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Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye
ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu
olan rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışanların
hakkıdır. Yaşamak demek çalışmak demektir.
M. Kemal ATATÜK

ÖNSÖZ
İl Özel İdarelerinde, hedeflenen hizmet anlayışına ulaşabilmek için, sorunlara geçici
ve kısa dönemli çözümler getiren bir yönetim anlayışı yerine, kalıcı ve uzun dönemli
çözümler getiren bir yönetim anlayışının etkin kılınması amaçlanmış ve bu doğrultuda
Stratejik Planlama yaklaşımı ortaya konulmuştur. Stratejik planlama ile belirlenen vizyona
ulaşabilmek; belirlenen amaç, hedef ve faaliyetlerin uygulanması için gerekli kararlılığın
gösterilmesine bağlıdır. Bu amaca yönelik olarak yıl içerisinde yapılacak faaliyetler, stratejik
plan doğrultusunda performans programları ile ortaya konmakta ve bütçesi belirlenmektedir.
Tokat İl Özel İdaresi’nin hazırladığı bu ilk performans programı yapılacak faaliyetler;
sonuç, kalite ve verimliliği dikkate alan performans hedefleri doğrultusunda belirlenmiştir. Bu
program ile belirle-nen faaliyetler, disiplin içerisinde uygulanmalı ve performans hedefleri üst
düzeyde gerçekleştirilmelidir. Bu hedefler gerçekleştirildiğinde, problemlerin çözümünde
başarıların arttığı, toplumsal gelişmenin hızlandığı ve kamu kaynaklarının daha etkin
kullanıldığı, ileriki yıllarda görülecektir.

Tokat ili Özel İdaresinin, 2008 yılı içinde yapılacak faaliyetlerini ve hedeflerini
belirleyen bu performans programının hazırlanmasında, emeği geçen herkesi tebrik ediyor,
programın Tokat ve Ülkemiz için yararlı olmasını temenni ediyorum.

Dr. Recai AKYEL
VALİ

SUNUŞ

5302 Sayılı İl özel İdaresi kanunu, yerel yönetimlerin görev ve sorumluluğunu
artırmıştır. Bu kanun, kamu idaresinde merkez idare tarafından yapılan görevlerinin önemli
bir kısmını yerel yönetimlere devretmiştir. Bu devir ile birlikte, İl Özel İdarelerinin bu
sorumluluğu yerine getirmesinde, modern bir yönetim anlayışına kavuşması gerekliliği ortaya
çıkmıştır. İşte bu anlayışın en önemli ürünü de stratejik planlama ve beraberinde getirdiği
performans programı ve faaliyet raporu’dur. Stratejik planlama yönetim anlayışında, hayal
edilebilir bir geleceğin tasarlanmasını, bu hayale ulaşmak için gerçekleştirilebilir amaç ve
hedeflerin belirlenmesini ve hedeflere ulaşmak için her yıl atılacak adımların somut olarak
ortaya konmasını gerektirmektedir. Hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için her yıl atılacak
somut adımların

belirlenmesi,

performans programı ile

yapılmaktadır.

Bu

durum,

projelerimizde şimdiye kadar yapılmayan, geçmişe dönük izleme ve değerlendirmeyi
beraberinde getirecek, aksayan idari ve teknik yönlerin sorgulanmasına sebep olacaktır.
İl Özel idaresi tarafından ilk kez hazırlanan 2008 yılı performans programında,
faaliyetlerin ağırlığını; eğitim, kırsalda ekonomik gelişimi artırıcı tarımsal altyapı faaliyetleri
oluşturmuştur. Kırsal da imar altyapısına yönelik çalışmalar KÖYDES kapsamında
yapılmakta ve bu konuda da gerekli destek Kurumumuz tarafından verilmektedir. Belirlenen
bu program doğrultusunda bütçenin %21’i cari harcamalara, % 79’u yatırım harcamalarına
ayrılmıştır. Hedefimiz, bütçe ve program disiplininden taviz vermeden, tasarrufa azami
düzeyde riayet ederek, yatırım harcamalarının oranını daha üst düzeylere çekebilmek
olmalıdır. Bunun için gerekli gayret kurumumuz tarafından gösterilecektir.
2008 yılı performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm görevlilere
teşekkür eder, programın kurumumuza ve tüm Tokat halkına hayırlı olmasını dilerim.

Muhlis YEŞİLYURT
Genel Sekreter

İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER

Sayfa No

1

A – Misyon ve Vizyon

1

B – İdareye İlişkin Bilgiler

2

1. Tarihçe

2

2. Mevzuat

3

3. Teşkilat Yapısı

3

4. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

6

5. Bilişim Sistemi

8

C – İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar
1. İnsan Kaynakları
2. Fiziki Kaynaklar

8
8
10

D – Temel Politikalar ve Öncelikler

12

E – Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

16

F – Diğer Hususlar

31

II – PERFORMANS BİLGİLERİ

31

A – Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bulgular

31

1. Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler

31

2. Önceki Yıllar Hedefleri ve Sapmalar

32

B – Performans Tablosu

33



İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

33



Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri

45



Tarımsal Hizmetler

52



Ruhsat ve Denetim Hizmetleri

67



Sağlık Hizmetleri

71



Kültür ve Turizm Hizmetleri

73



Çevre Koruma ve Dinlenme Hizmetleri

77



Sosyal Hizmetler

78



Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetleri

79



Destek Hizmetleri

80

C – Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar

82

D – Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

83



İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

83



Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri

88



Tarımsal Hizmetler

90



Ruhsat ve Denetim Hizmetleri

102



Sağlık Hizmetleri

104



Kültür ve Turizm Hizmetleri

105



Çevre Koruma ve Dinlenme Hizmetleri

107



Sosyal Hizmetler

108



Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetleri

108



Destek Hizmetleri

109

III – BÜTÇE BİLGİLERİ

110

EKLER

111

A – Kurum Yöneticileri Özgeçmişleri

112

B – Ek Çizelgeler

126

I – GENEL BİLGİLER
A – Misyon ve Vizyon
Misyonu:
Adil, şeffaf, hızlı ve etkin, kaynak israfına müsaade etmeyen, hizmet ve yatırımlarda
vatandaş memnuniyetini esas alan, temel ilkeler ile modern bir kurumsal yapı ve yönetim
anlayışı içerisinde; ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel gelişme ve kalkınma için,
gerekli yatırım ve hizmet ihtiyacını katılımcılık ilkesine uygun şekilde belirleyerek
planlamak ve bu hizmetleri Tokat halkının hizmetine sunmaktır.
Vizyonu:


