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SUNUġ
Bilindiği gibi çağdaş kamu yönetimi anlayışının gereği olarak, kaynakların daha
etkin ve verimli kullanılmasını, demokratik katılımın sağlanmasını, şeffaf ve hesap
verebilen bir yönetimin oluşturulmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan, 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, il özel
idarelerinin stratejik plan yapmasını ve uygulamasını birer zorunluluk olarak öngörmüştür.
Kamu yönetimi, vatandaşı hizmetlerin odağına almalı, kamu hizmetlerini hızlı,
zamanında ve beklenilen kalitede sunmalı, kaliteyi tüm iş süreçlerine hakim kılmalı,
hizmetlerin belirlenmesi ve sunulmasında vatandaşı karar alma sürecine dahil etmelidir. Bu
yeni anlayış içinde kamu yönetimi özetle; şeffaf, katılımcı, rekabetçi, düşük maliyetli,
insan odaklı, etkili, hızlı, üretken, verimli, erişilebilir, insan haklarına ve hukuka saygılı,
çevreye duyarlı, hesap verebilir, öngörülü olmak zorundadır.
29.03.2009 tarihinde yapılan Mahalli idareler genel seçimlerinde yeni İl Genel
Meclisi üyelerimiz belirlenmiştir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa göre mahalli idare
seçimlerinden itibaren altı ay içinde beş yıllık Stratejik Planının hazırlanarak meclise
sunulması gerekmektedir. Bu doğrultuda İl Özel İdaresi strateji planının hazırlanması
çalışmaları geleceğe dönük olarak, ulusal düzeydeki plan ve programlarla ilişkilendirilip
özverili, hızlı ve yoğun bir çalışma sonucu tamamlanmış bulunmaktadır.
Yeni hazırlanan Stratejik Plan 2010-2014 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıllık
olarak düzenlenmiştir. Plan, İl Özel İdaresi tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile sivil
toplum örgütleri ve halkın görüş ve beklentileri dikkate alınarak, katılımcı bir yaklaşımla
hazırlanmıştır.
Bu kapsamda İl Genel Meclisi Üyelerine, İl Özel İdaresi Genel Sekreterine,
stratejik plan çalışma grubuna ve diğer yöneticilerimiz ile emeği geçen herkese teşekkür
ederim.

Mustafa YAMAN
Vali
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I. GĠRĠġ

Bütün dünyada toplumsal yapı ve ilişkileri hızlı bir etkileyen değişim ve dönüşüm
yaşanmaktadır. 20. yüzyılın son çeyreğinde başlayan ve 21. yüzyılda da devam edeceği
anlaşılan bu değişim ve dönüşüm süreci her alanda olduğu gibi kamu yönetimi
düşüncesini, yapısını ve fonksiyonlarını da etkilemiştir. Kamunun görevleri ve iş yapma
yöntemleri tartışılmaya başlanmış kamunun daha demokratik yönetimi için yönetim ve
hizmet sunumunda açıklık, verimlilik, etkinlik, katılım, sorumluluk ve hesap verebilirlik
ilkelerinin hayata geçirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu zorunluluk kamu yönetimi
üzerinde derin etkiler bırakmış, neyi nasıl yapması gerektiğinden hareketle, devletin
görevlerinde ve iş yapma yöntemlerinde de tartışmalara yol açmıştır.
Yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetimde etkinlik ve verimliliği temel almaktadır.
Geleceğin belirsizliklerine karşı hazırlıklı olma, hızlı karar alma ve sorunlara süratle uygun
çözümler bulma, değişime uyum sağlamanın temel gerekleridir. Kamu yönetiminde
yeniden yapılanma, mahallî idarelerde de bir dönüşüm ve değişimi gerekli kılmaktadır.
Mahalli idarelerin teşkilat yapıları, görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile
amaçları da değişimin konusu olacaktır. Bu idarelerde aşırı bürokratik yapıların
kaldırılması, etkin çalışan esnek ve daha küçük birimlerin oluşturulması, çalışma yöntem
ve süreçlerinin sorgulanması gerekmektedir.
Esnek ve yatay örgütlenme yanında geleceği öngören stratejik yönetimin öne
çıkması; kamunun girişimci ve rekabet edebilir olması gerektiğine vurgu yapılması ademi
merkeziyetçilikle de uyumlu olan bir durumdur. Kamu hizmetlerinin sunumunda mahalli
idarelere daha çok görev ve sorumluluk verilmesi merkezî idare ile mahallî idareler
arasındaki yetki ve kaynak dağılımının geleneksel yapısının değiştirilmesini de zorunlu
kılmıştır.
Dolayısıyla mahalli idarelerin daha fazla yetki, sorumluluk ve kaynakla
desteklenmesi, bu idarelerin yönetim yapı ve anlayışlarında da buna uygun değişimleri
gerektirmektedir. Gün geçtikçe yenilenen ve çeşitlenen toplumsal ihtiyaç ve beklentilerin
daha iyi karşılanabilmesi, bu alandaki çağdaş değişim ve gelişmelerin yeterince
kavranmasından geçmektedir. Yerel nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden
yararlananların memnuniyetini artırmak, hukuka uygunluğu, etkinliği ve verimliliği
sağlamak için vatandaş taleplerini temel alan bir anlayışı yönetime hâkim kılmak
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gerekmektedir. Sonuca, yani çıktılara odaklanan bir yönetimde hesap verebilirliği, açıklığı,
saydamlığı, katılımı, öngörülebilirliği kapsayan mekanizmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
Mahalli idareler temsili demokraside halkın yerel kamusal menfaatlerinin
teminatıdır. Diğer taraftan, demokratik sistemin önemli bir unsuru olarak çoğulculuğun,
katılımın sağlanmasında, yerel ve ulusal menfaatlerin uzlaştırılmasında, halkın tercihleri ile
talep ve beklentilerinin yönetime yansıtılmasında mahallî idarelerin önemli rolleri
bulunmaktadır. Mahallî idareler, halkın katılımını sağlamada merkezi idareye göre çok
daha fazla imkân ve yeteneklere sahiptir ve böylece tüm sistemin yönetim kapasitesini de
güçlendirmektedir.
Yeni kamu yönetimi anlayışı, dünyada yaşanan bu gelişmeler ve çeşitli ülkelerde
yaşanan tecrübeler ışığında ülkemizi 21. yüzyılda çağdaş bir yönetim zihniyetine ve
yapısına kavuşturmak amacını taşımaktadır. Bu çağdaş yönetim zihniyeti ve yapısı iyi
yönetişim olarak da tarif edilmektedir.
İyi yönetişim; devlet yönetiminde temsil, katılım ve denetimin, etkin bir sivil
toplumun, hukukun üstünlüğünün, yerinden yönetimin, yönetimde açıklık ve hesap verme
sorumluluğunun, kalite ve ahlakın, kurallar ve sınırlamaların, rekabet ve piyasa ekonomisi
ile uyumlu alternatif hizmet sunum yöntemlerinin ve nihayet dünyada gerçekleşen dijital
devrime (yeni temel teknolojilerdeki gelişmelere) uyumun mevcut olduğu bir siyasal ve
ekonomik düzeni ifade etmektedir.

Ġyi YönetiĢimin Temel Özellikleri ve Unsurları;
-

Hukukun Üstünlüğü

-

Yönetimde Açıklık

-

Hesap Verme

-

Denetim

-

Toplam kalite

-

Kurallar

-

Toplumu Güçlendirme

-

Yerinden Yönetim

-

Etkin Sivil toplum ve katılım

-

Yönetim Ahlakı
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Bu yeni anlayış içinde, 21. yüzyılda kamu yönetimi; Hukukun üstünlüğüne dayalı,
açık, şeffaf, hesap verebilir, girdi odaklı değil sonuç odaklı, katılımcı, düşük maliyetli,
insan haklarına saygılı olmalıdır.
Yeni kamu yönetimi anlayışı gereği olarak gelecek yönelimli ve katılımcı bir
anlayış içinde “stratejik yönetim” yaklaşımına geçilmektedir. Stratejik yönetim
kapsamında;


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



Misyon ve vizyon belirleme,



Temel amaç politika ve öncelikleri şekillendirme,



Ölçülebilir başarı göstergeleri oluşturma ve önceden ilan etme,



İnsan kaynaklarının geliştirme,
Unsurları vurgulanmaktadır.

Örgütsel tasarımda ise değişimin izlenmesi ve zaman geçirilmeden uyum
sağlanması küçük, etkin ve esnek yapıların önemini artırmaktadır. Bu kapsamda, dinamik
ve bilgi temeli bir anlayışın gereği olarak;


Merkezi yönetim yerine yerinden yönetim,



Esnek ve yatay organizasyon yapıları,



Çakışmaların ve çatışmaların engellenmesi,



Gereksiz hizmetlerin tasfiyesi, hizmet satın alımı
gibi unsurlar desteklenmektedir.

Yeni kamu yönetimi anlayışına uygun olarak yasalaşan 5302 sayılı İl Özel İdareleri
Kanunun temel amaçların biri de, il özel idarelerinde stratejik yönetim anlayışını tesis
etmektir. Özel idareler, stratejik amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için
gerçekleştirecekleri faaliyetlerini kapsayacak şekilde stratejik plan yapacaklardır. Yıllık
çalışma

programlarıyla

bütçelerini

ve

performans

ölçütlerini

bu

plana

göre

oluşturacaklardır. Böylece geleceğe dönük politikalar oluşturarak sorunlara uzun vadeli
çözümler getirecek ve sonuç odaklı bir anlayışa sahip olacaklardır.
Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda 5302 sayılı İl Özel İdaresi ve 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi Kanunu gereğince Giresun İl Özel İdaresinde 2009 Nisan ayında
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itibaren Stratejik Planlama çalışmalarına başlanmıştır. Giresun İl Özel İdaresi, artan
görevlerini dikkate alarak geleceğe dönük olarak faaliyetlerini ayrıntılı olarak
önceliklendirerek ve ulusal düzeydeki plan ve programla ilişkilendirerek Stratejik Planını
oluşturmuştur. Bir sonraki aşama, Stratejik Planının da belirlenen stratejik amaç, hedef ve
faaliyetlerin, performansa dayalı bütçesinin hazırlanması olacaktır.
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II. STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMASINDA UYGULANAN YÖNTEM

2.1. Yasal Çerçeve
5302 sayılı İl Özel idaresi Kanunun 31 maddesi gereğince Vali, mahalli idareler
genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plan ve programları ile varsa bölge
planına uygun olarak stratejik plan hazırlar ve İl Genel meclisine sunar. 5302 sayılı
kanunun geçici 3 maddesi 5302 sayılı kanunun 31 inci maddesinde öngörülen stratejik
planların hazırlanmasına dair altı aylık süre Kanunun yürürlüğünü müteakip hazırlanması
gereken ilk stratejik planlar için bir yıl olarak uygulanacağını hüküm altına almıştır.
Stratejik Planlar, 5302 sayılı kanunun 26 maddesinin a) bendi gereğince İl Encümenince
incelenir ve İl encümenince Stratejik palanıyla ilgili İl Genel Meclisine görüş bildirir. 5302
sayılı kanunun 10. maddesinin a) bendi gereğince İl Genel Meclisi Stratejik Planı görüşür
ve karara bağlar.
Ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu gereğince kamu
kurum ve kuruluşların stratejik plan hazırlamalarının zorunlu olduğunu hüküm altına
almıştır.

2.2. Stratejik Plan Modeli
Giresun İl Özel İdaresinin stratejik planı çalışmalarında DPT tarafından hazırlanan
Stratejik Plan Kılavuzunda yer alan model ve yaklaşım esas alınmıştır. Bu model kamu
kuruluşlarında stratejik planlama uygulamaları yapan diğer ülkeler ile genel nitelikleri
itibariyle benzerlik göstermektedir.
Giresun İl Özel idaresinde uygulanan stratejik plan modelinin aşamaları sırasıyla
aşağıdaki gibidir:
 Üst yönetim desteğinin sağlanması
 Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını
dikkate alan bir yaklaşımla Stratejik Planın hazırlanmasına karar verilmesi
 Stratejik planlama ekibinin oluşturulması
 Stratejik planlama ekibinin eğitilmesi ve çalışma normlarının oluşturulması
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 Yasal yetki ve yükümlülükler çalışması
 Durum Analizi çalışması
 Paydaş Analizi
 Güçlü, Zayıf Yanlar- Fırsatlar Tehditler (GZFT) çalışması
 Öneriler çalışması
 Stratejik Konular çalışması
 Misyonumuz, Vizyonumuz, İlkelerimiz
 Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler çalışması
 Stratejik Plan Performansı Ölçüm ve Değerlendirilmesi

2.3. Stratejik Plan Modelinin Uygulaması


Başlangıçta üst düzey yönetim desteği sağlanmış, süreç ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme

çalışması yapılarak stratejik planlama ekibinin konuyu algılama ve sahiplenme düzeyi
artırılmıştır. Bu çerçevede üst düzey yönetimle Stratejik Plan çalışmasına başlanılmış ve
Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur. Giresun İl Özel İdaresi Stratejik planının
oluşturulmasında 5302 sayılı İl Özel idaresi Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunun dikkate alınmıştır. Bu çerçevede, Giresun İl Özel İdaresinin 5302
sayılı Kanununa göre görev alanına giren hususlarda faaliyet gösteren İl Müdürlüklerinin
temsil edileceği bir ekip kurulması ilke olarak kabul edilmiştir. Giresun İl Özel İdaresi
Stratejik Planlama Ekibinin, Giresun İl Özel İdaresinden sorumlu Vali Yardımcısı
başkanlığında, aşağıdaki kurumların temsilcilerinden oluşmaktadır.
Vali Yardımcısı
İl Genel Meclis Başkanı
İl Encümen Üyesi
İl Genel Sekreteri
İl Özel İdare Müdürleri,
Tarım İl Müdürlüğü,
İl Sağlık Müdürlüğü,
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü,
İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü,
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü,



Giresun İl Özel İdaresi içinde yer alacak İl Müdürlüklerinin faaliyetleri ile ilgili

“Durum Analizi” raporlarının sunuşunun yapılması, bu raporlardan GZFT analizi için nasıl
yararlanılacağı,

GZFT analizinin gerçekleştirilmesi, Giresun

İl

Özel

İdaresinin

faaliyetlerini daha etkin yürütebilmesi için yapılması gereken hususlara ilişkin olarak
“önerilerin” alınması çalışmaları gerçekleştirilmiştir.


Stratejik Plan Çalışması döneminde stratejik amaç ve hedeflere yön göstermesi

açısından stratejik konuların belirlenmesi, misyon ve vizyonun oluşturulması, stratejik
amaç, hedef ve faaliyetlerin belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

2.4. Stratejik Planın Varsayımları
Giresun İl Özel İdaresinin görev alanının ildeki diğer kamu kurumlarıyla çakışması
ve faaliyetlerinin belirli kısımlarını merkezi kuruluşların il müdürlükleri eliyle
gerçekleştirilmesi Stratejik Plan için tanımlanan “kuruluş” özelliğini zayıflatan unsurlardır.
Bu nedenler, Giresun İl Özel İdaresinin Stratejik Planının yapılmasında izlenecek
uygulama stratejisinin ve sürecinin farklı tasarlanmasına yol açmıştır.
Bu farklılıktan yola çıkarak, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden
Yapılandırılması Hakkındaki Kanun Taslağındaki düzenlemelere ve 5302 sayılı İl Özel
İdaresi Yasa Taslağında belirtilen görev ve organizasyon yapısı temel alınarak Giresun İl
Özel İdaresinin Stratejik Plan uygulama stratejisi belirlenmiştir. Buna göre Kanunda
belirtilen İl Müdürlükleri Giresun İl Özel İdaresinin içinde bir birim gibi düşünülmüştür.
Yeni yasal çerçevede il özel idarelerinin görev ve yetkilerindeki artış ve özel
idarelerin kurumsal kapasitelerindeki yetersizlikler dikkate alınarak Giresun‟da ilgili
merkezi kuruluşların il müdürlüklerinin katılımıyla Giresun İl Özel İdaresinin Stratejik
Planı hazırlanmıştır. Dolayısıyla, Giresun İl Özel İdaresi ile görev tanımları kesişen ilgili il
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müdürlüklerinin de önümüzdeki dört yıldaki stratejik amaç, hedef ve faaliyetleri de
belirlenmiştir.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun bu idarelere yeni görevler ihdas etmesi ve
yetkilerini artırması, özel idarelerin beşeri ve kurumsal yapısını yakın gelecekte
değiştirmesini gerektirmektedir. Bu durum, mevcut kurumsal yapısı ile özel idarelerin
kuruluş düzeyinde SP hazırlamasında ve uygulamasında ciddi güçlüklere neden
olabilecektir. Stratejik Planların hayata geçirilmesinde diğer önemli bir sorun ise, İl Özel
idarelerin görev alanlarının genişletilmesine bağlı olarak hazırlanması gereken, mahalli
idarelere ek mali kaynak sağlayacak yasal düzenlemenin henüz gerçekleşmemiş olmasıdır.
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III. DURUM ANALĠZĠ
3.1. Ġl Özel Ġdarelerinin Tarihçesi
İl Özel İdareleri Osmanlı döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile
kurulmuştur. Bu nizamname ile eyalet yerine vilayet sistemi benimsenmiş ve iller için
genel ve özel olmak üzere iki yönetim biçimi kabul edilmiştir. Bu nizamnameyle tüzel
kişilikleri bulunmayan Vilayet Umumi Meclisleri kurulmuştur. Bu değişikliklerin
yapılmasında yıkılmakta olan imparatorluğu kurtarmak için yönelinen merkeziyetçilik
eğilimi bulunmaktadır.
1870‟te çıkarılan İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi, eski Nizamnameyi
yürürlükten kaldırmış ve yeni hükümler getirmiştir. Bu Nizamname vergilerin tevzii ve
ihtilafların çözümü gibi konuları, Vilayet Umumi Meclisine vermiştir. Bu Nizamname
esasen bu yönetimleri özerk bir yerel yönetim birimi olmaktan çok, bir tür “Danışma
Meclisi” olarak öngörmüştür.
Vilayetlerin esas olarak bir ademi merkeziyet idaresi haline getirilmesi yasal
yönden ilk olarak 1876 tarihli Kanuni Esasi ile olmuştur. Kanuni Esasi‟nin 110. maddesi
şöyledir: “Vilayetin usul-u idaresi, tevsii mezuniyet (yetki genişliği) ve tefrik-i vezaif
(görev ayrımı) kaidesi üzerine müesses olup deracati nizami mahsus ile tayin edilecektir.”
Ancak, meclis çok uzun bir sure toplanmayınca (yaklaşık 31 yıl) Anayasa‟nın uygulanması
da ertelenmiştir.
II. Meşrutiyet Döneminde 1913 yılında İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanun-u
Muyakkati (İllerin Genel Yönetimine İlişkin Geçici Yasa) çıkarılmıştır. Bu yasada İl Özel
İdaresi; “İl, taşınır ve taşınmaz mallara sahip ve bu kanunla belirlenmiş ve sınırlandırılmış
özel görevleri gerçekleştirmekle yükümlü bir tüzel kişidir.” Buna göre vilayetin iki yönü
vardı: Devlet idaresinin mülki taksimat dairesi olarak vilayet ve ademi merkeziyet birimi
olarak vilayet. Vilayet organları; Umumi Meclis, Vilayet Encümeni ve Validir. Bu yasanın
74. maddesinden sonra gelen maddeleri, İl Özel İdareleriyle ilgilidir. İllerin genel
yönetimini düzenleyen 1-74. maddeler 1929 yılında yürürlükten kaldırılmış ve yerini 1426
sayılı Yasaya bırakmıştır. 1426 sayılı Yasa da 5442 sayılı İl İdaresi Yasası ile yürürlükten
kaldırılmıştır.
1961 Anayasası ile mahalli idareler için görev ayrılığı ilkesi kaldırılarak idarenin
bütünlüğü ilkesine yer yerilmiştir. İl Özel İdarelerine ilişkin hükümler, türlü değişikliklere
uğramakla birlikte 2005 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. En önemli değişiklik, 1987
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yılında yapılmıştır. Bu tarihte çıkarılan 3360 sayılı Yasa ile Yasa‟nın adı başta olmak üzere
sistemde

günün

değişen

koşullarına

yanıt

vermesi

beklenen

değişiklikler

gerçekleştirilmiştir. Son olarak İl Özel İdarelerine ilişkin köklü değişikler yapan ve 1913
tarihli geçici Yasa‟yı yürürlükten kaldıran 22.02.2005 tarihli 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Yasası çıkarılmıştır.
3.2. Kamu Yönetimi Reformu Sürecinde Ġl Özel Ġdareleri
Kamu yönetiminde gerçekleştirilen birçok değişim çabasına rağmen aynı çabalar
mahalli idareler alanında, dolayısıyla il özel idareleri konusunda gösterilememiş, bunun
sonucunda bu idareler kendilerinden beklenen hizmetleri başarıyla yerine getirecek yeterli
bir kurumsal yapıya kavuşturulamamışlardır. Zaman içerisinde il özel idarelerinin özerk
kurumlar olmaktan ziyade eğitim, sağlık, bayındırlık, imar ve diğer mahalli hizmetleri
karşılayan ve merkezi idareye tabi kurumlar oldukları anlayışı hakim olmuştur. Yapılan ilk
düzenlemelerde, il özel idarelerine geniş yetkiler verilmiştir. Bunun temel sebebi, il özel
idarelerinin merkezi idarenin sorumluluğundaki hizmetleri taşrada sunan ara düzey
kurumlar olarak görülmeleridir. Ancak bu görevlerin büyük bir kısmı daha sonraki süreçte
merkezi idareye aktarılmıştır.
Diğer taraftan, il özel idareleri, sorumluluklarında bulunan hizmetleri görmek için
yeterli kaynaklara da sahip olamamışlardır. GSMH‟nin (Gayri Safi Milli Hasıla) mahalli
idareler tarafından sarf edilen % 4,4‟ünün yaklaşık olarak % 0,4‟lük kısmı özel idareler
tarafından kullanılmakta, bunun da önemli bir kısmı merkezi idareden aktarılan
kaynaklardan oluşmaktadır. Kentleşme ve nüfus artışının neden olduğu yüksek beklentiyi
bu kaynaklarla karşılamak ve etkin hizmet sunmak mümkün olamamıştır. Yönetim
kapasitesi zayıf ve kurumsal gelişmesi yeterli olmayan il özel idareleri, öz kaynaklarını
geliştirmede de başarılı olamamışlardır.
Yaşanan bu sorunların ve son dönemlerde dünyada siyasal, ekonomik ve idari
alanda yaşanan gelişmelere paralel olarak, Türkiye de sonuçları uzun soluklu olacak
reform çalışmalarına tanık olmaktadır. I. Bölümde ayrıntılı olarak belirildiği üzere, yeni
kamu yönetimi anlayışı, yönetimde etkinlik ve verimliliği temel almaktadır. Bu çerçevede
yapılan geniş kapsamlı çalışmaların sonuçlarından biri olarak 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girmiştir.
Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde yerel yönetimlere daha çok yetki ve görev
verilmesi hedeflenmekte, böylece yerinden yönetim ilkesi güçlendirilerek yaşama
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geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan “Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri
ve

Yeniden

Yapılandırılması”

hakkındaki

Yasa

Taslağı

TBMM

gündeminde

bulunmaktadır. Bu Kanunun çizdiği temel çerçeve kapsamında yerel yönetimlerin yetki ve
görevlerini artıran Kanunların büyük kısmı yasalaşarak yürürlüğe girmiştir. Bunlar,
Büyükşehir Belediye, Belediye ve İl Özel İdarelerine yöneliktir. 22.2.2005 tarihinde kabul
edilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu il özel idarelerine il halkının mahalli müşterek
nitelikteki ihtiyaçlarının karşılanmasında yeni yetki ve görevler ihdas etmiştir.
Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahalli idarelerde de bir dönüşüm ve
değişim gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda, geleneksel kamu yönetimi
anlayışının aksine, yerelleşme eğilimleri büyük önem kazanmakta, mahalli idarelerin
teşkilat yapıları, görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da
değişimin konularından birisini oluşturmaktadır. Buradan hareketle, 5302 sayılı İl Özel
İdaresi Kanunu kamu yönetimi reformunun önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Yerel
yönetim reformunun temelini, kaynakların doğrudan merkez tarafından tahsis edilmesi
yerine, yerel nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların
memnuniyetini artırmak amacıyla, yerel otoritelerin daha fazla söz sahibi olacağı ve bu
şekilde kaynakların daha etkin dağılabileceği bir sistem oluşturmaktadır. Yerel yönetim
reformu, kamu hizmetlerinin hizmetten yararlananların ihtiyaçlarını en etkin biçimde
sağlanmasını amaçlamakta, katılım, etkinlik, saydamlık, hesap verebilme gibi değerleri
kamu yönetim sürecinde ön plana çıkarmaya çalışmaktadır.
Sonuç olarak, kamu yönetimi reformu çerçevesinde yerel yönetimlere daha çok
yetki ve görev verilmesi; mahalli katkı da sağlanarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin
artırılması, böylelikle sorunların daha süratli çözümlenmesi, yerel kalkınmanın sağlanması
ve ulusal kalkınmaya katkının artırılması hedeflenmektedir. Giresun İl Özel İdaresi ile
yürütülen stratejik planlama çalışmaları yaşanan bu reform çalışmalarının bir ayağını
oluşturmaktadır.
3.3. Giresun Ġl Özel Ġdaresinin 5302 Sayılı Kanuna Göre Yapısı, Görevleri, Yetki ve
Sorumlulukları:
04.03.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı
Kanunla İl Özel İdaresi‟nin üst düzey organları İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali
olarak tanımlanmıştır. Aşağıdaki bölümlerde bu organların İl Özel İdaresiyle olan ilişkileri
üzerinde durulmuştur.
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3.3.1. Ġl Genel Meclisi
İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas
ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl Genel Meclisine
kanunla özel yetkiler verilmiştir ve çalışmalarını bu yetkiler çerçevesinde gerçekleştirir. İl
Genel Meclisi, üyeleri arasından gizli oyla seçilen İl Genel Meclisi Başkanı tarafından
yönetilir.
1. Meclis BaĢkanlık Divanı: Yasaya göre İl Genel Meclisi, seçim sonuçlarının
ilanını izleyen beşinci gün kendiliğinden toplanır. Bu toplantıda meclise en yaşlı üye
başkanlık eder. Meclis, bu toplantıda üyeleri arasından gizli oyla meclis başkanını, meclis
birinci ve ikinci başkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere dört kâtip üyeyi ilk iki yıl için
görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı, yapılacak ilk
mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün
içinde tamamlanır. Meclis başkanlığı ve başkanlık divanında boşalma olması durumunda,
kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir. İl Genel Meclisine Meclis Başkanı,
bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda
ikinci başkan vekili başkanlık eder. Meclis Başkanı, meclis çalışmalarında düzeni
sağlamakla yükümlüdür.
2. Ġhtisas Komisyonları: İl Genel Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeleri
arasından seçilecek en az üç, en çok beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Plan
ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonları en çok yedi kişiden meydana gelir. İhtisas
komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin İl Genel Meclisindeki üye
sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. Giresun İl Özel
İdaresinde aşağıdaki komisyonlar oluşturulmuştur.
 Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu
 Kültür Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu
 Ar-Ge Komisyonu
 İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu
 İmar ve Bayındırlık Komisyonu
 Çevre Sağlık Komisyonu
 Plan Bütçe Komisyonu
 Tarım Orman Komisyonu
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3. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları: İl Genel Meclisi; soru, genel
görüşme ve faaliyet raporunu değerlendirme yollarıyla bilgi edinme ve denetim yetkisini
kullanır. Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek İl Özel İdaresi işleriyle ilgili
konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, Vali veya görevlendireceği kişi tarafından
sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.

