

Bayburt Milli Eğitiminin en önemli problemi meslek liselerine yönlendirmenin yeterli 
yapılamaması, Ortaöğretimde okullaşma oranının artırılması, taşımalı ilköğretimin azaltılması için 
mevcut ilköğretim okullarına pansiyon yapılması, özellikle okullarımızdaki hizmetli personel 
ihtiyacı olarak değerlendirilmektedir.  

 
      
 

EĞİTİM ALTYAPISI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

 

OKUL 
ÖNCESİ 

 

 

İLKÖĞRETİM 

 

 

ORTA 
ÖĞRETİM 

 

 

YAYGIN EĞİTİM 

 

 Bina Derslik Bina Derslik Bina Derslik Bina Derslik 

Merkez 3 8 87 536 9 134 1 3 

Aydıntepe - - 14 75 1 6 - - 

Demirözü - - 20 100 2 22 - - 

TOPLAM 3 8 121 711 12 162 1 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EĞİTİM GÖSTERGELERİ 

BAYBURT KIZ ERKEK TOPLAM 

15-45 Yaş Arası okuma yazma Bilmeyenlerin Sayısı 389 275 664 

45 Yaş  ve üzeri Okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 739 414 753 

Okur-yazar diploması olmayan 30 39 69 

TOPLAM  1158 728 1886 

 

 

 

ÖĞRETMEN  GÖSTERGELERİ 

ÖĞRETMEN NORM KADRO MEVCUT İHTİYAÇ 

Sözleşmeli Öğretmen --- 71 --- 

Asıl Öğretmen 1150 771 308 

Ücretli Öğretmen --- 63 --- 

Vekil --- --- --- 

Okul Öncesi Kadrosuz Usta 
Öğretici 

--- 43 --- 

TOPLAM  1150 948 308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sağlık Hizmetleri  
 
Sağlık hizmetleri, devlet politikası olarak öncelikli hizmet sektörleri arasında yer 

almaktadır.  
 
Ülkemizde hekim başına düşen kişi (hasta) sayısı 2005 rakamlarına göre 715 iken, 

Bayburt’umuzda   bu rakam Sağlık İl Müdürlüğünün 2007 yılı verilerine göre  1924 kişiye  
ulaşmaktadır. Bu da, Türkiye ortalamasının yaklaşık  % 27 üzerindedir.  

 
İlimizin Tarım ve Hayvancılık sektörünün  getirdiği sorunlar ve özellikle kırsal kesimden  

gelenlerin  sağlık konusundaki bilgi eksiklikleri hastalıkların oluşmasında önemli bir etkendir.  
 
Yukarıda kısaca açıklanan sebeplerden dolayı sağlık hizmetleri, sektörel stratejik planda da 

önde tutulmuştur. Özellikle ‘koruyucu sağlık hizmetleri’ ne sağlık sorunlarının oluşumunu 
önleyici olması açısından önem verilmelidir.  

 
Aşağıdaki tabloda ilimizde sağlık sektörü ile ilgili genel veriler yer almaktadır. 

SAĞLIK HİZMETLERİ ALTYAPI BİLGİLERİ 

 Sayı Kamu/Özel Kapasite 

Hastane 1 Devlet 150 

Sağlık Ocağı 20 Devlet --- 

Sağlık Evi 46 Devlet --- 

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile 
Planlaması Merkezi 

1 Devlet --- 

Verem Savaş Dispanseri 1 Devlet --- 

TOPLAM 69  150 

 

POLİKİNLİK ODA-PRATİSYEN-UZMAN HEKİM-YATAK SAYILARI 

Hastane Polikinlik Oda Sayısı  29 

Uzman Hekim Sayısı 38 

Pratisyen Hekim Sayısı 36 

Ebe-Hemşire Sayısı 133 

Ameliyathane Sayısı (Aktif) 6 

Yatak İşgal Oranı %78 

Diyaliz Merkezi Ünitesi 1 

 

 

 



 

Dinlenme ve Hizmetleri  
 

Spor, vatandaşın sağlığını korumasında ve özellikle eğitim alan gençlerin kötü 
alışkanlıklardan korunmasında, böylece eğitimdeki süreklilik ve kalitenin artmasında önemli bir 
yere sahiptir. Bu amaçla  dinlenme ve spor hizmetleri, sektörel açıdan hem eğitim sektörünü, hem 
de sağlık sektörünü doğrudan etkileyen hizmetler konumundadır.  

İlimizde 18 adet spor branşına ilgi gösterilmekle birlikte, ilimiz sporla ilgili belli bir 
konumda  hedeflediğimiz yerlere gelememiştir. Bu stratejik plan ile birlikte önümüzdeki dönemde 
sporla ilgili konulara önleyici hizmetleri içermesi bakımından daha fazla önem verilmelidir. 

 

GENÇLİK ve SPOR  HİZMETLERİ ALTYAPI BİLGİLERİ 

İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü  Sayısı 3 

Spor Kulüp Sayısı  26 

Çim Yüzeyli Stat Sayısı 1 

Toprak Stat Sayısı 4 

Köy Semt Sahaları 77 

Okul Spor Kulüp Sayısı 15 

Branşlara Göre Sporcu Sayısı 2968 

Branşlara Göre Antrenör Sayısı 12 

Branşlara Göre Hakem Sayısı 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tarım  Hizmetleri  
 

İnsanlığın en eski uğraşlarından birisi olan Tarım; beslenmek ve giyinmek gibi nedenlerle 
bu gün içinde stratejik bir sektör olma özelliğini sürdürmektedir. Gelişmişlik düzeyi ne olursa 
olsun her ülke kendi ekolojilerinin elverdiği ölçüde tarımsal üretimini devam ettirmek 
mecburiyetindedir. 
 

Dünyada tarımda gelişmiş ülkeler aynı zamanda sanayileşmiş ve bilgi toplumuna ulaşmış 
ülkeler olmalarını asla tesadüfle izah edemeyiz. Bu ülkeler tarım toplumundan sanayi ve bilgi 
toplumuna geçerken, Tarım sektörünü ihmal etmedikleri gibi desteklemişler ve desteklemeye de 
devam etmektedirler. 
 

Geçit bölgesi ikliminde yer alan İlimiz 1000 metreden başlayıp 2330 metre rakımları 
arasında Tarım yapılan bir üretim düzenine sahiptir. 
 

Türkiye’nin tahıl ambarı Konya İli ise, Bayburt İli de yem bitkilerini yetiştirip ihtiyacı olan 
çevre illere pazarlayan İl olması amacındayız. Bunun içinde nadas + kullanılmayan tarım 
arazilerinin % 50’sini yem bitkileri ile tarıma kazandırabilirsek bu amacımıza ulaşmış olacağız. 
 

Bu potansiyeli daha da geliştirmek sürdürülebilir bir kırsal kalkınma modeli oluşturmak, 
tarıma dayalı sanayiye hammadde temin etmek, yine İlimiz tarımının teknolojik ve bilimsel 
gelişmelerle bütünleşmesi, kaliteli ve rekabet gücü yüksek ürün üretilmesi temel amaçlarımız 
arasındadır. 
 

 
 

TARIM HİZMETLERİ GENEL BİLGİLERİ 

Bayburt İli Tarımsal Alan Yüzölçümü 373.900 ha. 

Nüfusun İl İçinde Dağılımı ( Nüfus ve Vatandaşlık 
Verilerine Göre) 

Şehir Merkezi  % 49  37.538 

Köylere            % 51  39.070 

 
BAYBURT ARAZİ KULLANIM DURUMU 

Tarım Alanı  131.995  (ha) 

Orman ve Fundalık    14.631   (ha) 

Çayır ve Mera 216.362   (ha) 

Tarım Dışı Arazi (Köy İçi ve Akarsular) 10.912     (ha) 

 
 
 
 
 

 

 



TARIM ALANLARININ KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE DAĞILIMI 

Tarla 69.621  (ha.) % 52.8 

Nadas 33.153  (ha.) % 25.1 

Sebze 170      (ha.) %  0.1 

Meyve 190      (ha.) %  0.1 

Kullanılmayan 28.861 (ha) % 21.9 

TOPLAM 131.995 (ha) % 100 

 

 

BÜYÜK ve KÜÇÜK HAYVAN DAĞILIMI 

CİNSİ MERKEZ AYDINTEPE DEMİRÖZÜ TOPLAM 

Sığır ve Manda 44.599 5.875 16.331 66.805 

Koyun ve Kıl Keçisi  40.184 8.542 11.822 60.548 

TOPLAM 84.783 14.417 28.153 127.353 

 

 

MEYVECİLİK  EKİM ALANLARI 

ÜRÜNÜN ADI 
TOPLADIĞI ALAN 

(ha)  
AĞAÇ SAYISI 

Armut 11 4.100 

Elma 54 21.517 

Erik 8 3.350 

Kaysı 3 1.115 

Zerdali 1 300 

Vişne 11 5.007 

Kiraz 36.5 15.800 

Ceviz 65 6.250 

TOPLAM 189.5 57.439 

 

 

 



 

Kültür ve Turizm Hizmetleri  
 

Kentimizin tarihi M.Ö. 300 kadar uzanır. Buna rağmen, Bayburt ilimiz oldukça fazla göç 
vermesi nedeniyle kültürel ve turistik altyapımız  yeterli ölçüye getirilememiştir. 

  
Kültürel değerlere sahip çıkmak ve doğal güzellikleri halkımızın kullanımına sunmak, 

toplumsal diyalogun artmasında önemli rol oynayacaktır. 
  
Belli bir kültürel çevrede yetişen gençlerimiz, gerek tarihe sahip çıkma bilinçlerinin 

gelişmesiyle, gerekse kentin turizm potansiyelinin artması yolu karşılaşacakları turistler ile başka 
kültürleri de tanıma imkanı bulacak; bu durum eğitimlerine de olumlu katkılar sağlayacaktır. 

 

 

KÜLTÜR ve  TURİZM  ALTYAPISI  

Tiyatro ve Konferans Salonu 1 

Kütüphane Sayısı 3 

Kültür Merkezi  1 

Müze Sayısı --- 

Kütüphanelerden Faydalanan Kişi Sayısı 16.519 

 

 

BAYBURTUN TURİZME YÖNELİK  VERİLERİ  

Gelen Turist Sayısı 22.500 

Yerli Turist Sayısı 20.400 

Yabancı Turist Sayısı 2.100 

Turistik Otel Sayısı --- 

Seyahat Acenteleri --- 

Kültür Dernekleri 3 

İlgili Sivil Toplum Kuruluş Sayısı 3 

 

 

 

 



 
Çevre ve Orman  Hizmetleri  
 

İlimizin çevre kirliliği ile ilgili her türlü ölçüm,analizlerini yaparak hava kalitesinin 
korunması, hava kirliliği, gürültü,titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon kontrolünün 
yapılarak yaşanabilir bir il edebilmek ve  doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile atık 
yönetimi, gürültü ve doğanın korunması önemlidir.  

 
Çevre konusunda ilimizde tüm ilgili kurumlar birlikte hareket etmelidir. Bu kapsamda 

okullarda genç nesillere çevre bilincinin aşılanması, halkın bilinçlendirilmesi sağlık kuruluşları, İl 
Özel İdareleri, Belediyeler ve Sivil Toplum Örgütleri ile  birlikte çalışması önemlidir. 

  
Öte yandan bunları sağlayacak çevre ile ilgili entegre bilgi sistemleri kurarak çevre ile ilgili 

izleme ve denetleme altyapısının geliştirilmesi de gerekmektedir.  
 

 
ÇEVRE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

İlin Yüzölçümü 3.739 

Çevre İle İlgili Sivil Toplum Örgüt Sayısı 1 

Bayburtun Çevre Yönelik Risk Faktörleri 
Isınmadan kaynaklanan hava 
kirliliği ve su kirliliği 

 

 

İLİMİZDEKİ ÇEVRESEL GÖSTERGELER  

Kişi Başı Yeşil Alan Miktarı --- 

Hava Kirlilik Oranı 2.Derece 

2007 Yılı itibariyle Meydana Gelen Çevresel Kazalar --- 

Orman Köyü Sayısı ve Orman Köy Nüfusu 46 

Tabiat Parkı Sayısı --- 

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası --- 

Örnek Avlak Sahası --- 

Mesire Yerleri Toplam Alanı --- 

Tabiat Parkları Toplam Alanı --- 

Avcılık Belgesi Sahibi Avcı Sayısı 26 

Ava Kapatılan Alan Sahası Yaklaşık 100.000  Ha. 

 

 

 



Sosyal  ve Yardımlaşma  Hizmetleri  
 

İlimizde nitelikli bir yaşam sürdürmekte güçlük çeken birey ve grupların; maddi, manevi 
ve sosyal yoksulluklarının giderilmesinin ve ihtiyaçlarının karışlanmasının bir insan hakkı olduğu 
anlayışı içerisinde, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunması ve hayat 
standartlarının iyileştirilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü ilgili 
kurumlarla işbirliği içerisinde yürütmektir. 
  

Sosyal güvenlik ve sosyal yardımlaşma hizmetlerindeki gelişme, kamu sektörü olarak insan 
odaklı çalışmalarımız için önemlidir. 
 

SOSYAL HİZMETLER KONUSUNDA BAYBURTUN KAPASİTESİ (2007) 

 ÖZEL RESMİ 

Çocuk Yuvası Sayısı --- --- 

Yetiştirme Yurdu Sayısı --- --- 

Huzurevi Sayısı --- --- 

Rehabilitasyon Merkezi Sayısı --- --- 

Toplum Merkezi Sayısı --- --- 

Aile Danışma Merkezi Sayısı --- --- 

Kadın Konuk Evi Sayısı --- --- 

Çocuk Kreş Sayısı --- --- 

 

SOSYAL HİZMETLER ve SOSYAL YARDIMLAŞMA ÇALIŞMALARI (2007) 

Ayni ve Nakdi Yardım Alan Aile Sayısı  --- 

Çocuk Yuvalarında Kalan Çocuk Sayısı  --- 

Yetiştirme Yurdunda Kalan Çocuk Sayısı --- 

Huzur Evinde Kalan Yaşlı Sayısı --- 

Rehabilitasyon Merkezlerinden Hizmet alan Özürlü Sayısı --- 

Koruyucu Aile Sayısı --- 

Evlat Edinme Sayısı 1 

SHÇEK Kriterlerine göre İstismara uğramış Çocuk Sayısı --- 

Özürlülere Yönelik Evde Bakım 70 

Yetiştirme Yurtlarında Çalışan Öğretmen Sayısı --- 

 

 



 

Savunma Hizmetleri  
 

İlimiz 2 ve 3. derecede  deprem kuşağında olduğu için sivil savunma açısından 
önemli çalışmaların, yeterli altyapı ve pratik uygulamaların sürekli olması gerekmektedir. 

Bu konuda İl genelinde  kurumlar üzerlerine düşen çalışmalarını özellikle 1999 
Marmara depreminden sonra yapmakla birlikte ilgili aktivite ve yatırımlarda öncülük 
edilmesi yerinde olacaktır.  

 Uygulama adına İl Savunma Müdürlüğü çok büyük çaplı tatbikat programlarını 
yıllık olarak Valilik liderliğinde yapmaktadır. 

 

SİVİL SAVUNMA  ALTYAPI BİLGİLERİ   (2007) 

Afet Toplanma Merkezleri 5 adet 

Sığınak Olarak Kullanılacak Yerler 15 Adet 

Sığınak İskan Onayı (m2) 3695 m2 

Sivil Savunma Gönüllü Sayısı 122 

İlgili Sivil Toplum Kuruluşları Sayısı --- 

 

 

SİVİL SAVUNMA  EĞİTİM/OPERASYON/FAALİYETLER   (2007) 

Sivil Savunma Planlamasına Tabi Özel  Sektörler --- 

Eğitim  Verilen Kamu Kuruluşları 11 

Eğitim verilen Fabrika Sayısı --- 

Eğitim verilen Okul ve Öğrenci Sayısı 10 Okul-3000 Öğrenci 

Müdahale Edilen Olay Sayısı 15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İskan ve Toplum Refahı  Hizmetleri  
 

Bayburt’umuzda hem sürekli yeni yerleşim alanlarının açılması, hem de konut 
ihtiyaçlarının özellikle  1999  Marmara depreminden sonra  depreme dayanıklı  olarak yapılmasına 
rağmen iskan konusunda henüz istenilen gelişim sağlanamamıştır.  

 
Bakanlık il müdürlüğü olan Bayındırlık İl Müdürlüğü, ilimizde  özellikle  1999 Marmara  

depreminden  sonrası destekler ve kontroller konusunda yoğun çalışmalar yapmıştır. Özellikle 
gerek eğitim sektöründeki gerekse sağlık sektöründeki ve resmi kurum binalarındaki yapılanmada 
kurumumuz olarak gerekli hassasiyet gösterilmektedir. 

 Bununla birlikte kamu binalarının modern tasarımlı, ısıtma ve soğutma giderleri v.b. 
işletme maliyetlerini en aza indirgeyecek şekilde planlanması da ihtiyaçları karşılama açısından 
önem arz etmektedir. 

 

 

İSKAN ve TOPLUM REFAHI GENEL BİLGİLERİ  (2007) 

İlin Yüzölçümü 3739 

İlçe Sayısı 2 

Hasarlı Bina Sayısı --- 

Güçlendirilmiş Bina Sayısı / Resmi ve Özel --- 

Toplu Konutların Yoğunlaştığı  Yerler (İl Geneli) İl ve İlçe Belediye Hudutları 

Sığınak ve Afet Toplanma Merkezleri 5 adet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sanayi ve Ticaret   Hizmetleri  
 

İlimizde 1 adet  Organize Sanayi Bölgesi ve 1 adet aktif halde küçük sanayi sitesi 
bulunmaktadır. 