İşgücü, finans ve ekipman kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımını sağlayan,
uluslararası kurumlarca onaylanmış, idari ve teknik açıdan modern ve etkin bir
kurumsal yapı oluşturmak,



Köylerimizin imar (yol, su, kanalizasyon, arıtma) alt yapısını gelişmiş ülkeler
standartlarına ulaştırmak,



Tarımsal alt yapıyı uluslararası standartlara getirmek,



Tokat ili tarım potansiyelini, kalite ve kantite yönünden gelişmiş ülkeler standartlarına
ulaştırmak,



İnsan, hayvan ve bitki için uluslararası standartlarda sağlıklı bir ortam oluşturmak,



Orman, çevre ve doğal kaynakların korunup geliştirildiği, temiz ve yaşanabilir bir
ortam oluşturmak,



Tokat ilinde yaşayan her bireyin, gelişmiş ülke standartlarında hizmet alabileceği
sağlık alt yapısını oluşturmak,



Tokat ilindeki çocuk ve gençlerimize modern bir eğitim ve öğretim alt yapısını
sunmak,



Tokat ilindeki sportif faaliyet alanlarını, gelişmiş ülke standartlarına ulaştırmak,



Amatör spor faaliyetlerinde bulunan gençlerimizin sayısını ve başarısını artırmak,



Tokat ilindeki tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak,



Tokat ili turizm zenginliğinin tanıtım ve gelişimini sağlayarak, Tokat ili turizm
potansiyelini artırmak.
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B – İdareye İlişkin Bilgiler
1) Tarihçe
Bilindiği gibi, ülkemizde batı tarzında yeni kurumların oluşması münhasıran Tanzimat
ve Islahat fermanlarını izleyen dönemde ortaya çıkmıştır. Bu günkü mahalli idare
yapısına aşina olmak bakımından, ülkemizdeki mahalli idarelerin gelişmesini
Tanzimat Fermanını müteakip ortaya çıkan süreçte izlememiz mümkündür. Çünkü
Tanzimatçı devlet adamları halkın mahalli idareye katılımına ayrı bir önem
atfetmekteydiler.
Tanzimat Fermanı, Gülhâne’de okunduğu için Tarihimizde Gülhane Hatt-ı Hümayunu
olarak da adlandırılmaktadır. Bu fermanın ilanı ise, 1839 yılına tekabül etmektedir.
Yılmaz ÖZTUNA bu hadiseyi imparatorluğun radikal bir yenileşme devresine girmesi
olarak vasıflandırır (Öztuna, 1983, C.7: 24). Bu hadiseyi izleyen Islahat Fermanı ise
Ortaylı’ya göre Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa devletler camiasına girmesinin
bedelidir (Ortaylı, 1974: 34).
Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat’ı müteakip, önce Muhassıllık Meclisleri ve daha
sonra da Memleket Meclisleri olarak ortaya çıkan mahalli oluşumların ülkemizdeki ilk
yerel yönetim fikrine temel oluşturduğu da savunulmaktadır. Böylece halkın idareye
fiili iştirakinin sağlanmasına dönük bir gelenek oluşmaya başlamış ve bu tür
uygulamalar münhasıran mahalli idare anlayışının ortaya çıkmasına katkıda
bulunmuştur. Bu meclislerin üyeleri o yörenin ileri gelenleri arasından seçimle tespit
edildiği için, mahalli bir meclis olma vasfına sahipti. Bu sistemde ön seçmenler kura
ile belirleniyor onlar da asıl meclis üyelerini seçiyordu (Ortaylı, 1974:15–20).
Özellikle il özel idarelerinin biçimlenmesi bakımından, 1864 Vilayet Nizamnamesinin
çok daha belirleyici bir tarihi adım olduğunu gözden uzak tutmamalıyız. Bu
Nizamnamenin temel amacının; mahallinde belli işlerden sorumlu olacak idareyi
belirleyerek, bazı külfetlere mahalli halkın katılımını temin etmek suretiyle, daha güçlü
bir merkezi yönetimin tesisini amaçladığı da ifade edilmektedir (Ortaylı, 1974: 42). Bu
Nizamnameyi izleyen temel düzenleme ise, 1871 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet
Nizamnamesidir. Bu yapılar dairesinde ortaya çıkan Vilayet Umumi Meclisleri, değişik
statü ve süreçleri izleyerek, il özel idarelerinde önemli bir organ olma özelliğini
sürdürmüş olup, günümüzde il genel meclisi adıyla, özel idarelerin seçimle gelen
organı durumundadır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde tasarlanan haliyle merkezi
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idareyi güçlendirmesi hedeflenen bu yapı, günümüzde mahalli idareyi esas alan bir
niteliğe de dönüşmüştür.
İl Özel İdarelerine, İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer kanunlarla çok çeşitli görevler
verilmiştir. Bu görevlerin tamamı devletin bizatihi kendisine ait görevleri ve
fonksiyonları kadar geniş yer tutmaktadır. Ancak bu kanunların kapsamında bulunan
görevlerin çoğu, bugün için merkezi idare kuruluşlarınca, bazıları ise ikili sistemle,
yani, özel idare ile bakanlık veya çeşitli kamu kuruluşları ile birlikte yürütülmektedir.
Bu uygulamanın ve farklılıkların ortaya çıkışında temel sorun; merkezi idare taşra
kuruluşlarının zamanla çoğalması, ilgili görevlerin bunlarca üstlenilmesi ve böylece
özel idare görevlerinin azalması, gelir kaynaklarının ve yetkilerinin kısıtlanmasından
doğmuştur. Bu sorunların aşılması için 22.02.2005 tarihinde 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanunu çıkartılmıştır. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 4 Mart 2005 tarih ve
25745 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinden sonra, bu kanunun
71. maddesiyle 13 Mart 1329 (26 Mart 1913) tarihli İl Özel İdaresi Kanunu ile bu
kanunun ek değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı kanunun 35. maddesi ile İl
Özel İdaresi teşkilatı içinde Genel Sekreterlik kurulmuş, yetki, sorumluluk ve norm
kadro usul ve esasları belirtilmiştir.
2) Mevzuat
İl Özel İdareleri, 04.03.2005 Tarih ve 25745 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu doğrultusunda hizmet vermektedir.
5302 SAYILI KANUNA EK DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ

Kanun no:
5340
5391
5393
5538

Farklı Tarihte Yürürlüğe giren Maddeler
6
32 ve 63
6.12.15.16.24.36.
6.7.10

Yürürlüğe Giriş Tarihi
05.05.2005
13.07.2005
13.07.2005
01.07.2006

3) Teşkilat Yapısı
Tokat İl Özel İdaresi, 5302 sayılı kanunun 36.maddesine norm kadro ilke ve
esaslarına

göre

yeniden

oluşturulmuş ve

2007

yılı Ağustos

ayı itibariyle

tamamlanmıştır. Müdürlüklerin yapılandırılmasında ve personel atamalarında norm
kadrolar dikkate alınmıştır. Norm kadro esaslarına göre ilimizde personel fazlası
bulunmakta olup, 2007 Kasım ayı itibariyle mevcut teşkilat yapısı aşağıda liste
halinde verilmiştir.
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Mevcut teşkilat yapısının düzenlenmesinde, mülga Köy Hizmetleri teşkilat yapısı ile İl
Özel İdaresinin teşkilat yapısının uyumlu şekilde bir araya getirilmesi, görevlerin
etkinliğinin artırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, yatırımcı teknik
birimlerde bazı birleştirmeler yapılmıştır. İnşaat iskân birimi ile içme suları birimi, etüt
proje birimi ile sulama toprak hizmetleri birimi birleştirilmiştir. Bu birleştirmelerde
amaç; aynı konularda çalışan birimlerin, hizmette birlikteliğini sağlamak ve
yatırımlarda etkinliği artırmaktır. Bununla birlikte uzun vadeli planlama çalışmalarının,
yeraltı suyu ve basınçlı sistem projelendirme ve uygulamaları ile yatırım ihale
işlemlerinin yapılacağı yeni bir yatırımcı müdürlük oluşturulmuştur. Buradaki amaç,
bazı işlerde ihtisaslaşmaya giderek, daha kısa zamanda daha kaliteli verim elde
etmektir. Bir diğer farklılık ruhsat ve denetim hizmetlerine getirilmiştir. Son dönem
yapılan düzenlemeler ile birlikte, ruhsat ve denetleme konusunda, kuruma yeni
görevler (Belediye mücavir alan sınırları dışında, Gayri sıhhi ve sıhhi müesseslerin
ruhsat ve denetimleri, yük taşımacılığı yapan araçlarda yük kontrolleri, harita imar
hizmetleri gibi) verilmiştir. Bu görevin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ruhsat
ve denetleme ayrı bir müdürlük haline getirilmiştir. Oluşturulan bu organizasyon
yapısının etkinliğinin ölçülebilmesinin, şu an için erken olmasından dolayı herhangi bir
yorum yapılmamıştır.
Organizasyon yapısında bugün için değişiklikler düşünülmemektedir. Düzenlemeler
yeni yapılmıştır ve yapının işlerlik kazanması konusunda çalışmalar devam
etmektedir. Bu çalışmalar neticesinde görülen aksaklıklara göre yeni düzenlemeler
yapılabilecektir. Eksikliklerin giderilebilmesi için gerek personelin eğitimi ve gerekse
personelin kullanacağı teknik donanımın güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

2007

yılı

itibariyle

özellikle

hizmetin

yerinden

yapılabilmesi

amacıyla,

ilçe

bakımevlerinde görevli personelin hizmet yaptıkları merkezlerde görevlendirilmesi
tamamlanmış bulunmaktadır. Yapılan bu düzenlemeyle, personelin geliş gidişinden
dolayı yaşanan iş kayıpları ortadan kaldırılarak, iş veriminde önemli bir artış
sağlanmıştır.
Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcısı ve birim müdürlüklerinin yöneticilerine ait
özgeçmişler, rapor ekinde sunulmuştur.
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4) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
04.03.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı
Kanunla il özel idaresinin yönetim organları il genel meclisi, il encümeni ve vali olarak
tanımlanmıştır. Aşağıdaki bölümlerde bu organların il özel idaresiyle olan ilişkileri
üzerinde durulmuştur.
Yönetim:


İl Genel Meclisi: İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili
kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş
üyelerden oluşur. İl genel meclisine kanunla özel yetkiler verilmiştir. Örneğin,
meclis, il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve
değiştirilmesine karar verebilmektedir. İl genel meclisi, üyeleri arasından gizli
oyla seçilen bir başkan tarafından yönetilir. Meclis başkanı, meclis
çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Gündem, meclis başkanı
tarafından belirlenir ve üyelere en az üç gün önceden bildirilir. Valinin önerdiği
hususlar gündeme alınır. İl genel meclisi tarafından alınan kararların tam
metni, en geç beş gün içinde valiye gönderilir. Vali, hukuka aykırı gördüğü
kararları, yedi gün içinde, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere
il genel meclisine iade edebilir. Valiye gönderilmeyen meclis kararları
yürürlüğe girmez. Vali tarafından itiraz edilmeyen kararlar ile yeniden
görüşülmesi istenip de il genel meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla
ısrar edilen kararlar kesinleşir. Fakat valinin, meclisin ısrarı ile kesinleşen
kararlar aleyhine idarî yargıya başvurma yetkisi vardır. Kanuna göre il genel
meclisi, il özel idaresini periyodik olarak denetler. Bunun için il genel meclisi,
her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında il özel idaresinin bir önceki yıl
gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından
gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim
komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız
üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına
oranlanması suretiyle oluşturulur. Komisyon, çalışmasını şubat ayı sonuna
kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu, mart ayının on beşine kadar meclis
başkanlığına sunar.