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

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

3.3.4. Giresun Ġl Özel Ġdaresinin Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Muafiyetleri
1) Ġl Özel Ġdaresi Mahallî MüĢterek Nitelikte Olmak ġartıyla;
a) Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin Çevre Düzeni Planı, bayındırlık ve iskân,
toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro
kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa
temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin
hizmetleri il sınırları içinde,
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b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür,
turizm, gençlik ve spor, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe
tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir.
İl Çevre Düzeni Planı, Valinin koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel
İdaresi ile birlikte yapılır. İl Çevre Düzeni Planı belediye meclisi ile İl Genel Meclisi
tarafından onaylanır.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası,

özel idarenin mali durumu,

hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.
Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili
Bakanlıkça uygun görülenler, İl Özel İdareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara
ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o İl Özel İdaresi bütçesine aktarılır. İl Özel İdaresi
bu yatırımların % 25‟ine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir.
Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli
kaynaklarını ilgili İl Özel İdaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir.
Bu kaynak ve ödenekler Özel İdare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla
kullanılamaz.
İl Özel İdaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle
sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun
yöntemler uygulanır.

2) Ġl Özel Ġdaresinin Yetkileri ve Ġmtiyazları
a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü
faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve
ruhsatları vermek ve denetlemek.
b) Kanunların İl Özel İdaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak,
emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak,
kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.
d) Borç almak ve bağış kabul etmek.
e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı Yirmibeş Milyar Türk Lirasına
kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
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f) Özel kanunları gereğince İl Özel İdaresine ait vergi, resim ve harçların tarh,
tahakkuk ve tahsilini yapmak.
g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve
eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.
İl Özel İdaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek
amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. İl Özel İdaresinin mallarına karşı
suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. İl Özel İdaresinin proje karşılığı
borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.
5177 sayılı kanunla 3213 sayılı Maden Kanununda değişiklik yapılmış ve I (a)
gurubu (kum-çakıl) madenlerin ruhsatlandırma ve denetimleri İl Özel İdarelerine devir
edilmiştir.
5259 sayılı kanunla 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunda değişiklik
yapılmış ve Belediye mücavir alanları dışında umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin
ruhsatlandırılması, açılış kapanış saatlerinin belirlenmesi, ceza verilmesi ve kapatılması
gibi görevlerle, içkili yer alanlarının belirlenmesi ve ruhsatlandırılması yetkisi İl Özel
İdarelerine devir edilmiştir.
13 Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı
Belediye Kanunun 15. maddesi gereğince İlimiz sınırları içinde, Giresun Belediyesine ait
mücavir alanlar dışındaki tüm alanlardaki birinci sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin ruhsat
verme ve denetleme yetkisi idaremize devir edilmiştir.
10 Ağustos 2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma
ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği mücavir alan dışında 2. sınıf, 3. sınıf
Gayri Sıhhi Müesseseler ile Sıhhi Müesseselere İşyeri Açma Belgesi vermek ve
denetlemek.
3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanununun ön gördüğü hizmetleri
yürütmek ve denetlemek görevleri de İl Özel İdarelerine verilmiştir.
3) Ġl Özel Ġdaresine Tanınan Muafiyetler
İl Özel İdaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir
getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç,
katkı ve katılma paylarından muaftır.
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3.4. KuruluĢ Ġçi Analiz ve Çevre Analizi
3.4.1. TeĢkilat Yapısı
5302 Sayılı Kanunun 35. maddesi ile İl Özel İdaresi teşkilatı içinde Genel
Sekreterlik kurulmuş, yetki, sorumluluk ve atama şekilleri belirlenmiştir.
Bu doğrultuda Giresun İl Özel İdaresi; 1 Genel Sekreter, 1 Genel Sekreter
Yardımcısı, 15 İlçe Özel İdare Müdürlüğü, 1 Hukuk Müşaviri ve 12 Birim Müdürlüğünden
oluşmaktadır.
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3.4.2. Fiziksel Yapısı

3.4.2.1. Bina Durumu:
Giresun İl Özel İdaresi; İl Genel Meclis Başkanı, Genel Sekreterlik, Genel Sekreter
Yardımcısı ve Birim Müdürlükleri ile beraber Giresun-Ordu karayolu üzerinde
Teyyaredüzü Mahallesinde konuşlanmıştır.
3.4.2.2. Ġnsan Kaynakları:

Personel Durumu (26/10/2009)
MERKEZ
Kadro
Unvan

ĠLÇELER

Memur
Asaleten

Vekaleten

Toplam

Söz.
Personel

GENEL
TOPLAM

Memur
Asaleten

Vekaleten

Toplam

Genel Sekreter

1

1

1

Genel Sek.Yd.

1

1

1

1

1

1

8

12

Hukuk MüĢaviri
Müdür

4

5

4

13

25
1

9

1

1

10

2

2

16

Ġdari Personel

14

14

Teknik Personel

17

17

5

5

Yardımcı Hizmetler

8

1

Avukat
ġef

5

25

42
6

6

Memur Gen. Top.

60

Söz. Personel

26

26

368

368

Kad. ĠĢçi Sayısı

22

11
82

ġirket Elemanı
TOPLAM

454
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22

476

Ġlçelerin Personel Durumu (26/10/2009)

Alucra

2

SözleĢmeli
Personel
-

-

ġirket
Elemanı
-

Bulancak

2

-

-

-

2

Çamoluk

2

-

-

-

2

Çanakcı

1

-

-

-

1

Dereli

1

-

-

-

1

Doğankent

2

-

-

-

2

Espiye

1

-

-

-

1

Eynesil

2

-

-

-

2

Görele

1

-

-

-

1

Güce

1

-

-

-

1

KeĢap

1

-

-

-

1

Piraziz

1

-

-

-

1

ġebinkarahisar

2

-

-

-

2

Tirebolu

2

-

-

-

2

Yağlıdere

1

-

-

-

1

Toplam

22

-

-

-

22

ĠLÇE ADI

Memur

ĠĢçi

Toplam
2

Eğitim Durumu (26/10/2009)
MEMUR

SÖZLEġMELĠ
PERSONEL

ĠġÇĠ

ÖĞRENĠM

TOPLAM

MRKZ

ĠLÇE

MRKZ

ĠLÇE

MRKZ

ĠLKOKUL

2

1

242

-

-

-

244

1

245

ORTAKOKUL

3

2

50

-

-

-

53

2

55

LĠSE

11

8

70

-

-

-

81

8

89

ÖNLĠSANS

15

3

1

-

14

-

30

3

33

LĠSANS

27

8

5

-

12

-

44

8

52

YÜKSEK
LĠSANS

2

-

-

-

-

-

2

0

2

Toplam

60

22

368

-

26

-

454

22

476
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ĠLÇE MRKZ ĠLÇE

GENEL
TOP.

ÇalıĢma Yıllarına Göre Dağlımı (26/10/2009)
ÇALIġMA YILLARI

MEMUR

ĠġÇĠ

SÖZLEġMELĠ
PERSONEL

TOPLAM

1

24

25

2

15

1 ĠLE 5 YIL
6 ĠLE 10 YIL

7

6

11 ĠLE 15 YIL

11

8

19

16 ĠLE 20 YIL

25

267

292

21 ĠLE 25 YIL

22

80

102

26 ĠLE 30 YIL

12

5

17

31 ĠLE 35 YIL

2

1

3

36 YIL VE ÜST

3

Toplam

82

3
368

26

476

3.4.2.3. Makine Parkı (26/10/2009)
S.
NO

MAKĠNANIN CĠNSĠ

FAAL
MAKĠNE
PARKI

S.
NO

MAKĠNANIN CĠNSĠ

FAAL
MAKĠNE
PARKI

1

BİNEK ARAÇ (Pick up)

19

17

SİLİNDİR (DEMİR BANDAJLI)

1

2

MİNİBÜS

4

18

SİLİNDİR (LAST.TEKR.)

8

3

AMBULANS

1

19

SİLİNDİR (BAKIM YAMA)

1

4

SEMİ TRAYLER

3

20

TREYLER ÇEKİCİ

3

5

KAMYON (DAMPERLİ)

68

21

ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ

4

6

KAMYON (SABİT KASALI)

1

22

TRANS. ROLEY TANKI

2

7

KAMYON (SEYYAR TAMİR)

2

23

AKARYAKIT TANKERİ KAMYON

2

8

GREYDER

31

24

VİNÇ-COLES

1

9

DOZER

13

25

ARAZÖZ

1

10

EKSKAVATÖR (PALETLİ)

5

26

KOMPRESÖR

12

11

EKSKAVATÖR (LAS. TEK.)

2

27

YATAKHANE KAMP TREYLER

10

12

KANAL KAZICI

1

28

KONKASÖR

1

13

YÜKLEYİCİ (PALETLİ)

3

29

SEYYAR KAYNAK MAKİNASI

2

14

YÜKLEYİCİ (LAST.TEKR)

13

30

SEYYAR JENERATÖR

3

15

WAGON DRILL

2

16

CENAZE ARACI

1
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TOPLAM

220

3.5. PaydaĢ Analizi
Giresun İl Özel İdaresinin stratejik planının başarılı bir şekilde oluşturulması için,
durum analizine temel teşkil etmek üzere ilgili tüm tarafların görüşlerinin plana dahil
edilmesi amacıyla paydaş analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Paydaşlar, kuruluşun
kaynakları veya çıktıları üzerinde hak iddia eden ya da kuruluşun çıktılarından etkilenen
kişi, grup veya kurumlardır. Stratejik plan çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen paydaş
analizi ile iç ve dış ilgili tarafların belirlenmesi ve bunların önemlerinin tespiti, Giresun İl
Özel İdaresinin faaliyetlerini nasıl etkiledikleri analiz edilmiştir.

PAYDAġ ADI

S.NO
01

Vali

02

İl Genel Meclisi

03

Kaymakam

04

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

05

İl Sağlık Müdürlüğü

06

Tarım İl Müdürlüğü

07

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

08

Sayıştay

09

Çevre ve Orman İl Müdürlüğü

10

Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü

11

Sivil Toplum Örgütleri

12

Çalışanlar

13

Çiftçiler

14

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

15

Kooperatifler

16

Gençlik Spor İl Müdürlüğü
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PaydaĢ/Hizmet Matrisi:
Yukarıda da belirtildiği üzere, 5302 sayılı kanun ile birlikte Giresun İl Özel İdaresi
birçok alanda geniş yetki ve sorumluluklara sahip duruma gelmiştir. Bu kapsamda,
Kurumun verdiği hizmetlerde önemli artışlar ve çeşitlenmeler ortaya çıkmaktadır. Buradan
hareketle Stratejik Planlama Ekibi tarafından Giresun İl Özel İdaresinin verdiği hizmetlerin
hangi paydaşlara yönelik olduğunu belirlemek üzere, Paydaş/Hizmet Matrisi çalışması
yapılmıştır. Bu amaçla, 5302 sayılı Kanun ve Giresun İl Özel İdaresine diğer kanun ve
düzenlemelerle verilen görevlerin hangi paydaşlara (Stratejik Plan Ekibi tarafından tespit
edilen öncelikli paydaşlara) yönelik olduğu tek bir tabloda (paydaş/hizmet matrisi)
gösterilmiştir. Ayrıca, aynı tabloda, Stratejik Plan Ekibi üyeleri tarafından her bir öncelikli
paydaşın kurumu etkileme gücü oylama yoluyla belirlenmiştir. Oluşturulan bu matris,
durum analizi ve stratejik konuların belirlenmesi çalışmalarında kullanılmıştır.
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PaydaĢ/Hizmet Matrisi Tablosu
PAYDAġ ADI

ETKĠLENME GÜCÜ

HĠZMET ADI

ZAYIF

VALĠ

ORTA

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

GÜÇLÜ

xxxxxxxxx

2. Giresun İl Özel idaresine başkanlık
etmek,
1. Kent ile ilgili plan ve program
kararlarını almak,
2.Giresun İl Özel İdaresinin bütçesini,
kesin hesabını ve programını
hazırlamak ve onaylamak,
ĠL GENEL
MECLĠSĠ

3.İlin
iktisadi
ve
sosyal
kalkınmasında öncü görev yapmak,
yol göstermek,

xxxxxxxxx

4. Kamu kurumlarının, ilçe, kasaba ve
köylerin öncelikli gereksinimlerini
belirlemek,
karar
almak
ve
uygulamaya konulmasını sağlamak,
1.İlçe ile ilgili tüm faaliyet, yatırım ve
hizmetlerde bulunmak
2.Giresun İl Özel idaresinin ilçelere
ayırdığı ödenekler ve yatırım
programlarıyla ilgilenmek,

KAYMAKAM

3.İlçedeki
gerçekleşmesinde
denetleyici
ve
oynamak,

faaliyetlerin
yönlendirici,
uygulayıcı
rol

4.Kanun, tüzük, yönetmelik ve
hükümet kararlarının yayınlanmasını
ve uygulanmasını sağlamak,
5.İlçeyi yönetmek,
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xxx

x

xxxxxxxxx

PAYDAġ ADI

ETKĠLENME GÜCÜ

HĠZMET ADI

ZAYIF

ORTA

GÜÇLÜ

xxx

x

xxxxxxxxx

xx

x

xxxxxxxx

1.Eğitim ve öğretim altyapısı
oluşturulurken hayırsever katkılarını
da alarak eğitim yatırımlarının
desteklenmesini sağlamak,
2.Eğitimin
fiziki
kapasitesinin
artırılması için yeni okul, ek derslik,
pansiyon, çok amaçlı salon ve bahçe
tanzimleri yapmak,

ĠL MĠLLĠ
EĞĠTĠM
MÜDÜRLÜĞÜ

3. Mevcut okulların standardının
artırılması için onarım ve tadilat
yapmak,
4. İlköğretim Okulu arsalarının imara
uygun hale getirilmesini sağlamak ve
gerektiğinde hibe, kamulaştırma vb
işlemleri yapmak,
5. Faaliyetlerini sürdüren okulların
cari harcamalarını düzenlemek,
6.
Halk
eğitim
hizmetlerini
yaygınlaştırmaya yönelik kurs ve
yarışmalar açmak,
7.Okul
öncesi
eğitimin
yaygınlaştırılmasını sağlamak
8. İlin eğitim düzeyini yükseltmeye
yönelik gerekli önlemleri alarak,
hazırlanan plan, program ve projeleri
uygulamak, izlemek ve denetlemek.
1.Sağlık
hizmetlerine
ilişkin
yatırımların, tahsis edilen ödeneklerin
yerinde kullanılması,

ĠL SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ

2. Kırsal ve kentsel tüm koruyucu ve
tedavi edici sağlık hizmetlerini
sunmak,
muayene
ve
tedavi
hizmetleri vermek,
3. Sağlık hizmet birimlerinin yapımı,
onarımı, donanımı ve faaliyet
alanlarıyla ilgili destek sağlamak,
4. Özel kuruluşların ve kamu sağlık
kuruluşlarının denetimi ve takibi,
5. Gıda üreten birimlerin kontrol ve
denetimlerini yapmak,
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PAYDAġ ADI

ETKĠLENME GÜCÜ

HĠZMET ADI

ZAYIF

ORTA

GÜÇLÜ

xx

x

xxxxxxxxx

xx

Proje ile
Orantılı

xxx

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

ĠL SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ

7. Sağlık hizmetlerinin kalitesinin
artırılması için yeni yatırımlarla
desteklemek,
mevcut
sağlık
tesislerinin günümüz koşullarına
uygun hale getirilmesini sağlamak,
8.Birinci
basamak
sağlık
hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve
önemi
hakkında
halkı
bilinçlendirmek,
9. Yerel olanaklarla yapılacak sağlık
hizmetlerinin
planlanması,
programlanması ve projelendirilmesi
1. Tarım ve hayvancılıkta birimde
(alan, hayvan, ağaç vs.) üretim artışı
sağlamak.
2. Tarımsal sanayinin kurulmasını
teşvik etmek.

TARIM ĠL
MÜDÜRLÜĞÜ

3. Çiftçi teşkilatlanması konusunda
gerekli çalışmaları yaparak yetiştirici
birliklerini ve tarımsal amaçlı
kooperatifleri güçlendirmek.
4. Gelir düzeyi düşük olan kırsal
kesimin gelir seviyesini artırmak için
projeler hazırlamak ve uygulamaya
koymak.
5.İlde
optimum
işletme
büyüklüklerinin belirlenmesi, tarım
ve hayvancılık stratejilerinin ortaya
konması ve buna bağlı bitkisel ve
hayvansal üretimde yeni ürün
deseninin oluşturulmasını sağlamak.
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PAYDAġ ADI

TARIM ĠL
MÜDÜRLÜĞÜ

ETKĠLENME GÜCÜ

HĠZMET ADI

ZAYIF

ORTA

GÜÇLÜ

xx

Proje ile
orantılı

xxx

6. Hayvancılığın geliştirilmesi ve
verimliliğin artırılması için gerekli
tedbirleri almak. (Damızlık temini,
yem bitkisi ekilişleri, mera ıslahı,
barınakların iyileştirilmesi, genetik
ıslahı, süt toplama merkezleri ve
organize
hayvancılık
sanayi
bölgelerinin oluşturulması çalışmaları
gibi.)
7. Bitkisel ve hayvansal üretimin
artırılması için hazırlanan projelerin
hayata geçirilmesinde teknik ve mali
destek sağlamak.
8. Hayvan hareketlerini ve salgın
hayvan hastalıklarını kontrol altında
tutarak ilin hastalıktan arınmış bölge
olmasını sağlamak.
9.İlin
bitkisel
ve
hayvansal
üretiminde çiftçinin ihtiyaç duyduğu
sertifikalı damızlık, fidan, fide gibi
girdi temininde üreticilere ve
yetiştiricilere destek sağlamak,
10.Çiftçi
eğitim
ve
yayım
çalışmalarına ağırlık vererek üretici
ve yetiştiricilerin bilinçlendirilmesini
sağlamak,
11. Günümüz teknik ve teknolojisine
uygun modern tarım araç ve
gereçlerini çiftçi ile buluşturarak
kullanımını sağlamak.
12. Tarım alanlarının amacına uygun
olarak korunması ve kullanımı, çayır
ve meraların ıslahı ve tesisi için
gerekli çalışmaları yapmak.
13.Gıda
güvenliği
ve
gıda
güvenilirliği
için
bitkisel
ve
hayvansal üretimde sağlıklı ürün elde
edilmesi amacıyla gerekli tedbirler
almak,
denetim
hizmetlerini
yürütmek. (Toprak, yaprak. su analiz
laboratuarının
kurulması
ve
işletilmesi,
mevcut
il
kontrol
laboratuarının
güçlendirilmesine
ağırlık vermek.)
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PAYDAġ ADI

TARIM ĠL
MÜDÜRLÜĞÜ

ETKĠLENME GÜCÜ

HĠZMET ADI
14. Su ve çevre kirliliğini önleyici
tedbirleri alarak, su ürünleri ve su
kaynaklarının temiz ve verimli
şekilde kullanılmasını sağlamak
15. İlin tarım envanterinin çıkarılarak
tarımsal varlıkları kayıt altına almak.
16. İlin tarım ve hayvancılığının
tanıtımına yönelik gerekli fuar ve
festivaller
düzenleyerek
pazar
oluşturulmasını sağlamak
17.
Yeni
çeşitlerin
çiftçilere
tanıtılması amacıyla deneme ve
demonstrasyon
çalışmalarında
bulunmak.

ZAYIF

ORTA

GÜÇLÜ

xx

Proje ile
orantılı

xxx

18. Gübre ve ilaç kullanımında
çiftçilerin bilinçlendirilmesi.
19. Edermik türlerin araştırılması
bitki ve flora tespitinin yapılması.
1. Kültür ve turizm bilincinin
geliştirilmesi için ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarını yönlendirmek ve
işbirliğinde bulunmak.
2. Kültür ve Tabiat varlıklarımızı,
arkeolojik araştırma ve kazılarla
ortaya çıkarılmasını, korunmasını,
değerlendirilmesini ve tanıtılmasını
sağlamak, tahribini ve kaçırılmasını
önleyici tedbirler almak,
3. Turizm alanlarını koruyarak
tanıtımını sağlamak,
KÜLTÜR VE
TURĠZM
MÜDÜRLÜĞÜ

4. Halkın kültürel varlıkları koruma
çabalarına öncülük etmek,
5. Toplumun sosyal ve kültürel
gelişme bakımından güzel sanatlara
olan ilgisini artırmak amacıyla gerekli
desteği sağlamak.
6. Turizm işletmelerini ve turizm
meslek kuruluşlarının faaliyetlerini
denetlemek.
7. Halkımıza, okuma alışkanlığı
kazandırmak ve yaygınlaştırmak,
kitap ve kütüphaneyi sevdirmek,
kütüphaneyi kullanma alışkanlığı
kazandırmak için gerekli faaliyetlerde
bulunmak.
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xx

xxxxxxx

PAYDAġ ADI

ETKĠLENME GÜCÜ

HĠZMET ADI

ZAYIF

ORTA

GÜÇLÜ

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

KÜLTÜR VE
TURĠZM
MÜDÜRLÜĞÜ

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

xx

xxxxxxxx

xxx

xxxxxxxx

10. Bağlı birimleri olan Müze
Müdürlüğü, İl Halk Kütüphanesi
Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Galerisi,
tiyatro, halk oyunları ve Turizm
Danışma Bürosunun çalışmalarını
koordine etmek.
1. Bütçe harcamalarının hukuki ve
yerindelik denetiminin yapılması
SAYIġTAY

2. GİÖİ‟nin gelir, gider, kaynak
kullanımı ile denetim, inceleme ve
hükme bağlama işlemlerini yapmak.
3. Bütçenin yasalara uygunluğunu ve
bütçe disiplinini sağlamak.

ÇEVRE VE
ORMAN ĠL
MÜDÜRLÜĞÜ

1. Çevre koruması ve çevre kirliliği
ile ilgili ölçüm, tespit ve analizleri
yapmak, yaptırmak ve gerekli
önlemleri aldırmak.
2. Bitki ve hayvan varlığı ile doğal
zenginlikleri korumak ve geliştirmek.
(Milli Parklar, Tabiatı Koruma
Alanları, Av Yaban Hayatı ve sulak
alanları vb.)
3. Hava, su, toprak ve gürültü
kirliliğinin önlenmesi.
4. Sürdürülebilir kalkınma ilkesi
çerçevesinde, çevreye olumsuz etki
yapabilecek her tür faaliyetin
incelenmesi ve gerekli önlemlerin
alınması.
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xxx

x

xxxxxxxx

PAYDAġ ADI

ETKĠLENME GÜCÜ

HĠZMET ADI

ZAYIF

ORTA

GÜÇLÜ

xxx

x

xxxxxxxxx

5. İl genelini kapsayan 1/100.000
ölçekli Çevre Düzeni Planlarının
hazırlanması ve hazırlatılması.