 
Sanayisi ile ön plana çıkmış bir kentte sanayinin daha iyi hizmet vermesi ve tesislerin 

yasalara uygun çalışmalarının sağlanması, hem sanayinin rekabet yeteneğini sürekli kılmak hem 
de kent ile uyumlu bir ortam oluşturularak ilimizin kalkınmasına öncülük etmek için önemli bir 
adımdır. 

Bu nedenle Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilimizdeki  temsilcisi olan Sanayi Ticaret İl 
Müdürlüğü’nün etkili çalışmaları da önemlidir. 

 

 

BAYBURT  SANAYİ ve TİCARET GÖSTERGELERİ (2007) 

Fabrika Sayısı 5 

Pazar Sayısı 1 

Alış-Veriş Merkezi Sayısı -- 

Tüketici Dernekleri 1 

Serbest Bölge Sayısı -- 

Organize Sanayi Bölgeleri Sayısı 1 

Küçük Sanayi Siteleri 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Paydaş Analizleri 
 
Stratejik planların çıkartılması aşamasında faaliyetlerden etkilenen ve faaliyetleri etkileyen 

tarafların görüş ve önerilerini alabilmek için tüm il müdürlükleri ve Bayburt  İl Özel İdaresi, 
paydaş analizi çalışmaları yaptılar. Yapılan paydaş çalışmaları sonucunda ortaya çıkan paydaşlar 
aşağıda belirtilmektedir.  

 
 
 

No İÇ ve DIŞ  PAYDAŞ KURUMLARI 

1 Milli Eğitim Müdürlüğü 1 Bakanlıklar 

2 Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü 2 Devlet İstatistik Enstitüsü 

3 Tarım İl Müdürlüğü 3 Devlet Planlama Teşkilatı 

4 Çevre ve Orman Müdürlüğü 4 Bayburt Valiliği (İl Planlama Müdürlüğü) 

5 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 5 İl Genel Meclisi ve Encümeni 

6 Kültür ve Turizm Müdürlüğü 6 Sivil Toplum Örgütleri 

7 Sağlık İl Müdürlüğü 7 Hayırseverler 

8 Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü 8 Kaymakamlar 

9 Sivil Savunma Müdürlüğü 9 Belediyeler 

10 Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 10 İlçe Özel İdareleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Güçlü-Zayıf Yönler, Fırsatlar-Tehditler (GZFT) Analizi  
 

Stratejik planlama çalışmaları kapsamında İl Özel İdaresi ve il müdürlükleri tarafından 
hizmet verilen sektörlere göre ve kurumsal Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar ve Tehditler 
analizi yapılmıştır. Sektörlere göre olan analiz sonuçları ve İl Özel İdaresinin kurumsal Güçlü 
yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar ve Tehditler  analizi bilginize sunulmuştur. 
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GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

İl yönetiminin (Vali) desteği,  

Karar alma ve icra yetkisi, 

Bütçesini kendisinin yapması ve kendi 
meclisinin onaylaması,  

İl Özel İdaresinin idari yapısı, 

Avrupa hibe programı uygulamalarındaki 
tecrübe,  

Sağlık ocakları ve hastane bakımından alt 
yapısının tamam olması,  

Gelir kaynaklarının iyi olması,  

Doğal su kaynaklarının balıkçılığa elverişli 
olması, 

Çoruh Nehrinden sulama imkânları,  

İlimizin kalkınmada öncelikli yöreler içinde 
olması, 

Kültür ve turizm değerleri açısından zengin 
oluşu , 

Hayırsever yurttaşların katkıları, 

Sulama projelerinin tamamlanma olasılığı, 

Taşımalı eğitimin başarısı, 

Kanalizasyon çalışmalarına valilik desteği, 

Karadeniz ve doğu anadolu bölgeleri 
arasındaköprü görevi yapması, 

Yatırım tercihlerinin yerinde kullanılamaması ,  

Dağınık  Ve imarsız yerleşim ,  

Meslek içi eğitim yetersizliği , 

Eğitim ve sağlıkta tecrübeli personel eksikliği , 

Kanalizasyon, evsel ve çevresel atıklar , 

Yavaş işleyen bürokrasi , 

Kaynak yetersizliği , 

Çalışanların özlük haklarının yetersizliği,  

Ücret dengesizliği, aynı işi yapan kişilerin farklı maaş 
alması, 

Nitelikli personel eksikliği , 

Plansız politik yatırımlar , 

İlçeler arası ve merkez arası hizmet düzeyi farkı , 

Turizmin yeterince tanıtılamaması , 

Çevre bilincinin yetersiz oluşu,  

İstatistik yetersizliği, 

1/100.000’lik çevre düzeni planının olmaması, 

Hayvansal üretimin azlığı, 

İklim şartlarının tarıma elverişli olmaması, 

Göç potansiyelinin yüksek olması, 
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FIRSATLAR TEHDİTLER 

El sanatlarının varlığı(ihram,bakır 
işlemeciliği,Bayburt Taşı),  

Gelişmeye açık yüksek öğrenim kurumlarının 
varlığı, 

Kalkınmada öncelikli yöre kapsamında 
olmasından dolayı çeşitli vergi indirimleri, 

Hayırseverlerin çokluğu,  

Gelişmeye uygun coğrafyasının olması 
(toprak,),  

Sağlık hizmetinin tek çatı altında 
toplanmasıyla ilgili düzenlemeler,  

Yerel yönetimlerin gelişmesi, 

İnşaat malzemelerinin temininde ilin uygun 
konumda olması (taş, çimento),  

Yapılan  göletlerin varlığı ve arıtılma 
imkanları,  

Tarihi-turistik alanların varlığı 

Çevre kirliliği (Su, hava, toprak) , 

Verimli tarım arazilerinin yatırımları için kullanılması,  

Projelerin onaylanmasında merkez kaynaklı 
aksamalar,  

Sürekli değişen kanun ve yönetmelikler,  

Arazilerin parçalı ve küçük olması,  

Yeni yasayla görev- gelir dengesi sağlanmasının 
zorluğu,  

Erzurum-Trabzon ve Erzincana çok  yakın olunması,  

Fizibilitesiz yatırımlar,  

Yasanın personelde yaratacağı olumsuz etkile,  

Çerçeve yasa eksik (İl İdaresi, İmar Kanunu, Belediye, 
Kamu Yön. Temel Kanunu,  

Dernek ve vakıfların kurumlar dışına çıkarılması ve 
faaliyetlerin sınırlandırılması,  

İl- içi gelir dağılımı eşitsizliği,  
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İl Özel İdaresinin yatırımlarının koordinatörü 
olması , İl Özel İdaresi yatırımları ile sosyal 
gelişim ve altyapının güçlendirilmesi (eğitim, 
sağlık), İÖİ nin yatırımları yönlendirme, bütçe 
oluşturup, onaylama ve uygulama yetkisinin 
bulunması, Gelir kaynaklarının varlığı. 

 

İl Özel İdaresinin faaliyetlerinin tanıtımının yeterince 
yapılamaması, İşlerin sistematik şekilde yürütülmesini 
sağlayacak raporlama ve takip sisteminin bulunmaması, 
Gelir-görev dengesinin bulunmayışı, 
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Diğer yerel yönetimler ve Özel İdarenin 
birlikte daha verimli projeler üretebilecek 
olması, Yeni oluşum ve planlamalarla 
kurumsal gelişme ve kurum kültürünün 
oluşturulması,  Gelirlerin arttırılması halinde 
daha etkin hizmet sağlanabilmesi. 

Kamu reformu çalışmaları sonucunda verilecek yeni 
görevlere yeterli kaynak sağlanmaması 
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5302 Sayılı yasa ile İl Özel İdaresinin idari ve 
organizasyon yapısının güçlenmesi,  
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Yeni yasal düzenlemelerle gelen yönetim, 
planlama anlayışı değişikliğinin hizmet 
kalitesini yükseltme amacına uygun olması, 

 

Ülkemizin AB uyum süreci kapsamında çok hızlı yasal 
ve kurumsal değişikliklere maruz kalması, geçiş 
döneminde aksaklıklar yaşanması, 

Afet konusunda hizmet veren kurumların görev 
alanlarında çakışmalar olması, 
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GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

 
Derslik başına düşen öğrenci mevcudu 
İlköğretimlerde 18, Ortaöğretimde 
22’dir.Türkiye ortalamasının üzerinde olması, 
İl genelinde ikili öğretimin olmaması, Eğitime 
gönül vermiş yöneticilerin olması,  Ulaşımın 
kolay olması (İlçe ve Okullara ulaşım ve 
iletişim),  Sınıf mevcutlarının standartlara 
yakın olması, Her türlü donanımın yeterli 
sayıda olması, Okul  sayısının yeterli olması, 
Taşımalı eğitimde sıkıntı yaşanmaması, Proje 
geliştirme konusundaki teşkilatlanma ve 
faaliyetlerin yapılması , Okul öncesi eğitime 
verilen önem, Sivil toplum örgütleri ile 
iletişimin iyi olması, Deneyimli ve sürekli 
kendini geliştirmeye yönelik girişimlerde 
bulunan kadromuzun olması, Personelimiz 
uyum içerisinde çalışması ve birbirinin 
görevini devralabilecek yeterlilikte olması,  

Deneyimli ve gelişmeleri yakından takip edip 
kuruma yansıtan müdürümüzün olması, 
Paydaşlarımız ile yakın işbirliklerinin 
kurulması, İl düzeyinde iyi bir network ağına 
sahip olunması, MEB  tarafından yürütülen 
projelerde elde edilen yüksek başarılar, 
Adaylık eğitimine gerekli önemin verilmesi, 
OKS ve ÖSS sonuçlarında başarı 
sıralamasının gittikçe yükselmesi, OKS ‘de  
22., ÖSS’de 37.İl olması, 

 

 

 

Okulöncesinde eğitimin yaygınlaştırılamaması,  
öğrenci sayısının  artırılamaması, İlköğretimde  
birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrenci sayısının %18 
civarında olması,   Ortaöğretime geçişte  mesleki 
eğitime yönlendirmenin yetersizliği,   Hizmet alımının 
yetersizliği,   Planlama anlayışının ve hedef koyma 
alışkanlığının olmaması,   Özel eğitim kurum ve  
personel yetersizliği,   Yönetici, Öğretmen ve 
personelin motivasyon eksikliği,  OGYE’nin katılımcı 
anlayışı yansıtamaması. Öğrenci ve velilerin yönetime 
katılımda isteksiz olmaları, Öğrencilerin gelişim ve ilgi 
alanlarının yönlendirme formlarına sağlıklı bir şekilde 
yansıtılmaması , bu nedenle velinin öneri formuna 
uymaması ,   Öğretmen atama ve yer değiştirmelerin 
dönem içinde devam etmesi,   Zümreler arası ölçme 
değerlendirmede ortak sınav sisteminin okul, ilçe ve il 
bazında azlığı ,  Öğretmen sirkülasyonunun fazla 
olması ,     Burs ve yurt hizmetlerinin yetersizliği ,  
Lisanslı Sporcu Öğrenci sayısı ve İzci ünite sayılarının 
az olması, ADSL bağlantısının Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Ulaştırma Bakanlığı Protokolu doğrultusunda 2007 
yılı sonuna kadar bütün okullarımıza verilmesi,   
Eğitimde %100 destek kampanyasının istenen seviyede 
olmaması, 18. Sosyal, kültürel, sportif alanda  
tanınmanın istenilen seviyede olmaması , Bazı 
Okul/kurumların spor salonu, toplantı ve çok amaçlı 
salonlarının bulunmaması, elektrik ve sıhhi 
tesisatlarının yenilenememesi ,  Bazı okul/kurum çevre 
düzenlemelerinin yetersiz olması 
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FIRSATLAR TEHDİTLER 

Eğitime %100 Destek Çalışmaları, Sosyal, 
kültürel ve sportif alanlarda sivil toplum 
örgütleri ve özel öğretim   kurumlarımızın 
sponsorluğu Her okulun ve kurumun stratejik 
planlama yapması, İlin okul öncesi eğitime 
müsait olması ve yaygınlaştırma 
çalışmalarının hızlanması , AB projeleri ve 
diğer projeler fonları, Yerel yönetimlerle, sivil 

toplum örgütleriyle iyi iletişim ve ortak 
projeler üretme, Fırsat eşitsizliğini dikkate 
alarak okullar arası başarı kriterleri 
belirlenerek bir performans değerlendirme 
sistemi kurmak, Hizmet içi Eğitim  
faaliyetlerinin yönetici ve öğretmen odaklı ve 
ilgi çekici hale getirilmesi, AB uyum 
sürecinde AB de kabul edilen eğitim 
kriterlerinin(öğretmen, yönetici yeterlilikleri 
gibi..) eğitim sistemimize ve kültürümüze 
uyumunun sağlanması bir gelişim fırsatı 
olabilir, Okullardaki teknolojinin kullanım 
alanlarının genişletilmesi, Öğretmen ve 
yöneticilerin kendini geliştirme alanlarının 
oluşturulması, Yöneticilikte otoriter yaklaşım 
yerine katılımcı yaklaşım, çalışana değer 
verildiğini hissettiren yaklaşım tarzı, Hizmet 
içi Eğitim  faaliyetlerinin özlük haklarına 
yansıması, Mevzuatın katılımcı anlayışla 
yenileştirilmesi. 

 

Öğretmen, memur ve yardımcı hizmetler personeli 
eksiği, hizmet alımının  karşılanamaması, Deprem riski 
ve güçlendirme çalışmaları(Binaların fiziki dayanıklılık 
durumları),  Yeniliklere direnç,   Öğretmen değişim 
hızı(İl içinde belli bölgelere, il dışı zorunlu hizmet 
bölgelerine akış)   Katsayı eşitsizliği,   Her şeyi 
Devletten bekleme alışkanlığı,   Okul çevresindeki 
tehlikeli alanlar,  Ödenek yetersizliği,   Eğitim öğretim 

sırasında devam eden öğretmen atamaları,   
Yerleştirmede öğrenci başarısının dershanelere mal 
edilmesi ve Özel dershanelerin daha önemli görülme 
eğilimi,   Çevrenin eğitime yaklaşımı, velilerin 

duyarsızlığı,  Hizmet satın alımının yapılamaması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

S
A

Ğ
L

IK
 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

 

Devlet Planlama Teşkilatı-TÜBİTAK 
projelerinin sayısının artması, iletişim 
alt yapısının ve internet bağlantısının 
güçlü olması, ulaşılabilir hedef kitle 
olması. 

 

Personel Yetersizliği, Kalifiye eleman 
sıkıntısı, göç veren bir yerleşim yeri olması, 
ağır kış şartlarının hüküm sürmesi, hedef kitle 
belirlemede zorlukların oluşması. 
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FIRSATLAR TEHDİTLER 

 
İl düzeyinde yeterli sağlık altyapısına 
sahip olması, Bayburt’un coğrafi yapı 
bakımından iyi bir konumda 
bulunması, yayla yaşamının 
geliştirilmesi, çevre illerde ileri 
tetkikte donatılmış hastanelerin 
bulunması. 

 

Ev kiralarının aşırı artış göstermesi, Sosyal 
yaşam standartlarının düşük olması, geçim 
standardında yaşayan insanların zorlanması, iş 
alanlarının yetersiz oluşu. 
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GÜÇLÜ YÖNLER ve FIRSATLAR ZAYIF YÖNLER ve TEHDİTLER 

Yasamız Fonksiyoneldir. 

Gençliğe yönelik hizmet veririz. 

Sporun dünyadaki yükselişi bizi de etkiliyor. 

Futbol ve Salon Sporları için tesis sorunumuz 
yoktur. 

Bir bütçeye sahibiz. Özel(Kendi 
harcamalarımız) 

Kış sporlarına uygun bir iklime 
sahibiz.(Kayak  en güçlü yanımızdı.Gene 
olabilir) 

Daha birçok tesisi yapabileceğimiz arsaya 
sahibiz. 

Her yaş cinsten insanımıza spor aracılığı ile 
ulaşma şansımız yüksektir. 

Türk Gençliğine eğitim verecek yasal 
sorumluluklarımızda en güçlü yanımızdır. 

Dünya ile entegre bir kurum olmamız.  

Medyanın ilgisini çeken bir kurumuz. 

 

Sportif kültür halk arasında yaygın değil. 

Ekonomi zayıf(Aile Ekonomisi) 

Kulüpleşme oranı yetersiz. 

Sivil toplum örgütleri yetersiz. 

Yerel yönetimler görev ve sorumluluklarımıza 
yeterince katkı vermiyorlar. 

İç Göç en zayıf yanlarımızdandır. 

Müdürlüğümüzde spor elemanı ve uzmanı yetersizdir. 

Milli eğitim müdürlüğünün Salonlarından 
Öğrencilerinden ve Beden eğitimi öğretmenlerinden 
yeterince yararlanamıyoruz.(Asli görev saymıyorlar). 

Gençlik Merkezi Müdürlüğümüz,Müdürümüz ve 
Personelimiz yoktur. 

 Naklen il dışı tayinler. 
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GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

Bakanlığımız tarafından yapılan 
desteklemeler, İlimizin geçiminin tarım ve 
hayvancılığa dayalı olması, İlimizde kimyevi 
gübre ve zirai mücadele ilacı kullanımının 
fazla olmaması nedeniyle organik tarım 
potansiyelinin yüksek olması, İlimiz 
derelerinin alabalık üretimine elverişli olması, 
İlimiz florasının arıcılık için elverişli olması,  
İlimizde Kültür ve kültür melezi hayvan 
sayısının yüksek olması,  İlimizde Arı 
Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Birliği gibi kuruluşların 
bulunması, üyelerine birlik vasıtası ile elde 
edilebilecek çeşitli imkanların sağlanması, 
İlimizde mera alanları oranının: toplam arazi 
içerisindeki miktarının yüksek olması, mera 
ıslah projelerinin uygulanması ile meralarda 
ihtiyaç duyulan gölgelik, sıvat ve suyun 
sıvatlara ulaşım imkanlarının sağlanması, 
hayvancılığın geliştirilmesine uygun ortamın 
bulunması,  Yem bitkileri ve silajlık mısır 
üretimini son yıllarda önemli artış göstermesi, 
Bakanlığımızın hibe desteği ile tarımda 
makine kullanımında artış olması. 