İl Encümeni: Kanuna göre il encümeni, valinin başkanlığında, il 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
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oluşması öngörülmüştür. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel
sekreter başkanlık eder. İl encümeni, Yönetim Komitesi veya İcra Komitesi gibi
vazife görür. Encümenin en önemli görevi stratejik plan ve yıllık çalışma
programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş
bildirmektir. Encümenin, haftada en az bir defa üye tam sayısının salt
çoğunluğuyla toplanması öngörülmüştür. İl encümeni ile vali arasındaki ilişkiler
de önemli olan bir konudur. Kanuna göre vali kanun, tüzük, yönetmelik ve il
genel meclisi kararlarına aykırı gördüğü encümen kararının bir sonraki
toplantıda tekrar görüşülmesini isteyebilir. Encümen, eğer kararında ısrar
ederse karar kesinleşir. Bu takdirde, vali, kesinleşen encümen kararının
uygulanmasını durdurur ve idari yargı mercilerine yürütmeyi durdurma talebi
ile birlikte on gün içinde başvurur. Bu uygulamayla bir taraftan kararların
uygulanmasına sürat getirilmek istenmiş, diğer taraftan ise valinin de her
halükarda gücü ve vesayet yetkisi korunmuştur.



Vali: Kanuna göre vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
Bu niteliği ile aynı zamanda il encümenin başkanıdır. Vali, il özel idaresinin en
üst amiri olarak kurumu yönetmek, hak ve menfaatlerini korumakla
yükümlüdür. Kanun, valiye, il özel idaresini stratejik plana uygun olarak
yönetmek, il özel idaresinin 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. Valinin stratejik planla ilgili belirli yükümlülükleri
vardır. Vali, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde stratejik
planı hazırlatmak zorundadır. Stratejik plan; kalkınma plan ve programları ile
varsa bölge planına uygun olarak hazırlanır. Stratejik plan ve ayrıca ilgili
olduğu yılbaşından önce de yıllık performans planı vali tarafından il genel
meclisine sunulur. Stratejik plan, varsa üniversiteler, meslek odaları ve
konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve il genel
meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Stratejik plan ve performans
planı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve il genel meclisinde
bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Kanun, valinin görev ve yetkilerinden
bir

kısmını

uygun

gördüğü

takdirde,

yöneticilik

sıfatı

bulunan

vali

yardımcılarına, il özel idaresi görevlilerine veya ilçelerde kaymakamlara
devredebileceğini belirtmiştir.
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İç Kontrol Sistemi
Tokat İl Özel İdaresinin iç kontrol sistemi mekanizmasını, İçişleri Bakanlığı ve
Sayıştay denetim mekanizması sağlamaktadır.
5) Bilişim Sistemi
Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, hizmet yaptığı konulardaki bilgi birikimine,
geçmişten gelen insan kaynağı yapısı içerisinde sahiptir. Bu yönünü, ürettiği
projeler

ve

projelerin

uygulamaya

aktarılmasında

gösterdiği

başarı

ile

kanıtlamaktadır. Bununla birlikte, bu bilgi birikiminin modern teknoloji ile uyumu ve
devamlılığı sağlanmak durumundadır. Modern dünyanın bilgi ve çalışma kaynağı,
internet, bilgisayar yazılımları ve uzaktan algılama gibi sistemleridir. Bununla
birlikte, Kurumun gerek kendi birimleri arasındaki iletişim ve koordinasyonu
sağlayacak ve gerekse Kurumdan hizmet alan kurum ve şahısların her türlü bilgiye
ulaşabilecekleri iç yazılımlara ihtiyacı bulunmaktadır. Kurum genel itibariyle
bilgisayar ve internet altyapısına sahiptir. Kurum personeli içerisinden konusunda
yeterli düzeyde bilgi düzeyine sahip teknik ve idari personel bulunmaktadır. Mevcut
personelin bilgisi, modern teknoloji ve yazılımlarla desteklenmeli, özellikle yardımcı
personel sayısı artırılmalı ve kullandığı ekipmanların teknoloji düzeyi artırılmalıdır.
Bir diğer önemli husus, Kurum, hizmetleri itibariyle, coğrafi bilgi sistemlerine ihtiyaç
hissetmektedir. Bu sistemin kullanımında, modern uzaktan algılama sistemlerinin
kullanımına yönelik yapılacak uygulamalar, kurumun etkinliğini önemli düzeyde
artıracaktır. Bu konuda, çok iyi bilgi düzeyine sahip, personel ve konu ile ilgili bazı
ekipmanlar bulunmaktadır. Bu tür özelliklere sahip personel sayısının ve kullanılan
teknolojik ekipmanların kalite ve miktarının artırılması gerekmektedir.
C – İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar
1) İnsan Kaynakları:
5302 Sayılı Kanun ile görev ve yetkileri artırılan, İl Özel İdareleri yeni bir
yapılanma süreci içerisindedir. Bu süreçte başarılı olmanın en önemli unsuru
insan kaynağıdır. İnsan kaynağının etkin ve modern bir sistem içerisinde
değerlendirilmesi ve

sistemle uyumlu kalifiye

bir yapıya kavuşturulması

gerekmektedir. Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bünyesinde, proje ve
uygulama safhalarında başarı ile görev yapan ve bilgili ve çok sayıda değerli
personel bulunmaktadır. Burada önemli husus, bilginin teknoloji ile desteklenmesi
ve yeni gelecek personelin de bu bilgi ve beceriye sahip olmasının sağlanması
gerekliliğidir. Bunun için Kurum insan kaynakları kalitesini artırmak amacıyla
gerekli eğitim çalışmalarını ve düzenlemelerini yapmak durumundadır. Bugün
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itibariyle, kurum yapılanması içerisinde, insan kaynağının en iyi şekilde
değerlendirilmesine yönelik çalışmalar halen devam etmektedir. Bu bağlamda,
2007 Kasım ayı itibariyle, Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin insan
kaynağı yapısı şu şekildedir.
T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ
Genel Sekreterliği
PERSONEL DAĞLIMI
SIRA
NO:

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

M/S PERSONEL

S/S KADROLU
PERSONEL

GEÇİCİ
PERSONEL

TOPLAM

1

GENEL SEKRETER

1

-

1

2

GENEL SEKRETER YRD.