ÇEVRE VE
ORMAN ĠL
MÜDÜRLÜĞÜ

6. Çevre Envanteri ve Çevre Durum
Raporlarının hazırlanması
7. Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü.
8. Orman içinde ve bitişiğinde
yaşayan köylülerin kalkındırılması.
9. Yer altı ve yer üstü su
kaynaklarının korunması.
10.Kent ormanlarını yaygınlaştırmak.
1.Kamu tarafından yapımı planlanmış
işlerin ihale ön hazırlığını ve ihalesini
yapmak, yaptırmak, inşa ettirmek,
ayrıca
hayırsever
inşaatlarına
danışmanlık yapmak,
2.İlimizdeki
Yapı
Denetim
Kuruluşlarının
faaliyetlerini
denetlemek
ve
ihtiyaçların
giderilmesini sağlamak
3. Bakanlıklarca, Belediye ve köylere
ayrılmış olan yardımların harcanması
hususunda takip ve koordinasyonu
sağlamak.

BAYINDIRLIK
4. Doğal afetlere karşı tedbirler
VE ĠSKÂN
MÜDÜRLÜĞÜ almak, hazırlık ve organizasyon
yapmak, ilgili teknik çalışmaları
yürütmek ve afet konutlarının kontrol
ve denetimini sağlamak,
5. Kamu, Tüzel ve Özel kişilere ait
yapılarda test ve deneyler yapmak
(Test Çekici, karot, beton mukavemet
ve zemin deneyleri vb.) İl genelindeki
yatırımcı
kuruluşlara
teknik
danışmanlık yapmak.
6. Bakanlıklarca, Belediye ve köylere
ayrılmış olan yardımların harcanması
hususunda takip ve koordinasyonu
sağlamak.
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x

xxxxxxxxx

PAYDAġ ADI

ETKĠLENME GÜCÜ

HĠZMET ADI

ZAYIF

ORTA

GÜÇLÜ

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

SĠVĠL
TOPLUM
ÖRGÜTLERĠ

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

xxx

xxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxx

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının
çalışmalarına mesleki katkı,
4. Sendika, dernek, kooperatif ve
vakıflar gibi kuruluşların hem kendi
konularında hem de kamuoyu
oluşturarak olumsuz karar ve
eylemlerin önüne geçmek.
1. Giresun İl Özel İdaresinin her
faaliyeti, yatırımları, çıktısı, vb. ile
ilgilenmek,
2.Sosyal
ilgilenmek,

yardımlar

yönüyle

3. Giresun İl Özel İdaresince İl
Müdürlüklerine ayrılan ödenekleri
gereksinimler
doğrultusunda
yönlendirmek,
ÇALIġANLAR

4. İlköğretim kurumlarının yapım,
onarım, kalorifer, kamulaştırma, araç,
gereç, taşıma, yakacak, vb. cari
gereksinimlerini belirlemek ve bu
doğrultuda planlama yaparak yatırım
programını hazırlamak,
5.Asli ve sürekli kamu hizmetleri,
6. Kamu hizmetlerinin ve yatırımlarının
projelendirilmesi, uygulanması, takibi ve
denetimini sağlamak.
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PAYDAġ ADI

ETKĠLENME GÜCÜ

HĠZMET ADI

ZAYIF

ÇĠFTÇĠLER

1.Teknik kişi ve kuruluşlarca önerilen
modern tarım tekniklerini kullanarak,
kendisinin ve ülkenin ihtiyaç
duyduğu bitkisel ve hayvansal
ürünleri
istenen
kalite
ve
standartlarda üretmek
2.Üretilen ürünlerin yurtiçinde ve
yurtdışında
kolaylıkla
pazarlanabilmesinde
gerekli
hassasiyeti göstermek
3. Doğanın korunmasına ve çevre
kirliliğine dikkatli olmak; gelecek
nesillere yaşanabilir bir ortam
bırakmak.

ORTA

GÜÇLÜ

xxxxx

xxxxxxxxx

xxx

xxxxxxxxx

4. Tarım arazilerini ve sulama suyunu
tekniğine uygun ve verimli bir şekilde
kullanımını sağlamak.

SOSYAL
HĠZMETLER
ĠL
MÜDÜRLÜĞÜ

5.Çiftçi
teşkilatlandırılma
çalışmalarına iştirak etmek ve
gerektiğinde yönetim organlarında
yer almak.
1. Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili
esasları, sosyal hizmetler politikası ve
hedeflerine uygun olarak tespit
etmek, çalışma plan ve programlarını
hazırlamak, uygulamak
2. Korunmaya, bakıma ve yardıma
muhtaç çocuk, özürlü ve yaşlıların
tespiti, bunların korunması, bakımı,
yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını
sağlamak üzere gerekli hizmetleri
yürütmek,
3. Çalışan ana ve babaların
çocuklarının bakımını ve korunmasını
sağlamak amacıyla gündüzlü veya
yatılı kuruluşlar kurmak ve işletmek.
4. Doğal afetler nedeniyle ortaya
çıkabilecek sorunların çözümüne
yönelik sosyal hizmetleri önceden
planlamak,
afetzedelerin
ivedi
gereksinimlerini karşılamaya ve afet
sonrası sorunlarını çözümlemeye
yönelik geçici veya sürekli hizmetleri
yerine getirmek,
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PAYDAġ ADI

HĠZMET ADI

ETKĠLENME GÜCÜ
ZAYIF

ORTA

GÜÇLÜ

1. İl genelinde aynı amaçlı kurulan
kooperatifler ve ortaklar arasında
dayanışma sağlayarak bitkisel ve
hayvansal
üretimde
verimliği
sağlamak.
2. Çiftçi haklarını korumaya yönelik
çalışmalarda bulunmak.
3. Ortakların her türlü girdi ihtiyaçlarını
(sertifikalı damızlık, fidan ve fide) temin
etmek.
4. Ortaklar tarafından üretilen
ürünlerin mamul ve yarı mamul hale
getirilebilmesi,
işlenebilmesi
ve
korunabilmesi için gerekli tesisleri
kurmak.

KOOPERATĠFLER

5. Ortakların ve orman köylülerinin;
tarım, hayvancılık ve ormancılık
konularındaki
üretim
tekniklerini
geliştirmek, makineleşmeyi sağlamak,
kurulu tesisleri işletmek ve pazarlama
faaliyetlerinde bulunmak
6. Tarım Bakanlığı, İl Özel İdare
Müdürlüğü ve diğer kuruluşlardan
alacağı teknik ve mali desteği ortaklarına
kullandırmak, ortakların gelir seviyesini
artırıcı
projelerin
uygulamaya
konmasında öncülük etmek, yerel
katılımı sağlamak.
7. Sigorta hizmetlerinin yürütülmesinde
aracılık etmek.
8. Toprağın ve suyun kullanımı
hususunda toplulaştırma hizmetleri ve
sulama tesislerinin işletilmesini ve
bakımını sağlamak
9. Su ürünlerinde üretim, işleme,
depolama ve pazarlama konularında
ortaklara hizmet vermek.
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xxxxxxxx

xxx

PAYDAġ ADI

ETKĠLENME GÜCÜ

HĠZMET ADI

ZAYIF

GENÇLĠK VE
SPOR ĠL
MÜDÜRLÜĞÜ

ORTA

GÜÇLÜ

1.Gençliğin
boş
zamanını
değerlendirilmesine ilişkin hizmetleri
yürütmek, bilgi ve beceri kursları
düzenlemek,
gençlerin
kötü
alışkanlıklarından korunması için
gerekli tedbirleri almak,
2. Beden eğitimi, gençlik ve spor
faaliyetleri için gerekli olan gençlik
merkezleri, hotelleri, kamplar ile saha,
tesis ve malzemeleri yaptırmak, işletmek
ve bu tesisleri vatandaşın istifadesine
sunmak ve beden eğitimi ile spor
faaliyetlerine araç ve gereç sağlamak.
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xxx

xxxxxxxx

3.6. Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler Analizi (GZFT)
GÜÇLÜ YANLAR

ZAYIF YANLAR

İl yönetiminin (Vali) desteği

Dağınık ve imarsız yerleşim

Karar alma ve icra yetkisi

Meslek içi eğitim yetersizliği

Bütçesini kendisinin yapması ve kendi
Yavaş işleyen bürokrasi
meclisinin onaylaması
İl Özel İdaresinin idari yapısı

Tarım arazileri envanteri

Yeraltı zenginlikleri

Kaynak yetersizliği

Deneyimli personel

Çalışanların özlük haklarının yetersizliği

Sivil Toplum Örgütlerinin katılımcı oluşu

Ücret dengesizliği, aynı işi yapan kişilerin
farklı maaş alması

Giresun kalitesi fındığın fiyatının farklılığı,
Nitelikli personel eksikliği
tescilli olması
Deniz ve tatlı su mahsullerinin bol olması

Engebeli arazi yapısı

Kültür ve turizm değerleri açısından zengin
Altyapı eksikliği
oluşu
Turizm merkezi ilan edilen yaylalara sahip
olması (Bektaş, Kümbet, Yavuz Kemal
Yaylaları)

Konaklama tesisi yetersizliği

Tarımda ürün çeşitlendirilme imkânlarını
olması

Yer
altı
zenginliklerinin
değerlendirilememesi

Hayırsever yurttaşların katkıları

Karayolu dışında diğer ulaşım araçlarının
olmaması

Arıcılığın gelişmiş olması

Akarsulardan yeteri kadar yararlanılmaması

Taşımalı eğitimin başarısı

Turizm şirketlerinin az olması

Toprak, yaprak, su ve gıda analiz laboratuar
varlığı

Kırsal yerleşimin dağınıklığı

Organik tarım alanlarının genişliği

Kırsal ekonominin tek ürüne bağlı olması

Engellilere yönelik eğitim kurumlarının
varlığı (Bedensel, görme, işitme, zihinsel,
spastik)

Hayvancılığın
uzak)

İlin iki farklı coğrafi yapıya sahip olmasının
tarımsal açıdan getirdiği avantaj

Tarım alanlarının küçük ölçekte olması
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gerilemesi

(yem

yeterince

fabrikası

GÜÇLÜ YANLAR

ZAYIF YANLAR

Tabiat ve çevre güzelliği

İşsizliğin yüksek olması

Tarihi kentler birliğine üye olması

İlin dışarıya göç vermesi

Karadeniz‟in tek adasına sahip olması, tarihi
kalesi ve Zeytinlik Mahallesi.

Gençlere yönelik spor tesisleri altyapısı
eksikliği

Uluslar arası festival ve şenliklerin
organizasyonu (Kuşdili, Aksu, Altın Fındık Plansız politik yatırımlar
Film Festivali)
Kış turizmine yönelik Kümbet Koçkaya
Tesislerinin varlığı

Kültür varlıkları envanterinin olmaması

Limanın varlığı (Transit taşımacılığın
yapılabilmesi)
Zengin su kaynaklarına (maden suları ve
kaynak suları) sahip olması
Zengin orman kaynaklarına sahip olması
Terör ve anarşi ortamının olmaması
Eğitimli nüfusun yüksek olması
Hidroelektrik enerji üretim kapasitesinin
yüksek olması
Fındık Araştırma Enstitüsünün bulunması
(Dünyada tek)
Fiskobirlik Genel Müdürlüğünün Giresun‟da
kurulu olması
Giresun Üniversitesinin kurulmuş olması
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TEHDĠTLER

FIRSATLAR
İlin Teşvik Yasası kapsamında yer alması

Hizmet sektörüne yönelik destek olmaması

Deniz ulaşımı imkânı bulunan sahil kenti
olması

Tarım birliklerinin desteklenmemesi

Bölünmüş yol yatırımı

Atıl durumda olan tesis sayısının fazlalığı

Komşu ülkelerde ekonominin düzeliyor
olması

Miras hukukundan dolayı arazilerin
parçalanması

Doğal gazın gelecek olması

Giresun dışındaki dikim alanlarının artması

Alternatif turizme olan ilginin artması

Plansız iskân faaliyetleri

Fındığın nihai ürün olarak satılmasıyla daha
yüksek katma değer elde etme fırsatı

Plansız üretimin yapılıyor olması

Organik tarıma olan ilginin artması

Bürokrasinin fazla olması

Giresun‟un dünyada kardeş şehirlere sahip
olması

Deniz ve çevre kirliliği

Kamu hizmetlerine özellikle kırsal altyapı
hizmetlerine vatandaş katkısının artış eylimi
göstermesi

Deniz ve Çevre kirliliğine bağlı olarak balık
çeşidi ve miktarının azalma eğilimi
göstermesi

Bölgesel kalkınma araçlarının kuruluyor
olması

Ekonomik girdinin tek ürüne (fındık) bağlı
olması

Organize Sanayi Bölgesi kurulması ve alt
yapısının yapılması

Genç nüfus içerisinde kötü alışkanlıklarda
olan artış
Yatırım için
bulunmaması

yeterli

kamu

arazisinin

İlimizi iç Anadolu‟ya bağlayan yolların,
yeteri kadar alt yapısının yapılmamış olması
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3.7. Öneriler
ÖNERĠLER

SIRA NO
01

Köylünün (Kırsal kesimin) sosyal yaşam düzeyini arttırıcı tedbirlerin alınması.

02

Eğitim, sağlık, spor ve sosyal altyapı çalışmalarına ağırlık verilmelisi.

03

Su kirliliğinin çözümlenmesi.

04

Öncelikli yatırımlar belirlenerek ve bütçe ile ilişkilendirilerek yatırım programı
yapılması.

05

Organik tarıma yer verilmesi.

06

Giresun ilinin Çevre Düzeni Planının yapılması.

07

Sözleşmeli personel sayısının artırılması.

08

Yatırım öncesi ilgili kuruluşun teknik elemanları ile birlikte bilimsel bir fizibilite
çalışması yapılması.

09

Projesi olmayan işlere ödenek verilmemesi, maliyeti çıkmış, projesi hazırlanmış işlere
ödenek ayrılması.

10

Sağlık ve eğitimde kalitenin arttırılması.

11

Kaçak yapılaşmaya göz yumulmaması.

12

Yeni yasa ile belirlenen görevleri çerçevesinde kilit personelin hizmet içi eğitimine
devam edilmesi. (DPT,GÜ…vb. gibi kurumlardan destek ve hizmet alınabilir.)

13

İl Özel İdaresinin bünyesinde bulunan kurumlarla koordinasyonu sağlaması, devamlı
diyaloglarda bulunarak kurumların ihtiyaç ve sorunlarını doğru tespit etmesi.

14

Fındığa ek tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi.

15

İlçe yerel meclislerinin kurulması.

16

İl Özel İdaresine Merkezi bütçeden daha fazla ödenek ayrılması.

17

Giresun‟a has olmak üzere hayırseverlerin yapacağı yatırımların yol, su, kanalizasyon,
tarımsal alanlar ile turizm alanındaki restorasyon ve onarımlara kaydırılması.

18

Yerel Yönetimlerle mutlaka işbirliğine gidilmesi.

19

Yerel istatistikî verileri toplayan yerel bilgi bankası kurulması, tüm birimler ağ ile
birbirine bağlantılı hale getirilmesi.

20

Kamu sağlık hizmetlerinde etkinlik açısından sağlık birimlerinin modern tıbbi cihaz ve
donanımla takviye edilmesi.

21

Kurumlarca projeler arası mevzuata aykırı aktarma teklifinde bulunulmaması.
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ÖNERĠLER

SIRA NO
22

Su ürünleri üretimine ağırlık verilmesi.

23

İl genelinde eğitim seviyesinin yükseltilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.

24

Sulama projelerinin tamamlanabilmesi için gerekli kaynağın sağlanması.

25

Mera çalışmaları tamamlanması.

26

Kütüphanelerin çağdaş teknolojiye kavuşturularak kitap arşivinin güncellenmesi.

27

Arıcılığın desteklenmesi.

28

Kurumun ve hizmetlerinin kamuoyuna medyadan da yararlanarak daha etkin
tanıtmalısı, hizmetlerini yürütürken Giresun Belediyesi, Sendika, Sanayi Odası, Ticaret
Odası gibi kurumlarla işbirliği ve koordine içinde çalışılması, görüşleri dikkate alması.

29

İl Özel İdaresinin hizmet birimlerinin araç gereç yönünden güçlendirilerek verimli
çalışmayı teşvik edici ortam oluşturulması.

30

Kontrol mekanizmasının daha sağlıklı çalışması için teknik personel sayısı, araç ve
donanımın artırılması.

31

Fiziki çalışma mekânlarının standardının yükseltilmesi.

32

İl Genel Meclis üyelerine stratejik planlamanın önemi, bağlayıcılığı, hizmetlerin bu
plandaki yol haritasına göre yürütüleceğinin Valinin de hazır bulunduğu toplantılarda
anlatılmalı, kaymakamların görüş ve önerileriyle, kendi hizmet alanlarında yürütülen
diğer kamu ve özel sektör yatırımlarının da dikkate alınmalıdır.

33

Milli Eğitim Müdürlüğüne bir önceki yılın minimum %20 oranında ödenek
ayrılmasında olduğu gibi diğer kurumlara da % ile ödenek ayrılması.

34

İl Genel Meclisinde, Özel İdarelerin hizmet alanlarıyla ilgili mesleklerin temsil
edilmesi.

35

Ülkemizde hayvancılık büyük bir ivme kaybetmiş olup, bu faaliyete yeni bir hız
kazandırmak için son yıllarda Bakanlığımızca uygulamaya konulan hayvancılık ve yem
bitkilerinin destekleme çalışmalarının artırılarak devam etmesi.

36

Endüstriyel çeşitlenme ve alternatif yatırım alanlarının belirlemesi.

37

Her yatırım etaplanması, projelerin yöreye, iklime göre yerel teşkilatlarda hazırlanması
ve uygulanması.

38

Saymanlık olarak; önceki yıllara ait gelirler ve ilave elde edilecek gelirler dikkate
alınarak gerçekleşebilecek miktarda hazırlık bütçesi yapıldığında İl Encümeni ve İl
Genel Meclisince Yönetmelikle belirlenecek makul bir oranı aşmayacak miktarda bütçe
yapılmasının sağlanması.

39

Eğitimde ve sağlıkta özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi.
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ÖNERĠLER

SIRA NO
40

Proje yönetimi ve stratejik yaklaşım ile performansa dayalı bütçe hazırlanması.

41

İnsan kaynakları yönetiminde liyakate dayalı bir kariyer sistemi uygulanması.

42

İlçe, belde ve köylere semt sahası yapılması.

43

Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması.

44

Köy yerleşik alanının dışındaki yerleşim yerlerine, hizmet götürme zorluğu nedeniyle,
yapılaşma izni verilmemesi.

45

Gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için sporun ve sosyal faaliyetlerin teşvik
edilmesi.

46

Giresun İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisinin her yönden daha güçlü hale getirilmesi.

47

Performans bütçe yapılması.

48

Tarihi kent dokularının korunarak ve geliştirilerek yaşatılması.

49

Kamu İhale Kanunu uygulaması gözden geçirilmesi, yerel idarelere istisnalar
getirilmesi.

50

Özel İdarenin iş ve işlemleri ile ilgili plan ve programlara uyulması.

51

Giresun İl Özel İdaresinin programına aldığı yatırımlardan önemli ve öncelikli
olanlarını hayata geçirebilmesi için karar organı olan İl Genel Meclisini yeterince
bilgilendirmesi.

52

Giresun İl Özel İdaresine bağlı birimlerin, hizmeti yapmaya değil, yaptırmaya ve
bunların kalitesini kontrol etmeye yönlenmesi.

53

Giresun İl Özel İdaresi‟nin gelirlerinin arttırılması.

54

Giresun İl Özel İdaresince politik değil, fizibilite çalışması, fayda maliyet analizi
yapılarak, teknik gerekler göz ardı edilmeden bütçe imkânlarına göre önceliği olan
yatırımlar yapılması. Köy yardımlarının acil ve verimli olacak yatırımlara verilmesi.

55

Teknik personel çalıştırarak kontrollük yapma yerine hizmet alımı şeklinde kontrollük
hizmeti yapılması.

56

Mevzuatın basitleştirilebilmesi ve yenilenmesi için, çalışma alanına giren tüm işlerde,
merkezi idareye hazır teklifler götürülmelidir.

57

Giresun İl Özel İdaresinin yatırım programında ve bütçesinde yer almayan Genel
İdareye ait yatırımlara Giresun İl Özel İdaresi bütçesinden harcama yaptırılmaması.
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ÖNERĠLER

SIRA NO

58

Tarımda kullanılan ve çevreye olumsuz etkileri bulunan ilaç ve gübre tüketiminin
kontrol altına alınabilmesi için zirai ilacın satışının reçeteye bağlanması, kimyevi
gübrenin ise toprak analiz raporlarına göre satışın yapılması ve bu konuda tarım
teşkilatının yetkili kılınması.

59

Giresun İl Özel İdaresi Personeline performansa dayalı, rekabeti sağlayan ücret
sisteminin getirilmesi.

60

Balıkçı barınakların yapılması ve standartlarının iyileştirilmesi

61

Tatlı su balıkçılığının teşvik edilmesi

62

Eğimi uygun derelerden elektrik enerjisi üretiminin araştırılması.

63

Çevre kirliliği ile etkin mücadele edilmesi.

64

Çiftçi eğitimine ağırlık verilmesi.

65

HES‟lerin bıraktığı can suyunun denetlenmesi

66

Coğrafi bilgi sisteminin kurulması
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T.C.
GĠRESUN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ
STRATEJĠK PLANI

T.C.

GĠRESUN
ĠL ÖZEL ĠDARESĠ

BÖLÜM - IV
 MĠSYON-VĠZYON
 Misyonumuz
 Vizyonumuz
 Ġlkelerimiz
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IV. MĠSYON-VĠZYON
4.1. Misyonumuz
Mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında öncelikli olanakları
belirlemek, bütçenin önemli kısımlarını bu çerçeve içersinde kanunlara uygun olarak tahsis
etmek tüm hizmetleri yaparken eşitli ve adaletli dağıtarak demokrasiyi güçlendirecek
kaliteli ve etkili bir şekilde halkın hizmetine sunmaktır
4.2. Vizyonumuz
Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki
farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan;
 Dinamik,
 Ġnsan Odaklı,
 Öngörülü,
 Ġhtiyaçlara duyarlı,
bir kuruluş olmaktır.
4.3. Ġlkelerimiz
“Karar alma ve uygulamada yurttaş katılımını ön planda tutan ve sorumluluk veren,
tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunan, faaliyetlerinin
sonuçlarından sorumluluk duyan, tüm yurttaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent
arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan bir anlayışla hizmet sunan ve hizmetlerin
ulaşabilirliğinin etkin olarak sağlayan bir kuruluş olarak 11 temel ilke belirlemiştir.
1- Giresun‟a yakışan örnek ve önder bir kuruluş olmak.
2- Katılımcılık ve aktif hemşehrilik
3- Şeffaflık
4- Hesap Verilebilinir
5- İş ve çalışma ahlakına sahip olma
6- Kalite bilincine sahip olma ve kalite duyarlılığı
7- Öncelikleri ve kaynakları dikkate alarak, hızlı, adaletli ve güvenilir hizmet sunmak.

8- Zamanındalık ve sürelere uyum
9- Hukuku ve kamu yararını daima ön planda tutmak
10- Verimlilik ve etkililik
11- İsrafları önlemek
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T.C.
GĠRESUN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ
STRATEJĠK PLANI

T.C.

GĠRESUN
ĠL ÖZEL ĠDARESĠ

BÖLÜM - V
 STRATEJĠK AMAÇLAR, HEDEFLER VE
FAALĠYETLER
 Eğitim
 Sosyal Hizmetler
 Sağlık
 Çevre ve Orman
 Tarım
 Kültür ve Turizm
 Spor
 Kırsal Kalkınma
 Yatırım
 Kamuda Ġyi YönetiĢim
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V. STRATEJĠK AMAÇLAR, HEDEFLER VE FAALĠYETLER
5.1. EĞĠTĠM:
Stratejik Amaç: İlimizin eğitimdeki temel amacı; düşünme, algılama ve problem çözme
yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip, Atatürk
ilke ve İnkılâplarına bağlı, demokratik değerleri benimsemiş, milli kültürü özümsemiş,
farklı kültürleri yorumlayabilen bilgi toplumu insanı yetiştirmektir. Bu yönde eğitimin
niteliği artırılacak ve eğitim hizmetlerine erişim yaygınlaştırılacaktır.
Sosyal, psikolojik ve zihinsel gelişimin erken yaşlarda şekillenmesi nedeniyle okul öncesi
eğitim yaygınlaştırılacak, okullaşma oranı yükseltilecektir.
İlköğretimin ilerleyen sınıflarından başlamak üzere, eğitimin her kademesinde etkin bir
yönlendirme sistemi geliştirilecektir.
Eğitimin kalitesinin artırılması için kalabalık sınıfların mevcudu 30‟a düşürülecek ve ikili
eğitim uygulaması azaltılacaktır.
Hedef: Fiziki alt yapı ihtiyacı giderilecektir.
Faaliyet: Anaokulu sayısında artış sağlanmasına öncelik verilmesinin yanı sıra MEB‟e
bağlı her kademe ve türdeki okul bünyesinde uygun alanlarda anasınıfları açılacaktır.
Hedef: Okul öncesi eğitim hizmetleri çeşitlendirilerek erişim artırılacaktır.
Faaliyet: Okul öncesi eğitim hizmetinden daha fazla kişinin faydalanabilmesi için ikili
eğitim uygulaması yaygınlaştırılacaktır. Kırsal alanlarda okul öncesi eğitim hizmetlerinin
sunumuna yönelik farklı stratejiler geliştirilecektir. Erişimin artırılabilmesi için gezici ve
yaz anaokulu gibi uygulamalarının yanı sıra yaygın eğitim imkânlarından faydalanılacaktır.
Hedef: Okul öncesi eğitim konusunda toplumsal farkındalık artırılacaktır.
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Faaliyet: Toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla eğitsel, görsel yayınlar yolu ile
televizyonun daha etkin kullanımı sağlanacaktır.

