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5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanunu �le Kalkınma Planları ve 
Programlarında yer alan pol�t�ka ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etk�l�, 
ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde üret�lmes�, kullanılması, hesap vereb�l�rl�k ve mal� saydamlığı 
sağlamak �ç�n; kamu mal� yönet�m�n�n yapısı ve �şley�ş�, kamu bütçeler�n�n hazırlanması, 
uygulanması, tüm mal� �şlemler�n muhasebeleşt�r�lmes�, raporlanması ve mal� kontrolünü 
sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda İdarem�z�n 2020 yılı performans programı mal� plan �le bütçe �ç� ve bütçe 
dışı kaynakları göz önünde bulundurularak, stratej�k planda yer alan amaç ve hedefler�nden 
program dönem�nde hang�ler�ne, ne ölçüde öncel�k verecekler�n� katılımcı b�r yöntemle 
bel�rlenmes�yle oluşturulmuştur. 

     Dr. Ozan BALCI 
                 Val�

Hazırlamış olduğumuz 2020-2024 Stratej�k Planımızda tesp�t ed�len hedeflere 
ulaşmamızı sağlayacak faal�yetler bel�rlenm�şt�r. Bu hedeflerden 2020 yılı performans programı 
�le tahs�s ed�lecek bütçe dah�l�nde yapılacak h�zmetler�n �l�m�ze hayırlı olmasını d�ler, performans 
programının hazırlanmasından emeğ� geçenlere teşekkür eder�m. 
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İÇİNDEKİLER



           Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tar�hl� ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındak� araçlarının 
alımı, �şlet�lmes�, bakım ve onarımı �le bürolarının �ht�yaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, �şletme ve 
onarımı �le emn�yet h�zmetler�n�n gerekt�rd�ğ� teçh�zat alımıyla �lg�l� harcamalar �l özel �dares� 
bütçes�nden karşılanab�l�r.

           İl özel �dareler� de bütçe �mkânları ölçüsünde bu yatırımlara kend� bütçes�nden ödenek aktarab�l�r. 
Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve d�ğer merkez� �dare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler �le 
gerçekleşt�r�lecek yatırımlar, b�r�nc� fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tab� olmaksızın bütün �l 
sınırları �ç�nde yapılab�l�r. Bu fıkra kapsamında bel�rl� b�r projen�n gerçekleşt�r�lmes� amacıyla �l özel 
�dares�ne aktarıldığı halde, aktarıldığı mal� yılı tak�p eden yılsonuna kadar tahs�s ed�ld�ğ� proje �ç�n 
kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, �lg�l� Bakanın onayı �le bu fıkra kapsamın da değerlend�r�lmek ve 
başka b�r projede kullanılmak üzere aynı veya başka b�r �l özel �dares�ne veya �lg�l� mevzuatı çerçeves�nde 
kullanılmak üzere Toplu Konut İdares�ne aktarılab�l�r.

           İl çevre düzen� plânı; val�n�n koord�nasyonunda, büyükşeh�rlerde büyükşeh�r beled�yeler�, d�ğer 
�llerde �l beled�yes� ve �l özel �dares� �le b�rl�kte yapılır.  İl çevre düzen� plânı beled�ye mecl�s� �le �l genel 
mecl�s� tarafından onaylanır. Beled�ye sınırları �l sınırı olan Büyükşeh�r Beled�yeler�nde �l çevre düzen� 
planı �lg�l� Büyükşeh�r Beled�yeler� tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Beled�ye Mecl�s� 
tarafından onaylanır.

            H�zmetler�n yer�ne get�r�lmes�nde öncel�k sırası, �l özel �dares�n�n malî durumu, h�zmet�n �ved�l�ğ� 
ve ver�ld�ğ� yer�n gel�şm�şl�k düzey� d�kkate alınarak bel�rlen�r. İl özel �dares� h�zmetler�, vatandaşlara en 
yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. H�zmet sunumunda engell�, yaşlı, düşkün ve dar 
gel�rl�ler�n durumuna uygun yöntemler uygulanır.

             H�zmetler�n d�ğer mahallî �dareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum �ç�nde 
yürütülmes�ne yönel�k koord�nasyon o �l�n val�s� tarafından sağlanır. Organ�ze Sanay� Bölgeler� Kanunu 
�le Sanay� ve T�caret Bakanlığına ve organ�ze sanay� bölgeler�ne tanınan yetk� ve sorumluluklar bu Kanun 
kapsamı dışındadır. İmar, yol, su, kanal�zasyon, katı atık, çevre, ac�l yardım ve kurtarma; orman köyler�n�n 
desteklenmes�, ağaçlandırma, park ve bahçe tes�s�ne �l�şk�n h�zmetler� beled�ye sınırları dışında,

  5302 sayılı Kanun �le İl Özel İdareler�ne ver�len görev, yetk� ve sorumlulukları aşağıdak� şek�lde 
tanımlanmaktadır

A – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

           İl özel �dares� mahallî müşterek n�tel�kte olmak şartıyla; 

           Bakanlıklar ve d�ğer merkez� �dare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım �şler�, devlet ve �l yolları, 
�çme suyu, sulama suyu, kanal�zasyon, enerj� nak�l hattı, sağlık, eğ�t�m, kültür, tur�zm, çevre, �mar, 
bayındırlık, �skân, gençl�k ve spor g�b� h�zmetlere �l�şk�n yatırımlar �le bakanlıklar ve d�ğer merkez� �dare 
kuruluşlarının görev alanına g�ren d�ğer yatırımları, kend� bütçeler�nde bu h�zmetler �ç�n ayrılan 
ödenekler� �l özel �dareler�ne aktarmak suret�yle gerçekleşt�reb�l�r.  Aktarma �şlem� �lg�l� bakanın onayıyla 
yapılır ve bu ödenekler tahs�s amacı dışında kullanılamaz. İş, �l özel �dares�n�n tab� olduğu usul ve esaslara 
göre sonuçlandırılır. 

I - GENEL BİLGİLER: 

           Gençl�k ve spor Sağlık, tarım, sanay� ve t�caret; Beled�ye sınırları �l sınırı olan Büyükşeh�r 
Beled�yeler� har�ç �l�n çevre düzen� plânı, bayındırlık ve �skân, toprağın korunması, erozyonun önlenmes�, 
kültür, sanat, tur�zm, sosyal h�zmet ve yardımlar, yoksullara m�kro kred� ver�lmes�, çocuk yuvaları ve 
yet�şt�rme yurtları; �lk ve orta öğret�m kurumlarının arsa, tem�n�, b�nalarının yapım, bakım ve onarımı �le 
d�ğer �ht�yaçlarının karşılanmasına �l�şk�n h�zmetler� �l sınırları �ç�nde;
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Yapmakla görevl� ve yetk�l�d�r.
Tokat İl Özel İdares� gerek 5302 sayılı kanunla gerekse d�ğer kanunlarla bel�rlenm�ş görev, yetk� ve 

sorumlulukları doğrultusunda, 2020-2024 dönem�ne a�t stratej�k planla bel�rlenen program 
çerçeves�nde yıllar �t�bar�yle bel�rlenen performans programı �çer�s�nde faal�yetler�n� gerçekleşt�rmey� 
hedeflemekted�r.

B – TEŞKILAT YAPISI

Tokat İl Özel İdares�, 11 adet b�r�m müdürlüğü �le h�zmetler�ne devam etmekted�r. 2020 yılı Ek�m ayı 
�t�bar�yle mevcut teşk�lat yapısı aşağıda şek�l 1'de ver�lm�şt�r. B�r�mler�m�z İl Genel Mecl�s� kararlarıyla  
Tokat İl�n�n coğrafi, sosyal ve ekonom�k yapısı d�kkate alınarak, h�zmetler�n etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde  
yürütüleb�lmes� amacına yönel�k olarak bel�rlenm�şt�r.Yasal mevzuatta yapılan değ�ş�kl�kler, h�zmet 
anlayışında oluşan yen�l�kler , h�zmet sunulan yöre halkının �ht�yaçlarındak� güncel değ�ş�mler zaman 
�çer�s�nde teşk�lat yapımızda farklı görevlend�rmeler�n yapılmasını zorunlu hale get�rmekted�r.İl Özel 
İdares� mevcut �dar� kurumları �le bu görevlend�rmeler� ve değ�ş�kl�kler� gerekt�ğ�nde yapmaktadır.

Şek�l 1. İl Özel İdares� Teşk�lat Şeması
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İdare Adı   

Stratej�k Hedef� 1 4 Küresel ısınmadan dolayı su kaynaklarındak� azalma da d�kkate 

alınarak �çme suyunun sulamada kullanılmasının engellenmes� 

�ç�n dönem sonuna kadar su sayaçlarının tüm köylerde �çme 

suyu ün�teler�nde kullanılması sağlanacaktır  

Faal�yet Adı  Su Sayacı Takılması  

Sorumlu Harcama B�r�m�  Yapı Kontrol Müdürlüğü  

Açıklamalar:  

Su sayacı takılması �ç�n ayrılan ödenek  

Ekonom�k Kod  2020  

01 Personel G�derler�   

02 SGK Devlet Pr�m� G�derler�   

03 Mal ve H�zmet Alım G�derler�  200.000,00  

04 Fa�z G�derler�   

05 Car� Transferler   

06 Sermaye G�derler�   

07 Sermaye Transferler�   

08 Borç Verme   

Toplam Bütçe Kaynak İht�yacı  200.000,00  

 ı ş ı D  e ç t ü B

k a n y a K
 Döner Sermaye   

D�ğer Yurt İç�   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İht�yacı   

Toplam Kaynak İht�yacı  200.000,00  
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