2

-

2

3

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

5

14

19

4

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

3

6

9

5

MÜDÜR

7

29

36

6

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

15

21

36

7

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

9

12

21

8

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

8

6

14

9

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

6

150

156

10

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

13

30

43

11

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5

113

118

12

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

3

11

14

13

ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

3

2

5

14

ALMUS İLÇE ÖZEL İDARESİ

1

1

15

ARTOVA İLÇE ÖZEL İDARESİ

3

3

16

ERBAA İLÇE ÖZEL İDARESİ

1

1

17

NİKSAR İLÇE ÖZEL İDARESİ

2

2

18

PAZAR İLÇE ÖZEL İDARESİ

1

19

REŞADİYE İLÇE ÖZEL İDARESİ

2

2

20

TURHAL İLÇE ÖZEL İDARESİ

3

3

21

ZİLE İLÇE ÖZEL İDARESİ

2

1

22

GEÇİCİ GÖREVLİ PERSONEL
(DİĞER KURUMLAR)

4

6

23

AVUKAT (SÖZLEŞMELİ İŞÇİ STATÜLÜ)
TOPLAM

98

1

403

2

3
2

12

3

3

5

506
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2) Fiziki Kaynaklar:
Bina Durumu:
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, hizmet yürüttüğü merkez ve ilçelerde hizmet binası,
sosyal ve eğitim binaları ile çeşitli gayrimenkullere sahip bulunmaktadır. Sahip
bulunduğu hizmet binaları ile gayrimenkullerin ayrıntılı listesi Ek-1’de verilmiştir.
Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, hizmet binası olarak Merkez, Turhal, Zile,
Niksar, Reşadiye, Erbaa, Almus ve Artova ilçelerinde kendi sahibi bulunduğu hizmet
binalarında görevini yürütmektedir. Merkez ilçede, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği
hizmet binası olarak; sahibi bulunduğu 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi’nin bir
bölümü ile 2 yerde yerleri mülga YSE Müdürlüğüne ait binalarda hizmetini
sürdürmektedir. Bu binalardan, 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezinin binaları, İl Özel
İdaresi Genel Sekreterliği ile idari ve mali işler müdürlüklerinin, diğer binalar ise teknik
hizmetler müdürlüklerinin hizmet binaları olarak kullanılmaktadır.
Makine ve Ekipman Durumu:
Kurumun hizmetini gerçekleştirmesinde en önemli kaynağını iş makineleri ile ulaşım
araçları oluşturmaktadır. Çizelge 1’ de, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin sahip
olduğu makine park durumu ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Buna göre; kurumun çeşitli
tipte 23 adet ulaşım aracı ile 209 adet iş makinesi bulunmaktadır. Bu makinelerin
durumları dikkate alındığında önemli bir problemin mevcut olduğu gözlemlenmektedir.
Problem ulaşım ve iş makinelerinin oldukça eski olduğudur. 2006 yılında 8 adet iş
makinesi ile 1 adet otomobil alınmıştır. Kurum kullanacağı ulaşım ve iş araçlarını,
günümüz modern düzeyine getirmek zorundadır. Bu sebepten dolayı, ulaşım
araçlarında kiralama yöntemi kullanımı artmıştır ve bunu daha da artırma
eğilimindedir. Bir diğer konu iş araçlarının genelinin demode olmasıdır. Bunun için
bazı önemli konularda yenileme eğilimi son yıllarda gösterilmiştir. Bunun dışında,
kurum özel sektörün yapabileceği iş alanlarından çekilmek ve ihale sistemi ile bu
hizmeti satın almak isteğindedir. Özel sektörün giremediği hizmet sahalarında,
modernleşme çalışmaları devam ettirilecektir.
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Çizelge 1: Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Makine Park Durumu
S.No

Cinsi

Üretim Yılı

Sayısı

2006, 2001, 2000, 1996, 1995, 1993, 1992, 1989, 1986

12

ULAŞIM ARAÇLARI
1

Otomobil

ve 1985: 1’er adet
1983: 2 adet,1982: 5 adet
2

Pick-up

2002: 5 adet, 1985:1 adet,1977: 2 adet

6

3

Minibüs

2004: 2 adet, 2001: 1 adet, 2000: 1 adet

3

4

Kamyonet

1987

1

5

Otobüs

1982: 1 adet,1975: 1 adet

1

TOPLAM

23

İŞ ARAÇ VE MAKİNELERİ
1

Kamyon

2006: 4 adet, 2000: 6 adet, 1997: 1 adet, 1994: 15 adet,

62

1993: 25 adet, 1985: 1 adet, 1978: 1 adet, 1977: 7 adet,
1976: 6 adet
2

Çekici Treyler

1997: 1 adet, 1978: 1 adet

2

3

Yakıt Treyler

4

Su Tankeri

5

Greyder

6

Dozer

7

Lastik Tekerlekli Traktör

8

Basınçlı Yıkayıcı

9

Palet Yükleyici

10

Lastik Tekerlekli Yükleyici

2000: 4 adet, 1997: 3 adet, 1994: 2 adet

9

11

Kanal Kazıcı ve Ön Yükleyici

2006: 1 adet, 2002: 1 adet, 1994: 2 adet

4

12

Motor Scraper

1989

2

13

Trancher

1991

1

14

Kompresör

1987: 2 adet, 1976: 6 adet

7

15

Paletli Delici

2000: 1 adet, 1987: 1 adet

2

16

Yapım Distribütörü (Kamyon)

2006: 1 adet, 1994: 1 adet, 1989: 1 adet,

3

1989

1

1988: 1 adet, 1981: 1 adet

2

2000: 8 adet, 1986: 11 adet

19

2000: 2 adet, 1986: 14 adet, 1985 2 adet

18

1974: 1 adet, 1970: 1 adet

2

1991: 1 adet, 1985: 1 adet

2

1994: 1 adet, 1986: 2 adet, 1982: 2 adet

3

1988: 1 adet
17

Bakım Distribütörü (Çekilir)