Sivil toplum kuruluşları ile ortak

kampanyalar gerçekleştirilecektir.
Hedef: Okullarda rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin gerektirdiği alt yapı
güçlendirilecektir.
Faaliyet: Okul bünyesinde rehberlik ve danışma hizmetlerinin sunumu iyileştirilecektir.
Bu amaçla okul binalarında gerekli düzenlemeler yapılarak ofislerin donanımı
sağlanacaktır.
Hedef: Tüm okullara bilgisayarların ve ekipmanların ulaştırılması sağlanacaktır.
Faaliyet: Kapasitesi yeterli olan ilköğretim ve ortaöğretim okullarında Bilgi Teknoloji
sınıfları kamu ve özel sektör kaynakları kullanılarak yaygınlaştırılacaktır. Kırsal kesimde
yer alan okullara ise bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin materyaller ulaştırılacaktır.
Hedef: Giresun İli eğitim kurumlarının 2010-2014 yılları arasında onarımlarını yapmak.
Faaliyet: Her yıl ortalama 30 okul / kurumun küçük onarımının yapılması
Faaliyet: Her yıl 10 ortalama okul / kurumun büyük onarımının yapılması
Hedef: Okulların donatım ihtiyacını gidermek
Faaliyet: Her yıl hizmete açılacak olan eğitim öğretim kurumlarının donatım ihtiyaçlarını
karşılanması.
Faaliyet: Her yıl en az 40 BT sınıfının yenilenmesi
Hedef: Okulların bilişim teknolojilerinden azami ölçüde faydalanması sağlanacaktır.
Hedef: Okul dışındaki boş alanların iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.
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Hedef: Eğitime % 100 Destek kampanyası çerçevesinde hayırseverlerin okul yapımına
katkısı teşvik edilecektir.
5.1.1.OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM
Stratejik Amaç: İlimizde okulöncesi eğitimini yaygınlaştırmak, bunun için altyapı, insan
kaynakları ve toplumsal çalışmalar yapmak.
Hedef: İlimizde okul öncesinde okullaşma oranı (4-5 yaş) %45 olup, 2014 yılının sonuna
kadar bu oran %65‟e yükseltilecektir.
Faaliyet: Şartları uygun olan ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda ana sınıfı
uygulaması yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet: Fiziki kapasitesi uygun olan ve yeterli çağ nüfusuna sahip ilköğretim okulları
bünyesinde anasınıfı açılacaktır.
Faaliyet: Şu anda eğitim veren ana okul ve ana sınıflarına giden öğrencilerden veli katkısı
sağlayamayan aileler için alan çalışması yaparak velilere bu konuda destek sağlanacaktır.
Hedef: Alt yapısı uygun acil ihtiyacı olan yerleşim birimlerinde Ana Okulu yapımı ve
donatımı sağlanacaktır.
Faaliyet: 2010 yılından itibaren; Merkez, Bulancak, Espiye, Tirebolu, Görele ilçelerine en
az bir bağımsız anaokulunun yatırım planına alınarak yapılması.
Faaliyet: Merkez İlçede TOKİ tarafından yapılmakta olan uygulamalı anaokulunun 2010
yılı sonuna kadar tamamlanması.

Faaliyet: Yağlıdere ilçesi 100 öğrencilik anaokulu inşaatının tammalanması.

Faaliyet: 2010-2014 eğitim-öğretim yılları içerisinde açılacak olan ilköğretim okulları
bünyesinde en az birer ana sınıfı açılacaktır.
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Hedef: Öğretmen, kadrosuz usta öğretici ve ücretli öğretmenlerin hizmet içi eğitim
verilecektir.
Hedef: İlimizde mevcut olan ve açılacak olan ana okul ve sınıflarının ihtiyacı olan eğitim
materyalleri temin edilecektir.
5.1.2. ĠLKÖĞRETĠM
Stratejik Amaç: İlköğretimin nicelik ve nitelik sorunlarını ortadan kaldırmak için; alt
yapı, insan kaynakları, rehberlik ve hizmet içi eğitim alanlarında gerekli çalışmalar
yapmak.
Mevcut Durum: 2008-2009 eğitim-öğretim yılı itibariyle ilimizde İlköğretime giden
öğrenci sayısı 51672 olup okullaşma oranı bürüt %95.5, net %90.9‟dur.
Hedef: Okullaşma oranının artırılması.
Faaliyet: İlköğretim çağında olup maddi imkânsızlıkları bulunan öğrencilere destek
sağlanacaktır.
Faaliyet: Zorunlu eğitimin gereği ve önemi konusunda anne-baba ve velilere yönelik
bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.
Hedef: İkili eğitim sistemini İlimizde uygulayan 12 okul sayısını, 2014 yılının sonuna
kadar 4‟e düşürmek.
Faaliyet: İl merkezi ve ilçelerde uygulanmakta olan ikili öğretimden normal öğretime
geçilecektir.
Faaliyet: ilköğretim okulları arasında öğrenci dağılımı dengeli hale getirilecek.
Faaliyet: Bina derslik ihtiyaçları giderilen okulların öğretmen ve diğer personel ihtiyacı ile
donatımları karşılanacaktır.
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Hedef: Taşımalı İlköğretim yeniden planlanarak gidilen yolun km ortalaması düşürülecek,
ayrıca YİBO ve PİO larda boş kontenjan bırakılmayacaktır.
Faaliyet: İl ve ilçelerde bulunan YİBO ve PİO ların etkinlikleri artırılacak.
Faaliyet: İlköğretimlerde veli, anne ve babalara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme
çalışmaları yapılacaktır.
Hedef: İlimizdeki tüm ilköğretim kurumlarımızda Toplam Kalite Yönetimi ve Planlı Okul
Gelişimi anlayışı yerleştirilecek.
Faaliyet: Toplam Kalite Yönetimi ve Planlı Okul Gelişiminin sağlanabilmesi için
bilgilendirme seminerleri yapılacak, pilot okullar belirlenerek bu okullarda yapılacak
çalışmalar diğer okullarda da uygulanacaktır.
Hedef: İlköğretimde nitelik açısından iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet: Okul içi ve dışı öğrenme faaliyetlerini içine alan çalışmalar yapılacak
bilgilendirme seminerleri yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet: Okulların eğitim materyalleri yönünde zenginleştirilmesi ve etkin kullanımı için
çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet: İlimizdeki tüm ilköğretim okullarında bilgisayar sınıfı uygulanmasına
geçilecektir.
Faaliyet: Ortaöğretime yönelik rehberlik ve yönlendirme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet: Özel eğitime muhtaç çocukların durumlarına uygun eğitim ortamları
oluşturulacaktır.
Faaliyet: İl-İlçe-Köy kardeş okullar ve kardeş kuruluşlar arasında işbirliği ve
koordinasyon sağlanarak kardeş okul projesi yaygınlaştırılacak ve kardeş kurum
uygulaması hayata geçirilecektir.
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Hedef: İlköğretimde normal öğretime geçilmesi için Merkez İlçeye 5 İlköğretim Okulu
(3-2011; 2-2014), Bulancak ilçesine 2 İlköğretim Okulu (2011) ve Espiye ilçesine 1
İlköğretim Okulu (2012) yapımının yatırım planına alınarak yapılması.
Hedef: İlimizde 2010-2014 Yıllarında İlköğretimde şu yatırımlar yapılacaktır.

Faaliyet:
1- Bulancak ilçesindeki 24 derslik Kesmetaş İlköğretim Okulu‟nun yapımı
2- 32 derslik Merkez Gedikkaya İlköğretim Okulu‟nun yapımı
3- Giresun ilçesi Merkez Gemilerçekeği mevkiinde ilköğretim okulu 24 derslikli yapımı
4- Dereli ilçesi Yıldız İlköğretim Okuluna 8 derslikli yapımı
5- Espiye ilçesi Hasan Ali YÜCEL PİO 24 derslikli yapımı
6- Şebinkarahisar ilçesi YİBO spor salonu yapımı
7- Eynesil ilçesi Merkez ilköğretim okulu ek 8 derslik yapımı
8- Yağlıdere Sınır İlköğretim Okulu Öğrenci Yurdu yapımı
9- Espiye ilçesi Cibril İlköğretim Okulu çevre düzenlemesinin yapımı
10- Merkez 23 Nisan İlköğretim Okulu 24 derslik yapımı
11- Piraziz ilçesi Maden İlköğretim Okulu 8 derslik yapımı
12- Yağlıdere Akköy İlköğretim Okulu 2 derslik yapımı
13- Görele ilçesi Öğrenci Yurdu (200 yataklı) yapımı
14- Görele ilçesi Mimar Sinan İlköğretim Okulu 20 derslik yapımı
15- Bulancak ilçesi Pazarsuyu ek 12 derslik ve Güzelyalı 32 derslik yapımı
16- Merkez Şehit Ümit KILIÇ YİBO spor salonu yapımı
17- Espiye Süleyman DEMİREL İlköğretim Okulu ek 4 derslik yapımı
18- Çanakçı Merkez İlköğretim Okulu ek 8 derslik yapımı
19- Çanakçı ilçesi Öğrenci Yurdu (100 yataklı) yapımı
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20- Tirebolu Sakarya İlköğretim Okulunun 16 derslik inşaatının devlet-vatandaş
işbirliği ile yapılması.
21- Tirebolu Kovanpınar, Fatih Sultan Mehmet, Aşağı boynuyoğun ve Çeğel İlköğretim
okullarının çevre düzenlemesinin yapılması.
22- Ören İlköğretim Okulu 3 derslik ek bina yapımı.
23- Doğankent Süttaşı İlköğretim Okulunun yapımı.
24- Çatak İlköğretim Okulunun 2.kısım inşaatının tamamlanması.

Faaliyet: 2010 yılında Merkez ilçe ilköğretim okullarının ortak kullanılabileceği bir Spor
Salonu yatırım programına alınması ve yapılması.
Hedef: 2010-2014 yıllarında merkez ilçede 3 İlköğretim Okulu için uygun arsanın
bulunması ve kamulaştırılması.
5.1.3. ORTAÖĞRETĠM
Stratejik Amaç: Ortaöğretimin nicelik ve nitelik sorunlarını ortadan kaldırmak için; alt
yapı, insan kaynakları, rehberlik ve hizmet içi eğitim alanlarında gerekli çalışmalar
yapmak.
Hedef: İl genelinde ortaöğretimdeki %79.3 olan okullaşma oranı 2014 yılı sonu itibariyle
%90‟a çıkarılacaktır.
Faaliyet: Maddi imkânları olmayan öğrencilere eğitim-öğretim desteği sağlanacaktır.
Faaliyet: Öncelikle İlköğretim 8. sınıflardan başlamak üzere ortaöğretime yönelik
rehberlik ve yönlendirme çalışmaları yapılacaktır.
Hedef: Ortaöğretimde 4 olan ikili öğretime 2014 yılı itibariyle 1‟e indirmek.
Faaliyet: Ortaöğretim kurumlarının alt yapı ihtiyaçları karşılanacaktır.

-59-

Faaliyet: Ortaöğretimde öğretmen ve destek personel ihtiyacı karşılanacaktır.
Faaliyet: Ortaöğretimde okullar arası öğrenci dağılımı dengeli hale getirilecektir.
Hedef: Ortaöğretimde nitelik açısından iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet: Okul içi ve dışı öğrenme faaliyetlerini içine alan çalışmalar yapılacak
bilgilendirme semineri yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet: Okulların eğitim materyalleri yönünde zenginleştirilmesi ve etkin kullanımı için
çalışmalar yapılacaktır.
Hedef: İlimizdeki tüm ortaöğretim kurumlarımızda Toplam Kalite Yönetimi ve Planlı
Okul Gelişimi anlayışı yerleştirilecek.
Faaliyet: Toplam Kalite Yönetimi ve Planlı Okul Gelişiminin sağlanabilmesi için
bilgilendirme seminerleri yapılacak, pilot okullar belirlenerek bu okullarda yapılacak
çalışmalar diğer okullarda da uygulanacaktır.
Hedef: İlimizde ortaöğretim kurumlarımızda yüksek öğretime, mesleğe, iş hayatına
hazırlamada yönlendirme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet: Genel lise-mesleki ve teknik ortaöğretime giden öğrencilere yönelik yüksek
öğretim programları ve mesleklerle ilgili olarak bilgilendirme seminerleri yapılacaktır.

Faaliyet:

ÖSS

sınavlarına

hazırlık

ve

ÖSS

tercihlerinde

rehberlik

hizmetleri

yürütülecektir.
Hedef: İlimizde 2010-2014 yılları arasında Ortaöğretimde şu yatırımlar yapılacaktır.

Faaliyet:
1- Görele İlçesine TOKİ tarafından yapılmakta olan 16 derslikli genel lise binasının
2010 yılında tamamlanarak Görele Anadolu Öğretmen Lisesi‟ne tahsis edilmesi.
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2- Merkez İlçede TOKİ tarafından yapılmakta olan 16 derslikli Kız Meslek Lisesi‟nin
2010 yılı sonuna kadar tamamlanması.
3- Espiye İlçesi‟nde TOKİ tarafından yapılmakta olan 16 derslikli genel lise binasının
2010 yılında tamamlanarak Anadolu Lisesi‟ne tahsis edilmesi.
4- Eynesil İlçesi‟nde 12 derslikli Anadolu Lisesi inşaatının 2010 yılında bitirilmesi ve
çevre düzenlenmesinin yapılması.
5- Yağlıdere Anadolu Lisesi‟ nin yapımı
6- Giresun Merkez Lisesi 24 derslikli yapımı
7- Keşap ilçesi ÇPL Atölyesi‟nin yapımı
8- Piraziz İsmail YÜCEL Tek. Ls. ve EML 200 kişilik Öğrenci Pansiyonu‟nun yapımı
9- Şebinkarahisar Lisesi ek 6 derslik yapımı
10- Tirebolu Kız Meslek Lisesi binasının yeniden yapılması

Faaliyet: Merkezde bulunan Güzel Sanatlar Lisesi‟nin fiziki yapısı yetersiz olduğundan
dolayı, Güzel Sanatlar Lisesi‟nin fiziki durumunun iyileştirilmesi veya başka boş binalara
okulun taşınması. (Terzicilik Meslek Lisesi …vb.)

Faaliyet: Eski Bulancak Lisesi binasının Anadolu Lisesi yapılması, mevcut Anadolu
Lisesi‟nin ise 200 kişilik yurt binası ile birlikte Fen Lisesi‟ne çevrilmesi.

Faaliyet: Espiye İlçesine ortaöğretim kız ve erkek öğrenci için pansiyon yapılması.

Faaliyet: Bulancak Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Pansiyon binalarının 2010 yılı

yatırım planına alınması.
Faaliyet: Tirebolu 200 yataklı Yüksek Öğretim yurt binasının yapılması.
Faaliyet: Alucra İlçesine Anadolu Lisesinin yapılması.
Faaliyet: Doğankent Lisesi‟nin Çok Programlı Lise‟ye dönüştürülmesi.
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Faaliyet: Öğrencisi olmasına rağmen müstakil binası bulunmayan;

1. Piraziz Anadolu Lisesi(2010),
2. Tirebolu Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi(2010),
3. Merkez Mimar Sinan Anadolu Lisesi(2010),
4. Merkez Bilim Sanat Merkezi(2010),
5. Şebinkarahisar Ticaret Meslek Lisesi(2011)
6. Güce Çok Programlı Lisesi(2011)
binalarının yatırım planına alınması.
Faaliyet: Öğrenci mevcudu fazla olup ek derslik ihtiyacı olan okullardan;
1. Merkez 125. Yıl Endüstri Meslek Lisesine 8 Ek Derslik ve Atölye(2010),
2. Şebinkarahisar Endüstri Meslek Lisesine 4 Ek Derslik ve Atölye Binası(2012),
3. Bulancak Ticaret Meslek Lisesine 8 Derslikli Ek Bina(2012) ve
4. Merkez Şehit İsa Yüksel İlköğretim Okulu‟na 16 Derslikli Ek Bina(2011)
5. Eynesil M.Y. İlköğretim Okulu ek 8 derslik ek bina yapımı.
inşaatlarının yatırım planına alınması.
Faaliyet: Spor salonu ihtiyacı bulunan;
1. Merkez 125. Yıl Endüstri Meslek Lisesine Spor Salonu(2010),
2. Merkez Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesine Spor Salonu(2010),
3. Tirebolu İmam-Hatip Lisesine Spor Salonu(2010)
4. Eynesil Çok Programlı Lisesine Spor Salonu yapım
inşaatlarının yatırım planına alınması.
Stratejik Amaç: Yetişkin ve yaygın eğitim hizmetlerini, meslek edinmek, mesleğinde
gelişmek, meslek değiştirmek isteyen herkese yaşam boyu eğitim imkânı sunacak şekilde
yapılandırmak için alt yapı, insan kaynakları, hizmet içi eğitim alanlarında gerekli
çalışmalar yapılacaktır.
Hedef: İlimizde Okur-Yazar oranı %100‟e çıkarılacaktır.
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Faaliyet: Halk Eğitim Merkezleri aracılığı ile Halk Eğitim Merkezleri il genelindeki
uygun okullarda okuma-yazma kursları açılacaktır.
Faaliyet: Merkez İlçeye yapılacak 16 derslik Halk Eğitim Merkezinin 2010 yılı sonuna
kadar tamamlanması
Hedef: Yaygın eğitim yolu ile kazanılan bilgi ve beceriler istihdama, kendi işini kurmaya,
gelir getirici beceri kazandırmaya, üretime dönüştürülmeye çalışılacak mikro kredi
verilecek ve sürekliliği sağlanacaktır.
Faaliyet: Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla uygun okul ve kurumlarda istihdama yönelik
kurslar açılacaktır
Hedef: İlimize özgü el sanatlarına aktive kazandırılarak istihdam alanı oluşturulacaktır.
Faaliyet: Alan taraması yapılarak kurslar açılacaktır.
Stratejik Amaç: Rekabet gücü yüksek bir ekonomi ve sürdürülebilir bir kalkınma için
eğitimin kalitesi yükseltilecek, eğitim ile istihdam arasındaki ilişki güçlendirilecek ve
istihdam edilebilirlik artırılacaktır.
Hedef: İşsizliğin azaltılması için istihdam odaklı ve istikrarlı büyüme ortamının
sağlanması temel hedeftir.
İnsan kaynaklarının, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanabilmesi ve
mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilerek istihdam imkânları artırılacaktır.

Avrupa

İstihdam Stratejisi ile uyumlu Giresun İli İstihdam Stratejisi hazırlanacaktır.
Hedef: Mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetleri geliştirilecektir.
Faaliyet: Mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetleri çerçevesinde il eylem planı
oluşturulacaktır. Rehberlik yönlendirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde sağlanabilmesi için
kurumlar arası iş birliği geliştirilerek bu konuda ihtiyaç duyulan personel yetiştirilecektir.
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Günümüzde ve gelecekte ihtiyaç duyulan meslekler belirlenecek, bu mesleklerde eğitim
verilmesi sağlanacaktır. Etkin bir işgücü piyasası analiz ve tahmin sisteminin oluşturularak
ihtiyaç duyulan mesleklerin tespiti ve kişilere, özellikle de gençlere, kadınlara ve uzun
süreli işsizlere bu mesleklere yönelik mesleki eğitim verilmesi sağlanacaktır.
Hedef: Çıraklık eğitimi geliştirilecektir.
Faaliyet: Çıraklık eğitim merkezlerindeki altyapı ve personel eksiklikleri giderilecektir.
Hedef: Mesleki ve teknik orta öğretim kurumları sanayi ile işbirliği içinde uygulamalı
eğitim yapmaları sağlanacaktır.
Faaliyet: Mesleki ve teknik orta öğretim okulu öğrencilerinin sanayide pratik ve staj
yapma imkânları geliştirtecektir. Mesleki ve teknik orta öğretim okulu organize sanayi
bölgeleri arasında etkin bir işbirliği İl İstihdam ve İl Mesleki Eğitim Kurulları
koordinesiyle sağlanacaktır.
Hedef: Girişimcilik eğitimi etkin ve yaygın olarak sağlanacaktır.
Faaliyet: Özellikle genç ve kadın işsizlerin, girişimciliğe yönelmeleri sağlanarak, kurmak
istedikleri iş alanında bu kişilere mesleki bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile
girişimcik eğitiminin verilmesi sağlanacaktır.
Hedef: İş deneyimi kazandırma programları geliştirilecektir.
Faaliyet: İşgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması amacıyla gençlerin ve kadınların
anlaşmalı iş yerlerinde geçici süreyle çalışmaları sağlanacaktır. Bu amaçla ilgili kuruluşlar,
işyerleri ile temasa geçilecektir.
5.2. SOSYAL HĠZMETLER:
Stratejik Amaç: Yoksulluk ve sosyal dışlanmaya maruz veya bu risk altında olan birey ve
grupların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımları artırılacak ve yaşam kalitelerinin
yükseltilerek toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin sağlanacaktır.
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Sosyal koruma ağı; sosyo-ekonomik ve kültürel tüm alanlar dikkate alınarak, ilin tümünü
kapsayan, etkin, ilin şartlarını göz önünde bulunduran, dezavantajlı grupları topluma
entegre eden, toplumun her kesimine sorumluluk vererek sosyal dışlanma ve yoksulluk
riskini en aza indiren bir yapıya kavuşturulacaktır.
Hedef: Özürlüler ve yoksul ailelerin çocukları için, başta temel eğitim olmak üzere eğitime
erişimlerini kolaylaştıracak ulaşım, giyim ve beslenme gibi imkânlar artırılacaktır.
Faaliyet: Özürlüler ve yoksul ailelerin özellikle kız çocukları için başta temel eğitim
olmak üzere eğitime erişimlerini kolaylaştıracak projelerin yanı sıra ulaşım, giyim ve
beslenme gibi imkânlar artırılacaktır. Bu imkânların sağlanmasında sivil toplum ve özel
sektör kuruluşlarından da destek alınması bu konudaki sosyal sorumluluk bilincinin
gelişmesi sağlayacaktır.
Hedef: Özürlülere yönelik okul öncesi rehberlik ve danışmanlık hizmetleri geliştirilecektir.
Faaliyet: Özürlülerin okula başlamadan önce eğitim alması gereken yer konusunda
rehberlik ve danışmanlık hizmetleri geliştirilecektir. Rehberlik ve danışmanlık hizmetinin
sonucunda özürlü çocuk genel eğitim sisteminde yer alabilecek durumda ise
kaynaştırılacak, eğer bu mümkün değilse özel eğitim kurumlarına yönlendirilecektir.
Hedef: Tarımda çeşitli nedenlerle ortaya çıkan vasıfsız ve yoksul insanların işsizlik riskini
azaltmak için gerekli tedbirler alınacaktır.
Faaliyet: Yöresel imkân ve ihtiyaçları göz önünde bulunduran eğitim programları
geliştirilecektir. Kırsal alanda tarım dışı sektörlerde istihdamı kolaylaştıracak mesleki
eğitim yaygınlaştırılacaktır.
Hedef: Sosyal dışlanmanın ve bu bağlamda yoksulluğun yoğun olduğu dezavantajlı
gruplara yönelik, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi amacıyla gelir getirici projeler
hazırlanacaktır.
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Faaliyet: Kırsal kalkınma çerçevesinde geleneksel zanaat ve el sanatlarının geliştirilmesi,
yöresel ürün ve hizmetlerin sunum, satış ve pazarlaması gibi gelir getirici projeler yoksul
kesimlere öncelik verilerek desteklenecek ve yürütülecektir.
Hedef: Göç sonucu sosyal dışlanmaya maruz kalan nüfusun istihdam edilebilirliğinin
artırılması yoluyla toplumla bütünleşmesi sağlanacaktır.
Faaliyet: Köyden kente göç edip kente adaptasyonda zorluk çeken kesim için mevcut Halk
Eğitim Merkezlerinin rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içine alacak şekilde nitelik
ve sayıları artırılacaktır. Sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin köyden kente göç
edenlere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerine destek verilecek ve katkı sağlanacaktır.
Hedef: Çocuk kreşleri ve yaşlı bakım evlerinin sayısı artırılacaktır.
Faaliyet: Köyden kente göç eden hane halklarında özellikle kadınların işgücüne katılımını
artırmak için evde bakmak durumunda olduğu çocuk ve yaşlılara yönelik olarak çocuk
kreşleri ve yaşlı bakım evleri yapılacaktır.
Faaliyet: Açılacak olan kreşlere eğitim ve mevzuata yönelik destek sağlanması.
Hedef: Kadına yönelik şiddet konularında duyarlılık ve bilgilendirme faaliyetleri
artırılacaktır.
Faaliyet: Kadına yönelik şiddetin türleri, kadın ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri,
mücadele yolları ve mekanizmaları hakkında yazılı ve görsel yerel Medya‟da bilgilendirme
ve bilinçlendirme faaliyetleri hazırlanacak, seminerler düzenlenecektir.
Hedef: Korumaya muhtaç çocukların bilgisinin alınması ile koruma altına alınması
arasındaki zamanın kısaltılması.
Faaliyet: İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce yürütülen özürlü evde bakım hizmetlerinin
yerinde incelenmesi sırasında bölgede bulunan özürlü ve korumaya muhtaç bireylerinde
tespit edilmesi
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Hedef: Ekonomik yoksunluk nedeniyle çocuklarının bakımını üstlenemeyip korunma
kararı aldıran ailelere yönelik gelir getirici ve istihdam sağlayıcı projeler hazırlanacak ve
uygulamalar yapılacaktır.
Faaliyet: Ailelerin gelir düzeyini artırıcı projelere mikro krediler verilecek ve ayni-nakdi
yardım hizmetlerinin geliştirilmesi yoluyla çocukların aile ortamında kalmaları ve kurum
hizmetlerinin daha rahat işlemesi sağlanacaktır. Ayrıca bu konuda SHÇEK ile İŞKUR ile
iş birliği yapılacaktır.
Hedef: Korunmaya muhtaç çocuklar için alternatif bakım modelleri geliştirilecek,
kurumsal bakım hizmeti gerektiren durumlarda iyileştirici tedbirler alınacaktır.
Faaliyet: Korunmaya muhtaç çocuklar için öncelikle aile yanında bakım modeli
geliştirilecektir.