Tarım  arazilerinin çok hisseli ve parçalı olması, veraset 
intikal işlemlerinin hissedarların çok olması sebebiyle 
zorlaşması, değişik yerlerde bulunmaları nedeniyle 
tamamlanamaması, İlimiz ikliminin tarımsal üretim için 
kısıtlı olması, Tarımsal ürünlerdeki fiyat istikrarsızlığı 
ve gelirin düşük olmasının üreticinin kararını 
etkilemesi, İlimizde, göç oranının yüksek olması, 
İlimizde tarımsal üretim-sanayi ve pazarlama 
organizasyonunun güçlü olmaması,  İlimizde işletme 
değerlendirme tesislerinin yeterli olmaması, Girdi 
maliyetlerinin yüksek olması. 

 

 

 

TA
R

IM
 

FIRSATLAR TEHDİTLER 

İlimizde mera oranının yüksek olması, 
Organik arıcılık  ve organik tarım 
potansiyelinin yüksek olması, İlimiz 
derelerinin ilaç ve benzeri zararlılardan ari 
olması nedeni ile alabalık üretimine uygun 
olması, Bakanlığımız tarafından yapılan 
tarımsal desteklemeler. 

Tarımda istihdam edilen genç nüfusun azalması,  Fiyat 
istikrarsızlığının üretimi olumsuz etkilemesi,  Küresel 
ısınmanın ilerde doğurabileceği muhtemel 
olumsuzluklar. 
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GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

 

İl Yönetiminin (Vali) desteği, İl Özel 
İdare Kaynaklarından destek 
sağlanması, ilin kültür varlıkları 
açısından zengin olması, İl Merkezi ve 
İlçelerde kütüphanelerin olması. 

 

Turizm Merkezi ilan edilen kop kayak ve kış 
sporları merkezinin altyapısının 
tamamlanmamış olması, kalifiye personel 
bulunmaması. 
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FIRSATLAR TEHDİTLER 

 
İlimizin tarihi ve kültürel yönden 
zengin oluşu, ilimizde bir kış spor 
merkezinin bulunması, turizm 
çeşitlendirilmesine uygun mekanların 
bulunması. (Kültür, Doğa, Yayla, 
Rafting) 
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GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

 

İl Müdürlüğümüzde organizasyon el 
yapının ve stratejik yönetim 
anlayışının yerleşmiş olması nedeniyle 
yetişmiş personel eksikliğine rağmen 
hizmetlerin zamanında ve verimli bir 
şekilde sürdürülmesi, İlimiz insanının 
çevreye duyarlılığı, doğal denge 
konusundaki hassasiyeti. 

 

Yetişmiş ve branşında uzmanlaşmış eleman 
eksikliği, Emekli veya tayin olunacak 
personelin yeri doldurulamamaktadır, İdari ve 
personel lojmanı açısından yetersizlikler 
bulunmakta olup, 6. bölgede  yer alan ilimizde 
personel tutma konusunda sorunlar 
yaşanmaktadır.  
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FIRSATLAR TEHDİTLER 

 
Sanayileşmenin az olması ve göç, 
doğal dengenin bozulmasını 
engellemiş, çevresel değerlerin 
korunarak sürdürülebilir doğal kaynak 
kullanımı ve sanayileşme, planlı bir 
şekilde sağlanabilir. 

 

 

Düzensiz Gelişmenin durdurulması. 
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GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

 

İlimizde nüfus yoğunluğu olmayışı 
dolayısı ile hizmetlerin ihtiyaç sahibi 
kişilere ulaştırılması hızlı olmakta ve  
Özürlü bakım  ücreti çalışmaları. 

 

Sosyal Hizmet Kuruluşu bulunmayışı, 
personel yetersizliği. 
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FIRSATLAR TEHDİTLER 

 
Özürlülere yönelik Milli Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı rehabilitasyon 
eğitim merkezinin bulunması, Özürlü 
evde bakım ücreti hizmeti ile ağır 
özürlü vatandaşların bakım 
ihtiyaçlarının temininde ailelerin 
rahatlatılması,  Korumaya ve Bakıma 
muhtaç kişilere götürülecek 
hizmetlerin yaygınlaştırılması halinde 
topluma kazandırılması. 

 

İlimizde bir sosyal hizmet kurumunun 
bulunmayışı sosyal hizmetlerin 
tanınmamasına neden olmakta, Sosyal 
hizmetlerin büyük ölçüde aksaması ve 
kısıtlanması toplumu huzursuzluğa sevk 
etmesi, Özürlülere evde bakım ücretlerinin 
vatandaşlar tarafından suiistimale uğratılması. 
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GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

 

Yetişmiş nitelikli personel, kural 
koyan, mevzuat geliştiren, görüş veren 
kurum, yönlendiren, her ilde teşkilat, 
köklü kurum, yapı ve malzeme 
denetiminde yetkili, afet konusunda 
tecrübeli ve yetkili, yaygın, ulusal ve 
sismik ağ,  

 

Hizmet için eğitim eksikliği, birimler arası 
koordinasyon eksikliği, motivasyon eksikliği, 
ücret yetersizliği, yetersiz sosyal imkanlar, 
bütçe yetersizliği, AR-GE çalışmalarında 
eksiklikler, teknolojik eksiklik, teknik altyapı, 
zayıf donanım. 
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Hükümet politikalarının devamlılığı 
ve tutarlılığı, Hükümetin AB 
sürecinde istekliliği, Afetlerle ilgili 
yasal düzenlemelerin yapılıyor olması, 
kentsel dönüşüm projelerinin artması, 
yapı denetim laboratuarlarının 
geliştirilmesi,  afetlere karşı toplumsal 
bilincin yükselmesi, medya etkisinin 
artması, ulaşım teknolojilerinin 
gelişmesi, AR_GE çalışmalarının 
artması. 

 

Mevzuat altyapısının oluşturulmadan 
uygulanmaya geçilmesi, enerji fiyatlarındaki 
belirsizlik, temel hammadde fiyatlarındaki 
belirsizlik, köyden kente göçün devam etmesi, 
kurumsal çevre bilincinin azalması, 
sanayileşmenin belli bölgelerde toplanması,  
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-İlimizde Organize Sanayi bölgesindeki 
mevcut parsellerin dolmamış olması 

 -İlimizde yeterli işgücü imkanlarının 
bulunması 

 

-Organize Sanayi Bölgesine yeterli miktarda fabrika 
kurulamaması 

-Küçük esnafın birleşerek büyüme yoluna gitmemesi 

- İlimizde üretilen ürünlerin (Şekerpancarı v.b.) 
işlenmek üzere başka illere gönderilmesi 
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- İl Dışarısında bulunan işadamlarının Konuya 
duyarlı olmaya istekli olması. 

- Bölgemizde  yeni olan sanayi sektörlerinin , 
Bölge ihtiyaçları yanında dışa açılma şansının 
olması 

-İlimiz iklim şartlarının yılın belli bir bölümünde çok 
soğuk geçmesi 

-İlimizde Demiryolu bulunmaması 
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GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

 Halkın 1999 yılında yaşanan Marmara 
depreminden sonra bilinçlenmesi,  Tüm Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarının durumdan vazife 
çıkartarak konuya eğilmeleri,  İl Özel İdaresi 
Kaynaklarından Destek Sağlanması. 

1999 Yılında yaşanan acıların çabuk unutularak 
verilmek istenen mesajı gerekli etkiyi eskisi kadar 
gösterilmemesi, Doğal afetlere karşı yapılan 
hazırlıkların uzun vadeli ve masraflı olması, hazırlıklar 
bir senaryoya göre yapıldığı için bazen doğal 
olaylarının beklenenden büyük etki yaratması, olağan 
üstü durumlar için hazırlanan planların zamanında 
güncelleştirilememesi ve şartlara göre planlamalarda 
değişiklik yapılamaması,  kamu kurum ve 
kuruluşlarımızın gerekli arama ve kurtarma araç ve 
gereçleri  ile personele sahip olunamaması. 
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Halkın konuya duyarlılığı ve gönüllü olmaya 
istekli olmaları, 1999 yılında Marmara 
Bölgemizde yaşanan depremden sonra tüm 
kamu kurum ve kuruşları ile halkın konuya 
duyarlı olmaları ve medyanın konuya 
hassasiyet göstermesi 

İlimiz Merkezi ile iki ilçesinin 1,2,3 ve 4. derece 
deprem bölgesinde olması, ilimizin kuzey Anadolu fay 
hattına çok yakın olması. 

 

 



 

 

 Misyon ve Vizyon Çalışmaları  
 

Kurumlar var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istedikleri noktayı (vizyon) belirledi.  
 

Tarafların Katılımlarının Alınması  
 

Bayburt  İl Özel İdaresi, stratejik planlamasını oluştururken katılımcılığı sağlamak 
amacıyla kendi ve il müdürlüklerinin paydaşları ile paydaş toplantıları düzenlemiş, vatandaşlara 
yönelik anket çalışması yapmıştır. Paydaş ve vatandaşların görüş ve önerileri değerlendirilerek, 
yasaların ve maddi imkanların el verdiği ölçüde stratejik planlamaya dahil edilmiştir.  

 
Paydaş Toplantıları  
 

Paydaş katılımını almakla amaçlananlar ;  
 
 

 Katılım alarak tam ve eksiksiz plan yapabilmek, uygulamada daha az zorluklarla 
karşılaşmak,  

 
 Stratejik planlamayı yapan il müdürlüklerinin, ilin önemli konumundaki kişilere il 

müdürlüklerini tanıtma imkanı bulması, 
 

 Kurumların kendi durumlarını ortaya koyarak motivasyonlarının ve stratejik 
yönetim modeline inançlarının artması,  

 
 Paydaş toplantılarına katılımın aynı zamanda bir eğitim fırsatı sağlaması,  

 
 Tarafların stratejik planlara “İl Özel İdaresi ve sektörel kurumların çalışmalarından 

etkilenen” veya  “etkileyen” taraf olarak katılım yapmalarını sağlamak, 
 

 Kurumların, paydaşlara birlikte çalışma konusunda ilimiz ile  ilgili önemli mesajlar 
verme fırsatını yakalamalarını sağlamak  

 

Aşağıda detayı verilen tüm paydaş toplantıları ile belirtilen amaçlara ulaşılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paydaş Önerilerinin Değerlendirilmesi 
 

 Tüm paydaşların bireysel ve grup stratejik plan önerileri alınması, 
 

 Bu önerilerden öncelikle  stratejik plan önerileri  dikkate alınarak yasalar çerçevesinde 
gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği sorgulanması,  

 
 Bireysel öneriler için de aynı yöntem uygulanması, 

 
 İl müdürlükleri çalışanlarının stratejik plan önerileri ile birleştirilmesi, 

 
 Oluşturulan taslak plan üzerinde önceliklere yer verilmesi,   

 

İL MÜDÜRLÜKLERİ  PAYDAŞ TOPLANTILARINA KATILAN KURUMLAR 

 Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğü 

İl Özel İdaresi 

Çevre ve Orman Müdürlüğü 

Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü  Personeli 

Çevre ve Orman Müdürlüğü 

İl Özel İdaresi 

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü 

Çevre ve Orman Müdürlüğü Personeli 

Gençlik ve Spor Müdürlüğü 

İl Özel İdaresi 

Milli Eğitim Müdürlüğü 

Sağlık Müdürlüğü 

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Personeli 

Özel İdaresi İlgili Tüm Paydaşlar ve Bayburt İl Müdürlükleri 

Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü 

İl Özel İdaresi 

Belediyeler 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Personeli 

Milli Eğitim Müdürlüğü 

Gençlik ve Spor Müdürlüğü 

İl Özel İdaresi 

Hayırseverler 

Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli 

 

 

 

 



 

 

Sağlık Müdürlüğü 

 

İl Özel İdaresi 

Milli Eğitim Müdürlüğü 

Gençlik ve Spor Müdürlüğü 

Sağlık Müdürlüğü Personeli 

 

Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü 

 

İl Özel İdaresi 

Sanayi ve Ticaret Odası 

Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü Personeli 

 

Sivil Savunma Müdürlüğü 

İl Özel İdaresi 

Emniyet Müdürlüğü 

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü 

Gönüllü Sivil Toplum Örgütleri 

Sivil Savunma Müdürlüğü Personeli 

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 

 

İl Özel İdaresi 

Sosyal Hizmetler  Müdürlüğü Personeli 

 

Tarım Müdürlüğü 

 

İl Özel İdaresi 

Çevre Orman Müdürlüğü 

Tarım Müdürlüğü Personeli 

 

 

 

 

 



 
 
Vatandaşa Yönelik Anketler    (ıtır ve Hatice Hanım Anketler konusunda) 
 

Sektörel stratejik plan çalışmasında durum analizi adımında vatandaşın görüşlerini alma, 
beklenti ve ihtiyaçlarını tesbit yoluna gidildi. Bunun için her bir sektör ve kurumlar için ayrı ayrı 
olmak üzere ve tamamında ise Bayburt İl Özel İdaresi imkanları dahilinde toplam 200 kişi 
üzerinden anket yapıldı. Anketler, her bir sektör ve kurumların  faaliyetlerinden etkilenen veya 
faaliyetlerini etkileyen taraflara yönelik olarak gerçekleştirildi.  

 
  

 
Çalışanların Görüş ve Önerileri  

 
Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında, İl Özel İdaresi ve İl Müdürlükleri çalışanlarına 

yönelik kurum içi anketler düzenlenmiş olup, çalışanların stratejik planlama önerileri alınmıştır. 
Mevcut insan ve maddi kaynaklar dahilinde çalışanların önerileri  stratejik planlara dahil 
edilmiştir. Böylece uygulama sırasında kurum içinde ortak bir dil oluşması için ilk adım da 
atılmıştır.  
 

 

Sektörel Yaklaşımlar  
 

Bayburt İl Özel İdaresi, sektörler ve İl Müdürlüklerinin analizlerini dikkate alarak her bir 
sektör için yaklaşımlarını belirlemiştir. Bu bütüncül yaklaşımlar stratejik planların çıkartılmasında 
başlangıç noktası olmuştur.  

 
Bu duruma göre  İl Özel İdaresi’nin sektörel yaklaşımları aşağıda belirtildiği şekildedir; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEKTÖR ADI SEKTÖREL YAKLAŞIMLARIMIZ 

EĞİTİM HİZMETLERİ 

 

Geleceğimizin güçlü, hayatı olumlu yönlendiren 
bireylerden oluşmasını sağlayacak altyapı ihtiyaçlarının 
azami ölçüde karşılanmasını sağlamak. 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ 

 

Tedavi eden' değil, 'Sağlığı koruyan' olmak adına 
koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini ön planda tutan, 
sağlık sektöründe insan kaynakları ve bilgi toplama 
altyapısını geliştirerek hizmette kaliteyi esas alan 
yatırımlar yapmak ve halkın sağlığını koruması için 
sağlıklı yaşam biçimleri konusunda bilgilendirilmesi 
çalışmalarına destek vermek. 

 

GENÇLİK ve SPOR 
HİZMETLERİ 

 

Özendirici uygulamalarla genç toplumun kötü 
alışkanlıklar edinmeden eğitimine devamını sağlamak ve 
ilimizde yaşayan insanların sağlığını korumaları için 
gerekli ortamları oluşturmak, halkı spora teşvik etmek. 
Böylece, eğitim ve sağlık sektörlerindeki gelişimi 
destekleyen önleyici çalışmaları bütüncül olarak 
gerçekleştirmiş olmak. 

 

ÇEVRE ve ORMAN 
HİZMETLERİ  

 

İlimizin doğal çevresini korumak, bunun için gerekli bilgi 
sistemi, doğayı ve çevreyi koruyucu uygulamaları 
gerçekleştirerek, sağlıklı yaşam ortamlarını oluşturmak. 

 

SİVİL SAVUNMA 
HİZMETLERİ 

 

İlimiz bölgesinde doğal afetler konusunda 
karşılaşabilecek riskler için önlemlerin alınmasında 
gerekli sorumlulukların yeterli seviyede yerine 
getirilebilmesi için yatırımlar yapmak, bu konuda 
vatandaşın katılımını sağlamak. 

 

 



 

 

 

EKONOMİK HİZMETLER  
(Tarım ve Hayvancılık) 

 

Gıda güvenliğinin oluşmasında önleyici çalışmalar 
gerçekleşmesini sağlamak için tarım üreticilerinin 
yapılarını ve üretimlerini güçlendirmek, böylece bir 
yandan rekabet gücümüzü artırırken diğer yandan 
tüketicilerin sağlığını korumak 

 

EKONOMİK HİZMETLER 
(Sanayi ve Ticaret) 

 

İlimizde gelişmişlik düzeyinde, çevresel boyutu ile doğal 
kaynakların kullanımında, sağlık hizmetlerinde önemli 
bir etkiye sahip sanayi sektörü için gerekli çalışmaları 
yapmak. 

 

KÜLTÜR ve TURİZM 
HİZMETLERİ 

 

Tarihi M.Ö.3000 yıllarına  dayanan İlimizde kültürel 
mirasın korunması ve İl  kültürünün geliştirilmesi, 
kültürel yapının desteklenerek toplumsal birlikteliğin 
kültür ve turizm yolu ile sağlanması konusunda gerekli 
çalışmaları yerine getirmek. 

 

SOSYAL YARDIMLAŞMA 
HİZMETLERİ 

 

İlimiz için önemli olan sosyal yapının korunması, diğer 
sektörel sorumluluklarımız arasında yer alan sağlık ve 
eğitim hizmetlerinin desteklenmesi. 

 

İSKAN ve TOPLUM 
REFAHI HİZMETLERİ 

 

İskan hizmetlerinde teknolojinin ve gelişmelerin 
yakından takip edilmesine destek verilerek iskan ve 
toplum refahı hizmetlerinde kurumsal katma değeri 
artırmak. 