1983

1

18

Roley Tank (Kamyona Monte)

1989: 1 adet, 1980: 1 adet

2

19

Roley Tank (Treylere Monte)

1989

1

20

Rotatif Kar Makinesi

2002

1

21

Treyler Kasalı

2006: 1 adet, 1993: 1 adet, 1991: 1 adet,

5

22

Kamp Treyler (Yatak)

1983: 5 adet, 1982: 8 adet, 1977: 2 adet,

23

Kamp Treyler (Yemek)

1987: 5 adet, 1986: 1 adet, 1985: 2 adet, 1983: 3 adet,

24

Silindir

2006: 1 adet, 2000: 3 adet, 1997: 1 adet, 1987: 2 adet

7

25

Bakım (Yama) Silindir

1997: 2 adet, 1990: 1 adet

2

26

Seyyar Kaynak Makinesi

1993

1

27

Jeneratör

1984

28

Delici Tabanca

10

29

Kırıcı Tabanca

2

1986: 1 adet, 1978: 1 adet
20

1975: 6 adet, 1973: 1 adet
17

1977: 1 adet, 1976: 1 adet, 1975: 5 adet

TOPLAM

1

209
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D – Temel Politikalar ve Öncelikler
Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği olarak, kurum temel politikalarını şunlar
oluşturmaktadır:
Kurumsal alanda; Vizyonumuz, idari ve teknik açıdan modern ve etkin bir kurumsal
yapıyı oluşturmaktır. Bunu başarabilmek için izlenecek temel politika, ulaşılmak istenen
resmi belirlemek ve bu resmin oluşturulması için gerekli adımları atmaktan geçmektedir.
Bunu

yapabilmenin

yolu,

Kurum

olarak

uluslararası

standartları

yakalamaktır.

Uluslararası standartları izlemek, Kurumu, istenilen kaliteye, kaynak israfına yol açmadan
ulaştıracaktır. Bu konudaki önceliklerimiz;


5302 Sayılı Kanun ile oluşturulan yeni yapılanmanın üst çerçevesi belirlenmiş olmakla
birlikte, yeni yapılanmanın işlevlerini yerine getirici ve hizmet etkinliğini artırıcı kurum
içi çalışmalar ve düzenlemeler yapılacaktır.



Kurum personelinin verimliliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla; çalışma ortamını
geliştirici düzenlemeler yaparak, personel ihtiyacı olan teknolojik ekipman ihtiyacı
karşılanacaktır.



e-devlet uygulamalarına yönelik çalışmalar başlatılacaktır.



Kurumsal kaliteyi yakalamak için “Toplam Kalite Yönetim Sistemi”nin uygulanmasına
yönelik çalışmalara başlanacaktır.



Kurum tarafından sahip olunması gerekliliği olmayan ve genel olarak Kuruma maddi
külfet

getiren

gayrimenkuller,

özelleştirilerek,

Kurumun

esas

görevlerine

odaklanmasına katkı sağlanacaktır.
Önceliklerimiz, 9.Kalkınma Planının (2007-2013) Gelişme Eksenleri Başlığı altında şu
eylem planları ile uyum sağlamıştır. Bunlar:
Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması


Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması amacıyla kamu kurum ve
kuruluşlarının görev, yetki ve işlevleri gözden geçirilerek bu alandaki
mükerrerlikler

giderilecek,

kurum

ve

kuruluşların

politika

oluşturma,

maliyetlendirme ve uygulama kapasiteleri artırılacak, insan kaynakları
geliştirilecek, kamu hizmetlerinin vatandaşlara sunumunda bilgi ve iletişim
teknolojilerinden etkin şekilde faydalanılacak, adalet ve güvenlik hizmetlerinin
etkili bir biçimde sunulması sağlanacaktır.
Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi


Kamu personelinin bilgi ve iletişim teknolojileri farkındalığı ve yetkinliği
geliştirilecektir.
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Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması


Başta il özel idareleri olmak üzere, yerel yönetimler ile birliklerinin kırsal
kalkınma konusundaki etkinliğini artırmak için teknik, mali ve kurumsal
kapasiteleri güçlendirilecektir.

e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi


Kamu hizmetleri; iş süreçleri, vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçları
doğrultusunda yeniden tasarlanarak ve bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst
düzeyde faydalanılarak, etkin, şeffaf, sürekli, güvenilir, tek kapıdan ve farklı
platformlardan bütünleşik şekilde sunulacaktır.

Yatırım hizmetleri alanında; Vizyonumuz, görev alanımız içindeki insanlarımızın sosyal
ve ekonomik hayatlarını gelişmiş ülkeler standartlarına ulaştırmaktır. Bunu yapabilmek
için ise, kurumsal olarak; imar hizmetlerinde, tarım, eğitim, sağlık ve spor altyapı, çevre
alanlarında birçok yatırım gerçekleştirmektedir. Yapılan bu yatırım hizmetlerinde temel
politikamız; insanlarımızın temel ihtiyaçları olan eğitim, sağlık, imar alanlarındaki
ihtiyaçlarını birinci derecede karşılamak ve geliştirmektir. Bununla birlikte toplumun
ekonomik düzeyini yükseltme amacıyla görev alanımız içerisinde yer alan tarımsal
altyapıyı geliştirmek ve tarımsal üretimi artırıcı hizmetlerde bulunmaktır. Bu hizmetlerin
gerçekleştirilmesindeki temel politikamız, modern kamu yatırım stratejisini yakalamaktır.
Modern kamu stratejisi yatırımların belirleme aşamasından, gerçekleştirme aşamasına
kadar

bilimsel

ve

kurumsal

etkinliği

gerektirmektedir.