Hedef:

Korunmaya

muhtaç

çocuklara

verilen

hizmetlerin

mekânsal

nitelikleri

iyileştirilecektir.
Faaliyet: Korunmaya muhtaç çocuklara verilen hizmetlerin mekânları çocukların
gelişimine ve sosyal uyumuna katkıda bulunacak şekilde tasarlanacaktır.
Hedef: Özürlüler için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecektir.
Faaliyet: Mevcut sosyal ve fiziki çevre şartlarının özürlülere uygunluğunun tespiti
yapılarak, ihtiyaçlar belirlenecektir. Tespitler doğrultusunda iyileştirici çalışmalar
yürütülecektir.
Stratejik Amaç: Sosyal hizmet kapsamına giren tüm bireylere gerekli ve kalıcı hizmet
vermek için il profili çıkartılacaktır.
Hedef: Sosyal Hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri arasında
gerekli koordine sağlanarak il envanteri oluşturulacak ve gerçek ihtiyaç sahipleri
belirlenecektir.
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Faaliyet: İl ve ilçelerdeki sosyal hizmet sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarının
müracaatçı bilgileri aylık dönemlerle birleştirilecektir.

Hedef:

İlimizde

çocuk

ve

gençlik

evleri

oluşturulması

ile

ilgili

çalışmalar

hızlandırılacaktır.
Hedef: Sivil toplum örgütlerinin sosyal hizmetlere katılımları arttırılacaktır.
Hedef: Toplum korunma altındaki çocuklara karşı daha duyarlı hale getirilecek ve
koruyucu aile sayısı arttırılacaktır.
Hedef: Toplumda korunma altındaki çocukların eğitim ve öğretimine karşı duyulan ilgi
sevgi ve yardım arttırılacaktır.
Hedef: Özürlü bireylere karşılaştıkları zorlukları azaltmak ve özürlülere daha iyi hizmet
vermek için sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumuna bağlı kadın rehabilitasyon merkezi
kurulacaktır.
Hedef: Mevcut sosyal hizmet alanındaki verimlilik ve etkinlik arttırılacak, alt yapı
eksikliği giderilecek ve fiziki yapı iyileştirilecektir.
Hedef: İlimizdeki yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici ve rehabilite edici çalışmalar
yapılacak ve bu kapsamda güçsüzler evi kurulacaktır.
Hedef: İlimizdeki yaşlılara, engelli ve özürlülerin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını
kolaylaştırıcı tedbirler alınacaktır.
Hedef: İl Merkezinde Sosyal Hizmetler Bürosu‟nun kurulması ve eleman, araç-gereç
ihtiyaçlarının karşılanması
Hedef: Özürlü kadın, 18 yaş altı çocuk ve yaşlılara yönelik, Koruma Bakım
Rehabilitasyon Merkezi ile Sosyal Rehabilitasyon merkezinin kurulması.
Hedef: Yaşlılara yönelik huzurevinin yapılması.
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Hedef: Özel huzurevlerinin yapılmasının teşvik edilmesi.
Hedef: Mevcut Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ait kuruluşlara sosyal ve sportif tesislerin
yapılması.
Hedef: Yaşlılara evde bakım için mobil ekip kurulması.
Hedef: Yaşlı hizmet mekânının kurulması.
Faaliyet: Oluşturulacak mobil ekip ile yaşlı hizmet mekânına ulaşmayanlara evlerde
hizmet verilmesi.
5.3. SAĞLIK:
Stratejik Amaç: Sağlık politikasının temel amacı, vatandaşların ekonomik ve sosyal
hayata sağlıklı bireyler olarak katılımını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmeye
katkıda bulunmaktır.
Söz konusu amaca ulaşmak için öncelikle koruyucu ve halk sağlığı hizmetlerinin
etkinleştirilerek yaygınlaştırılacak, sağlık hizmetleri, eşitlik ve hakkaniyet ilkesiyle, hasta
haklarına saygılı, erişilebilir, etkin ve kaliteli bir yapıya kavuşturulacaktır.
Halkın beklentilerine çağdaş düzeyde cevap verebilecek “Toplam Kalite Yönetimi”
anlayışı içinde temel sağlık hizmetleri verilecektir.
Hedef: İlimizde 2010 yılında Aile Hekimliğine geçilmesi
Hedef: “0” yaş grubundaki bebeklerin tam aşılanma düzeyleri % 95‟e çıkartılacaktır.
Hedef: 0-14 yaş grubundaki çocukların tamamı aşılanacak ve bu konuda halk eğitimleri
düzenlenecektir.
Hedef: İlk ve orta öğretim kurumlarında öğrenim görenlere sağlıklı beslenme eğitimi
verilecek ve risk grubunda görülen öğrenciler sağlık kuruluşlarında takip edilecektir.
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Faaliyet: Beslenmeye dayalı sorunların gittikçe artması ve birçok kronik hastalığa zemin
oluşturması nedeniyle sosyo-ekonomik düzeyi düşük bölgeler başta olmak üzere liselerde
ve ilköğretim okullarında sağlıklı beslenme konusunda uzman kişilerce bilgilendirme
eğitimi yapılacaktır. Ayrıca, yapılacak tarama sonucunda zayıflık ve obezite saptananlar
sağlık kuruluşlarında takip edilecektir.
Hedef: İlimizde “ Beslenme, Sağlık ve Besin Tüketimi Araştırması” yapılacaktır.
Faaliyet: Beslenmeyle ilgili sağlık problemlerinin çözümü için geliştirilecek plan ve
programlara veri sağlayan beslenme haritası çıkarılacaktır.
Hedef: . Halkın iyotlu tuz tüketimi konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet: Guatr hastalığının azaltılması amacıyla iyotlu tuzun kullanılmasını teşvik etmek
için kitle iletişim araçları vasıtasıyla halkın bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler
yürütülecektir.
Hedef: İlimizde her bir gebe izleme oranının Bakanlık hedeflerinin üzerinde tutulması.
Hedef: İlimizde her bir bebeğin izlem oranının Bakanlık hedeflerinin üzerinde tutulması.

Hedef:

04-12 ay arası bebeklere ücretsiz demir preparatı dağıtımı %80‟den %95‟e

çıkartılacaktır.
Faaliyet: Bütün bebeklerin demir preparatı kullanması sağlanması.
Hedef: İlimizde yeni doğan bebeklerin topuk kanı ile taraması hedefinin %100‟lerde
gerçekleştirilmesi.
Hedef: İlimizde tüm gebelerin ücretsiz ya da reçete edilmek suretiyle demir desteğinin
%85‟lerden %95‟lere çıkarılması.
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Hedef: 15 gün – 11 ay arası bebeklerde kemik sağlığının korunması ve raşitizmin
önlenmesi amacıyla tüm bebeklere ücretsiz d-vit dağıtım oranı %89‟den %96‟ya
çıkartılacaktır.
Hedef: Yaşam tarzına bağlı olan kronik hastalıklardan korunma sağlanacak ve tedbirler
alınacaktır.
Faaliyet: Sigara ve alkol içilmemesi, spor yapılması, sağlıklı beslenme konularında
eğitimler düzenlenecek ve broşürler bastırılacaktır.
Hedef: Acil Sağlık Hizmetleri geliştirilecektir.
Faaliyet: Acil durumlara yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için mevcut 112 Acil
Yardım hizmeti yaygınlaştırılacaktır. Sistemin ileri haberleşme ve bilişim teknolojileri ile
donatılması sağlanacaktır.
Hedef: Toplumun ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesine yönelik faaliyetlere ağırlık
verilecektir.
Faaliyet: Ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesi amacıyla içme sularında flor
konsantrasyonunun düşük olduğu tespit edilen şebekelerde gerekli tedbirler alınacaktır. İlk
ve orta öğretim kurumlarında öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda eğitimler verilecek,
ağız ve diş sağlığı taraması yapılacak ve sorunlu olduğu tespit edilen öğrenciler sağlık
kuruluşlarında takip edilecektir. Ayrıca, kitle iletişim araçları vasıtasıyla halkın ağız ve diş
sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
Hedef: Ağız ve diş sağlığı hizmetleri geliştirilecek çocuklarda çürüksüz diş oranı en az
seviyeye indirilecektir.
Hedef: Sağlık personelinin il çapında dengeli bir şekilde dağılımı sağlanacaktır.
Hedef: Yüksek riskli gebelere ve yeni doğanlara yönelik programlar artırılacaktır.
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Faaliyet: Bebek ölümlerinin azaltılması amacıyla her doğum için sağlık ve güvenlik
koşullarının sağlanması, doğumlarda eğitimli kişilerin bulunması, yüksek riskli gebeye ve
yeni doğana ilişkin uygun bakım ve sevk ilkeleri belirlenecektir. Uygulamaların kalitesinin
artırılması ve hastanelerde standart hale gelebilmesi için personelin hizmet içi eğitimi
sağlanacaktır.
Hedef: Bebek ölüm hızını binde 7.8‟den binde 5‟e düşürmek, anne ölüm hızını ise
yüzbinde 15‟in altında tutmak.
Hedef: 15-49 yaş etkili yöntem kullanan aile planlaması oranı %39‟dan % 45‟e çıkarmak
için eğitim, donanım, malzeme ve personel temin edilecektir.
Hedef: İlimizde bebek tespit oran % 86.8 olup, %100‟lere çıkarmak.
Hedef: İlimizde gebe tespit oranını % 100‟lerde tutmak.
Hedef: İlimizde gebe izleme sıklığının 4‟lerin üzerinde tutmak.
Hedef: İlimizde loğusa izleme sıklığının 2‟lerin üzerinde tutmak.
Hedef: İlimiz sınırları içerisindeki bütün gebe kadınların hastanede doğum yapmasının
sağlanması.
Faaliyet: Sosyal güvencesi olmayan veya ulaşım sıkıntısı çekilen gebe kadınların tespit
edilmesi ve doğum öncesi merkezde konaklamasının sağlanması ve doğumun merkez
hastanede gerçekleştirilmesi.
Faaliyet: Özellikle kış dönemlerinde yolları kapalı ve ulaşılması zor noktalardaki gebe
kadınlara veya hastalara ulaşımın sağlanması ve ilk müdahalenin yapılması için Kar
Ambulansının alınması.
Hedef: İlimizde yeni doğan bebeklerde neonatal tetanozu elimine edilecektir.
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Hedef: 0-14 yaş grubunda kızamık hastalığı elimine edilecek ve kızamık aşısı oranı %95
düzeyinde tutulacak.
Faaliyet: Soğuk zincirin bozulmaması ve aşıların hedef kitleye ulaştırılabilmesi için soğuk
hava deposuna sahip araç temin edilmesi.
Hedef: Organ bağışına özendirmek ve bu konu ile ilgili çalışmaları yürütmek.
Hedef: Genetik hastalıkların erken tanısı ve tedavisi ile bunlardan oluşacak hastalıkların
azaltılması sağlanacaktır
Faaliyet: Kalıtsal metabolik hastalıkların önlenmesi amacıyla yapılan tüm doğumlarda
bebeklerin fenilketonuri ve hipotiroidi hastalıklarına karşı taranması için “Yeni Doğan
Tarama Programı” sürdürülecektir. Toplumun akraba evlilikleri ve riskleri konusunda
bilinçlendirilmesi sağlanacak, birinci ve ikinci basamak hizmetlerin genetik rehberlik,
danışmanlık ve tanı kapsamında geliştirilmesi ve bu doğrultuda sağlık personelinin hizmet
içi eğitimlerinin artırılması sağlanacaktır. Ayrıca Hemoglobinapati Kontrol Programı
sürdürülecektir.
Hedef: Bebek beslenmesinde anne sütü özendirilecektir

Faaliyet: Bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirilmeye başlanması için halkın
bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Doğum hizmeti veren hastanelerde ve
birinci basamak sağlık kuruluşlarında anneleri emzirmeye yönlendirici uygulamaların
yerleştirilmesi için personel eğitimi artırılacaktır. Ayrıca, demir yetersizliği anemisinin
önlenmesi hususundaki çalışmalar yapılacaktır.
Hedef: Çocuklara yönelik koruyucu sağlık programları geliştirilecektir.
Faaliyet: “Genel Bağışıklama Programı”, “İshalli Hastalıkların Kontrolü Programı”, “Akut
Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Kontrolü Programı”, “Kızamık Eliminasyon Programı”
sürdürülecektir. Kızamık difteri, tetanos, tüberküloz, Hepatit B, ve polio gibi hastalıkların

-73-

önlenebilmesi

için

aşılama

çalışmaları

yürütülecektir.

Halkın

aşı

konusunda

bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
Hedef: Cinsel sağlık-üreme sağlığına ilişkin çalışmalar sürdürülecektir.
Faaliyet: Cinsel Sağlık-Üreme Sağlığı Programı kapsamında hizmet sunumu, il
genelindeki sağlık kuruluşlarına yaygınlaştırılacaktır.
Hedef: Yaşlı sağlığı hizmetleri ile evde bakım ve gezici sağlık hizmetleri geliştirilecektir.
Faaliyet: Sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği sınırlı olan bölgelerde yaşayanların sağlık
hizmetlerinden yararlanması amacıyla gezici sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması için
gerekli alt yapı ve insan kaynağı artırılacak ve personel eğitilecektir. Yaşlıların beslenme
ve sağlık durumlarının iyileştirilmesi amacıyla evde bakıma yönelik sağlık hizmetleri
sosyo-ekonomik düzeyi düşük bölgelerde öncelikli olarak başlatılacaktır. Huzurevi ve
Yaşlı Bakım Evlerinde kalan ve sağlık kuruluşlarına müracaat eden yaşlıların sağlık
durumlarının iyileştirilmesi amacıyla halka ve sağlık personeline yönelik eğitim aktiviteleri
düzenlenecektir.
Hedef: Hasta hakları konusunda toplumun bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet: Toplum, hasta hakları konusunda kitle iletişim araçları ve okullarda sağlanacak
eğitimler ile bilinçlendirilecektir. Sağlık hizmeti sunanların hasta haklarına ilişkin hizmet
içi eğitim almaları sağlanacaktır.
Hedef: Sağlık kuruluşlarında hasta memnuniyetini esas alan yapının geliştirilmesi
sağlanacaktır.
Faaliyet: Sağlık kuruluşlarının, sundukları hizmetlerin niteliği ve hasta memnuniyetini
esas alan bir perspektif ile değerlendirilmelerini sağlayacak iç ve dış denetim sistemlerinin
oluşturulmasına yönelik idari ve yasal düzenlemeler yapılacaktır.
Hedef: Tek çağrı sistemine geçmeye yönelik çalışmaların başlatılması.
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Hedef: 112 acil sağlık istasyonlarında kullanılan ambulansların modernize edilmesi.
Hedef: ilimizde sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için sağlık kurumlarının
fiziki altyapı, donanım ihtiyaçları optimum düzeyde karşılanacaktır.
Hedef: İlimizde mevcut sağlık kuruluşlarına ait binaların bakım ve onarımı yapılacaktır.
Hedef: İlimizde Mücavir alan dışında yapılan klorlama sayısı 4389 olup yıllık %25 artış
sağlanacaktır.
Hedef: İlimizde mücavir alan dışında yapılan analizlerde uygun su numunesi oranı %70
olup %85‟e çıkartılacaktır.
Hedef: Portör muayenesine tabi çalışanların sayısı tam olarak tespit edilerek kayıt altına
alınacaktır. Portör muayeneleri yapılacaktır.
Hedef: İlimiz genelinde mesken taraması yapılacak, mesken kontrol oranı %96‟dan %98‟e
çıkartılacaktır. Çöp-gübrelik ve helâlardan uygun olmayanların oranı %3‟e düşürülecektir.
Hedef: Grup suları başta olmak üzere, su kirliliğinde süreklilik arz eden köylerimize su altı
yapı tesisatlarının iyileştirilmesi ve bu yerlere otomatik klorlama cihazının temin edilmesi.
Hedef: “Altın Bebek Dostu İl” unvanını almış olan İlimizde; anne sütünün önemini,
bebeklerin sadece 6 ay anne sütü almasını, 2 yaşına kadar da ek gıdalarla beraber anne sütü
alımının sağlanması ile ilgili projenin devamının sağlanması.
Faaliyet: Yeni doğan bebeği olan annelere battaniye, badi gibi İl Sağlık Müdürlüğümüzce
anne sütünü teşvik edici hediyelerin verilmesi.
Hedef: İlimizde 2010-2014 Yıllarında Sağlık ile ilgili şu yatırımlar yapılacaktır.

Faaliyet:
1. İl Merkezindeki 1 nolu Sağlık Ocağının yerine 20 ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi Hizmet Binasının yapılması.
-75-

2. Bulancak İlçesindeki 1 nolu Sağlık Ocağının yerine Aile Sağlığı Merkezi ve
Toplum Sağlığı Merkezinin yapılması.
3. Espiye İlçesine 2 adet Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezinin
yapılması.
4. İl Merkezine 112 Başhekimliği ve Komuta Kontrol Merkezi hizmet binasının
yapılması.
5. İl Merkezine 2 adet Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezinin
yapılması.
6. Tirebolu İlçesine 1 adet Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezinin
yapılması.
7. Eynesil 1 nolu Sağlık Ocağının, ilçede hastane olmadığı için 24 saat hizmet
verecek şekilde revize edilmesi ve bu doğrultuda gerekli cihaz ve teçhizatların alınması.
Hedef: İlimizde 2010-2014 Yıllarında Sağlık Ocakları ve Sağlık Evleri ile ilgili şu onarımbakımlar yapılacaktır.

Faaliyet:
1. Espiye Şehit Er Barış Ayaz Sağlık Ocağı‟nın onarım işi
2. Tirebolu Işıklı Sağlık Evi‟nin onarım işi
3. Bulancak İnece Sağlık Evi‟nin taş duvar inşaatı
4. Sarvan Sağlık Evi‟nin onarım işi
5. Espiye Demircili Sağlık Ocağı‟nın onarım işi
6. Ülper Sağlık Evi‟nin onarım işi
7. Tirebolu Merkez Sağlık Ocağı‟nın onarım işi
8. Espiye Çalkaya Sağlık Evi‟nin onarım işi
9. Tirebolu 2 nolu Sağlık Ocağı‟nın onarım işi
5.4. ÇEVRE VE ORMAN:
Stratejik Amaç: İnsan sağlığını, doğal kaynakları ve estetik değerleri korumak suretiyle
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda yüksek bir çevresel koruma düzeyine
erişilmesi; kentlerin temiz, güvenli ve yaşam kalitesi yüksek yerler haline getirilmesini
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sağlamak için artan nüfus, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeye paralel olarak
farklılaşan kentsel ve kırsal alanda alt yapı ihtiyacının giderilmesi temel amaçtır.
Hedef: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün idari ve denetim kapasitesi güçlendirilecektir.
Faaliyet: Çevre konusundaki ulusal mevzuatın ve AB ile uyumlaştırılan mevzuatın etkin
olarak uygulanabilmesi amacıyla İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün idari ve denetim
kapasitesi desteklendirilecektir.
Hedef: Çevresel Bilgiye Erişim Projesinin öngördüğü alt yapı desteklenecektir.
Faaliyet: AB Çevresel Bilgiye Erişim Projesi sonucunda ortaya çıkan çevresel verilere
ilişkin yetki ve sorumluluk paylaşımı konusunda kurumlar arası mutabakat sağlanmasını
müteakip ilgili kurumların teklifiyle gerekli altyapı desteklenecektir.
Hedef: Hane halkının bilinçlendirilmesine yönelik eğitim çalışması yapılacaktır.
Faaliyet: Katı atıkların kaynakta ayrıştırılarak, tekrar kullanım değeri olanların ekonomiye
kazandırılması ve katı atık miktarının azaltılması sonucu düzenli depolama tesislerinin ilk
yatırım ve işletme maliyetlerinin düşürülecektir.
Hedef: Belediyelerin katı atık bertaraf tesislerini gerektiğinde mahalli idare birlikleri
marifetiyle gerçekleştirmesi desteklenecektir.
Faaliyet: Katı atık bertaraf tesislerinin yapımında coğrafi ve ekonomik şartlar gözetilerek
maliyetlerin düşürülmesi, ölçek ekonomilerinden yararlanılması ve katı atık yönetiminde
etkinliğin sağlanması amacıyla 5355 sayılı Kanunla getirilen birlik modeli hayata
geçirilecek ve il özel idaresi olarak bu birliğe üye olunacaktır.
Hedef: İlin ekolojik dengesinin korunması, havada, suda, toprakta kirlilik ve bozulmaları
önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
Hedef: İlimizdeki mevcut ormanların devamlılığı sağlanacak, erozyonun önlenmesi için
gerekli tedbirler alınacak ve meralar ıslah edilecektir.
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Faaliyet: Yılda 1500 hektar mera ıslahı, 2500 hektar erozyon kontrolü ve 300 hektar saha
ağaçlandırılması yapılacaktır.
Hedef: İlimiz orman köylülerinin kalkınması sağlanacaktır.
Hedef: Halkımızın istifade edebileceği mesire yerlerinin planlamasının yapılarak, uygun
görülen yerlere yapılması.
Faaliyet: Her ilçeye bir mesire alanının yapılması.
Faaliyet: İn Oluğu mesire yeri yapımı
Faaliyet: Böğürtlen düzü mesire yeri yapımı.
Faaliyet: Dokuzgöz mesire yeri çevre düzenlemesinin yapılması.
Faaliyet: Görele İnişdibi Çift Çeşme mesire yeri yapımı.
Faaliyet: Görele Haşdağı tepesi mesire yeri yapımı.
Faaliyet: Gürgen tepe mesire alanı çevre düzenlemesi.
Faaliyet: Çanakçı Kuşdili şenlik alanın düzenlenmesi.
Faaliyet: Harşit vadisinde mesire alanı yapılması
Faaliyet: Ören beldesi Karayalak (kömürlük) tepesinin mesire alanı ve çevre
düzenlemesinin yapılması.
Faaliyet: Doğankent Kayabaşı yaylasına mesire alanı yapılması
Faaliyet: Yapılacak olan ve mevcut olan mesire alanlarının alt yapılarının tamamlanması.
Faaliyet: Kargın Vadisi mesire alanı altyapı çalışmasının tamamlanması
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Hedef: İlimizdeki doğal ve yaban hayat korunacak ve geliştirilecektir.
Hedef: İlimizde atıksu arıtma tesisi kurulması için gerekli çalışmalar yapmak ve
desteklemek.
Hedef: Tarım-çevre ilişkisine yönelik faaliyetler uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet: Tarımsal faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine
yönelik, su kontrolü, gübre yönetimi, besin maddesi yönetimi, organik tarım, su ve toprak
kalitesinin izlenmesi başta olmak üzere çevre programları yürütülecektir.
Hedef: Orman içi biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatının korunması amacıyla, milli park ve
benzeri korunan alanların geliştirilmesi ve genişletilmesi çalışmaları hızlandırılacaktır.
Faaliyet: Milli park ve benzeri sahalar gibi biyolojik çeşitliliği hedefleyen korunan alanlar
geliştirilecek ve genişletilecektir.
Hedef: Ormanlarımızdaki doğal ve yapay etkilerin tamamen ortadan kaldırılması.
Faaliyet: Ormanlarda zararlı böcek ve hastalıklarla mücadele amacıyla, biyolojik ve
mekanik mücadele yöntemlerine öncelik verilecektir.
Hedef: İlimizde mevcut olan orman köylerinin durumunun incelenerek yeni projelerin
hazırlanması ve bu projelerin desteklenmesi.
Faaliyet: Orman köylerine ait envanter çıkarılması.
Hedef: Nesli tehlike altında olan türlerin tespit edilmesi, yaban hayatın doğaya yeniden
kazandırılması ve doğaya yerleştirilmesi.
Faaliyet: Nesli tehlike altında olan türlere ait envanter hazırlanması
Hedef: Biyolojik çeşitliğe ait ilimizde envanter hazırlamak ve kamuoyu ile paylaşmak.
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5.5. TARIM:
Stratejik Amaç: Gıda güvencesinin sağlanması çerçevesinde, artan nüfusun dengeli ve
yeterli beslenmesi, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir, örgütlü ve rekabet
gücü yüksek bir tarımsal yapı oluşturulacak ve doğal kaynakların etkin kullanılması ve
geliştirilmesi sağlanacaktır.
Hedef: Üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi ve istikrarının sağlanması, üretime ilişkin
piyasa oluşumlarını bozmayan politika araçlarıyla üretim artışının gerçekleştirilmesi,
toprak ve su kaynaklarının nicelik ve nitelik olarak korunması, tarımsal yapıdaki
dönüşümün ortaya çıkarttığı istihdam sorununun ve göç baskısının azaltılması amacıyla
tarım dışı faaliyetler ağırlıklı kırsal kalkınma politikaları uygulanacaktır.