 

 

 

 



 
 

Stratejik Planların Çıkartılmasında İzlenen Yöntem  
 

Stratejik planlar, Bayburt İl Müdürlükleri ve İl Özel İdaresi tarafından tüm analiz sonuçları 
ve tarafların görüş ve önerileri dikkate alınarak titiz bir çalışma süreci izlenerek gerçekleştirildi.  

  
 

 Kurumlar var oluş nedenini (misyon), ulaşmak istedikleri noktayı (vizyon) belirledikten 
sonra ve tarafların görüşleri ve önerileri alındıktan sonra kısa, orta ve uzun vadede vizyona 
ulaşmak için stratejiler belirlendi  

 
 

 
 Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik amaçla 

ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zamana bağlı, sonuca 
odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi.  

 
 

 Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, 
yönetilebilir, Bütçeleme faaliyetler belirlendi 

 
 Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu birimler ve zaman belirtildi.  

 
 Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans kriterleri tanımlandı. 

 
  
 Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda 

olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde 
beklenen değişiklikler ve Güçlü Yönler-Zayıf Yönler-Fırsatlar-Tehditler çalışması göz 
önünde bulunduruldu.  

 
 Güçlü Yönler-Zayıf Yönler-Fırsatlar-Tehditler  çalışmalarında  ortaya çıkan zayıf yanlar 

iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek 
kurumun  faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen 
değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi.  

 
 Strateji, Hedef ve Faaliyet / Projeler kesinleştikten sonra her bir  faaliyet/projenin 

bütçelendirilmesi  yapıldı. 
 

 Maliyeti hesaplanan her bir faaliyet / proje için kullanılacak kaynaklar belirtildi.  
 

  
. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

No 
KURUMSAL SEKTÖRLERLE İLGİLİ MÜDÜRLÜKLERİ                    

(BÜTÇE) 

01 Genel Kamu Hizmetleri  (İl Özel İdaresi) 

02 Savunma Hizmetleri ( Sivil Savunma Müdürlüğü) 

03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri (Emniyet Müdürlüğü) 

04-1 Ekonomik İşler ve Hizmetler  ( Tarım İl Müdürlüğü) 

04-2 Ekonomik İşler ve Hizmetler  ( Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü) 

05 Çevre Koruma Hizmetleri  (Çevre ve Orman Müdürlüğü) 

06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) 

07 Sağlık Hizmetleri  (Sağlık Müdürlüğü) 

08-1 Dinlenme ve Spor Hizmetleri  (Gençlik ve Spor Müdürlüğü) 

08-2 Kültür Hizmetleri  (Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 

09 Eğitim Hizmetleri  (Milli Eğitim Müdürlüğü) 

10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri ( Sosyal Hizmetler Müdürlüğü) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Misyonumuz 
 

 

Bayburt İlinde yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi 
kanununun verdiği görev ve sorumluluklarla belirlenen kamu hizmetlerini, saydamlık ve esneklik 
ilkeleriyle ve halkın beklentileri göz önünde tutularak, İlin önceliklerinin belirlendiği bir stratejik 
plan ve yöntemler dahilinde yürütmektir. 

 

 

Vizyonumuz  
 

 

Bayburt ve Bayburtlu için üreten, sorunları çözmeye çalışan, sürekli kendini yenileyen  ve 
güler yüzlü bir yerel yönetim kuruluşu olmaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

STRATEJİK AMAÇLAR 

Stratejik amaçlar Bayburt İl Özel İdaresi’nin ulaşmayı arzu ettiği sektörel ve kurumsal 
amaçlarıdır. 

 

 

STRATEJİK AMAÇLARA BAĞLI HEDEFLER 

Hedefler, Bayburt İl Özel İdaresi’nin stratejik amaçlarını gerçekleştirebilmek için ortaya 
koyduğu özel ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler, stratejik planda belirtilen faaliyetler ile 
ayrıntılı olarak açıklanmakta, bu hedeflere ulaşmak için gerekli yatırım, projeleri ve faaliyetleri 
detaylı olarak anlatmaktadır. 

 

 

SEKTÖREL STRATEJİK PLAN 

Sektörel stratejik plan içeriği, izlenen yöntem bölümünde belirtilen öncelikler ele alınarak 
hazırlanmıştır. 

Bayburt İl Özel İdaresi,  hizmetlerin desteklenmesini belirli kriterlere bağlamış;ilin 
ihtiyaçlarını analiz sonuçlarına dayandırarak tespit etmiştir. 

Aşağıda bilginize sunulan Bayburt İl Özel İdaresi 2009 - 2013 Sektörel Stratejik Planlaması bu 
çalışmanın bir ürünüdür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

01- GENEL KAMU  HİZMETLERİ 

Yaklaşımlarımız: Bayburt ve Bayburtlu için üreten, sorunları 
çözmeye çalışan, sürekli kendini yenileyen ve güler yüzlü bir yerel 
yönetim kuruluşu olmaktır. 

İlgili Kurum 

İl Özel İdaresi 

Strateji - 1 
Kırsal alanda yaşayan ve tarımsal üretim yapan üreticilerimizin sosyal, kültürel ve 
ekonomik yönden refahlarını arttırmak amacıyla kırsal alandaki sosyal yapının 
geliştirilmesi. 

Hedef -1-1 Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme 
suyuna kavuşturulacak. 

Faaliyet 1-1-1 Yeni şebeke ihtiyacı olan köylerden her yıl 5 adet köyün şebekesi yapılacaktır. 

Faaliyet 1-1-2 Şebeke  yenileme ihtiyacı olan köylerden her yıl 5 adet köyün şebekesi yenilenecektir. 

Faaliyet 1-1-3 İsale hattı ihtiyacı olan köylerden her yıl 5 adet köyün isale hattı yapılacaktır. 

Faaliyet 1-1-4 
Depo ihtiyacı olan köylerden her yıl 5 adet köyün deposu yapılacaktır.  

 

Hedef -1-2 Kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına 
çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler öncelikli olmak üzere hız verilecektir. 

Faaliyet 1-2-1 Şebeke ihtiyacı olan köylerden her yıl 5 adet köyün şebekesinin yapılması. 

Faaliyet 1-2-2 Fosseptik ihtiyacı olan köylerden her yıl 5 adet köyün fosseptiğinin yapılması. 

Faaliyet 1-2-3 Doğal arıtma ihtiyacı olan köylerden her yıl 10 adet köyün doğal arıtmasının yapılması. 

Hedef -1-3 
İlimiz yol ağı içerisinde bulunan köy ve bağlılarından öncelikle 1. derece öncelikli 
yollardan başlamak üzere faaliyet dönemi sonuna kadar fiziki standartlarının 
iyileştirilmesi, hiç yolu olmayan yerleşim birimlerinin yola kavuşturulması. 

Faaliyet 1-3-1 
İlimiz yol ağı içerisinde hedeflenen plan dönemi içerisinde 1. kat asfalt, 2. kat asfalt, 
sanat yapıları ve köprü yapımları ve onarımlarına  İl Özel İdaresi ve KÖYDES 
kapsamında hız verilecektir. 

Faaliyet 1-3-2 
İl Özel İdaresi yatırımlarının yerinde ve zamanında zaman kaybına yer verilmeden 
sürdürülebilmesi amacıyla makine parkının yenilenmesi için  iş makinesi ve kara taşıtı  
alımı. 

Strateji - 2 
Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan   sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle 
uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal 
kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla 
geliştirmektir. 

Hedef -2-1 Köylerin sürdürülebilir kalkınmasına hizmet edecek olan sulama imkânları ve verimliliği 
geliştirilecektir. 

Faaliyet 2-2-1 İl Özel İdaresi görev alanında, planlama dönemi süresince projeleri ve etütleri yapılmış 
olan 17 adet sulama projesi verimlilik sıralamasıyla yapılarak faaliyete geçirilecektir. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Strateji - 3 Köy Yerleşim alanına ihtiyacı olan köyleri tespit ederek planlı, düzenli yaşanabilir 
altyapısı hazır yeni yerleşim yerlerini oluşturmaktır. 

Hedef -3-1 Yerleşim yerleri ile bu yerleşim yerlerindeki yapılaşmanın plan, proje, sağlık ve çevre 
şartlarına uygun gelişimini sağlamaktır. 

Faaliyet 3-1-1 Ruhsat işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için personel istihdamı(Şehir plancı,harita 
müh.,mimar) ve denetleme için araç alımı yapılacaktır. 

Strateji - 4 
İlimizin doğal çevresini korumak, bunun için gerekli bilgi sistemi, doğayı ve 
çevreyi koruyucu uygulamaları gerçekleştirerek, sağlıklı yaşam ortamlarını 
oluşturmak. 

Hedef -4-1 
İlimizin orman varlığını ve alanını artırarak, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve 
rehabilitasyon çalışmalarında bulunulması, ilimizin ve çevre illerin fidan 
ihtiyacının karşılanması. 

Faaliyet 4-1-1 İlimizin orman varlığını ve orman alanlarının ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve 
rehabilitasyon çalışması yapılması. 

Strateji - 5 Geleceğimizin güçlü, hayatı olumlu yönlendiren bireylerden oluşmasını 
sağlayacak altyapı ihtiyaçlarının azami ölçüde karşılanmasını sağlamak. 

Hedef -5-1 
İlk ve Orta öğrenim çağındaki çocukların  okulla buluşmalarını sağlamak 
amacıyla ülke genelinde başlatılan kampanya kapsamında  200 öğrencilik yurt 
yapılması. 

Faaliyet 5-1-1 Bayburt Valiliği ve Vilayetler Hizmet Birliği ortaklaşa yapımı süren 200 
öğrencilik yurt yapım projesine devam edilecektir. 

Strateji - 6 
İlimiz için önemli olan sosyal yapının korunması, diğer sektörel 
sorumluluklarımız arasında yer alan sağlık ve eğitim hizmetlerinin desteklenmesi. 

 

Hedef  6-1 
Yoksullukla mücadele kapsamında  yoksulluğu, gelir dağılımındaki adaletsizliği 
ve işsizliği azaltacak şekilde kendi kendine gelir getirici bir faaliyet yapılması ve 
sosyal  kalkınmaya katkı sağlamak.  

Faaliyet 6-1-1 
Kadınlarımızın diğer aile bireyleri ile birlikte kendi kendilerine iş kurarak kimseye 
muhtaç olmadan gelir temin etmeleri  sağlamak.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Yaklaşımlarımız: Bayburt ve Bayburtlu için üreten, sorunları 
çözmeye çalışan, sürekli kendini yenileyen ve güler yüzlü bir yerel 
yönetim kuruluşu olmaktır. 

İlgili Kurum 

İl Özel İdaresi 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Faaliyet 1-1-1 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Faaliyet 1-1-2 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Faaliyet 1-1-3 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Faaliyet 1-1-4 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Faaliyet 1-2-1 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Faaliyet 1-2-2 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 

Faaliyet 1-2-3 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

Faaliyet 1-3-1 3.405.000 4.536.500 2.703.000 1.849.500 1.747,000 

Faaliyet 1-3-2 600.000 600.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Faaliyet 2-2-1 1.950.000 1.280.000 950.000 550.000 870.000 

Faaliyet 3-1-1 150.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Faaliyet 4-1-1 8.000 9.000 10.000 --- --- 

Faaliyet 5-1-1 50.000 55.000 61.000 100.000 100.000 

Faaliyet 6-1-1 25.000 28.000 30.000 40.000 50.000 

TOPLAM 6.333.000 7.053.500 5.299.000 4.084.500 4.312.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

İL ÖZEL İDARESİ KISA-ORTA ve UZUN VADELİ 

PERFORMANS KRİTERLERİ 

 

Faaliyet 1-1-1   Yeni şebeke ihtiyacı olan köylerimiz için  2009 yılında  da 5 , 2010 yılında 5, 
2011 yılında 5, 2012 yılında 5 ve 2013 yılında beş köyümüze  İl Özel İdaresi İmkanları dahilinde 
içme suyu şebekesi yapılacaktır. 

Faaliyet 1-1-2    Yenilemeye  ihtiyacı olan için köylerimiz için  2009 yılında  da 5, 2010 yılında 5, 
2011 yılında 5, 2012 yılında 5 ve 2013 yılında beş köyümüze  İl Özel İdaresi İmkanları  dahilinde  
içme suyu  şebekesi yenilenecektir. 

 

Faaliyet 1-1-3  İsale hattı ihtiyacı olan köylerden  plan dönemi içerisinde her yıl 5 adet köyün isale hattı 
yapılacaktır. 

 

Faaliyet 1-1-4   Depo ihtiyacı olan köylerden planlama dönemi içerisinde her yıl 5 adet köyün su deposu 
bütçe imkanları doğrultusunda yapılacaktır.  

 

Faaliyet 1-2-1   Şebeke ihtiyacı olan köylerden her yıl 5 adet köyün stratejik planlama içerisinde İl Özel 
İdaresi ve KÖYDES kapsamında  kanalizasyon  şebekesi yapılacaktır.  

 

Faaliyet 1-2-2   Fosseptik ihtiyacı olan köylerden her yıl 5 adet köyün  planlama sürecinde İl Özel İdaresi 
ve  KÖYDES kapsamında  yapılacaktır. 

 

Faaliyet 1-2-3   Her Yıl  10 adet köyün doğal arıtmasının  KÖYDES ve İl Özel İdare imkanları dahilinde 

yapılacaktır. 

 

Faaliyet 1-3-1   İlimiz yol ağı içerisinde hedeflenen plan dönemi içerisinde 2009 yılında  Merkez 
10 km., 2010 yılında 9.km.1 kat asfalt, 2009 yılında Merkez İlçe 101 Km, 2010 yılında 106 Km., 
2011 yılında 88 Km, 2012 yılında  79 Km., 2013 yılında 89 km, Aydıntepe ilçesi 2009  yılında 11 
Km., 2010 yılında 51 Km, Demirözü İlçesi 34 Km, 2010 yılında 35 Km 2. kat Asfalt kaplaması ve 
Arazi köy yolları ve bağlantı yolları  İl Özel İdaresi imkanları  ve KÖYDES kapsamında 
yapılacaktır.  

 

 

 

 



 

 

 

Faaliyet 1-3-1-1   İl Özel İdaresi strateji planı dönemi içerisinde  2 adet yeni köprü, 3 adet Köprü  
genişletilmesi, 2 adet Köprü ilavesi, 36 Köyün menfez ,  8 adet Köyün istinat duvarları ve yapılan 
köy yollarına trafik işaret ve levhaları İl Özel İdaresi bütçe imkanları ve KÖYDES kapsamında 
yapılacaktır. 

 

Faaliyet 1-3-2  İl Özel İdaresi yatırımlarının yerinde ve zamanında zaman kaybına yer verilmeden 
sürdürülebilmesi amacıyla  makine parkının yenilenmesi  için Planlama dönemi içerisinde yıllara göre İl 
Özel İdaresi ve Borçlanma yoluşla iş makinesi ve kara taşıtı alımı yapılacaktır. 

 

Faaliyet 2-2-1  İl Özel İdaresi tarafından projeleri ve etütleri yapılmış olan 17 adet sulama projesi 
stratejik planlama süresi içerisinde  İl Özel İdaresi  imkanları ve KÖYDES projesi kapsamında 
yapılacaktır. 

 

Faaliyet 3-1-1 İlimizde ruhsat işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için şehir planlamacısı ve 
Harita Mühendisi  personeli istihdam edilecektir.  

 

Faaliyet 4-1-1  İlimiz orman varlığını ve orman alanlarının artırılmasını sağlamak amacıyla İl 
Özel İdaresi mülkiyetinde bulunan Bayburt Aslandağı Vilayet ormanı  Sosyal tesislerinin bakım 
ve onarımı ile ağaçlandırma çalışmalarına planlama süreci içerisinde devam edilecektir. 

 

Faaliyet 5-1-1  Bayburt Valiliği ve Vilayetler Hizmet Birliği ortaklaşa yapımı süren 200 
öğrencilik yurt yapım projesi için İl Özel İdaresi imkânları doğrultusunda dönem sonuna kadar 
tam donanımlı halde bitirilerek hizmete açılacaktır. 

 

Faaliyet 6-1-1 Kadınlarımızın diğer aile bireyleri ile birlikte kendi kendilerine iş kurarak kimseye 

muhtaç olmadan gelir temin etmeleri  planlama dönemi sonuna kadar bütçe imkanları dahilinde  
sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

02- SAVUNMA HİZMETLERİ 

 

Yaklaşımlarımız: İlimiz bölgesinde doğal afetler konusunda 
karşılaşabilecek riskler için önlemlerin alınmasında gerekli 
sorumlulukların yeterli seviyede yerine getirilebilmesi için yatırımlar 
yapmak, bu konuda vatandaşın katılımını sağlamak. 

İlgili Kurum 

Sivil Savunma Müd. 

Strateji - 1 
Meydana gelebilecek doğal afetlerin zararlarını en aza indirmek ve doğal afetlere 
anında müdahale edebilir kabiliyette ekiplerin ve planların hazırlanması. 

, 

Hedef -1-1 
Plan dönemi içerisinde doğal afetlerde kullanılacak gerekli donanımı ve doğal 
afetler karşısında halkın  bilinçli hareket etmesi için gerekli eğitim desteğini 
sağlamak. 

Faaliyet 1-1-1 İl Kriz Merkezi olarak devamlı işler halde bulundurulması. 

Faaliyet 1-1-2 
2009 Yılında mevcut arama aracına ilave olarak Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğünce tahsis edilen aracı arama ve kurtarma aracı olarak yaptırılması ve 
hizmete sunulması.  

Faaliyet 1-1-3 
2009 Yılında ilimizde hizmet verecek olan arama ve kurtarma araçlarının sayısı 2 
ye ve arama ve kurtarma ekibinde yer alan personelin olay yerine nakillerinde 
kullanılmak üzere 1 adet midibüs alınması sağlanacaktır. 