Kurum

yatırımların

gerçekleştirmesinde; yatırımların belirlenmesinde bilimsel ve sosyal metotların kullanıldığı
etkin bir yapı oluşturulacak, işler özel sektör tarafından yapılarak kamunun ağırlığı
bertaraf edilecek ve etkin bir kontrol sistemi oluşturacaktır. Şu halde Kurum, vizyonu
doğrultusunda strateji belirleyen ve bu stratejiler için projeler ortaya koyan ve bu
projelerin yapımı için kontrolörlük hizmeti veren bir yapıya kavuşturulacaktır. Bütün bu
değerlendirmeler ışığında yatırım hizmetlerinde önümüzdeki dönem için önceliklerimiz;


Çalışma alanımızda, temel hak olan hizmetlerden (eğitim, sağlık, yol, su,kanalizasyon
vb) faydalanamayan insan bırakılmayacaktır.



Eğitim, sağlık ve imar hizmetlerinde kaliteyi artırıcı, gelişmiş ülke standartlarına
yaklaştırıcı faaliyetlerde bulunulacaktır.



Sulanabilir alanlarda sulamayı artırmaya yönelik sulama tesisleri inşa edilecektir.



Toplulaştırma çalışmalarında devam eden işler tamamlanacaktır.
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Projelerin değerlendirilmesinde, modern sosyal ve ekonomik değerlendirme metotları
ortaya konmasına ve tüm projelerde bu metotların kullanımına geçilmesi yönünde
çalışmalar başlatılacaktır.
Önceliklerimiz, 9.Kalkınma Planının (2007-2013) Gelişme Eksenleri Başlığı altında şu

eylem planları ile uyum sağlamıştır. Bunlar:
Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması


Kırsal kesimde merkezi yerleşim birimleri öncelikli olmak üzere, temel altyapı
ihtiyaçları karşılanacaktır. Ekonomik ve sosyal gelişmeye yönelik proje ve
destekler ile eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunumunda bu merkezi birimlere
öncelik verilecektir.

Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi


Su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların, öncelikle havza
temelinde bütüncül bir yaklaşımla ve değişen tüketim taleplerini karşılamakta
esneklik sağlayan bir şekilde planlamasını mümkün kılacak, ilgili kurumlar
arasında güçlü ve yapısal bir eşgüdüm sağlayacak şekilde yeniden
düzenlenmiş kapsamlı bir mekanizma çerçevesinde ve suyun tasarruflu
kullanımı sayesinde su kaynaklarının etkin kullanımına önem ve öncelik
verilecektir.



Tarımsal üretimin rekabet gücüne doğrudan katkıda bulunacak şekilde;
yüksek üretim değeri bulunan tarım ürünleri üretiminin artırılması amacıyla
maliyet etkin bir biçimde sulama yatırımları ve tarım işletmelerinde gözlenen
arazi parçalılığı sorununun hafifletilmesine yönelik olarak toplulaştırma
yatırımları yaygınlaştırılacaktır.

Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi


Kalabalık sınıf mevcutları düşürülecek, ikili eğitim uygulaması azaltılacaktır.
Her kademedeki eğitim tesislerinin etkin kullanılabilmesi için standartlar ve
ortak kullanım imkanları geliştirilecektir. Okulların bilgi ve iletişim teknolojileri
altyapısı, eğitim yazılımları öncelikli olmak üzere güçlendirilecek, yenilenen
müfredatın gerektirdiği ortamlar ve donanım sağlanacaktır.

Çevre alanında; Vizyonumuz insanlarımıza doğal kaynakların korunup, geliştirildiği bir
ortamı oluşturmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu konudaki politikamız, yapılacak
yatırımlarda çevre faktörünü en önemli unsur haline getirmektir. Çünkü çevre ile ilgili
yapılacak bir hatanın, telafisi güç olmakta ve problem gelecek nesilleri de etkilemektedir.
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Kurumumuz bu bağlamda, yapacağı tüm projelerde küresel ısınma, erozyon, çevre
sağlığı ve doğal hayatın korunması konularında aktif bir yaklaşım sergileyecektir. Bu
konudaki önceliklerimiz:


Yapılacak tarımsal altyapı hizmetlerinde, küresel ısınma ve susuzluk tehlikesine
duyarlı olarak, mümkün olan her yerde maksimum su tasarrufunun sağlanacağı
damla sulama sistemleri tesis edilecektir.



Su tasarrufu sağlamak amacıyla, açık sulama sistemleri yerine, toprak altı borulu
sistemler tercih edilecektir.



Erozyon tehlikesi dikkate alınarak, yapılacak sulama yatırımlarında, arazilerin eğimi
1.derecede önem arz edecektir. Erozyona sebep olacak eğimlerde, sulama yatırımı
yapılmayacaktır. O arazilerde basınçlı sulama sistemleri (damla, yağmurlama)
yapılacak veya alternatif tarım sistemlerine yönelik uygulamalar teşvik edilecektir.



Yapılacak kanalizasyon yatırımlarında mutlaka doğal arıtma sistemi inşa edilecektir.



Yapılacak imar ve yol yatırımlarında, doğal çevrenin korunması dikkate alınacak ve
bu amaçla yapılacak projelendirmelerde, doğal çevre konusu mutlaka irdelenecektir.

Sosyal hizmetler alanında; Politikamız; ekonomik düzeyi yeterli olmayan insanları
üretici konumuna getirmeye katkıda bulunmak ve onların ekonomik faaliyetlerini
desteklemektir.

Ayrıca,

sosyal

hizmetlere

yönelik

olarak,

gençlerimizi

sportif

faaliyetlerinde desteklemek ve onları zararlı alışkanlıklardan korumak temel politikamızı
oluşturmaktadır. Bu politikadaki önceliklerimiz:


Ekonomik durumu yeterli olmayan insanlarımıza, üretime katılmaları ve mağdur
olmalarını önleyici destek ve yardımlara katkı sağlanacaktır.



İlimizde amatör spor yapılacak altyapının geliştirilmesi için katkıda bulunulacaktır.



Amatör sporcularımızın başarısının artırılması ve gençleri spora yönlendirmek amaçlı
olarak, her türlü destek sağlanacaktır.
Önceliklerimiz, 9.Kalkınma Planının (2007-2013) Gelişme Eksenleri Başlığı altında şu

eylem planları ile uyum sağlamıştır. Bunlar:
Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması


Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal hizmet ve yardımlar
alanındaki faaliyetleri desteklenecektir.