Hedef:

Toprakların,

tahliller

sonucunda

tespit

edilecek

kabiliyetlerine

uygun

kullanılmayışı sonucunda ortaya çıkan düşük verimlerin önüne geçilebilmesi amacıyla
mevcut toprak tahlil laboratuarlarından çiftçilerimizin daha fazla yararlanmalarını
sağlamak üzere kamuoyunu bilinçlendirmesi sağlanacaktır.
Hedef: Hayvancılık sektöründe arzulanan verim düzeyine ulaşılabilmesi için mevcut
genlere dayalı kapasitenin suni ve tabii tohumlama uygulamaları ile geliştirilmesi, bu
konuda bakım, besleme şartlarının iyileştirilmesi ve çeşitli girdi fiyatları ile ürün fiyatları
arasındaki dengenin korunması sağlanacaktır. Bu bağlamda, İlimiz genelinde sığırların
suni tohumlama metoduyla tohumlanması hedeflenmektedir.
Hedef: Gıda denetim sisteminin AB‟ye uyumuna ve insan kaynaklarının hizmet içi
eğitimine yönelik projeler uygulanacaktır.
Hedef: Hayvan sağlığına yönelik çalışmalar hızlandırılacaktır.

Faaliyet:

Hayvan

hastalıkları

ve

özellikle

hayvanlardan

insanlara

bulaşabilen

hastalıklarının eradikasyonu ve hayvan sağlığı koşullarının iyileştirilmesi amacıyla başta
AB Mali İşbirliği kapsamında sağlanan hibeler kullanılarak gerekli idari ve teknik kapasite
geliştirilecektir.
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Hedef: Su ürünleri koruma ve kontrol hizmetlerine yönelik çalışmalara devam edilmesi.
Faaliyet: Su ürünleri koruma ve kontrol hizmetlerinin AB müktesebatına uyumu amacıyla
gerekli idari ve teknik kapasite artırılacaktır.
Hedef: Girdi kullanımında ve eğitim-yayım hizmetlerinde iyileştirme sağlanarak tarımsal
üretimde etkinlik artırılacaktır.
Faaliyet: Etkin girdi kullanımı, alternatif üretim metotlarının uygulanması ve pazarlama
konularında eğitim ve yayım hizmetlerine ağırlık verilecektir.
Hedef: Toprak tahlil laboratuarlarına başvurulmasından sağlanacak faydalara dair
kamuoyu bilgilendirilecektir.
Faaliyet: Tarım topraklarının, tahliller sonucunda tespit edilecek kabiliyetlerine uygun
kullanılması ile ortaya çıkacak yüksek verimlere ulaşılması yanında yanlış gübreleme
neticesinde yaşanan nitelik kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla mevcut toprak tahlil
laboratuarlarından çiftçilerimizin daha fazla yararlanmaları sağlanacaktır.
Stratejik Amaç: İlimizin tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirilecek, tarımsal
verimlilik ve gelir artırılarak tarım kesiminin standartları ve refah düzeyi yükseltilecektir.
Hedef: İldeki alternatif ürün yetiştiriciliği yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet: Uygun bölgelerde (Çamoluk, Alucra, Şebinkarahisar…vb) organik meyve ve
sebze üretimi teşvik edilecek, yöreye uygun çeşitleri içeren meyve fidanlıkları
oluşturulacaktır.
Faaliyet: Ahududu, kivi ve kiraz yetiştiriciliği geliştirilecektir.
Faaliyet: İlçelerdeki meyve ve sebze üretim potansiyeli değerlendirilecek ve pazara
yönelik üretim yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet: Kivi yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla, üreticilere destek sağlanacaktır.
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Hedef: Bölgesel ürün projeleri uygulanacaktır.
Faaliyet: Fındığın yanında ek gelir olarak ceviz, kivi, Ahududu, Arıcılık, Giresun kirazı
vb. Giresun ile özdeşleşecek ürünler yetiştirilecek ve pazarlanacaktır.
Hedef: Fındığın yanında ek gelir olarak seracılığın yaygınlaştırılması.
Hedef: İlde hayvancılık geliştirilecek ve hayvansal üretim artırılacaktır.
Faaliyet: Mera alanları uygun olan alanlarda küçükbaş hayvancılık, diğer alanlarda yem
bitkileri tarımı arttırılarak büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılacaktır.
Faaliyet: Suni tohumlama yaygınlaştırılarak süt üretiminin aylara yayılması ve yüksek
verimli ve kaliteli kültür ırklarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Faaliyet: Her köye veteriner hizmeti götürülmesi ve veteriner hizmetlerinde özel sektörün
canlandırılması sağlanacaktır.
Faaliyet: Yem bitkileri üretimi artırılacaktır.
Faaliyet: Tritikale ekim alanı yaygınlaştırılacaktır ve arttırılacaktır.
Hedef: Optimal kaynak kullanımı sağlanarak tarımsal verimlilik arttırılacaktır.
Faaliyet: Hayvansal üretimde yerli ırktan kültür ırkına geçiş sağlanacaktır
Faaliyet: Hayvancılıkta yem, bakım ve beslenme şartlarının iyileştirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet: Hayvancılıkta etkin pazarlama ve örgütlenme sistemi oluşturulacaktır.
Faaliyet: Bitkisel üretimde yöreye uygun sertifikalı tohumculuk ve ismine doğru fidan
kullanımı sağlanacaktır.
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Faaliyet: Sulanabilir alanların sulamaya açılması sağlanacak ve drenaj problemi olan
alanlar rehabilite edilecektir.

Faaliyet:

Tarıma

elverişli

kullanılmayan

arazilerin

değerlendirilecek,

arazinin

parçalanmaması için seminerler düzenlenecektir. Sözleşmeli üretim yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet: İl potansiyeli dikkate alınarak su kaynaklarının su üretiminde kullanılması
sağlanacaktır ve su ürünleri kooperatifi kurulması teşvik edilecektir.
Stratejik Amaç: İnsan sağlığına uygun üretim yapılacak. Gıda güvenliği ve gıda
güvencesi sağlanacaktır.
Hedef: Organik tarımın tanıtılması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Faaliyet: Son yıllarda artan organik taleplerine uygun ürün yetiştirilecektir.
Hedef: Gıda denetimleri arttırılacak yeterli ve sağlıklı gıda üretimi sağlanacaktır.
Faaliyet: İnsan sağlığının korunması için gerekli denetimler yapılacak ve tedbirler
alınacaktır.
Hedef: Kelkit vadisinde bulunan yabani melengiç ağaçlarına antepfıstığı aşılanacaktır.
Faaliyet: Şebinkarahisar yöresindeki mevcut melengiçlerin aşılama çalışmaları devam
edecektir.
Hedef: Fındık üretiminde verimlilik, kalite ve sağlıklı fındık üretimi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet: Fındık bahçelerinde toprak tahliline dayalı gübreleme yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet: Ekonomik ömrünü tamamlamış ve verimden düşmüş fındık bahçelerinin
yenilenmesi ile ilgili eğitim verilmesi ve teknik çalışmaların devam etmesi.
Faaliyet: 1000 hektarlık fındık bahçesinde organik tarım çalışmalarına devam edilecektir.
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Faaliyet: Hasat edilen zuruflu fındıkların ağ üstünde kurutulması sağlanarak afla toksin
oluşumu engellenecektir.
Hedef: Sahil kesimlerde fındık bahçelerinde bulunan kızılağaçlara sarılarak yetişen,
izabella üzümünün (kokulu) terbiye sistemleri üzerinde yetiştirilecek verim ve albenisi
yükseltilecek.
Hedef: Destekleme ödemelerinde karşılaşılan sorunları gidermek, ürün rekoltelerini doğru
tespit ederek uygun pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.
Hedef: Ahududu bahçesi tesis edecek ve şoklama ünitelerini yapacak kişilere destek
verilmesi.
Hedef: Bölgemizde üzümsü meyve bahçeleri kurmak ve ürünü işlemek isteyen üreticilere
ayni, nakdi ve teknik destek verilmesi.
Hedef: Kivi ve bodur anaçlı meyve bahçelerinde elde edilen ürünlerin uygun zamanda
pazara inmesini sağlamak için soğuk hava tesislerinin kurulması sağlanacaktır.
Faaliyet: Tirebolu ve 7 İlçenin kivi stoklarını koruyacak olan 1000 m2‟lik bir soğuk hava
deposunun yapılması
Hedef: Mera, yaylak ve kışlaklar ıslah edilerek 1 dekardan elde edilen ortalama ot verimi
arttırılacaktır.
Hedef: Hirbit mısır çeşitleriyle silajın yaygınlaştırılarak sütün maliyeti düşürülecektir.
Hedef: Çiftçilerin gelirinin artmasını sağlamak amacıyla organik tarım alanları
artırılacaktır.
Hedef: Bölgemizdeki üreticilere destek sağlanacaktır.
Faaliyet: Kapama ceviz bahçesi tesislerine destek sağlamak.
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Faaliyet: Tirebolu Yılgın mevkiinde bulunan ham kiraz fidanlığının bakım ve yol
onarımının yapılması.
Faaliyet: Kapama bahçe kurmaya elverişli potansiyel alanlarda kapama bodur elma
bahçesi, kiraz bahçesi tesis edilmesine destek sağlamak.
Hedef: Üreticilerin birim alanında daha fazla ürün ve gelir elde edebilmesini sağlamak
amacıyla kaliteli ve sertifikalı patates ile hububat tohum kullanmasının teşvik edilmesi.
Hedef: Hayvan hastalıkları ile program dahilinde mücadele edilmesi.
5.6. KÜLTÜR VE TURĠZM:
Stratejik Amaç: Turizm sektöründe, küreselleşmenin ortaya koyduğu dinamikleri
barındıran ile daha çok turist gelmesinin yanı sıra hizmet kalitesini artırmaya çalışan,
pazarlama kanallarını çeşitlendirerek üst gelir gruplarını hedef alan, doğal sermayeyi
koruyan ve sürdürülebilir kılan, ilimiz turizminin karşılaştırmalı rekabet üstünlüğüne
uygun turizm çeşitlerini ön plana çıkaran bir yapı oluşturulacaktır.
Hedef: Alt yapı ve üst yapı yatırımları fiziksel planlara uygun olarak gerçekleştirilecektir.
Faaliyet: Yatırıma açılması uygun görülen alanlarda öncelikle fiziksel planlama
çalışmalarının tamamlanması ve yatırımların bu planlara uygun olarak gerçekleştirilmesi
sağlanacaktır.
Hedef: Kültür ve Turizm Gelişim Bölgelerinde katı ve sıvı atıkların arındırılması ve uygun
alıcı ortama aktarılması sağlanacaktır.
Faaliyet: Katı ve sıvı atıkların arındırılması ve uygun alıcı ortama aktarılmasında arıtma
normlarının gerçekçi düzeyde ve tüm alt yapıların makul sürelerde gereksinmelere yanıt
verecek ölçüde tutulması sağlanacaktır
Hedef: Turizmde tanıtım için yeni bir yapılanmaya gidilecektir.
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Faaliyet: Tanıtım stratejilerinin belirlenmesi, uygulamanın izlenmesi, denetimi ve
finansmanına turizm işletmelerinin de katılımını sağlayacak yeni bir yapılanma
oluşturulacaktır.
Hedef: Talepteki değişim sürekli izlenerek, değişen koşullara uygun tanıtım faaliyetleri
yürütülecektir.
Faaliyet: Pazar çeşitlendirilerek, tanıtma etkinliklerine yön verilirken, belirginlik kazanan
“klasik”, “yeni” ve “potansiyel” pazarlara kaynak ayrılması gerekmektedir. Pazarlama
ağını oluşturan ticari firmaların serbest piyasa koşulları içinde birleşerek veya işbirliği
yaparak güçlenmeleri teşvik edilecektir.
Stratejik Amaç: İlimizde mevcut tarihi, kültürel ve tabiat varlıklarının bakım, onarım ve
tanıtımları yapılarak turizme kazandırılacaktır.

Hedef:

Tarihi

eserlerin

onarımını

ve

çevre

düzenlemesi

yapılarak

turizme

kazandırılacaktır.
Faaliyet: Gün ışığına çıkmayan tarihi eserlerin tespit edilmesi ve eserlerin gün ışığına
çıkarılması.
Faaliyet: İlimizdeki köprü ve çeşmelerin onarılması
Faaliyet: Müze önündeki alanın park ve çocuk bahçesi olarak tanzim edilmesi.
Faaliyet: Giresun adasının proje ve restorasyonunun yapılması, ışıklandırılması, ulaşım ve
alt yapı çalışmalarının tamamlanması.
Faaliyet: Paşa konağı çevre düzeni yapımı.
Faaliyet: Şadi Kilisesinin bakım, onarım ve çevre düzenin yapılması.
Faaliyet: Çanakçı Karınca kalesinin çevre düzenin yapılması.
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Faaliyet: Çanakçı Kaledibi kalesinin çevre düzenin yapılması.
Faaliyet: Yeşilpınar maden mevkiindeki kilisenin restorasyon çalışmalarının yapılması.
Faaliyet: Eynesil kalesinin ışıklandırılması.
Faaliyet: Doğankent Andon Kalesi‟nin restorasyon çalışmalarının yapılması.
Faaliyet: Alucra Arda Köyü mağarası ve Fevzi Çakmak Köyü Tepesi delik obruğunun
turizme kazandırılması çalışmalarına ağırlık verilmesi.
Faaliyet: Tirebolu kalesinin ve tarihi evlerin restorasyon çalışmalarının yapılması.
Hedef: Yaylalarımızda gerekli alt yapı ve imar düzenlemeleri yapılarak turizme
kazandırılacaktır.
Faaliyet: Bektaş Yaylasının kadastro ve hali hazır haritası yapılacaktır.
Faaliyet: Gölyanı Obasının temizletilmesi ve alt yapısı yapılacaktır.
Hedef: Doğal tabiat varlıklarının çevre düzenlemeleri yapılarak turizme kazandırılacaktır.
Faaliyet: Sis dağı Ağal mevkii piknik alanı yapımı ve mevcut yolunun iyileştirilmesi.
Faaliyet: Sis dağı Çayırobası mevkisi ile Bakır alanı mevkisinin alt yapı eksikliğinin
giderilmesi ve turizme kazandırılması ile ilgili çalışmaların yapılması.
Faaliyet: Eynesil-Ören-Belen istikametinden sis dağına kadar olan yolun iyileştirilmesi ve
asfaltlanması.
Hedef: Doğal kent ormanları yapılarak turizme kazandırılacaktır.
Faaliyet: Espiye kent orman yolu yapımı ve çevre düzenlemesi.
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Faaliyet: Karadoğa yaylasına suni gölet yapımı.
Hedef: İlimizde mevcut tarihi, kültürel ve tabiat varlıklarının afiş-broşür, belgesel yayın,
tablo, fotoğraf sergisi ve fuar gibi etkinliklerle yurt içi ve yurt dışında tanıtımları
yapılacaktır.
Faaliyet: Aksu şenliklerinin ve Uluslar arası Altın Fındık Festivalinin yurt içi ve yurt dışı
tanıtımları yapılacaktır.

Faaliyet:

Giresun tanıtım broşürü bastırılması. (İngilizce, Almanca, Fransızca ve

Arapça…vb.)
Faaliyet: Ulusal ve yerel basın ve medya kuruluşlarına Giresun belgesel programı
hazırlatılacaktır.
Faaliyet: Her yıl ülkemizin çeşitli illerinde ve yabancı ülkelerde düzenlenen kültür ve
turizm fuarlarına katılarak ilimizin tanıtımı yapılacaktır.
Hedef: İlimizde otantik mekânlar oluşturularak turizme kazandırılacaktır.
Faaliyet: Giresun evleri aslına uygun olarak düzenlenecek yöresel müzik ve yemekler
yöresel kıyafetlerle sunulacaktır.
Hedef: İlimizde konaklama tesislerinin standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar
yapılacaktır.
Faaliyet: İlde beş yıldızlı otel yapılması için arsa temin edilecek ve ilimize 5 yıldızlı otel
kazandırılacaktır.
Faaliyet: Konaklama tesislerinin nitelik ve niceliklerinin yükseltilmesi için turizme
yönelik kurs verilmesi sağlanacaktır.
Hedef: Turizmin tüm yıla yaymak için kış, yayla, kongre turizmine hizmet edilecek
nitelikli konaklama yeme-içme, dinlenme, eğlenme tesislerinin yaptırılması sağlanacaktır.
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Faaliyet: Turizm merkezi ilan edilen mekânların konumuna göre kayak sporu, rafting, çim
kayağı…vb. gibi alternatifler desteklenecek ve turizme kazandırılacaktır.
Hedef: İlin doğal, tarihi ve kültürel değerler envanteri hazırlanacaktır.
Faaliyet: Söz konusu envanter analiz edilecek ve sunduğu fırsatlar ölçülerek öncelik
sıralaması yapılacaktır. Doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin korunması, geliştirilmesi ve
bu değerlerden ekonomik fayda yaratılacaktır.
Hedef: Yereldeki tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin tanıtımını sağlayan yerel sivil
toplum kuruluşları ve mahalli idareler desteklenecektir.
Faaliyet: Tanıtımın ve işletmeciliğin uluslararası standartlarda yapılmasını sağlayacak
gerekli paydaşlara gerekli teknik destek sağlanacaktır.
Stratejik Amaç: El sanatları, hediyelik eşya üretilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Hedef: Turistik hediyelik eşya üretimi yapılması için çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet: Bakır işçiliği desteklenecek ve kurslar düzenlenecektir.
Hedef: Kaybolmaya yüz tutmuş olan dokuma sanatının turizme kazandırılması için
yerleşim yerlerinde eğitici kursların açılması sağlanacaktır.
Faaliyet: Giresun‟da kazancılar yokuşu veya çevresinde bakır dövme ve işleme kursları
açılması sağlanacaktır.
Hedef: İlimizdeki mevcut kültür ve sanat eserleri sergilenecektir.
Faaliyet: Çok amaçlı Kültür Merkezi yapılacaktır.
Hedef: İl merkezinde ve ilçelerde tarihi konaklar imkânlar ölçüsünde restore edilecektir.
Hedef: İlimizdeki kiliseler tespit edilerek restorasyonlar yapılacaktır.
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Hedef: Yerli ve yabancı turistlerin gittikleri tabiat ve doğal güzelliklerin, yaylaların, tarihi
mekânların yol bağlantılarının asfaltlanması.
Hedef: Şairler ve yazarlar için yarışma ve festivaller düzenlenmesi için çalışmalar
yapılacaktır.
Hedef: İlimizdeki tarihi su değirmenleri, çeşmeler, köy odaları, el sanatları ürünleri tespit
edilerek envanteri çıkartılacaktır.
Hedef: Yöresel mani, masal, ninni, efsane, halk oyunu, çocuk oyunu, giyim-kuşam,
yemek, halk mimarisi vb. derlemeler yapılarak arşivlenmesi sağlanacaktır.
Hedef: İlimizde tüm halkımızın istifade edebileceği kütüphanelerin fiziki yapıları
iyileştirilecektir.
Faaliyet: İlimizdeki mevcut olan 15 adet kütüphane sayısı 17 âdete yükseltilecektir.
Hedef: İl Özel İdaresi bünyesinde KUDEB‟in (Koruma Uygulama Denetim Bürosu)
kurulması ve ilimizin kültür envanterinin oluşturulması.
Hedef: İlimizde turizme yönelik restorasyon ve sağlıklaştırma çalışmalarının yapılması.
Faaliyet: Kalenin restorasyon çalışmalarının yapılması.
Faaliyet: Zeynitlik mahallesinin sokak sağlıklaştırma ve cephe giydirmesinin yapılması.
Hedef: Enformasyon ve hizmet biriminin sahilde yerini alması çalışmalarının yapılması

Faaliyet: Enformasyon eserlerinin sergilenmesi.
Faaliyet: Sahilde Giresun‟un tanıtımına yönelik tanıtım stantatlarının kurulması
Hedef: İlimizin tanıtımı için bütün turizm fuarlarına katılınması.
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Faaliyet: Tanıtım malzemelerinin güncellenmesi
Faaliyet: Yurtdışı fuarlara katılınması.
Hedef: Seyahat acenteleri ile işbirliği yapılarak turların Giresun‟da kalmasını sağlamak.
Faaliyet: Sahillerde tur otobüslerinin kalabileceği araç park yerlerinin yapılması.
Hedef: İlimize yönelik turizmi artırıcı çalışmaların yapılması.
Faaliyet: Sahilde kumsal alanların turizm amaçlı değerlendirilmesi
Faaliyet: Balıkçı barınaklarının ve limanın yat turizm açısından değerlendirilmesi ve
iyileştirilmesi.
Faaliyet: Yamaç paraşütü ile ilgili çalışmaların yapılması ve yaygınlaştırılması.
Faaliyet: İl sınırları içerisindeki doğal ve kültürel yerleri gösterir yön levhalarının
yapılması.
Faaliyet: İl sınırları içerisindeki bütün mağaraların tespit edilmesi, turizm amaçlı
kullanılması ve ulaşılabilirliğinin sağlanması.
Hedef: Turizm alanındaki çalışmaların bölgesel olarak yapılması.
Hedef: Amatör faaliyet gösteren Kültür ve Sanat Derneklerinin (Tiyatro, resim, müzik,
heykelcilik, fotoğraf… vb) desteklenmesi.
Hedef: Gedikkaya yürüyüş yolunun yapılarak ışıklandırılması.

5.7. SPOR:
Stratejik Amaç: İlimizde halkın yetenekleri doğrultusunda sportif etkinliklere
katılabilmeleri için fiziki ortamlar hazırlanarak halkın hizmetine sunulması sağlanacaktır.
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Hedef: Sportif faaliyetlerin aksamadan yapılabilmeleri için spor tesisi yapılacaktır.
Faaliyet: Bulancak Gençlik merkezi yapımı.
Hedef: İlimiz halkının sportif etkinliklere katılımını sağlamak için merkez ilçeye, ilçelere,
beldelere ve köylere semt sahaları yapılacaktır.
Faaliyet: Uygun görülen yerlere semt sahası yapılacaktır.
Faaliyet: Onarıma ihtiyaç duyulan mevcut semt sahalarının onarımı yapılacaktır.
Hedef: İlçelerde soyunma odalı, tel örgülü ve tribünlü sahalar yapılacaktır.
Faaliyet: Espiye, Güce, Yağlıdere, Piraziz, Doğankent ilçelerine futbol sahası yapılacaktır.
Faaliyet: Uygun görülen sahaların çimlendirilmesi yapılacaktır.
Hedef: İlimizde kış sporlarının fiziki altyapısı oluşturulacaktır.
Faaliyet: Sis dağı kış sporları merkezi yapımı.
Hedef: İlimizde mevcut olan 8 adet spor salonuna ilaveten, nüfus yoğunluğu dikkate
alınarak ilçelere de yapılacak olan spor salonlarında gençlerin faaliyet göstermeleri
sağlanacaktır.
Hedef: Mevcut spor tesislerinin bakım ve onarım işleri yapılacaktır.
Faaliyet: Tirebolu ilçesi spor salonunun bakım ve onarımı.
Faaliyet: Atatürk stadının mevcut tribünlerinin kapatılması ve ilave tribün yapılması.
Faaliyet: Merkez spor salonuna ilaveten 5000 kişilik 2. spor salonunun yapılması.
Faaliyet: Görele ve Alucra spor sahalarının çevre düzenlemesinin yapılması.
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Faaliyet: Eynesil spor sahasının yapılması.
Faaliyet: İl Merkezine 2 adet tenis kortunun yapılması.
Faaliyet: İl Merkezine 1 adet atletizim sahasının yapılması.
Hedef: Mevcut futbol sahalarının zemin kalitesinin artırılması ve iyileştirilmesi.
Hedef: Amatör spor kulüpleri araç, gereç ve malzeme yönünden desteklenecektir.
Hedef: Atletizm bronşlarında uluslar arası normlara uygun mekânlar oluşturulacaktır.
Hedef: Tenis sporunu yaygınlaştırmak için kamu kurum ve kuruluşlar bünyesinde tesisler
oluşturulacaktır.
Hedef: Masa tenisi için gerekli fiziki ortamlar hazırlanacaktır.
Hedef: Yüzme sporu için gerekli destek sağlanacaktır.