Faaliyet 1-1-4 2009 Yılında ihtiyaç duyulan hidrolikli kesme ve ayırma makinesine ve diğer 
teçhizat alımına hız verilecektir. 

Faaliyet 1-1-5 
Stratejik plan dönemi içerisinde halkın ve öğrencilerin tabii afetlere karşı 
bilinçlendirilmesi çalışmasına İl Milli Eğitim Müdürlüğünce program desteği ile 
hız verilerek eğitim seminerleri yapılacak ve gerekli görülen broşürler 
bastırılacaktır. 

Faaliyet 1-1-6 2009 ve diğer yıllarda il merkezimizde ve ilçelerimizde sivil savunma ile ilgili 
olarak yapılacak işlere ve yatırımlara her türlü destek verilecektir. 

Faaliyet 1-1-7 
Stratejik plan döneminde il merkezi ve ilçelerimizin deprem kuşağında olması 
nedeniyle gerekli olabilecek malzeme ve personel desteklenmeye devam 
edilecektir. 

Faaliyet  1-1-8 
2010 Yılında İl Sivil Savunma Müdürlüğü hizmet binası olabilecek tüm 
bürolardan, eğitim sahasına, dershanesinden, depolarına ve garajlarına kadar 
geniş, her an göreve hazır halde çalışmaya imkan sağlayan bir müstakil sivil 
savunma kampüsu yapmaktır.  

Faaliyet 1-1-9 Yazılı ve görsel medya ile işbirliği içerisinde hareket edilecektir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Yaklaşımlarımız: İlimiz bölgesinde doğal afetler konusunda 
karşılaşabilecek riskler için önlemlerin alınmasında gerekli 
sorumlulukların yeterli seviyede yerine getirilebilmesi için yatırımlar 
yapmak, bu konuda vatandaşın katılımını sağlamak. 

İlgili Kurum 

Sivil Savunma Müd. 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Faaliyet 1-1-1 --- 5.000 --- 5.000 --- 

Faaliyet 1-1-2 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 1-1-3 70.000 --- --- --- --- 

Faaliyet 1-1-4 30.000 30.000 --- --- --- 

Faaliyet 1-1-5 20.000 20.000 10.000 15.000 20.000 

Faaliyet 1-1-6 5.000 5.000 5.000 8.000 3.000 

Faaliyet 1-1-7 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Faaliyet 1-1-8 250.000 200.000 150.000 80.000 20.000 

Faaliyet 1-1-9 --- --- --- --- --- 

TOPLAM 377.000 262.000 167.000 110.000 45.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ 

  KISA-ORTA ve UZUN VADELİ PERFORMANS KRİTERLERİ 

 

Faaliyet 1-1-1  İl Kriz Merkezi devamlı işler halde bulundurulması sağlanacaktır. 

 

Faaliyet 1-1-2  Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce tahsis edilen aracı arama ve kurtarma aracı 
olarak yaptırılarak hizmete sunulacaktır. 

 

Faaliyet 1-1-3 Stratejik planlama süresi içerisinde 1 adet midibüs aracı alınması sağlanacaktır.  

  

Faaliyet 1-1-4 2009 Yılında ihtiyaç duyulan hidrolikli kesme ve ayırma makinesi alınacaktır. 

 

Faaliyet 1-1-5 2009-2013 Planlama dönemi içerisinde halkın ve öğrencilerin tabii afetlere karşı 
bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. 

 

Faaliyet 1-1-6 2009 ve sonraki yıllarda İl Özel İdaresi bütçe imkanları dahilinde İl Merkezi ve 
İlçelere  Sivil Savunma ile ilgili olarak yapılacak yatırımlara destek verilecektir.  

 

Faaliyet 1-1-7 İl Merkezi ve İlçelerimizin deprem kuşağında olması nedeniyle gerekli olabilecek 
malzeme desteği sağlanacaktır. 

    

Faaliyet 1-1-8 2010 ve sonraki  yıllar  itibariyle Sivil Savunma Kampusunun  Genel Bütçe veya İl 
Özel İdaresi bütçe imkanları ile  yaptırılması sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

04- EKONOMİK İŞLER ve  HİZMETLER (Tarım ve Hayvancılık) 

Yaklaşımlarımız: Gıda güvenliğinin oluşmasında önleyici çalışmalar 
gerçekleşmesini sağlamak için tarım üreticilerinin yapılarını ve 
üretimlerini güçlendirmek, böylece bir yandan rekabet gücümüzü 
artırırken diğer yandan tüketicilerin sağlığını korumak 

İlgili Kurum 

Tarım Müdürlüğü 

Stratejik Amaç - 1 
Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, 
çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir 
tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir 
yaklaşımla geliştirmektir. 

Hedef 1-1 
Çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi sağlanarak, kırsal alanda yeni ileri tarım 
teknik ve teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırıcı tedbirleri alarak, kırsal kesimin 
gelir seviyesi artırılacaktır. 

Faaliyet 1-1-1 
İlgili kurum ve kuruluşların yanı sıra, temelde çiftçilerin mahallinde 
bilinçlendirilmesi amacını taşıyan ve 2004 yılında başlatılan Köy Merkezli Tarımsal 
Üretime Destek Projesinin kapsam ve içeriğinin genişletilerek, daha geniş bir kitleye 
hitap etmesi sağlanacaktır. 

Stratejik Amaç - 2 
Fiziki ve sosyal alt yapıya önem verilerek, kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arası 
farklılığı azaltıcı, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve 
beklentilerine uygun, eşit ve kaliteli hizmeti sunmaktır.   

Hedef -2-1 
Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi, etkin ve sağlıklı 
bir kontrol mekanizmasının yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine 
ve ekipmanlarının temin edilerek bunların bakım - onarım ve ikmalleri yapılacaktır 

Faaliyet 2-1-1 

Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi 
için ihtiyaç duyulan iş makinelerinin, tarımsal mekanizasyon alet, makine ve 
ekipmanlarının, hizmet araçlarının, büro, arazi ve laboratuar çalışmalarında 
kullanılacak olan malzemelerin yatırım programlarına bağlı olarak alımları ile 
ihtiyaç duyulması halinde bakımları ve onarımları gerçekleştirilecektir. 

Hedef -2-2 Hububat üretiminde, yabancı otlarla zamanında ve daha etkili mücadele edebilmek 
amacıyla gerekli alt yapının oluşturulması sağlanacaktır. 

Faaliyet 2-2-1 Hububat üretiminde yabancı otlarla zamanında ve etkili mücadele kapsamında  
yabancı ot ilacı alınması yapılarak çiftçilerimize dağıtım sağlanacaktır. 

Faaliyet 2-2-2 Hububat üretiminde yabancı otlarla zamanında ve etkili mücadele için  4 adet 
100 lük pülverizatör makinesi alımı yapılacaktır. 

Stratejik Amaç - 3 
Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza 
indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak 
ve çeşitlendirmektir 

Hedef -3-1 
Tarım işletmelerinde optimum büyüklükte işletmeler oluşturulması teşvik edilecek 
ve her ilçenin arazi yapısı dikkate alınarak ürün planlaması çalışmalarında 
bulunulacaktır. 

Faaliyet 3-1-1 2010 yılına kadar oluşturulacak olan yeni veri tabanına göre her ilçede ayrıntılı bir 
ürün planlaması yapılacaktır. 

Hedef -3-2 
Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için meyvecilik ve 
sebzecilik teşvik edilecek, kapama kiraz, vişne, elma ve armut bahçeleri ile seracılık, 
sırık domates, hıyar ve çilek üretiminin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

Faaliyet 3-2-1 

Kapama meyve bahçelerinin yaygınlaştırılması için İl Müdürlüğümüzce Çiftçici 
katkı payı dahil özel idare kaynaklı  sertifikalı   kiraz,  armut, vişne, elma fidesi 
temin edilerek üreticilere dağıtımı sağlanacaktır. 

 
 

 

 



 

 

 

 

Faaliyet 3-2-2 
İlimizde üretimi yapılan ve büyük oranda başarı sağlanan Sırık Domates, Sırık Hıyar 
yetiştiriciliğine devam etmek amacıyla % 75 İl Özel İdare Kaynaklı % 25 Çiftçi 
katkı payı olarak fide alımı gerçekleştirilerek üreticilerimize dağıtımı sağlanacaktır. 

Faaliyet 3-2-3 İlimizde üretimi yapılan çilek üretimine devam edilecek olup, 2009-2013 yıllarında 
10 dekarlık alanda çilek bahçesi tesis edilecektir. 

Hedef -3-3 

Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz 
etkilerini denetim hizmetleri ile azaltmak, bu kapsamda alınacak önlemlere ilave 
olarak gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu 
teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak ve bitkisel üretimde sertifikalı 
tohumluk ve fidan kullanımı yaygınlaştırılacaktır. 

Faaliyet 3-3-1 
Bitkisel ve hayvansal üretime girdi sağlamaya yönelik faaliyette bulunan 
işletmelerin (Gübre-İlaç-Yem Bayi ve Fabrikaları, Sertifikalı Tohum- Fide-Fidan 
üreticiler vb.) her yıl mutat denetimleri yapılacaktır.   

Faaliyet 3-3-2 
Sertifikalı hububat tohumluğu ekilişinin yaygınlaştırılması amacıyla 2009-2013 
yıllarında hububat ekim sezonunda ihtiyaç duyulan asgari 150 ton sertifikalı hububat 
tohumu İl Özel İdare Kaynaklı  temin edilerek üreticilere dağıtım yapılacaktır. 

Faaliyet 3-3-3 Kontrollü ve sertifikalı üretim şekli olan iyi tarım uygulamalarına devam edilecektir. 

Faaliyet 3-3-4 
Bitkisel üretimde hastalık ve zararlılarla yönetimli çiftçi mücadelesinde ise 9.700 
ağaç, 1.375 hektar alanda tarla bitkileri ve bahçe bitkileri, 3.000 ton tohumluk 
ilaçlaması yapılacaktır. 

Faaliyet 3-3-5 

İlimizde yaygın olan Buğdayda Sürme Hastalığına karşı buğday tohumluklarını 
temizlemek ve ilaçlamak amacıyla 2 ton/saat kapasiteli 2 adet selektör İl Özel 
İdaresi Kaynakları kullanılarak alınıp çiftçilerimizin hizmetine sunulmuş 2007 
yılında toplam 3.000 ton hububat temizlenmiş, ilaçlanmıştır. 2009 yılında ve takip 
eden yıllar da hizmete devam edilecektir. 

Hedef -3-4 Ekolojik şartları uygun olan bölgelerde başlatılan organik tarım üretimi 
yaygınlaştırılacaktır. 

Faaliyet 3-4-1 

İlimizde Organik buğday üretim alanlarını yaygınlaştırmak için yapılan çalışmalar 
sonucunda çiftçilerimiz İstanbul Halk Ekmekle 2005 yılında 3.782 dekar alanda 
Organik Buğday üretmek üzere sözleşme yapmışlardır. 2009-2013 döneminde ise 
Organik Buğday üretim alanlarının en üst seviyelere çıkarılması sağlanacaktır. 

Hedef -3-5 
Bitkisel üretimde yöresel potansiyeli bulunan patates, fasulye ve yem bitkileri 
ürünlerinin yetiştirilmesi teşvik edilecek, kullanılmayan tarım alanlarının yem 
bitkileri tarımına açılması sağlanacaktır. 

Faaliyet 3-5-1 

İlimizde sofralık ve tohumluk patates üretimini artırmak ve üreticilerimize bu 
konuya teşvik etmek amacı ile 216 dekar arazi ekimi için   İl Özel İdaresi kaynakları 
kullanılarak temin edilerek tohum alınıp dağıtımı yapılacaktır. 

 
 

 

 



 

 

Faaliyet 3-5-2 
İlimizde yetiştiriciliği yapılmakta olan fasulye yetiştiriciliğini ticari amaca 
yöneltmek amacı ile Barbunya üretimi yaptırılacaktır. Bunun için 40 dekarlık alanda 
gösteri amaçlı örnek çiftçilerle çalışma gerçekleştirilecektir. (İl Özel İdare Kaynaklı) 

Faaliyet 3-5-3 

İlimizde yetiştiriciliği yapılmakta olan Silajlık Mısır üreticilerimizde büyük 
memnuniyet yaratmış durumdadır. 2009-2013 döneminde üretim yapılması 
planlanmış olup, bu projede büyük oranda başarı sağlandığından yıllık 8600 Kğ. 
Tohum alınması planlanmış olup,  destekleme azaltılarak devam edilecektir. (%60 İl 
Özel İdare Kaynaklı) 

Hedef -3-6 Alternatif Ürün Projesi kapsamında İlimizde yetiştiriciliği yapılmayan Yağlık 
Ayçiçeği üretimine yönelik çalışmalara 2009 yılında başlanacaktır. 

Faaliyet 3-6-1 

Alternatif Ürün Projeleri kapsamında İlimizde ilk defa uygulanması düşünülen 
Yağlık Ayçiçeği ekimi Projesine 2010 yılında 150 dekarlık alanda başlanılması 
planlanmış olup, bu proje ile İlimizde yeni bir ürün üretilmiş olacaktır. (İl Özel İdare 
Kaynaklı) 

Hedef -3-7 
Halkın tüketimine yönelik olarak faaliyette bulunan gıda üretim ve tüketim 
yerlerinde gıda güvenliği ve güvenirliliğinin temini için  gerekli tedbirlerin alınması 
sağlanacaktır. 

Faaliyet 3-7-1 
Gıdaların üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yerlerinde gerekli olan denetim 
hizmetlerine ağırlık verilecektir.   

Stratejik Amaç - 4 
Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin   gelir seviyesini 
yükseltmektir. 

Hedef -4-1 
Hayvancılığın geliştirilmesi için, mevcut hayvan varlığının genetik yönden üstün 
verimli hayvanların spermleri ile tohumlanması çalışmaları sonucunda kültür melezi 
sığır sayısı her yıl % 10 artırılarak, yerli ırkların ıslahı tamamlanacaktır. 

Faaliyet 4-1-1 

Hayvancılığın geliştirilmesi projesi kapsamında, hayvan varlığının genetik yönden 
üstün ve verimli hayvanların spermleri ile tohumlanarak, suni tohumlama 
uygulaması artırılmış ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması sağlanmıştır. 2008 yılı 
Eylül ayı itibari ile İl Özel İdaresi kaynaklı destekleme kaldırılıp, Bayburt İli Sığır 
Yetiştiricileri Birliği ile sözleşme yapılacak ve Müdürlüğümüz tarafından gerekli 
kontrolleri yapılarak bu hizmetin aksamadan devam etmesi sağlanacaktır. 

Hedef -4-2 
Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak hastalık ve 
zararlılarıyla mücadele edilerek, sağlıklı üretimin artması gerçekleştirilecektir. 

Faaliyet 4-2-1 

Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele ve hijyen, sağlıklı et ve süt üretimi 
kapsamında üreticilerimizden ahırları ev altlarında olmayacak şekilde, ahırlarında 
teknik şartlara uygun tadilat, havalandırma penceresi açma, dezenfeksiyon, ahır 
girişlerine dezenfeksiyon çukuru yapma ve yapmış oldukları masraflara ait girdi 
faturalarını ibraz etme şartı ile gerekli kontroller yapıldıktan sonra işletme başına 
birer adet  süt sağım ünitesi ve sırt pülverizatörü alımı gerçekleştirilecektir.(İl Özel 
İdare Kaynaklı) 

 

 

 

 



 

Faaliyet 4-2-2 

Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlarda şap, 
brucella, antrax, kuduz, küçükbaş hayvanlarda; şap, brucella, antrax ,koyun keçi 
vebası (ppr), kuduz, tek tırnaklılarda; ruam  kedi, köpekler gibi evcil hayvanlarda; 
kuduz, vb. aşıların yapılması ile tüm hayvanlarda hastalık taraması her yıl 
yapılacaktır.  

Hedef -4-3 

Kaliteli kaba yem açığının giderilebilmesi için, yem bitkileri ekim alanları 2006 
yılından itibaren 3 yıllık dönemde kullanılmayan tarım alanlarının yem bitkileri 
üretimine açılarak genel tarım içindeki payı % 21’den  % 40’a çıkarılmıştır. Yem 
bitkileri üretiminin artırılması ve geliştirilmesi ile mera ıslah çalışmalarına ağırlık 
verilecektir. 

Faaliyet 4-3-1 

Çayır Mera ve Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi kapsamında mera, yaylak, kışlak 
ve otlak alanlarından azami istifadenin sağlanması için yılda birim alandan elde 
edilen ortalama 35 kg/da. olan ot verimi, yapılacak mera ıslah çalışmaları ile 2013 
yılına kadar 75 kg/dekara çıkarılacaktır. Mera Islahı ve Amenajmanı projesi 
kapsamında bugüne kadar 122 yerleşim biriminde tespit, 63 yerleşim biriminde 
tahdit, 9 yerleşim biriminde tahsis, 66 adet yerleşim biriminde tescil işlemleri devam 
etmektedir. Islah çalışması kapsamında Merkez İlçe Gez ve Kıratlı Köyü ile 
Çayıryolu Beldesinde mera ıslah projesi uygulanmış olup, 5 adet köyde havza 
şeklinde 2 adet proje uygulanması planlanmakta olup ıslah çalışması yapılması için 
programa alınmıştır.    

Hedef -4-4 
İl genelinde küçük kapasiteli işletmeler bazında yapılan kültür hayvancılığı alanında 
uygun teknikle çalışan, kontrollü üretim yapan, hastalıktan ari ve optimum 
büyüklükte hayvancılık işletmeleri oluşturulması teşvik edilecektir. 

Faaliyet 4-4-1 

Organize hayvancılık bölgelerinin oluşturulması çalışmaları kapsamında, yaklaşık 
460 dekar alanda projelendirilen 10 adet süt sığırcılığı işletmelerinin oluşturulmasına 

2006 yılında başlanmış olup, Merkez İlçe Sancaktepe köyümüzdeki tesis buna 
örnektir.Ayrıca SRAP kapsamında küçükbaş, büyükbaş ve arıcılıkla ilgili yapılmış 
olan projelerin uygulamasına 2009 yılında başlanacaktır. İl Ve İlçe Sosyal 
Yardımlaşma Vakıfları ve Mikro kredilerle destekleme yapılacaktır.    