5.8. KIRSAL KALKINMA:
Hedef: Yoğun göç baskısı altında olan köylerin göçten kaynaklanan temel sorunları tespit
edilerek en çok etkilenen köylerin fiziki ve sosyal alt yapı iyileştirilecektir.
Hedef: Kırsal alana fiziki ve sosyal alt yapı ve hizmet sunumu kapasiteleri artırılacaktır.
Hedef: Proje oluşturmak, içmesuyu ile ilgili temel sorunları tespit etmek ve çözmek için
İlimizde İçmesuyu Birliğinin tesis edilmesi.
Hedef: Kentsel dönüşüm projesinin benzeri, İlimiz genelinde Köysel Dönüşüm projesinin
uygulanması.
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Hedef: Kırsal alanda işbirliğini geliştirecek, yerel kapasiteyi güçlendirecek ve yerel-kırsal
kalkınma girişimlerini destekleyecek, tarım dışı alternatif gelir getirici faaliyetleri
çeşitlendirecek ve geliştirecek özel projeler tasarlanacak ve uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet: Kırsal kalkınma programlarına yönelik potansiyel alanlar tespit edilecektir.
Ulusal plan ve programlar, bölgesel gelişme politikaları ve diğer ilgili sektörel stratejiler
ışığında, yöre halkının katkısını temel alan katılımcı, örnek kırsal kalkınma programları
hazırlanacak ve uygulamaya konulacaktır.
Hedef: Kırsal alandaki merkezi yerleşmeler il düzeyinde tespit edilecektir.
Faaliyet: Söz konusu merkezlerin, yerleşim yerlerinin kademelenmesi çalışması ve yakın
yerleşim birimlerine hizmet verme kapasitesi göz önüne alınarak belirlenmesi
gerekmektedir.
Hedef: Merkez Köy politikaları değerlendirilerek çıkan sonuçlar ışığında yeni modeller
oluşturulacak ve iyi uygulama örnekleri yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet: Kamu yatırım ve hizmetlerinde maliyet etkinliği sağlamaya yönelik olarak daha
önce uygulanan ya da planlanan modeller değerlendirilerek alternatif politikalar
oluşturulacaktır.
Hedef: Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi ile gönüllü olarak köylerine dönmek isteyen
ailelerin geri dönüşleri desteklenecektir.
Faaliyet: Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi, yerleşim, kırsal kalkınma, alt yapı
temini, sosyal donatı ve arazi kullanım planlaması konularındaki çalışmalarla birlikte,
sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı planlama ilkelerine paralel olarak bir süredir boş
kalmış köylerde yaşamın yeniden başlatılması ve kalıcı hale getirilmesi için tarım,
hayvancılık ve el sanatları gibi faaliyetlerin ıslahına yönelik gerekli tüm çalışmalar
desteklenecektir.
Faaliyet: Taşımalı eğitim sistemi kapsamında köylerimizde boş kalan eski okul binalarının
göçü önleme çalışmaları kapsamında değerlendirilmesi.
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Hedef: Köy yerleşik alan tespit çalışmalarının 2010-2014 dönemi içerisinde bitirilmesi.
Stratejik Amaç: Çağdaş yaşamın gereği olarak daha hızlı ve daha güvenli bir ulaşım için
mevcut köy yollarının standartları yükseltilmek.
Hedef: Mevcut grup köy yolları ve 1. derece öncelikli münferit köy yollarının standartlara
uygun hale getiriler köylerde yaşayan nüfusun tamamının ulaşım sorunu çözülecektir.
Faaliyet: Birinci derece öncelikli mutasavver köy yollarında yapılması gerekli olan 1010
Km köy yollarından planlama dönemi içinde her yıl ortalama 30 Km yol açılacaktır.
Faaliyet: Toplam 5698 Km.lik grup köy yollarında ve 1. derece öncelikli münferit köy
yollarında yılda ortalama 100 Km. onarım çalışması yapılarak program döneminde köy
yollarının genişleme çalışmaları bitirilecektir.
Hedef: Köy yollarındaki asfalt + beton kaplama oranı %10 „dan %20‟lere çıkartılacaktır.
Faaliyet: Yılda ortalama 100 km 1. kat asfalt veya beton kaplama yapılacaktır.
Faaliyet: Yılda ortalama 100 km 2. kat asfalt yapılacaktır.
Hedef: Köy yollarının sanat yapıları tamamlanacaktır.
Faaliyet: Yıllık ortalama 30 adet menfez yapılacaktır.
Faaliyet: Yıllık ortalama 400 yere 4000 adet büz döşeme yapılacaktır.
Faaliyet: Yıllık ortalama 40,00 metre açıklığında köprü yapılacaktır.
Hedef: Mevcut köy yollarının standartları yükseltilecektir.
Faaliyet: Yıllık ortalama 250 Km stabilize kaplama yapılacaktır.
Faaliyet: Yıllık ortalama 400 Km malzemeli bakım yapılacaktır.
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Faaliyet: Yıllık ortalama 50 Km sıcak asfalt ve bakım ve onarımı yapılacaktır.
Faaliyet: Yıllık ortalama 2000 Km greyderli bakım yapılacaktır.
Faaliyet: Yıllık ortalama köy ve yayla yollarında 9500 Km. kar mücadelesi çalışması
yapılacaktır
Hedef: Trafik birimi kurularak köy yollarının trafik işaret ve bilgi levhaları
tamamlanacaktır.
Faaliyet: Grup köy yollarımızdan başlanarak asfalt, beton veya stabilize kaplı yolların
trafik işaret ve bilgi levhaları tamamlanacaktır.
Faaliyet: Birinci derece öncelikli köy yollarında köy tabelaları bilgi ve işaret levhalarının
bakım ve revizyonları planlama döneminde düzenli bir şekilde sürekli olarak yapılacaktır.
Hedef: Yeni kurulmuş olan ve 160 ton/h kapasiteli çalışan Ülper asfalt plentinin en az %60
kapasiteli çalıştırılmasını sağlamak.
Hedef: Mevcut araç, gereç ve makine parkımızın 2010-2014 sürecine yayılarak tamamen
yenilenmesi.
Faaliyet: Mevcut araç, gereç ve makine parkının bakım ve onarımları yapılacaktır.
Faaliyet: İlimizde kırsal alana hizmet etmek için gerekli olan araç-gereç ve makineler
periyodik olarak alınacaktır. Ekonomik ömrünü tamamlayan araçlar ihtiyaca göre
yenilenecektir.
Stratejik Amaç: İlimiz kırsal yerleşim alanlarında yaşayan halkımızın sağlıklı, temiz içme
suyu içmeleri için gerekli altyapı çalışmaları yapılacaktır.
Hedef: Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı içme suyuna
kavuşturulacaktır.
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Faaliyet: Yetersiz içme suyuna sahip 40 köy ve 422 ünitenin, 15 köy ve 330 üniteye
düşürülecektir.
Faaliyet: İçme suyu tesisi yenileme, geliştirme, yeniden suya kavuşturma ve su araştırması
gibi limit dahilinde her yıl ortalama 100 iş gerçekleştirilecektir.
Faaliyet: Çeşmeli sulu köy ve ünitelerden her yıl ortalama 50 köy ve ünite şebekeli
sisteme geçilecektir.
Faaliyet: Her yıl ortalama 10 adet içme suyu sondajı yapılacaktır.
Hedef: Köy içmesuyu yerine, birkaç köyün birleştirilerek grup sularına öncelik verilmesi.
Stratejik Amaç: İlimiz kırsal yerleşim yerlerini çağdaş standartlarda kanalizasyon ve atık
su tesislerine kavuşturulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Hedef: Kanalizasyon şebekeleri ve atık su tesisleri yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet: Ödenek ayrılarak programa alınması dahilinde yıllık ortalama 10 adet
kanalizasyon şebekesi yapılacaktır.
Faaliyet: Ödenek ayrılarak programa alınması dahilinde yıllık ortalama 10 adet atık su
(fosseptik, doğal veya biyolojik arıtma) tesisi yapılacaktır.
Stratejik Amaç: Kırsal alanda çiftçi alışkanlıklarını değiştirerek tarımda; sulu tarım
kültürünü yaygınlaştırmak, kendi öz tüketimi için üretim yapan içe kapalı kırsal
toplulukların pazara açılmasına, dolaysıyla dünya‟ya açılmasını, yeni düşünce, duygu ve
yaşam biçimleri ile tanışmasını sağlamak ve iletişim kurmada belirli standartlara ulaşmayı
zorunlu kılmaktır.
Hedef: Tarımsal verimliliğin ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için sulama suyu bulunan
bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacak ve bu alanlarda ürün
planlaması yapılacaktır.
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Faaliyet: 2010-2014 yıllarında 20 adet ve toplamda 100 hektar arazi sulamaya açılacaktır.

5.9. YATIRIM:
Hedef: İl Özel İdaresi bünyesinde yatırım destek ofisleri kurulacaktır.
Faaliyet: Girişimcilerin iş ve işlemlerinin tek elden koordinasyonu ve takibi yapılacaktır.
Hedef: Yatırım yeri konusunda izin süreçleri hızlandırılacaktır.
Faaliyet: Özellikle OSB, KSS, teknoloji ve endüstri bölgeleri dışında kalan madencilik ve turizm
tesislerinin imar izini süreçleri yasal çerçevede çabuklaştırılacaktır.
Stratejik Amaç:
Yerel dinamiklere dayalı kalkınma anlayışı çerçevesinde ekonomik gelişme ve sosyal
refahın il genelinde dengeli bir şekilde yaymak, Kırsal kesimde refahı artırarak, kır ve kent
arasındaki sosyo-ekonomik gelişmişlik farklılıklarının azaltmaktır.
Bu çerçevede, fırsat eşitliği, iyi yönetişim ve katılımcılık, maliyet paylaşımı, şeffaflık ve
hesap verebilirlik, etkinlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik esas alınacaktır.
Hedef: İl düzeyinde mekânsal ve bölgesel gelişme stratejilerinin alt yapısı oluşturulacaktır.
Faaliyet: İl planlarının ve stratejilerinin hazırlanmasında yerel aktörlerin aktif katılımı ile
stratejik planlama yöntemi benimsenecektir.
Hedef: İlde programlama ve proje yönetimi için kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları
yapılacaktır.
Faaliyet: İlde proje üretim kapasitesinin artırılması ve bu projelerin etkin bir biçimde
uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinin yapılabilmesi için ilde programlama ve
proje yönetimi konusunda eğitimler verilecektir.
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Hedef:

İl

stratejilerin

hazırlanması

ve

uygulanmasına

yönelik

ilde

kapasite

oluşturulacaktır.
Faaliyet: İhtiyaç duyulan hizmet alımları ile katılımcı il kalkınma stratejilerine,
operasyonel planların hazırlanmasına, alt yapı yatırımlarına ilişkin proje fikirlerinin
önceliklendirilmesine, AB bölgesel programlarına ilişkin izleme ve değerlendirme
kapasitelerinin geliştirilmesine, kalkınma ajanslarının

kurulmasına ve işlevsellik

kazanmasına destek verilecektir.
Hedef: Mülkiyeti idaremize ait hizmet binalarının ve kaymakam evlerinin bakım ve
onarımları yapılacaktır.
Hedef: Mikrokredi uygulaması gerçekleştirilecektir.
Hedef: İl Özel idaresi hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için İl Genel Meclisi ve
Özel idare Hizmet binası yapımı.
Hedef: İdaremize kanunlarla verilen yetkiler çerçevesinde, Vali Konağı, Kaymakam evi
yapımı ve makam ve hizmet araçları alımı yapılacaktır.
Hedef: Çakıl ocaklarının kum çakıl üretimlerini dere havzalarından değil de kaya taşlarını
kırarak üretim yapmalarını sağlamak.
Hedef: Emniyet hizmetlerinin gerektirdiği araç, gereç ve teçhizat alımı yapmak.
Hedef: Hidroelektrik santrallerinin yapımı ve projelerini denetim altında tutmak ve bazı
HES Projelerinin İl Özel İdare tarafından yapılarak il bütçesine katkı sağlanması ile ilgili
çalışmalar yapmak.
5.10. KAMUDA ĠYĠ YÖNETĠġĠM:
Stratejik Amaç: İlin ekonomik ve sosyal gelişme sürecinin etkin yönetimini sağlamak
üzere; kamu yönetiminin yurttaş odaklı, kaliteli, etkili ve hızlı hizmet sunabilen; esneklik,
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saydamlık, katılımcılık, hesap verme sorumluluğu, öngörülebilirlik gibi çağdaş kavramları
benimsemiş bir anlayışa, yapıya ve işleyişe kavuşturmaktır.
Bu çerçevede, hizmet gereklerine uygun sayı ve nitelikte personel istihdamı, yönetimler
arasında dengeli bir görev ve yetki bölüşümü yapılacak, yurttaş odaklı bir hizmet anlayışı
benimsenerek, bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanılacaktır.
Hedef: Kamu idarelerinde stratejik planlamaya ilişkin beşeri ve kurumsal kapasite
geliştirilecektir.
Faaliyet: Kamu mali yönetiminde yenilikçi bir araç olarak benimsenen stratejik
planlamanın etkili biçimde uygulanabilmesi amacıyla, teorik ve pratik bilgi birikimi
artırılacaktır. Bu amaçla, kamu idareleri, üniversite ve sivil toplum kuruluşları işbirlikleri
özendirilecek; eğitim, araştırma ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Hedef: Kurumlar arası hizmet içi eğitim yoluyla kamu personelinin etkinliğinin artırılması
sağlanacaktır.
Faaliyet: Kamu personelinin niteliğinin yükseltilerek kamu hizmetlerinin daha etkili ve
verimli yürütülmesi sağlanacaktır.
Hedef: Kamu görevlilerine yeni kamu yönetimi anlayışı ve e-Devlet konusunda eğitim
verilecektir.
Hedef: Güvenli Kamu Net yapısı oluşturulacaktır.
Faaliyet: e-Devlet uygulamalarının yaygınlaşması sonucunda artış eğilimi gösteren
kurumsal geniş bantlı şebekelerin (WAN) kurulması talepleri, tek kamusal ağ oluşturularak
konsolide edilecektir.
Faaliyet: İletişim cihazlarının ve Data Kablolarının altyapı ve internet servis
sağlayıcılarının yenilenmesi.
Faaliyet: İnternet sağlayıcımızın güvenlik duvarının oluşturulması.
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Faaliyet: 5651 sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi kanunun ile ilgili
her türlü tedbirlerin alınması
Hedef: Bilgi ve iletişim teknolojileri yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet: Çeşitli meslek grupları ve çalışanların uygun koşullarda bilgi ve iletişim
teknolojilerinin imkânlarından yararlanması sağlanacaktır.
Hedef: İl Özel idaresinde iş ve işlemler süreç analizlerine tabi tutulacak, gereksiz kırtasiye
işlemleri ve bürokratik formaliteler kaldırılarak iş akışı hızlandırılacaktır.
Faaliyet: İl Özel idaresinin, yaptıkları iş ve işlemleri süreç analizine tabi tutarak, gereksiz
işlem ve/veya aşamaları kaldırarak iş akışını ve hizmet üretimi hızlandırılacaktır.
Hedef: İl Özel İdaresi birimlerinin hizmetlerinin maliyet esaslı fiyatlandırılması
sağlanacaktır.
Faaliyet: İl Özel İdaresi birimlerinin maliyet etkili hizmet üretmeleri; bu hizmetlerin,
maliyetleri esas alınacak şekilde ve insani ihtiyaçlar için zorunlu hizmet miktarı da göz
önünde tutularak fiyatlandırılması sağlanacaktır.
Hedef: İl Genelinde İlköğretim okulları başta olmak üzere kamuda temizlik işleri hizmet
satın alma yoluyla giderilecektir.
Faaliyet: Öncelikle temizlik işleri hizmet alımıyla yapılması için pilot uygulama yapılacak
ve sonuçlarına göre il geneline yaygınlaştırılacaktır.
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VI. GĠRESUN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ STRATEJĠK PLANI PERFORMANS ÖLÇÜMÜ
VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
2006–2009 Yılı Özel Ġdare Strateji Planı Değerlendirme Raporu

6.1. EĞĠTĠM:

Fiziki altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi: Ödenek dahilinde çalışmalar devam etmektedir.
Okullara bilgisayar ve ekipmanların ulaĢtırılması: Ödenek dahilinde çalışmalar devam
etmektedir.
Okul öncesi okullaĢma oranı: 2009 yılı itibariyle okul öncesi okullaşma oranı % 45‟e
ulaşmıştır.
Espiye Anaokulu inĢaatı: İnşaat tamamlanmıştır.
KeĢap Anaokulu inĢaatı: İnşaat tamamlanmıştır.
ġebinkarahisar Anaokulu inĢaatı: İnşaat tamamlanmıştır.
Piraziz ilçesi 100 öğrencilik anaokulu inĢaatı: İnşaat tamamlanmıştır.
Dereli ilçesi 100 öğrencilik anaokulu inĢaatı: İnşaat tamamlanmıştır.
Yağlıdere ilçesi 100 öğrencilik anaokulu inĢaatı: İnşaat çalışmalarına yeni başlanılmıştır.
Alucra ilçesi 100 öğrencilik anaokulu inĢaatı: İnşaat tamamlanmıştır.
Güce ilçesi 100 öğrencilik anaokulu inĢaatı: İnşaat tamamlanmıştır.
Doğankent ilçesi 100 öğrencilik anaokulu inĢaatı: Çalışmalar devam etmektedir.
Hizmet içi eğitimlerin verilmesi: Eğitim çalışmaları devam etmektedir.
Ġlköğretim okullaĢma oranı: % 95.5 „lere çıkarılmıştır.
Ġkili Eğitim Sistemi: şu an 12 olan sayıyı 4‟e düşürmek için yatırım ve çalışmalar devam
etmektedir.
YĠBO VE PĠO ların etkinliklerinin artırılması: çalışmalar devam etmektedir.
Toplam Kalite Yönetimi anlayıĢının yerleĢtirilmesi: çalışmalar devam etmektedir.
Güce YĠBO: yapımı tamamlanmıştır.
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Eynesil YĠBO spor salonu: yapımı tamamlanmıştır.
Görele Merkez Ġlköğretim Okulu: yapımı tamamlanmıştır.
Espiye Avluca Ġlk Öğretim Okulu: yapımı tamamlanmıştır.
Tirebolu Dumlupınar Ġlköğretim Okulu: yapımı tamamlanmıştır.
Tirebolu aĢağı Boynuyoğun Ġlköğretim Okulu: yapımı tamamlanmıştır.
Yağlıdere Merkez Ġlköğretim Okulu: yapımı tamamlanmıştır.
Bulancak Damudere Ġlköğretim Okulu: yapımı tamamlanmıştır.
Bulancak Erdoğan Ġlköğretim Okulu: yapımı tamamlanmıştır.
Giresun ilçesi Merkez Gemilerçekeği mevkiinde ilköğretim okulu 24 derslikli:
projelendirme safhasındadır.
Bulancak ilçesi KesmetaĢ mevkiinde ilköğretim okulu 24 derslikli: yapımı devam
etmektedir.
Alucra ilçesi Fatih Ġlköğretim Okulu 16 derslik: yapımı devam etmektedir.
Tirebolu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Ġlköğretim Okulu 16 derslikli: yapımı devam
etmektedir.
Espiye ilçesi Ericek Ġlköğretim Okulu 8 derslikli: yapımı tamamlanmıştır.
Bulancak ilçesi Tandır Ġlköğretim okuluna ek 3 derslik: yapımı tamamlanmıştır.
Dereli ilçesi Yüce Ġlköğretim Okuluna ilköğretim okulu 8 derslikli: yapımı
tamamlanmıştır.
Merkez ilçesi Kayadibi Ġlköğretim Okulu büyük onarımı: yapımı tamamlanmıştır.
Alucra ilçesi YĠBO Onarımı: yapımı tamamlanmıştır.
Dereli ilçesi Yıldız Ġlköğretim Okuluna 8 derslikli okul projesi: yapımı devam
etmektedir.
Espiye ilçesi Hasan Ali YÜCEL PĠO 24 derslikli: yapımı devam etmektedir.
Doğankent ilçesi Çatak Ġlköğretim Okulu ek 4 derslikli: yapımı tamamlanmıştır.
Piraziz ilçesi Tepeköy ilköğretim okulu ek 4 derslik: yapımı tamamlanmıştır.
Yağlıdere ilçesi Sarı Hasan Fındıcak ilköğretim okulu 8 derslik: yapımı
tamamlanmıştır.
-104-

ġebinkarahisar ilçesi YĠBO spor salonu: yapılmadı.
Espiye ilçesi KaĢdibi YĠBO onarım: yapımı tamamlanmıştır.
Eynesil ilçesi Merkez ilköğretim okulu ek 8 derslik: yapılmadı.
Yağlıdere Sınır Ġlköğretim Okulu Öğrenci Yurdu: yapılmadı.
Espiye ilçesi Cibril Ġlköğretim Okulu çevre düzenlemesi: yapımı devam etmektedir.
Bulancak Aydındere öğrenci pansiyonu 100 yataklı: yapılmadı.
Merkez 23 Nisan Ġlköğretim Okulu 24 derslik: yapılmadı.
Yağlıdere ilçesi Üçtepe ilköğretim okulu 4 derslik: yapımı tamamlanmıştır.
Piraziz ilçesi Maden Ġlköğretim Okulu 8 derslik: yapılmadı.
Merkez Çaldağı ilköğretim okulu ek 4 derslik: yapılmadı.
Görele ilçesi Çatakkırı ilköğretim okulu ek 4 derslik: yapımı tamamlanmıştır.
Dereli Ġlçesi KurtulmuĢ Ġlköğretim Okulu ek 4 derslik: yapımı devam etmektedir.
Bulancak ilçesi Büyükada Ġlköğretim Okulu ek 4 derslik: yapılmadı.
Güce ilçesi Yukarı boynuyoğun Ġlköğretim Okulu büyük onarım: yapımı
tamamlanmıştır.
Yağlıdere Akköy Ġlköğretim Okulu 2 derslik: yapılmadı.
Tirebolu Sultan-Mursal Ġlköğretim Okulu yapımı: yapımı tamamlanmıştır.
Görele ilçesi Öğrenci Yurdu 200 yataklı: yapımı devam ediyor.
Görele ilçesi Mimar Sinan Ġlköğretim Okulu 20 derslik: yapılmadı.
Bulancak ilçesi Pazarsuyu ek 12 derslik: yapılmadı.
ġebinkarahisar ilçesi Bahçeler Ġlköğretim Okulu 8 derslik: yapımı tamamlanmıştır.
Güce ilçesi merkez ilköğretim okulu ek 8 derslik: yapılmadı.
Merkez ġehit Ümit KILIÇ YĠBO spor salonu: yapılmadı.
Dereli Tamdere iki su Ġlköğretim Okulu 8 derslik: yapılmadı.
Espiye Süleyman DEMĠREL Ġlköğretim Okulu ek 4 derslik: yapılmadı.
Çanakçı Merkez Ġlköğretim Okulu ek 8 derslik: yapımı devam ediyor.
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Kovanpınar ve Yağlıkuyumcu Ġlköğretim Okulu Yapımı: yapımı tamamlanmıştır.
Çanakçı ilçesi Öğrenci Yurdu 100 yataklı: yapılmadı.
Ortaöğretim okullaĢma oranı: %32 olan okullaşma oranı % 79‟lara çıkarılmıştır.
Ortaöğretim ikili öğretim: 4 olan sayı 1‟e düşürülecektir.
Giresun Merkez 2. EML Ġkmal ĠnĢaatı: yapımı tamamlanmıştır.
Bulancak Denizcilik Meslek Lisesi: yapımı tamamlanmıştır.
Merkez Terzilik Meslek Lisesi: yapımı tamamlanmıştır.
Merkez Fen Lisesi: yapımı tamamlanmıştır.
Giresun Anadolu Lisesinin plan, proje ve etüt çalıĢmaları: ismi Mimar Sinan Anadolu
Lisesi olarak değiştirilmiş olup programa alınmıştır. Bakanlığın programı dahilinde
yapılacaktır.
Piraziz Anadolu Lisesinin plan, proje ve etüt çalıĢmaları tamamlanacaktır: Devlet
Yatırım Programına teklif edilmiştir.
Yağlıdere Anadolu Lisesinin plan, proje ve etüt çalıĢmaları tamamlanacaktır: Devlet
Yatırım Programına teklif edilmiştir.
Bulancak Merkez 200 kiĢilik öğrenci yurdu yapımı: yapımı tamamlanmıştır.
Giresun Merkez Lisesi 24 derslikli: yapılmadı.
ġebinkarahisar ilçesi Endüstri Meslek Lisesi Atölyesi: yapılmadı.
KeĢap ilçesi ÇPL atölyesi: yapılmadı.
Piraziz Ġsmail YÜCEL Teknik Lise ve EML 200 kiĢilik öğrenci pansiyonu: Devlet
Yatırım Programına teklif edilmiştir.
ġebinkarahisar Lisesi ek 6 derslik: Devlet Yatırım Programına teklif edilmiştir.
Görele Anadolu Öğretmen Lisesi: yapımı devam etmektedir.
Espiye Anadolu Lisesi: yapımı devam etmektedir.
Okur-yazarlık oranının % 100’lere çıkarılması: çalışmalar devam etmektedir.
Çıraklık eğitimi: çalışmalar devam etmektedir.
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6.2. SOSYAL HĠZMETLER:

Özürlü ve yoksul ailelere yönelik imkânların artırılması: bu yönde çalışmalar devam
etmektedir.
Özürlülere yönelik okul öncesi rehberlik ve danıĢmanlık hizmetleri: çalışmalar devam
etmektedir.
Yoksul anne ve çocukların sağlık hizmetlerine yönelik eğitimler: çalışmalar devam
etmektedir.
Gelir getirici projeler hazırlamak: çalışmalar devam etmektedir.
Ġstihdamı artırıcı tedbirlerin alınması: çalışmalar devam etmektedir.
Çocuk kreĢleri ve yaĢlı bakım evlerinin sayısı artırılması: çalışmalar devam etmektedir.
Kadına yönelik Ģiddet konularında bilgilendirme faaliyetleri: çalışmalar devam
etmektedir.
Bakıma muhtaç çocuklar için veri tabanı oluĢturulması: çalışmalar devam etmektedir.
Ekonomik yoksunluk nedeniyle çocuklarının bakımını üstlenemeyip korunma kararı
aldıran ailelere yönelik gelir getirici ve istihdam sağlayıcı projeler hazırlamak:
çalışmalar devam etmektedir.
Korunmaya

muhtaç

çocuklara

verilen

hizmetlerin

mekânsal

niteliklerin

iyileĢtirilmesi: iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
Özürlüler için sosyal ve fiziki çevre Ģartlarının iyileĢtirilmesi: iyileştirme çalışmaları
devam etmektedir.
Koruyucu aile sayısının artırılması: çalışmalar devam etmektedir.
Çocuk esirgeme kurumuna bağlı rehabilitasyon merkezinin kurulması: planlamaya
alınmış olup ödenek dahilinde yapılacaktır.
Ġlimizdeki yaĢlılara yönelik koruyucu, önleyici ve rehabilite edici çalıĢmaların
yapılması: çalışmalar devam etmektedir.
Ġlimizdeki yaĢlılara, engelli ve özürlülerin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını
kolaylaĢtırıcı tedbirlerin alınması: çalışmalar devam etmektedir.
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6.3. SAĞLIK:

Ġlimizde sağlık ocağı sayısının artırılması: İlimiz genelinde sağlık ocağı sayısı 70‟e
yükselmiştir.
“0” yaĢ grubundaki bebeklerin tam aĢılanma düzeyleri: % 95‟e çıkarılmıştır.
0-14 yaĢ grubundaki çocukların aĢılanması: aşılama çalışmaları aksatılmadan devam
etmektedir.
Ġlimizde “ Beslenme, Sağlık ve Besin Tüketimi AraĢtırması” yapılması: çalışmalar
devam etmektedir.
Ġlimizde her bir gebe izleme oranı: Bakanlık hedeflerinin üzerinde tutulmuştur.
Ġlimizde her bir bebeğin izlem oranı: Bakanlık hedeflerinin üzerinde tutulmuştur.
04-12 ay arası bebeklere ücretsiz demir preparatı dağıtımı: %90‟in üzerinde
tutulmuştur.
Yeni doğan bebeklerden alınan topuk kanı taraması: % 100‟lerde gerçekleştirilmiştir.
Ġlimizde tüm gebelere demir desteğinin sağlanması: %85‟ne ücretsiz ya da reçete
edilmek suretiyle demir desteği sağlanmıştır.
Bebeklere ücretsiz d-vit dağıtım oranı: %87‟den %89‟lara çıkarılmıştır.
YaĢam tarzına bağlı olan kronik hastalıklardan korunma: bu konuya yönelik eğitimler
verilmiştir.
Acil Sağlık Hizmetlerin geliĢtirilmesi: çalışmalar devam etmektedir.
Toplumun ağız ve diĢ sağlığının iyileĢtirilmesi: çalışmalar devam etmektedir.
Çocuklarda çürüksüz diĢ oranı: en az seviyeye indirilmesi ile ilgili çalışmalar devam
etmektedir.
Yüksek riskli gebelere ve yeni doğanlara yönelik programlar: çalışmalar devam
etmektedir.
Bebek ölüm hızı oranı: binde 5‟in altında tutulmuştur.
Anne ölüm hızı oranı: yüzbinde 15‟in altında tutulmuştur.
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15-49 yaĢ etkili yöntem kullanan aile planlaması oranı: %29‟dan % 39‟lara
çıkarılmıştır.
Ġlimizde yeni doğan bebeklerde neonatal tetanozun elimine edilmesi: çalışmalar devam
etmektedir.
0-14 yaĢ grubunda kızamık hastalığın elimine edilmesi: %95 düzeyinde tutulmuştur.
Bebek beslenmesinde anne sütünün özendirilmesi: bu yönde eğitim çalışmaları devam
etmektedir.
Çocuklara yönelik koruyucu sağlık programların geliĢtirilmesi: çalışmalar devam
etmektedir.
Cinsel sağlık-üreme sağlığına iliĢkin çalıĢmaların sürdürülmesi: çalışmalar devam
etmektedir.
YaĢlı sağlığı hizmetleri ile evde bakım ve gezici sağlık hizmetlerin geliĢtirilmesi:
çalışmalar devam etmektedir.
Hasta hakları konusunda toplumun bilinçlendirilmesi: çalışmalar devam etmektedir.
Ġlimizde mevcut sağlık kuruluĢlarına ait binaların bakım ve onarımı: çalışmalar
devam etmektedir.
Ġlimizde Mücavir alan dıĢında yapılan klorlama sayısı oranı: %10‟lardan % 25‟lere
çıkarılmıştır.
Ġlimizde mücavir alan dıĢında yapılan analizlerde uygun su numunesi oranı:
%70‟lerde tutulmuş, bu oran %85‟e çıkartılacaktır.
Ġlimiz genelinde mesken taramasının yapılması: % 96‟lara çıkarılmıştır.
Çöp-gübrelik ve helâlardan uygun olmayanların oranı: %3‟lere düşürülmüştür.

6.4. ÇEVRE VE ORMAN:

Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğünün idari ve denetim kapasitesi güçlendirilmesi:
çalışmalar devam etmektedir.
Çevresel Bilgiye EriĢim Projesinin öngördüğü alt yapı desteklenmesi: çalışmalar
devam etmektedir.
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Hane halkının bilinçlendirilmesine yönelik eğitim çalıĢması yapılması: bu yöndeki
eğitim çalışmaları devam etmektedir.
Belediyelerin katı atık bertaraf tesislerini gerektiğinde mahalli idare birlikleri
marifetiyle

gerçekleĢtirilmesinin

desteklenmesi:

destekleme

çalışmaları

devam

etmektedir.
Ġlin ekolojik dengesinin korunması, havada, suda, toprakta kirlilik ve bozulmaları
önlenmesi ve çevrenin iyileĢtirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması: çalışmalar
devam etmektedir.
Ġlimizdeki mevcut ormanların devamlılığı sağlanacak, erozyonun önlenmesi için
gerekli tedbirler alınacak ve meraların ıslah edilmesi: çalışmalar devam etmektedir.
Ġlimiz orman köylülerinin kalkınmasının sağlanması: çalışmalar devam etmektedir.
Halkımızın istifade edebileceği mesire yerlerinin yapılması: uygun görülen yerlere
yapım çalışmaları devam etmektedir.
Ġlimizdeki doğal ve yaban hayatın korunması ve geliĢtirilmesi: çalışmalar devam
etmektedir.
Ġlimizde atıksu arıtma tesisi kurulması için gerekli çalıĢmaların yapılması: çalışmalar
devam etmektedir.
Orman içi biyolojik çeĢitlilik ve yaban hayatının korunmasına yönelik çalıĢmalar:
çalışmalar devam etmektedir.
Ormanlarda zararlı böcek ve hastalıklarla mücadele: çalışmalar devam etmekte olup,
amaç tamamen ortadan kaldırmaktır.

6.5. TARIM:

Üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi ve istikrarının sağlanması: çalışmalar devam
etmektedir.
DüĢük verimlerin önüne geçilmesi: çalışmalar devam etmektedir.
Hayvancılık sektöründe arzulanan verim düzeyine ulaĢılabilmesi: çalışmalar devam
etmektedir.
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Gıda denetim sisteminin AB’ye uyumuna ve insan kaynaklarının hizmet içi eğitimine
yönelik projelerin uygulanması: proje çalışmaları devam etmektedir.
Hayvan sağlığına yönelik çalıĢmaların hızlandırılması: çalışmalar devam etmektedir.
Su ürünleri koruma ve kontrol hizmetlerine yönelik çalıĢmaların hızlandırılması:
çalışmalar devam etmektedir.
Girdi kullanımında ve eğitim-yayım hizmetlerinde iyileĢtirme sağlanarak tarımsal
üretimde etkinliklerin artırılması: çalışmalar devam etmektedir.
Toprak tahlil laboratuarlarına baĢvurulmasından sağlanacak faydalara dair
kamuoyunun bilgilendirilmesi: bu yöndeki eğitim çalışmaları devam etmektedir.
Ġldeki alternatif ürün yetiĢtiriciliğinin yaygınlaĢtırılması: çalışmalar devam etmektedir.
Bölgesel ürün projelerinin uygulanması: fındığın yanında, cevizi, kivi, Ahududu,
arıcılık, Giresun kirazı vb. gibi ürünlerin yetiştirilmesi ve pazarlanmasına yönelik proje
çalışmaları devam etmektedir.
Ġlde hayvancılık geliĢtirilecek ve hayvansal üretimin artırılması: çalışmalar devam
etmektedir.
Yem bitkileri üretiminin artırılması: çalışmalar devam etmektedir.
Optimal kaynak kullanımı sağlanarak tarımsal verimliliğin arttırılması: çalışmalar
devam etmektedir.
Organik tarımın tanıtılması ve yaygınlaĢtırılmasının sağlanması: çalışmalar devam
etmektedir.
Gıda denetimlerinin arttırılması ve sağlıklı gıda üretiminin sağlanması: çalışmalar
devam etmektedir.
Yabani melengiç ağaçlarına antepfıstığının aĢılanması: aşılama çalışmaları devam
etmektedir.
Fındık üretiminde verimlilik, kalite ve sağlıklı fındık üretiminin gerçekleĢtirilmesi ve
fındıkta organik tarıma geçilmesi: çalışmalar devam etmektedir.
Ġzabella üzümünün terbiye edilmesi, verim ve albenisinin yükseltilmesi: çalışmalar
devam etmektedir.
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Ahududu bahçelerinin tesis edilmesi ve Ģoklama ünitelerinin kurulması: özellikle
bölgemizde kurmak isteyen üreticilere destek olunmuştur.
Ġl genelinde yetiĢen ahududu, kivi, izabella üzümü, dut gibi meyveler reçel, marmelat,
meyve suyu ve pekmez yapılarak üretime kazandırılması: özellikle bölgemizde üzümsü
meyve üreticilere destek olunmuştur.
Kivi ve bodur anaçlı meyve bahçelerinde elde edilen ürünlerin uygun zamanda
pazara inmesinin sağlamsı için soğuk hava tesislerinin kurulması: çalışmalar devam
etmektedir.
Mera, yaylak ve kıĢlaklar ıslah edilerek 1 dekardan elde edilen ortalama ot veriminin
artırılması çalıĢmaları: çalışmalar devam etmektedir.
Hirbit mısır çeĢitleriyle silajın yaygınlaĢtırılarak sütün maliyetinin düĢürülmesi:
çalışmalar devam etmektedir.
Çiftçilerin gelirinin artmasını sağlamak amacıyla organik tarım alanlarının
arttırılması: çalışmalar devam etmektedir.

6.6. KÜLTÜR VE TURĠZM:

Alt yapı ve üst yapı yatırımlarının fiziksel planlara uygun olarak gerçekleĢtirilmesi:
çalışmalar devam etmektedir.
Kültür ve Turizm GeliĢim Bölgelerinde katı ve sıvı atıkların arındırılması ve uygun
alıcı ortama aktarılmasının sağlanması: çalışmalar devam etmektedir.
Talepteki değiĢim sürekli izlenerek, değiĢen koĢullara uygun tanıtım faaliyetlerinin
yürütülmesi: değişimler sürekli izlenmiş olup, tanıtım faaliyetleri ile ilgili çalışmalar
devam etmektedir.
Tarihi

eserlerin

onarımını

ve

çevre

düzenlemesinin

yapılarak

turizme

kazandırılması: çalışmalar ve tespitler devam etmektedir
Giresun adasının proje ve restorasyonunun yapılması, ıĢıklandırılması, ulaĢım ve alt
yapı çalıĢmalarının tamamlanması: çalışmalar devam etmektedir.
PaĢa konağı çevre düzeni yapımı: çalışmalar devam etmektedir.
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Yaylalarımızda gerekli alt yapı ve imar düzenlemeleri yapılarak turizme
kazandırılması: çalışmalar devam etmektedir.
BektaĢ Yaylasının kadastro ve hali hazır haritasının yapılması: çalışmalar devam
etmektedir.
Gölyanı Obasının temizletilmesi ve alt yapısının yapılması: çalıĢmalar devam
etmektedir.
Doğal tabiat varlıklarının çevre düzenlemeleri yapılarak turizme kazandırılması:
çalışmalar devam etmektedir.
Sis dağı Ağal mevkii çevre düzenlemesinin yapılması: mevcut yolun iyileştirilmesine
öncelik verilmekte olup çalışmalar devam etmektedir.
Espiye kent orman yolu yapımı: çalışmalar devam etmektedir.
Karadoğa yaylasına suni gölet yapımı: çalışmalar devam etmektedir.
Ġlimizde mevcut tarihi, kültürel ve tabiat varlıklarının afiĢ-broĢür, belgesel yayın,
tablo, fotoğraf sergisi ve fuar gibi etkinliklerle yurt içi ve yurt dıĢında tanıtımlarının
yapılması: çalışmalar devam etmektedir.
Aksu Ģenliklerinin ve Uluslar arası Altın Fındık Festivalinin yurt içi ve yurt dıĢı
tanıtımlarının yapılması: çalışmalar devam etmektedir.
Giresun tanıtım broĢürlerinin basılması: tanıtım broşürleri basılmış olup ihtiyaç
duyulduğunda tekrar basılacaktır.
Ġlimizde otantik mekânlar oluĢturularak turizme kazandırılması: çalışmalar devam
etmektedir.
Ġlimizde konaklama tesislerinin standartlarının yükseltilmesi: çalışmalar devam
etmektedir.
Turizmin tüm yıla yaymak için kıĢ, yayla, kongre turizmine hizmet edilecek nitelikli
konaklama yeme-içme, dinlenme, eğlenme tesislerinin yaptırılması: çalışmalar devam
etmektedir.
Ġlin doğal, tarihi ve kültürel değerler envanterinin hazırlanması: çalışmalar devam
etmektedir.
Turistik hediyelik eĢya üretiminin yapılması: çalışmalar devam etmektedir.
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Kaybolmaya yüz tutmuĢ olan dokuma sanatının turizme kazandırılması: çalışmalar
devam etmektedir.
Ġlimizdeki mevcut kültür ve sanat eserlerinin sergilenmesi: çalışmalar devam
etmektedir.
Çok amaçlı Kültür Merkezinin yapılması: planlamaya alınmış olup çalışmalar devam
etmektedir.
Ġl merkezinde ve ilçelerde tarihi konaklar imkânlar ölçüsünde restore edilmesi:
çalışmalar devam etmektedir.
Ġlimizdeki kiliseler tespit edilerek restorasyonlarının yapılması: çalışmalar devam
etmektedir.
Yerli ve yabancı turistlerin gittikleri tabiat ve doğal güzelliklerin, yaylaların, tarihi
mekânların yollarının asfaltlanması: bir kısım turistik mekân yolları asfaltlanmış olup,
tamamının asfaltlanması çalışmaları devam etmektedir.
Ġlimizdeki tarihi su değirmenleri, çeĢmeler, köy odaları, el sanatları ürünleri tespit
edilerek envanterinin çıkarılması: çalışmalar devam etmektedir.
Yöresel mani, masal, ninni, efsane, halk oyunu, çocuk oyunu, giyim-kuĢam, yemek,
halk mimarisi vb. derlemeler yapılarak arĢivlenmesinin sağlanması: çalışmalar devam
etmektedir.
Kütüphanelerin fiziki yapılarının iyileĢtirilmesi: 13 olan mevcut kütüphane sayısı 15‟e
yükseltilmiş olup, bu sayının 17‟ye çıkarılması planlanmaktadır.

6.7. SPOR

Sportif faaliyetlerin aksamadan yapılabilmeleri için spor tesislerinin yapılması:
çalışmalar plan doğrultusunda devam etmektedir.
Bulancak Gençlik merkezi yapımı: çalışmalar devam etmektedir.
Ġlimiz halkının sportif etkinliklere katılımını sağlamak için merkez ilçeye, ilçelere,
beldelere ve köylere semt sahalarının yapılması: uygun görülen yerlere semt sahalarının
yapılması çalışmaları devam etmektedir.
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Bir atıĢ poligonunun yapılması: atış poligonu yapılmıştır.
Ġlçelerde soyunma odalı, tel örgülü ve tribünlü sahaların yapılması: çalışmalar devam
etmektedir.
Ġlimizde kıĢ sporlarının fiziki altyapısının oluĢturulması: çalışmalar devam etmektedir.
Sis dağı kıĢ sporları merkezi yapımı: çalışmalar plan doğrultusunda devam etmektedir.
Ġlimizde mevcut olan spor salonu sayısının yükseltilmesi: 4 adetten 8‟e çıkarılmıştır.
Alucra ilçesi kapalı spor salonu yapımı: yapımı bitmiştir.
Espiye antreman salonu yapımı: yapımı bitmiştir.
Görele spor salonu yapımı: yapımı bitmiştir.
Tirebolu ilçesi kapalı spor salonu bakım ve onarımı: çalışmalar devam etmektedir.
Atatürk stadı onarımı: Atatürk stadının onarımı bitirilmiş olup, mevcut tribünlerin
üzerinin kapatılması ve ilave tribün yapılması ile ilgili çalışma planlanmaktadır.
Merkez spor salonu onarımı: çalışmalar devam etmekte olup, ilave 5000 kişilik spor
salonu yapılması planlanmaktadır.
Mevcut futbol sahalarının zemin kalitesini arttırmak ve iyileĢtirmek: çalışmalar
devam etmektedir.
Amatör spor kulüpleri araç, gereç ve malzeme yönünden desteklenmesi: destekleme
çalışmaları devam etmektedir.
Atletizm bronĢlarında uluslar arası normlara uygun mekânlar oluĢturulması:
çalışmalar devam etmektedir.
Tenis sporunu yaygınlaĢtırmak için kamu kurum ve kuruluĢlar bünyesinde tesisler
oluĢturulması: çalışmalar devam etmektedir.
Yüzme sporu için gerekli desteğin sağlanması: gerekli destek imkânlar ölçüsünde
sağlanmaktadır.

6.8. KIRSAL KALKINMA:

Köylerin fiziki ve sosyal alt yapısının iyileĢtirilmesi: çalışmalar devam etmektedir.
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Kırsal alanda iĢbirliğini geliĢtirecek, yerel kapasiteyi güçlendirecek ve yerel-kırsal
kalkınma giriĢimlerini destekleyecek, tarım dıĢı alternatif gelir getirici faaliyetleri
çeĢitlendirecek ve geliĢtirecek özel projelerin tasarlanması ve uygulanması: proje
çalışmaları devam etmektedir.
Kırsal alandaki merkezi yerleĢmeler il düzeyinde tespit edilmesi: çalışmalar devam
etmektedir.
Köye DönüĢ ve Rehabilitasyon Projesi ile gönüllü olarak köylerine dönmek isteyen
ailelerin geri dönüĢlerinin desteklenmesi: destekleme çalışmaları devam etmektedir.
Mevcut grup köy yolları ve 1. derece öncelikli münferit köy yollarının standartlara
uygun hale getiriler köylerde yaĢayan nüfusun tamamının ulaĢım sorununun
çözülmesi: çalışmalar plan doğrultusunda devam etmekte olup, birinci derece öncelikli
mutasavver köy yollarında yapılması gerekli olan 1207 Km köy yollarından planlama
dönemi içinde her yıl ortalama 30 Km yol açılmıştır. Aynı zamanda 5698 km. grup köy
yollarında ve 1. derece öncelikli münferit köy yollarında yılda ortalama 100 Km. onarım
çalışması yapılmıştır.
Köy yollarındaki asfalt + beton kaplama oranı: %9 „dan %10‟lara çıkarılmış olup, bu
oran %20‟lere çıkarılması planlanmaktadır.
2006-2009 dönemi içerisinde;
Birinci kat asfalt: 638 km. yapılmıştır.
Beton kaplama: 243 km. yapılmıştır.
Ġkinci kat asfalt kaplama: 438 km. yapılmıştır.
Menfez yapımı: 342 adet menfez yapılmıştır.
Büz döĢeme: 7421 adet büz döşenmiştir.
Köprü: 25 adet köprü yapılmıştır.
Stabilize kaplama: 1822 km. stabilize kaplama yapılmıştır.
Malzemeli bakım: 869 km. malzemeli bakım yapılmıştır.
Greyderli bakım: 7200 km. greyderli bakım yapılmıştır.
Karla mücadele: 33349 km. kar mücadelesi çalışması yapılmıştır.
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Trafik birimi kurularak köy yollarının trafik iĢaret ve bilgi levhalarının
tamamlanması: çalışmalar devam etmektedir.
Ülper Asfalt Plenti tesisi: 160 ton/h kapasiteye sahip Ülper Asfalt plenti %60 kapasiteyle
çalıştırılmaktadır.
Mevcut araç gereç ve makine parkının yenilenmesi: plan ve ödenek dahilinde
tamamının yenilenmesi çalışmaları devam etmektedir.
Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamının içme suyuna
kavuĢturulması: susuz köyümüz bulunmamakta olup, 67 olan yetersiz içme suyuna sahip
köy sayısı 40‟a düşürülmüştür.
Ġçme suyu tesisi yenileme: 202 yeni ünitenin yapımı gerçekleştirilmiş olup 25442 kişiye
yeni tesisten su verilmiştir.
Ġçme suyu tesis geliĢtirme: 740 ünitenin tesisi geliştirilmiş olup, 88632 kişiye geliştirilen
tesisten su verilmiştir.
Ġçme suyu tesis bakımı: 297 ünitenin bakımı yapılmış olup, 21939 kişiye bakımı yapılan
tesisten su verilmiştir.
Ġçme suyu sondajı: 46 adet içme suyu sondajı yapılmıştır. Sondajı yapılan kuyuların 12
tanesine suyu yetersiz, susuz veya içilemez raporu verilerek kullanımdan çıkarılmış olup,
34 tanesinde ise yeterli ve sağlık su bulunarak hizmete girmiştir.
Kanalizasyon Ģebekeleri ve atık su tesisleri yaygınlaĢtırılması çalıĢmaları: 2006 yılında
1 şebeke yapılmış olup, programa alınmadığı için başka bir çalışma yapılmamıştır.
Tarımsal verimliliğin ve ürün çeĢitliliğini artırabilmek için sulamaya yönelik
çalıĢmalar: toplam 14 adet proje uygulanmıştır.

6.9. YATIRIM:

Ġl Özel Ġdaresi bünyesinde yatırım destek ofisinin kurulması: Stratejik Geliştirme
Müdürlüğü bünyesinde çalışmalara başlanılacak olup, İldeki proje üretim kapasitesinin
artırılması, projelerin etkin bir biçimde kullanılması, izlenmesi, değerlendirilmesi, il
stratejilerinin hazırlanması, uygulanması, AB bölgesel programlarına ilişkin izleme ve
değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesi… vb. gibi çalışmalar yürütülecektir.
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Mülkiyeti idaremize ait hizmet binalarının ve kaymakam evlerinin bakım ve
onarımlarının yapılması: çalışmalar plan doğrultusunda devam etmektedir.
Ġl Özel idaresi hizmetlerinin etkin bir Ģekilde yürütülmesi için Ġl Genel Meclisi ve
Özel idare Hizmet binası yapımı: ödenek doğrultusunda planlanarak yapılacaktır.
Kanunlarla verilen yetkiler çerçevesinde, Vali Konağı, Kaymakam evi yapımı,
makam ve hizmet araçları alımlarının yapılması: ödenek doğrultusunda planlanarak
yapılacak ve alınacaktır.

6.10. KAMUDA ĠYĠ YÖNETĠġĠM:

Kurumlar arası hizmet içi eğitim yoluyla kamu personelinin etkinliğinin artırılması
çalıĢmaları: planlanan eğitimler doğrultusunda personelin daha etkili ve verimli çalışması
ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Kamu görevlilerine yeni kamu yönetimi anlayıĢı ve e-Devlet konusunda eğitim
verilmesi: yapılan plan doğrultusunda eğitim verilmiştir. Gerekli görüldüğü takdirde tekrar
eğitim verilecektir.
Güvenli Kamu Net yapısının oluĢturulması: ödenek dahilinde geniş bantlı şebekelerin
kurulması ve tek kamusal ağ oluşturulması çalışmalar devam etmektedir.
Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin yaygınlaĢtırılması: çalışmalar devam etmektedir.
ĠĢ akıĢının hızlandırılması çalıĢmaları: iş ve işlemler süreç analizlerine tabi tutularak,
gereksiz kırtasiye işlemleri ve bürokratik formalitelerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar
devam etmektedir.
Hizmet satın alma ile ilgili çalıĢmalar: özellikle temizlik işlerinin hizmet satın alma
yoluyla yapılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
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