Hedef -4-5 

Sürdürülebilir kullanım ilkesi çerçevesinde ilimizde mevcut su kaynakları 
değerlendirilememekte ve mevcut potansiyel boşa akmaktadır. İnsan sağlığı 
açısından büyük öneme sahip balık etinin üretilmesi ve halkın istifadesine sunulması 
sağlanarak, alabalık derelerinin değerlendirilmesi, gölette ağ kafeslerde alabalık 
üretiminin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 

Faaliyet 4-5-1 
Doğal ortamın korunması sağlayıcı tedbirleri alarak ekonomik değeri yüksek balık 
türlerinin yetiştirilmesi teşvik edilecektir.  

Hedef -4-6 
Sağlıklı arı ve arı ürünleri üretilmesi için arıcılık yapan üreticilerin üretimle ilgili 

faaliyetleri desteklenerek arıcılığın geliştirilmesi sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 



 

Faaliyet 4-6-1 

Mevcut arı kolonisinin ihtiyacı olan temel peteğin temini amacıyla İlimizdeki 
üretilen balın marka haline getirilmesi amacıyla Kırsal Kalkınma Projesi 
çerçevesinde % 50 Kırsal Alanda Sosyal Destek hibesi ile Bayburt Arıcılar Birliğine 
3 ton kapasiteli bal paketleme tesisinin kurulması sağlanmıştır. 

Faaliyet 4-6-2 

Arıcılık yaptığı tespit edilen köylerde kovan başına alınan 15 kg bal miktarını 
artırmak için 2004-2005-2006 ve 2007 yıllarında Bakanlığımız desteklemesi ile ana 
arı değişikliği yapılmış, koloniler gençleştirilmiştir. İklimin müsait olması 
durumunda kovan başına üretim 20 kg ve üzerine çıkarılması planlanmaktadır. 

Stratejik Amaç - 5 
Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesi için tarımsal amaçlı kooperatifler 
ve şirketler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri kurulmasını özendirmek ve 
kooperatifleri teknik ve mali yönden desteklemektir. 

Hedef -5-1 
Kooperatiflere mali destek sağlayarak ve bitkisel ve hayvansal üretime ve 
pazarlamaya yönelik makro ve mikro ölçekli projeler uygulayarak ortaklarının gelir 
seviyelerini artırıcı destek sağlanacaktır. 

Faaliyet 5-1-1 
Ortaklar mülkiyetinde her yıl 4 kooperatife Bakanlığımızca onaylanması halinde      
( 25X4, 20X5, 30X10 ve 100x2 aile ) olmak üzere Damızlık Sığır Yetiştiriciliği 
Projeleri uygulanacaktır.  

Hedef -5-2 

Tarımsal Teşkilatlanma kapsamında faaliyette bulunan çiftçi organizasyonlarının 
sayısı (tarımsal amaçlı kooperatifler, tarımsal amaçlı şirketler, üretici birlikleri ve 
kooperatif üst birlikleri) her yıl     % 10 oranında artırılarak üretici ve yetiştiricilerin 
yatay ve dikey teşkilatlanması güçlendirilecektir. 

Faaliyet 5-2-1 
Tarımsal teşkilatlanmanın güçlendirilmesi amacıyla eğitim çalışmalarında 
bulunularak, teşkilatlanmaların oluşmasını sağlayıcı ve özendirici, ortakların 
katılımını ön planda tutan projeler geliştirilecektir.  

Stratejik Amaç - 6 
Halk eğitiminde toplumun tüm kesimlerini beceri, yaş, öğrenim düzeyi ve 
ihtiyaçlarına uygun biçimde eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetleri 
yoluyla eğitmek ve bilinçlendirmektir. 

Hedef -6-1 
Köylerdeki yapıların ve tarımsal tesislerin yapı tekniğine uygun olarak yapılması 
için rehberlik eğitimi verilecektir. 

Faaliyet 6-1-1 
Her yıl yatırım programı uygulamaları sonucu sulamaya açılan sahalardaki arazi 
sahipleri sulu tarım konusunda bilgilendirilecektir. 

Hedef -6-2 
Bitkisel üretim ve hayvancılığın geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla 
günümüz teknik ve teknolojisine uygun modern tarım araç ve gereçlerinin yararları 
ve kullanımına yönelik çiftçilere sağlanan uygulamalı eğitim imkânları artırılacaktır. 

Faaliyet 6-2-1 

Yeni geliştirilen tohumluk çeşitlerinin çiftçilere tanıtımı amacına yönelik ekim 
alanları belirlenerek buğday, arpa, silajlık mısır, meyvecilik, sebzecilik,  
konularında, ayrıca hububatta yabancı ot kontrolü, hayvan beslenmesinde rasyon 
hazırlama konularında da her yıl 15 adet gösteri çalışması yapılacaktır. 

 

 

 



 

 

Faaliyet 6-2-2 
Günümüzün teknik ve teknolojilerini çiftçilere tanıtımını sağlamak için fuar 
organizasyon çalışmalarına öncülük edilecektir.   

Faaliyet 6-2-3 
Enformasyon çalışmaları kapsamında Tarla Günleri düzenleyip görsel ve basılı 
yayınlar (Afiş, Broşür, Çiftçi Mektubu vs.) hazırlayarak sürekli eğitim 
çalışmalarında bulunulmuş ve aynı çalışmalara devam edilecektir. 

Faaliyet 6-2-4 

Süt ve besi sığırcılığı, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, su ürünleri, organik 
tarım, seracılık ve tarımsal mekanizasyon konularında her yıl eğitim ve 
bilgilendirme çalışmalarında bulunulacak, talep olması halinde de kurslar 
düzenlenecektir. 

Faaliyet 6-2-5 
Ev ekonomisi kapsamında gıda muhafaza konularına yönelik kışlık salamura, turşu, 
reçel, marmelât, peynir ve yoğurt yapımı konularında her yıl 30 köyde eğitim 
çalışmaları yapılacaktır.  

Faaliyet 6-2-6 
Kırsal Kalkınma Kadın Çiftçileri projesi kapsamında, istekli ve ihtiyaç duyulan 
köylerde çiftçi kadınların süt sığırcılığı, meyvecilik, sebzecilik ve arıcılık 
konularında eğitiminin sağlanması amacına yönelik çalışmalarda bulunulacaktır. 

 

 

Yaklaşımlarımız: Gıda güvenliğinin oluşmasında önleyici çalışmalar 
gerçekleşmesini sağlamak için tarım üreticilerinin yapılarını ve 
üretimlerini güçlendirmek, böylece bir yandan rekabet gücümüzü 
artırırken diğer yandan tüketicilerin sağlığını korumak 

İlgili Kurum 

Tarım Müdürlüğü 

 Tarım

 2009 2010 2011 2012 2013 

Faaliyet 1-1-1 --- ---- --- --- --- 

Faaliyet 2-1-1 50.000 56.000 56.000 --- --- 

Faaliyet 2-2-1      

Faaliyet 2-3-1 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Faaliyet 2-3-2 4.800 --- --- --- --- 

Faaliyet 3-1-1 --- ---- --- --- --- 

Faaliyet 3-2-1 41.400 41.400 41.400 41.400 41.400 

Faaliyet 3-2-2 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Faaliyet 3-2-3 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

Faaliyet 3-3-1 --- ---- --- --- --- 

Faaliyet 3-3-2 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Faaliyet 3-3-3 --- ---- --- --- --- 

Faaliyet 3-3-4 --- ---- --- --- --- 



Faaliyet 3-3-5 --- ---- --- --- --- 

Faaliyet 3-4-1 --- ---- --- --- --- 

Faaliyet 3-5-1 18.900 18.900 18.900 18.900 18.900 

Faaliyet 3-5-2 960 960 960 960 960 

Faaliyet 3-5-3 39.240 39.240 39.240 39.240 39.240 

Faaliyet 3-6-1 --- 300 1.000 1.000 1.000 

Faaliyet 3-7-1 --- ---- --- --- --- 

Faaliyet 4-1-1 --- ---- --- --- --- 

Faaliyet 4-2-1 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Faaliyet 4-2-2 --- ---- --- --- --- 

Faaliyet 4-3-1 --- ---- --- --- --- 

Faaliyet 4-4-1 --- ---- --- --- --- 

Faaliyet 4-5-1 --- ---- --- --- --- 

Faaliyet 4-6-1 --- ---- --- --- --- 

Faaliyet 4-6-2 --- ---- --- --- --- 

Faaliyet 5-1-1 --- ---- --- --- --- 

Faaliyet 4-6-1 --- ---- --- --- --- 

Faaliyet 6-2-1 --- ---- --- --- --- 

Faaliyet 6-2-2 --- ---- --- --- --- 

Faaliyet 6-2-3 --- ---- --- --- --- 

Faaliyet 6-2-4 --- ---- --- --- --- 

Faaliyet 6-2-5 --- ---- --- --- --- 

Faaliyet 6-2-6 --- ---- --- --- --- 

TOPLAM 332.300 333.800 334.500 278.500 278.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TARIM  HİZMETLERİ 

  KISA-ORTA ve UZUN VADELİ PERFORMANS KRİTERLERİ 

 

Faaliyet 1-1-1  Köy merkezli tarımsal üretime destek projesinin kapsam ve içeriği genişletilerek 
daha geniş bir kitleye hitap edilmesi  sağlanacaktır. 

Faaliyet 2-1-1  Yatırım programında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanmasını 
sağlamak amacıyla stratejik plan dönemi içerisinde araç ve bilgisayar alımı sağlanacaktır. 

Faaliyet 2-2-1  2009-2013 Stratejik planlama süresi içerisinde 10.000 dekar hububat üretimi 
alanının ilaçlanması sağlanacaktır. 

Faaliyet 2-2-2  2009 Yılı içerisinde 4 adet pülverizatör  makinesi alınarak hububat üretiminde 
yabancı otlarla etkili mücadele yapılacaktır. 

Faaliyet 3-1-1  2010 Yılına kadar her ilçede ayrıntılı ürün planlaması yapılacaktır. 

Faaliyet 3-2-1 2009-2013 Yılları arası bitkisel üretimi geliştirme projesi kapsamında kapama 
meyve bahçeleri  İl Özel İdaresi bütçe imkanları doğrultusunda yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

Faaliyet 3-2-2 İlimiz dahilinde üretimi yapılarak büyük oranda başarı sağlanan sırık domates ve 
sırık salatalık yetiştiriciliğine % 25 çiftçi katkı payı olarak fide alımı yapılarak üreticilere dağıtım 
sağlanacaktır. 

Faaliyet 3-2-3 2009-2013 Yıllarında 10 dekarlık alanda çilek bahçesi tesisi oluşturulması 
sağlanacaktır. 

Faaliyet 3-3-1 Bitkisel ve hayvansal üretime girdi sağlamaya yönelik faaliyette bulunan 
işletmelerin her yıl denetimleri yapılacaktır. 

Faaliyet 3-3-2  Sertifikalı hububat tohumluğu ekilişinin yaygınlaştırılması amacıyla 2009-2013 yıllarında 
hububat ekim sezonunda ihtiyaç duyulan asgari 150 ton  İl Özel İdare imkanları dahilinde  sertifikalı 
hububat tohumu temin edilerek üreticilere dağıtım sağlanacaktır. 

Faaliyet 3-3-3 İyi Tarım uygulamasına devam edilecektir.   

Faaliyet 3-3-4 Bitkisel  üretimde hastalıklar ile mücadele kapsamında 3.000 ton tohumluk 
ilaçlaması yapılacaktır.   

Faaliyet 3-4-1 İlimizde organik buğday üretim alanlarının yaygınlaştırılarak 3.782 dekar alan 
üzerine çıkartılmasına çalışılacaktır.  

 Faaliyet 3-5-1   Patates üretimini artırmak amacıyla  216 dekar alanda  sofralık ve tohumluk 
patates üretimi İl Özel İdaresi bütçe imkanları dahilinde alınarak üreticilerimize dağıtımı 
yapılacaktır. 

Faaliyet  3-5-2   İlimizde 40 dekarlık bir alan içerisinde çiftçilerimizi  ürün çeşitlerini artırmak 
için  örnek ekim alanları gerçekleştirilecektir. 

 

 



 

Faaliyet 3-5-3 2009-2013 Planlama dönemi içerisinde  stajlık tohum alımı yapılarak çiftçilerimize  
dağıtımı sağlanacaktır.    

Faaliyet  3-6-1  Alternatif ürün projesi kapsamında 2010 yılında 150 dekarlık alan yağlık  ayçiçeği 
ekimi çalışmalarına başlanılacaktır.    

Faaliyet  4-2-1  Planlama dönemi içerisinde hayvan hastalıkları ve zararlılar ile mücadele ve 
hijyen,sağlıklı et ve süt üretimi kapsamında  ahır yapımı ve 1 adet süt sağım ünitesi ve sırt 
pülverizatör alımı gerçekleştirilecektir. 

Faaliyet  4-2-2 Hayvan hastalıkları kapsamında Şab,Brucella, antrax,  aşıları alınarak her yıl 
düzenli olarak tüm hayvanlarda sağlık taraması yapılacaktır.   

Faaliyet  4-3-1   Mera ıslahı ve amenajmanı projesi kapsamında  mera ıslah çalışması yapılacaktır. 

Faaliyet  4-4-1  Organize hayvancılık bölgelerinin oluşturulması çalışmaları kapsamında İl ve İlçe 
Sosyal Yardımlaşma Vakıfları ve mikro kredilerle gerekli desteklemeler yapılacaktır. 

Faaliyet  4-5-1  Doğal ortamın korunması ve ekonomik yüksek değeri olan balıkçılığın 
geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Faaliyet  4-6-1 İlimizde mevcut arıcılık kapasitesinin artırılmasına çalışılacaktır.   

Faaliyet  4-6-2 İklimin müsait olması durumunda kovan başına üretim 20 kğ. Ve üzerine 
çıkartılması planlanmaktadır. 

Faaliyet  5-1-1 Damızlık sığır yetiştiriciliği projeleri uygulanacaktır. 

Faaliyet  5-2-1 Tarımsal teşkilatlanmanın güçlendirilmesi amacıyla eğitim çalışmalarında bulunularak, 
teşkilatlanmaların oluşmasını sağlayıcı ve özendirici, ortakların katılımını ön planda tutan projeler 
geliştirilecektir. 

Faaliyet  6-1-1 Her yıl yatırım programı uygulamaları sonucu sulamaya açılan sahalardaki arazi sahipleri 
sulu tarım konusunda bilgilendirilecektir. 

Faaliyet  6-2-1 Yeni geliştirilen tohumluk çeşitlerinin çiftçilere tanıtımı amacına yönelik ekim alanları 
belirlenerek buğday, arpa, silajlık mısır, meyvecilik, sebzecilik,  konularında, ayrıca hububatta yabancı ot 
kontrolü, hayvan beslenmesinde  her  15 adet gösteri çalışması yapılacaktır. 

Faaliyet  6-2-2  Günümüzün teknik ve teknolojilerini çiftçilere tanıtımını sağlamak için fuar organizasyon 
çalışmalarına öncülük edilecektir.   

Faaliyet  6-2-3  Tarla Günleri düzenleyip görsel ve basılı yayınlar (Afiş, Broşür, Çiftçi Mektubu vs.) 
hazırlayarak sürekli eğitim çalışmalarında bulunulmuş ve aynı çalışmalara devam edilecektir. 

Faaliyet  6-2-4  Süt ve besi sığırcılığı, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, su ürünleri, organik tarım, 
seracılık ve tarımsal mekanizasyon konularında her yıl eğitim ve bilgilendirme çalışmalarında bulunulacak 
ve  kurslar düzenlenecektir. 

Faaliyet  6-2-5  Ev ekonomisi kapsamında gıda muhafaza konularına yönelik kışlık salamura, turşu, reçel, 
marmelât, peynir ve yoğurt yapımı konularında her yıl 30 köyde eğitim çalışmaları yapılacaktır. 

Faaliyet  6-2-6   Kırsal Kalkınma Kadın Çiftçileri projesi kapsamında,  köylerde çiftçi kadınların süt 
sığırcılığı, meyvecilik, sebzecilik ve arıcılık konularında eğitiminin sağlanması amacına yönelik çalışmalar 
yapılması sağlanılacaktır. 



 

 

 

04- EKONOMİK İŞLER ve  HİZMETLER (Sanayi ve Ticaret) 

Yaklaşımlarımız: İlimizde gelişmişlik düzeyinde, çevresel boyutu ile 
doğal kaynakların kullanımında, sağlık hizmetlerinde önemli bir 
etkiye sahip sanayi sektörü için gerekli çalışmaları yapmak. 

İlgili Kurum 

Sanayi ve Ticaret Müd. 

Stratejik Amaç - 1 
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine önem vererek Bayburt’un sanayi 
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlamaların yapılması 

Hedef 1-1 Yeni Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri ile ilgili 
araştırmalar yaparak fiziki altyapı çalışmaları yapılması. 

Faaliyet 1-1-1 Teknolojiyi geliştirmeye yönelik yerel yarışmalar düzenlemek. 

Faaliyet 1-1-2 KOBİ lerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi ile ilgili her yıl en az 1 adet 
panel düzenlenmesi. 

Faaliyet 1-1-3 OSB lerinin altyapı çalışmalarına destek verilmesi. 

 

Yaklaşımlarımız: İlimizde gelişmişlik düzeyinde, çevresel boyutu ile 
doğal kaynakların kullanımında, sağlık hizmetlerinde önemli bir 
etkiye sahip sanayi sektörü için gerekli çalışmaları yapmak. 

İlgili Kurum 

Sanayi ve Ticaret Müd. 

 Tarım

 2009 2010 2011 2012 2013 

Faaliyet 1-1-1 --- ---- --- --- --- 

Faaliyet 1-1-2 --- ---- --- --- --- 

Faaliyet 1-1-3 20.000 22.000 25.000 --- --- 

TOPLAM 20.000 22.000 25.000 --- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EKONOMİK İŞLER ve  HİZMETLER (Sanayi ve Ticaret) 

  KISA-ORTA ve UZUN VADELİ PERFORMANS KRİTERLERİ 

 

 

Faaliyet  1-1-1 Planlama dönemi içerisinde teknolojiyi geliştirmeye yönelik yerel yarışmalar 
düzenlenilmesine çalışılacaktır. 

 

Faaliyet  1-1-2  KOBİ lerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi ile ilgili her yıl en az 1 adet 
panel düzenlenmesine yönelik  çalışmalar yapılacaktır. 

 

Faaliyet  1-1-3  Bayburt OSB (Organize Sanayi Bölgesi)  altyapı çalışmalarına İl Özel İdaresi 
imkanları dahilinde destek verilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

05- ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 

Yaklaşımlarımız: İlimizin doğal çevresini korumak, bunun için 
gerekli bilgi sistemi, doğayı ve çevreyi koruyucu uygulamaları 
gerçekleştirerek, sağlıklı yaşam ortamlarını oluşturmak. 

İlgili Kurum 

Çevre ve Orman  Müd. 

Stratejik Amaç - 1 
İlimizin orman varlığını ve alanını artırarak, ağaçlandırma, erozyon kontrolü 
ve rehabilitasyon çalışmalarında bulunulması, ilimizin ve çevre illerin fidan 
ihtiyacının karşılanması. 

Hedef 1-1 İlimizin orman varlığını ve orman alanlarının ağaçlandırma, erozyon kontrolü 
ve rehabilitasyon çalışması yapılması. 

Faaliyet 1-1-1 Her yıl 350 Ha. Lık ağaçlandırma  yapılarak bakımlarının yapılması. 

Faaliyet 1-1-2 Planlama süreci içerisinde her yıl ortalama 1.300.000 fidan  temin edilmesi 

Faaliyet 1-1-3 Stratejik planlama sürecinde her yıl 10 adet köy mezarlıklarının 
ağaçlandırılması. 

 

Yaklaşımlarımız: İlimizin doğal çevresini korumak, bunun için 
gerekli bilgi sistemi, doğayı ve çevreyi koruyucu uygulamaları 
gerçekleştirerek, sağlıklı yaşam ortamlarını oluşturmak. 

İlgili Kurum 

Çevre ve Orman Müd. 

 Tarım

 2009 2010 2011 2012 2013 

Faaliyet 1-1-1 --- ---- --- --- --- 

Faaliyet 1-1-2 --- ---- --- --- --- 

Faaliyet 1-1-3 8.000 9.000 10.000 --- --- 

TOPLAM 8.000 9.000 10.000 --- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÇEVRE KORUMA   HİZMETLERİ  

  KISA-ORTA ve UZUN VADELİ PERFORMANS KRİTERLERİ 

 

 

Faaliyet  1-1-1 Planlama dönemi içerisinde  her yıl  350 Ha. Lık ağaçlandırma  yapılarak 
bakımlarının yapılması sağlanacaktır. 

 

 

Faaliyet  1-1-2  Planlama süreci içerisinde her yıl ortalama 1.300.000 fidan  temin edilecektir. 

 

 

 Faaliyet  1-1-3  Stratejik planlama sürecinde her yıl 10 adet  köy mezarlıklarının ağaçlandırılması 
yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

06- İSKAN ve TOPLUM  REFAHI HİZMETLERİ 

 

Yaklaşımlarımız: İskan hizmetlerinde teknolojinin ve gelişmelerin 
yakından takip edilmesine destek verilerek iskan ve toplum refahı 
hizmetlerinde kurumsal katma değeri artırmak. 

 

İlgili Kurum 

Bayındırlık ve İskân 
Müd. 

Stratejik Amaç - 1 
Vatandaşımıza, paydaş kurumlara hızlı, verimli ve kaliteli hizmet vermesinin 
sağlanması ve kaynaklarını etkin kullanmak üzere Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğünün altyapısının iyileştirilmesi. 

Hedef 1-1 Kapasite ve hız bakımından atıl hale gelmiş eski bilgisayarların yenilenerek 
sayıca yeterli hale getirilmesi, bilgisayar ve teknik ekipman alımı. 

Faaliyet 1-1-1 Bilgisayar Alımı, Makine Teçhizat Alımları ve  büro malzemeleri alımı 
yapılması. 

Faaliyet 1-1-2 Hizmet ulaşımı için gerekli akaryakıt alımı. 

Faaliyet 1-1-3 Paydaş Kurumlara hızlı ve verimli hizmet verilmesi amacıyla 1 adet kara 
taşıtı alınması. 

 

Yaklaşımlarımız: İskan hizmetlerinde teknolojinin ve gelişmelerin 
yakından takip edilmesine destek verilerek iskan ve toplum refahı 
hizmetlerinde kurumsal katma değeri artırmak. 

 

İlgili Kurum 

Bayındırlık ve İskân 
Müd. 

 Tarım

 2009 2010 2011 2012 2013 

Faaliyet 1-1-1 17.000 22.000 26.000 --- --- 

Faaliyet 1-1-2 7.000 8.000 9.000 --- --- 

Faaliyet 1-1-3 --- --- --- --- --- 

TOPLAM 24.000 30.000 35.000 --- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

İSKAN ve TOPLUM REFAHI  HİZMETLERİ  

  KISA-ORTA ve UZUN VADELİ PERFORMANS KRİTERLERİ 

 

 

Faaliyet  1-1-1 Bilgisayar Alımı, Makine Teçhizat Alımları ve  büro malzemeleri alımı 
yapılacaktır. 

 

Faaliyet  1-1-2  Hizmet ulaşımı için gerekli akaryakıt alımı. 

 

 Faaliyet  1-1-3  Stratejik planlama sürecinde kurumlara verimli ve hızlı bir hizmet sunulması 
amacıyla 1 adat araç alımı yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

07- SAĞLIK  HİZMETLERİ 

Yaklaşımlarımız: Tedavi eden' değil, 'Sağlığı koruyan' olmak adına 
koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini ön planda tutan, sağlık 
sektöründe insan kaynakları ve bilgi toplama altyapısını geliştirerek 
hizmette kaliteyi esas alan yatırımlar yapmak ve halkın sağlığını 
koruması için sağlıklı yaşam biçimleri konusunda bilgilendirilmesi 
çalışmalarına destek vermek. 

 

İlgili Kurum 

Sağlık Müdürlüğü 

Stratejik Amaç - 1 
Koruyucu ve tedavi edici  sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırarak koruyucu 
sağlık hizmetleri çalışmalarında Bayburt’u  Bölgemizin  en başarılı ili haline 
getirilmesi. 

Hedef 1-1 Etkin,  çağdaş ve AB standartlarında kaliteli Acil Sağlık Hizmetinin verilmesi 
için tıbbı cihaz ve makine teçhizat alımı. 

Faaliyet 1-1-1 Tıbbı Cihaz, Makine Teçhizat  ve araç alımı. 

Stratejik Amaç - 2 Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin kalitesini arttırarak ilimizin sağlık alanında 
ideal sağlık  merkezi haline getirilmesi. 

Hedef 2-1 İlimiz için yeni sağlık merkezleri ve lojmanlarının yapılarak hizmete 
açılması. 

Faaliyet 2-1-1 Kadın  doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinin yapımı. 

Faaliyet 2-1-2 İlimiz için Ağız ve Diş Sağlığı merkezinin yapımı. 

Faaliyet 2-1-3 112 Komuta ve Kontrol merkezinin yapımı. 

Faaliyet 2-1-4 Demirözü İlçe Toplum Sağlığı merkezi lojman yapımı. 

Faaliyet 2-1-5 Aydıntepe  İlçe Toplum Sağlığı merkezi lojman yapımı. 

Faaliyet 2-1-6 Aydıntepe Toplum Sağlığı Merkezi Garaj Ve Çevre Düzenlemesi Yapımı. 

Faaliyet 2-1-7 Demirözü Toplum Sağlığı Merkezi Garaj Ve Çevre Düzenlemesi Yapımı. 

Faaliyet 2-1-8 Maden 112 Acil İstasyonuna Garaj Yapımı. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Yaklaşımlarımız: Tedavi eden' değil, 'Sağlığı koruyan' olmak adına 
koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini ön planda tutan, sağlık 
sektöründe insan kaynakları ve bilgi toplama altyapısını geliştirerek 
hizmette kaliteyi esas alan yatırımlar yapmak ve halkın sağlığını 
koruması için sağlıklı yaşam biçimleri konusunda bilgilendirilmesi 
çalışmalarına destek vermek. 

 

İlgili Kurum 

Sağlık Müdürlüğü 

 Tarım

 2009 2010 2011 2012 2013 

Faaliyet 1-1-1 40.000 --- --- --- --- 

Faaliyet 2-1-1 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 2-1-2 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 2-1-3 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 2-1-4 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 2-1-5 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 2-1-6 20.000 22.000 25.000   

Faaliyet 2-1-7 20.000 22.000 25.000   

Faaliyet 2-1-8 6.000 7.000 8.000   

TOPLAM 86.000 51.000 58.000 --- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SAĞLIK  HİZMETLERİ  

  KISA-ORTA ve UZUN VADELİ PERFORMANS KRİTERLERİ 

 

Faaliyet  1-1-1  Planlama dönemi içerisinde tıbbı Cihaz, Makine Teçhizat  ve araç alımı 
yapılacaktır. 

 

Faaliyet  2-1-1  2009-2013 Plan dönemi içerisinde Genel Bütçe dahilinde kadın  doğum ve çocuk 
hastalıkları hastanesinin yapımı sağlanacaktır. 

 

 Faaliyet  2-1-2  Stratejik planlama sürecinde Genel Bütçe dahilinde İlimiz için Ağız ve Diş 
Sağlığı merkezinin yapımı sağlanacaktır. 

 

Faaliyet  2-1-3  Genel Bütçe dahilinde İlimiz için 112 Komuta ve Kontrol merkezinin yapımı 
sağlanacaktır. 

 

  Faaliyet  2-1-4 Genel Bütçe dahilinde İlimiz için Demirözü İlçe Toplum Sağlığı merkezi lojman 
yapımı sağlanacaktır. 

 

Faaliyet  2-1-5  2009-2013 yılları stratejik planlama dönemi içerisinde Genel bütçeden Aydıntepe  İlçe 
Toplum Sağlığı merkezi lojman yapımı sağlanacaktır. 

 

Faaliyet  2-1-6  2009 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinden Aydıntepe Toplum Sağlığı Merkezi Garaj Ve 
Çevre Düzenlemesi Yapılacaktır. 

 

Faaliyet  2-1-7  2009 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinden Demirözü Toplum Sağlığı Merkezi Garaj Ve 
Çevre Düzenlemesi yapılacaktır. 

 

Faaliyet  2-1-8  2009 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinden Maden 112 Acil İstasyonuna Garaj  
yapılacaktır. 

 



08-1 GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ 

Yaklaşımlarımız: Özendirici uygulamalarla genç toplumun kötü 
alışkanlıklar edinmeden eğitimine devamını sağlamak ve ilimizde 
yaşayan insanların sağlığını korumaları için gerekli ortamları 
oluşturmak, halkı spora teşvik etmek. Böylece, eğitim ve sağlık 
sektörlerindeki gelişimi destekleyen önleyici çalışmaları bütüncül 
olarak gerçekleştirmiş olmak. 

İlgili Kurum 

Geçlik ve Spor  

 Müd. 

Stratejik Amaç - 1 
Sporun Altyapısının güçlendirilip, spor hizmetlerinin yaygınlaştırılması,her 
kademede geniş kitlelere yayılmasının sağlanması. 

Hedef 1-1 
Sosyal ve Kültürel açıdan gençlik faaliyetlerinin daha geniş kitlelere 
ulaştırılması, her branşta antrenör,  sporcu ve spor kulüplerinin sayısının 
artırılması. 

Faaliyet 1-1-1 Atletizm İçin altyapı oluşturmak. 

Faaliyet 1-1-2 Kulüpleşme çalışmaları yapmak. 

Faaliyet 1-1-3 İlimizde çeşitli spor branşlarında hakem ve antrenör kursları açılarak nitelikli 
eleman yetiştirmek. 

Faaliyet 1-1-4 Amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarına yönelik, il özel idaresi bütçe imkânları 
doğrultusunda malzeme yardımı yapılması. 

Faaliyet 1-1-5 İlimiz Merkez ve İlçelerine Semt sahası yapımı veya bu proje kapsamında 
imalat malzemesi temin edilmesi. 

 

 

Yaklaşımlarımız: Özendirici uygulamalarla genç toplumun kötü 
alışkanlıklar edinmeden eğitimine devamını sağlamak ve ilimizde 
yaşayan insanların sağlığını korumaları için gerekli ortamları 
oluşturmak, halkı spora teşvik etmek. Böylece, eğitim ve sağlık 
sektörlerindeki gelişimi destekleyen önleyici çalışmaları bütüncül 
olarak gerçekleştirmiş olmak. 

İlgili Kurum 

Geçlik ve Spor  

 Müd. 

 Tarım

 2009 2010 2011 2012 2013 

Faaliyet 1-1-1 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 1-1-2 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 1-1-3 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 1-1-4 25.000 27.500 30.000 34.000 38.000 

Faaliyet 1-1-5 24.000 27.000 30.000 --- --- 

TOPLAM 49.000 54.500 60.000 34.000 38.000 

 

 

 

 



 

GENÇLİK ve SPOR  HİZMETLERİ  

  KISA-ORTA ve UZUN VADELİ PERFORMANS KRİTERLERİ 

 

Faaliyet 1-1-1 Atletizm İçin altyapı oluşturulacaktır. 

 

Faaliyet 1-1-2 Kulüpleşme çalışmalarına hız verilecektir. 

 

Faaliyet 1-1-3 İlimizde çeşitli spor branşlarında hakem ve antrenör kursları açılarak nitelikli 
eleman yetiştirilmesine özen gösterilecektir. 

 

Faaliyet 1-1-4 Amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarına yönelik, il özel idaresi bütçe imkânları 
doğrultusunda malzeme yardımı yapılması sağlanacaktır. 

 

Faaliyet 1-1-5 İlimiz Merkez ve İlçelerine Semt sahası yapımı veya bu proje kapsamında imalat 
malzemesi il özel idaresi bütçe imkânları doğrultusunda temin edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08-2 KÜLTÜR ve TURİZM HİZMETLERİ 

Yaklaşımlarımız: Tarihi M.Ö.3000 yıllarına  dayanan İlimizde 
kültürel mirasın korunması ve İl  kültürünün geliştirilmesi, kültürel 
yapının desteklenerek toplumsal birlikteliğin kültür ve turizm yolu ile 
sağlanması konusunda gerekli çalışmaları yerine getirmek. 

 

İlgili Kurum 

Kültür ve Turizm 

 Müd. 

Stratejik Amaç - 1 
İldeki kültürel ve sanatsal faaliyetlere her türlü destek sağlanarak İlin sosyal, kültürel 
ve sanatsal yaşamını çeşitlendirmek ve zenginleştirmektir. 

Hedef 1-1 
Kültürel varlıklarımızın tespit yapılarak, halkımızın tanımasına ve yararlanmasına 
sunulacaktır. 

Faaliyet 1-1-1 
2010 yılı sonuna kadar İlimizdeki taşınmaz kültür varlıkları tespit edilecek, çalışma 

sonuçlar Müdürlüğümüz Web sitesine konulacaktır. 

Faaliyet 1-1-2 
İldeki tüm okullara kültürel değerlerimiz tanıtan afiş, kent planı,  broşür ve CD 
dağıtılacaktır.  

Faaliyet 1-1-3 İlimizin kültür envanteri çıkartılarak kitap haline getirilecektir. 

Faaliyet 1-1-4 
Kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak 
hazırlanacak program kapsamında okullarda kültürel varlıklarının tanıtımına yönelik 
gezilerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

Hedef 1-2 Halkımız kültür; sanat ve spor etkinliklerine katılımının sağlanması amacı ile konser, 
tiyatro vb. etkinlikler desteklenerek teşvik dilecektir. 

Faaliyet 1-2-1 Kırsal kesimde yaşayan halkın sanatsal etkinliklerden faydalanmaları için Kamu ve 
özel kuruluşlarca yapılacak faaliyetlere destek verilecektir. 

Faaliyet 1-2-2 
Bayburt Üniversitesi ile birlikte koordineli çalışarak yabancı dil ve enformasyon 
bilgi kursları açılarak fahri rehber yetiştirilmesi ve uygulamasına geçilecektir. 

Faaliyet 1-2-3 Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, dokuma ve hediyelik eşya gibi ürünlerin turizm 
sektörüne daha fazla yönelmesi için özel sektöre önerilerde bulunulacaktır. 

Stratejik Amaç - 2 

İlimizin yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek, İlin turizm kaynaklarının 
ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılarak sürdürülebilir bir turizm 
politikası  ile yılın her mevsiminde turizme hizmet sunulmasını gerçekleştirip 2008 
yılında ilimizi ziyaret eden  turist sayısının  2010 yılına kadar % 20 oranında 
artırılmasını sağlamaktır. 

Hedef  2-1 
İlimizin turizm değerlerinizi  (tarihi-kültürel ve doğal) ulusal ve uluslararası alanda 
tanıtmak amacı ile Belediyelerin, STK nın turizm sektörünün ve ilgili diğer 
kurumların katılımı ile etkin bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti sürdürülecektir. 

Faaliyet 2-2-1 
Ulusal ve Uluslar arası alanda açılan turizm fuarlarına özel turizm firmaları ile birlikte 
katılım sağlanarak stant açılacak ve İlin turizm ve kültü değerlerinin tanıtım ve pazarlaması 
sağlanacaktır.  

Faaliyet 2-2-2 

İlimizin tarihi ve doğal zenginliklerini anlatan afiş, broşür City Plan, kitapçık; 
İngilizce-Türkçe ve Rusça hazırlanarak tanıtım CD leri ile 2010 yılı sonuna kadar  
ulusal ve uluslararası düzeyde dağıtılarak tanıtım faaliyetleri artırılacak ve bu 
çalışmanın sürekliliği ve güncelliği sağlanacaktır. 

Faaliyet 2-2-3 
Bayburt la adeta simgeleşen Dede Korkut ve şenliklerinin Türkçe-İngilizce-Rusça 
broşürlerinin basılarak bu şenliklerle ilgili tanıtımlarda ve Bayburt un tanıtımında 
kullanılacaktır. 



Faaliyet 2-2-4 
Bölgenin botanik bitkileri yönünden sahip olduğu envanteri çıkartılacak, bölgede bu 
yönde çalışmayacak bilim adamları teşvik edilerek botanik turizminin gelişmesi 
sağlanacaktır. 

Stratejik Amaç - 3 
İlimizde bulunan, Ülkemizin sayılı Kalelerinden Bayburt Kalesi, Aydıntepe Yeraltı 
Şehri ve Çımağıl Mağarasının Dünya Kültür Mirası listesine alınmasına çalışılarak, 
gelecek kuşaklara kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef  3-1 
İlimizde kültür turizmine yönelik taşınmaz kültür varlıklarından olan Bayburt 
Kalesi’nin onarım, restorasyon ve bilimsel kazı çalışmalarının bitirilerek turizm 
açılması sağlanacaktır.  

Faaliyet 3-1-1 
Onarım, restorasyon ve kurtarma kazısı çalışmalarına 2006 yılında başlanan Kalenin 
kalan surlarının onarım ve restorasyonu bitirilecektir. 

Faaliyet 3-1-2 
Kale’nin ikinci surlarının Rölöve çalışmalar başlatılarak onarımına hazır hale 
getirilecektir. 

Faaliyet 3-1-3 
Kale’nin bilimsel kazı çalışmalarının başlatılabilmesi için arkeoloji bölümü olan bir 
Üniversite ile ortaklaşa yapılacak proje çalışmaları tamamlanarak Bakanlar Kurulu 
Kararı çıkartılacak ve bilimsel kazı çalışmaları başlatılacaktır. 

Hedef  3-2 
İlimizin kültür turizmi değerlerinde Aydıntepe Yer Altı Şehri’nin kazı çalışmalarının 
tamamlanarak ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımının yapılarak turizme 
kazandırılacaktır.   

Faaliyet 3-2-1 
Hazırlanacak projeler çerçevesinde Yer Altı Şehri’nin arkeolojik bilimsel kazı 
çalışmaları 2010 yılına kadar tamamlanacaktır. 

Faaliyet 3-2-2 
Aydıntepe Yer Altı ANTİK Kenti’nin tanıtımı ile ilgili afiş, dergi ve broşürler 
hazırlanarak ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımı sağlanacaktır.   

Hedef  3-3 Sahip olduğu sarkıt ve dikitlerinin ender görülen renk güzellikleriyle ilgi odağı 
olabilecek farklı bir yapıya sahip Çımağıl Mağarası’nın turizmine kazandırılmasını 
sağlamak. 

Faaliyet 3-3-1 
Çımağıl Mağarası’nın bölgemiz ve Türk turizmine kazandırılabilmesi amacıyla yol, 
aydınlatma, yürüyüş parkurları vb. konularda projeler hazırlayarak hayata 
geçirilmesini sağlamak. 

Hedef  3-4 
Alternatif turizm alanlarından turizm amaçlı sportif faaliyetlere öncelik verilecek, bu 
kapsamda kayak sporu, kano ve rafting sporları, kamp-karavan turizmi alanlarının 
altyapı çalışmaları 2015 yılına kadar tamamlanarak turizme açılmaları sağlanacaktır. 

Faaliyet 3-4-1 
Kış turizmine elverişli olan Kop Dağı’nda kayak sporu için yapılan yol çalışmaları 
tamamlanacak ve merkezde telesiyej-teleferik-gondol lift ve beyb liftler gibi at yapı 
çalışmaları 2015 yılına kadar tamamlanacaktır. 

Faaliyet 3-3-2 
Çoruh Nehri’nin kano-rafting yapılacak alanlarında (Dikmetaş-Bayraktar) çevre 
düzenleme ve öncül tesis kazandırma çalışmaları 2012 yılına kadar tamamlanacaktır. 

Faaliyet 3-4-3 Çoruh Nehri’nde olta balıkçığı teşvik çalışmaları desteklenecektir. 

Faaliyet 3-4-4 
İlimizde bulunan küçük derelerde doğal Alabalık yetiştirilmesi ve korunması 
çalışmaları desteklenecektir. 

 

 



 

Yaklaşımlarımız: Tarihi M.Ö.3000 yıllarına  dayanan İlimizde 
kültürel mirasın korunması ve İl  kültürünün geliştirilmesi, kültürel 
yapının desteklenerek toplumsal birlikteliğin kültür ve turizm yolu ile 
sağlanması konusunda gerekli çalışmaları yerine getirmek. 

 

İlgili Kurum 

Kültür ve Turizm 

 Müd. 

 Tarım

 2009 2010 2011 2012 2013 

Faaliyet 1-1-1 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 1-1-2 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 1-1-3 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 1-1-4 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 1-2-1 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 1-2-2 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 1-2-3 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 2-2-1 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 2-2-2 130.000 145.000 160.000   

Faaliyet 2-2-3 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 2-2-4 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 3-1-1 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 3-1-2 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 3-1-3 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 3-2-1 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 3-2-2 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 3-3-1 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 3-4-1 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 3-3-2 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 3-4-3 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 3-4-4 --- --- --- --- --- 

TOPLAM 130.000 145.000 160.000 --- --- 

 

 



KÜLTÜR ve TURİZM  HİZMETLERİ  

  KISA-ORTA ve UZUN VADELİ PERFORMANS KRİTERLERİ 

 

Faaliyet 1-1-1 2010 yılı sonuna kadar İlimizdeki taşınmaz kültür varlıkları tespit edilecek, çalışma 
sonuçlar Müdürlüğümüz Web sitesinden kamuoyuyla paylaşılacaktır. 

 

Faaliyet 1-1-2 İldeki tüm okullara kültürel değerlerimiz tanıtan afiş, kent planı,  broşür ve CD 
dağıtılacaktır.  

 

Faaliyet 1-1-3 İlimizin kültür envanteri çıkartılarak kitap haline getirilecektir. 

 

Faaliyet 1-1-4 Kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak 
okullarda kültürel varlıklarının tanıtımına yönelik gezilerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

 

Faaliyet 1-2-1 Kırsal kesimde yaşayan halkın sanatsal etkinliklerden faydalanmaları için Kamu ve 
özel kuruluşlarca yapılacak faaliyetlere destek verilecektir. 

 

Faaliyet 1-2-2 Planlama dönemi içerisinde Bayburt Üniversitesi ile birlikte koordineli çalışarak 
yabancı dil ve enformasyon bilgi kursları açılarak fahri rehber yetiştirilmesi ve uygulamasına 
geçilecektir. 

 

Faaliyet 1-2-3 Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, dokuma ve hediyelik eşya gibi ürünlerin turizm 
sektörüne  kazandırılacaktır. 

 

Faaliyet 2-2-1 Ulusal ve Uluslar arası alanda açılan turizm fuarlarına özel turizm firmaları ile 
birlikte katılım sağlanarak,  stant açılacak ve İlin turizm ve kültür değerlerinin tanıtımı 
sağlanacaktır.  

 

Faaliyet 2-2-2 İlimizin tarihi ve doğal zenginliklerini anlatan afiş, broşür City Plan, kitapçık; 
İngilizce-Türkçe ve Rusça hazırlanarak tanıtım CD leri ile 2010 yılı sonuna kadar  ulusal ve 
uluslararası düzeyde dağıtılarak tanıtım faaliyetleri artırılacak ve bu çalışmanın sürekliliği ve 
güncelliği sağlanacaktır. 

Faaliyet 2-2-3 Bayburt la adeta simgeleşen Dede Korkut ve şenliklerinin Türkçe-İngilizce-Rusça 
broşürlerinin basılarak bu şenliklerle ilgili tanıtımlarda ve Bayburt un tanıtımında kullanılacaktır. 

 

 



 

Faaliyet 2-2-4 Bölgenin botanik bitkileri yönünden sahip olduğu envanteri çıkartılacak,  

 

Faaliyet 3-1-1 Onarım, restorasyon ve kurtarma kazısı çalışmalarına 2006 yılında başlanan 
Kalenin kalan surlarının onarım ve restorasyonu Genel Bütçe imkanları ile bitirilecektir. 

 

Faaliyet 3-1-2 Kale’nin ikinci surlarının Rölöve çalışmalar başlatılarak onarımına hazır hale 
getirilecektir. 

 

Faaliyet 3-1-3 Kale’nin bilimsel kazı çalışmalarının başlatılabilmesi için arkeoloji bölümü olan bir 
Üniversite ile ortaklaşa yapılacak proje çalışmaları başlatılacaktır. 

 

 Faaliyet 3-2-1 Hazırlanacak projeler çerçevesinde Aydıntepe Yer Altı Şehri’nin arkeolojik 
bilimsel kazı çalışmaları 2010 yılına kadar tamamlanacaktır. 

 

Faaliyet 3-2-2 Aydıntepe Yer Altı ANTİK Kenti’nin tanıtımı ile ilgili afiş, dergi ve broşürler 
hazırlanacaktır.   

 

Faaliyet 3-3-1 Çımağıl Mağarası’nın bölgemiz ve Türk turizmine kazandırılabilmesi amacıyla yol, 
aydınlatma, yürüyüş parkurları vb. konularda projeler hazırlanarak hayata geçirilmesi 
sağlanacaktır. 

 

Faaliyet 3-4-1 Kış turizmine elverişli olan Kop Dağı’nda kayak sporu için yapılan yol çalışmaları 
tamamlanacak ve merkezde telesiyej-teleferik-gondol lift ve beyb liftler gibi alt yapı çalışmaları 
2015 yılına kadar AB ve diğer fonlardan temin edilecek kaynaklarla tamamlanacaktır. 

 

Faaliyet 3-3-2 Çoruh Nehri’nin kano-rafting yapılacak alanlarında (Dikmetaş-Bayraktar) çevre 
düzenleme ve öncül tesis kazandırma çalışmaları 2012 yılına kadar tamamlanacaktır. 

 

Faaliyet 3-4-3 Çoruh Nehri’nde olta balıkçığı teşvik çalışmaları desteklenecektir. 

 

Faaliyet 3-4-4 İlimizde bulunan küçük derelerde doğal Alabalık yetiştirilmesi ve korunması 
çalışmaları desteklenecektir. 

 

 



09- EĞİTİM HİZMETLERİ 

Yaklaşımlarımız: Geleceğimizin güçlü, hayatı olumlu yönlendiren 
bireylerden oluşmasını sağlayacak altyapı ihtiyaçlarının azami ölçüde 
karşılanmasını sağlamak. 

İlgili Kurum 

Milli Eğitim  Müdürlüğü 

Stratejik Amaç - 1 
Eğitime erişim ve eğitim kalitesini artırmak. 

Hedef 1-1 
Öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkartmak için il genelinde kültürel 
etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırmaya çalışmak, 
Bayburt Okuyor projesi kapsamında kitap okuyan öğrenci sayısını bir önceki 
yıla göre % 20 artırmak. 

Faaliyet 1-1-1 Kütüphane ve Okuma salonları olmayan okul sayısını artırmak. 

Hedef 1-2 İlimizde Eğitim düzeyini çağın gereklerine uygun hale getirmek 

Faaliyet 1-2-1 Arsa,bina,araç gereç ve teknolojik donanım. 

Hedef 1-3 
Müdürlüğümüze bağlı tüm kurum ve kuruluşlarımızda dengeli personel 
dağılımı yapılarak  fırsat eşitliği ilkesini korunarak en üst düzeyde verim 
almak. 

Faaliyet 1-3-1 
İlimizde temizlik işlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması için temizlik 
elemanına ihtiyaç duyulmakta olup, bu amaçla temizlik elemanı ihtiyacı 
sağlanacaktır. 

Hedef 1-4 
İlköğretim okulu olmayan, çeşitli nedenlerle eğitim ve öğretime kapalı veya 
birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin, 
bütçedeki payını plan dönemi içerisinde yıllara göre % 3 azaltmak, taşımalı 
eğitimde sorunların araştırma yoluyla tespit edilmesini sağlamak. 

Faaliyet 1-4-1 İlimizdeki çağdaş eğitimin önündeki en Cidde engel ikili öğretim olup, 
yapılacak olan düzenlemeler ile ikili öğretim sayasını asgariye indirmek. 

Stratejik Amaç - 2 
Eğitim ve öğretimin yapıldığı mekanları geliştirmek, yeni eğitim ve öğretim 
mekanları planlamak, var olan imkanların etkili verimli biçimde 
kullanılmasını sağlamak. 

Hedef 2-1 İlimizdeki okul ve yurtları deprem riskine karşı gerekli düzenlemeleri 
yapmak. 

Faaliyet 2-1-1 Beş yıllık kalkınma planı ve Bakanlığımızın raporlarında yer aldığı gibi okul 
ve kurumlarda depreme karşı gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Faaliyet 2-1-2 
Her yıl müdürlüğümüze bağlı kurumların bina oranım ve donatım ihtiyaçları 
tespit edilerek, genel bütçe hariç İl Özel İdaresi  % 20 İlköğretim payından 15 
İlköğretim okullarının bakım ve onarımları  için kullanılacaktır. 

Faaliyet 2-1-3 İlimizde fiziki altyapısı yetersiz olan okullara ek derslikler yapılarak eğitim 
ve öğretimde AB standartlarının yakalanması sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Yaklaşımlarımız: Geleceğimizin güçlü, hayatı olumlu yönlendiren 
bireylerden oluşmasını sağlayacak altyapı ihtiyaçlarının azami ölçüde 
karşılanmasını sağlamak. 

İlgili Kurum 

Milli Eğitim  Müdürlüğü 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Faaliyet 1-1-1 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 1-2-1 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 1-3-1 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 1-4-1 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 2-1-1 --- --- --- --- --- 

Faaliyet 2-1-2 553.813 610.000 671.000 738.000 812.000 

Faaliyet 2-1-3 --- --- --- --- --- 

TOPLAM 553.813 610.000 671.000 738.000 812.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EĞİTİM  HİZMETLERİ  

  KISA-ORTA ve UZUN VADELİ PERFORMANS KRİTERLERİ 

 

Faaliyet 1-1-1 2009-2013 Faaliyet dönem sonuna kadar kütüphane ve Okuma salonları olmayan 
okullara  okuma salonu yaptırılması sağlanacaktır. 

 

Faaliyet 1-2-1 İlimizde planlama sonuna kadar  Genel Bütçeden 3 adet  çok amaçlı spor salonu 
açılması  sağlanacaktır. 

 

Faaliyet 1-3-1 İlimizde temizlik işlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması için temizlik elemanına 
ihtiyaç duyulmakta olup, bu amaçla temizlik elemanı ihtiyacı sağlanacaktır. 

 

Faaliyet 1-4-1 İlimizdeki çağdaş eğitimin önündeki en Ciddi engel ikili öğretim olup, ikili öğretim 
sayası asgariye indirilecektir. 

 

Faaliyet 2-1-1 Beş yıllık kalkınma planı ve Bakanlığımızın raporlarında yer aldığı gibi okul ve 
kurumlarda depreme karşı gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

 

Faaliyet 2-1-2 Planlama süresince her yıl müdürlüğümüze bağlı kurumların bina oranım ve 
donatım ihtiyaçları tespit edilerek, genel bütçe dahil  İl Özel İdaresi  % 20 İlköğretim payından 15 
İlköğretim okullarının bakım ve onarımları  yaptırılacaktır. 

 

Faaliyet 2-1-3 İlimizde fiziki altyapısı yetersiz olan okullara ek derslikler yapılarak eğitim ve 
öğretimde AB standartlarının yakalanması sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10- SOSYAL GÜVENLİK ve SOSYAL YARDIMLAŞMA HİZMETLERİ 

Yaklaşımlarımız: İlimiz için önemli olan sosyal yapının korunması, 
diğer sektörel sorumluluklarımız arasında yer alan sağlık ve eğitim 
hizmetlerinin desteklenmesi. 

 

İlgili Kurum 

Sosyal Hizmetler  

Müd. 

Stratejik Amaç - 1 
Sosyal Hizmetler Kurumunun bakımına ihtiyaç duyan kişilere ulaşabilmek ve 
Müdürlüğümüze bağlı kurumların mevcut ihtiyaçlara cevap verebilmesi 
amacıyla sosyal hizmet kurumlarının sayısının ve hizmet çeşitliliğinin 
artırılması. 

Hedef 1-1 Bayburt ilinde engelsiz yaşam merkezi yaptırılması. 

Faaliyet 1-1-1 Bayburt ilinde engelsiz yaşam merkezi yaptırılması. 

 

 

Yaklaşımlarımız: İlimiz için önemli olan sosyal yapının korunması, 
diğer sektörel sorumluluklarımız arasında yer alan sağlık ve eğitim 
hizmetlerinin desteklenmesi. 

 

İlgili Kurum 

Sosyal Hizmetler  

Müd. 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Faaliyet 1-1-1 --- --- --- --- --- 

TOPLAM --- --- --- --- --- 

 

 

 

 

SOSYAL GÜVENLİK ve SOSYAL   HİZMETLER  

  KISA-ORTA ve UZUN VADELİ PERFORMANS KRİTERLERİ 

 

Faaliyet 1-1-1 2009-2103 planlama süreci içerisinde Bakanlık bütçesinden engelsiz yaşam 
merkezi yaptırılması sağlanacaktır. 
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