AB Uyum Süresinde Kurumun Yapacağı Çalışmalar: Kurum yeni yapılanma ile birlikte,
modern bir kurum anlayışı kazanmaya çalışmaktadır. Bunu kazanabilmek için yapacaklarını
belirlemeye çalışmakta ve önemli bazı öncelikler belirlemektedir. Bu öncelikler belirlenir iken
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kalkınma planları göz önünde bulundurulmaktadır. Kalkınma planları AB uyum süreci ile
uyumlu hedefleri içermektedir.
Bu konu ile ilgili bir diğer önemli konu kurum projelerinin finansmanında AB desteğinin
artırılmasına yönelik çalışmalardır. Bu şekilde yapılan proje çalışmaları ile kurumun proje
hazırlama anlayışında önemli değişimler olmaktadır. Bu değimlerin, kurumun diğer
projelerine aktarılması ve proje etkinliğinin artırılması planlanmaktadır. Bu da AB uyum
sürecinde kurum açısından önemli bir aşama olacaktır.

E – Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Tokat İl Özel İdare Genel Sekreterliği faaliyetlerini 2008 yılı içerisinde;


İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri



Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri



Tarımsal Hizmetler



Ruhsat ve Denetim Hizmetleri



Sağlık Hizmetleri



Kültür ve Turizm Hizmetleri



Ağaçlandırma, Çevre Koruma ve Dinlenme Hizmetleri



Sosyal Hizmetler



Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetleri



Destek Hizmetleri
olarak ana başlıkları halinde belirlemiştir. Buna göre;

İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri:
İçme suyu tesislerinde iyileştirme ve bakım onarım çalışmaları
yapılması.
İlimizde içme suyu getirilmemiş köy bulunmamaktadır. Bununla birlikte bazı
köylerimizde içme suyu yetersizliği bulunmaktadır. İçme suyu yetersizliği özellikle son
yıllarda kuraklığın etkisi ile artış göstermiştir. Bununla birlikte, su kullanımında
tasarruflu davranmama da önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Kurumumuz,
su kullanımındaki tasarrufu da dikkate alarak, gerçekte su ihtiyacı bulunan yerlerin su
ihtiyacını karşılama amaçlı olarak, sondaj yoluyla su elde etme yoluna gidecektir.
Kurumun içme suyu teminindeki birinci derecede tercihi yüzey sularıdır. Bunun
sağlanamadığı yerlerde, yer altı suyuna başvurulmaktadır.
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Bir diğer faaliyet konusunu ise köylerdeki su şebekelerinin ve elektro motopomp
tesislerinin bakım ve onarımı oluşturmaktadır. Her yıl önemli bir miktardaki köyün bu
yöndeki ihtiyacı karşılanmaktadır. Bu tip projelerin amacı, sulama şebekelerinin ve
elektro motopomp tesislerinin genel bir bakımdan geçirilerek, düzgün çalışan ve su
israfı yapmayan sulama şebekesine sahip olmaktır. Ayrıca iyi çalışmayan bir
sistemde çok sayıda meydana gelebilecek ufak arızaların önüne geçerek iş, zaman
ve maliyet tasarrufu sağlamaktır.

İçme suyu kalitesinin artırılması amacıyla, içme suyu
depolarına tam otomatik klorlama cihazının tesis edilmesi.
Köylerimizdeki içme suyu tesislerinde kullanılan sular, içme suyu analizi neticesinde
kullanılabilir olarak tespit edildiği takdirde herhangi bir işleme tabi tutulmadan direk
olarak sisteme verilmektedir. Kurum stratejisi, yerleşim birimlerine sağlıklı bir içme
suyu sağlamayı hedef olarak göstermektedir. Bu hedef doğrultusunda, mevcut suların
içim kalitesini artırmak ve daha sağlıklı bir içme suyu sağlamak amacıyla, kurumumuz
tarafından klorlama cihazlarının içme suyu sistemlerine eklenmesine yönelik proje
ortaya konmuştur. Klorlama cihazları tam otomatik olacak ve su depolarına monte
edileceklerdir. Cihazların tam otomatik olarak tercih edilmelerinin sebebi, cihazların
kullanım

kolaylığına

sahip

olmasıdır.

Böylece

etkin

bir

klorlama

işlemi

yürütülebilecektir. 2008 yılı programında, klorlama cihazının tesis edilmesi faaliyeti
Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Kanalizasyon tesisi bulunmayan
kanalizasyon tesisi yapılması.
Kurum

son

yıllarda

kanalizasyon

yerleşim

yapımına

yönelik

birimlerine
önemli

yeni

çalışmalar

gerçekleştirmektedir. Kanalizasyonu toplum sağlığı ve şehirleşme açısından önemli
bir unsur olarak değerlendirmektedir. Bu amaca yönelik olarak, Tokat ilinin tüm
köylerindeki kanalizasyon tesislerini önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tamamlama
amacındadır. Bu amaca yönelik olarak, program döneminde, yine önemli miktarda
kanalizasyon tesisini inşa edilecektir. Kurum uygulamayı gerçekleştirir iken, yapım
hizmeti satın almakta ve de köy halkından işgücü konusunda yardım almaktadır.
Kurumun bundan sonraki uygulama stratejisi, yapım işleminde müteahhitlik
hizmetlerinden faydalanma yönündedir.
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Mevcut kanalizasyon tesislerinde iyileştirme ve bakım onarım
çalışmaları yapılması.
Kanalizasyon tesislerinde zamanla yıpranmalar ve yerleşim yerlerinin büyümesi ile
kanalizasyon tesislerine eklemeler yapılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaçlar,
her yıl belli bir program dâhilinde giderilmektedir. Bu program yılı içerisinde Kurum
tarafından

kanalizasyon

tesislerinde

iyileştirme

ve

bakım-onarım

çalışmaları

yapılacaktır.

Bina bakım ve onarımı yapılması.
Kurum yeni yapılanma çerçevesinde; gerek hizmet yerlerinin güçlendirilmesi ve
gerekse yeni ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi amacıyla, hizmet binalarında ve
sosyal tesislerinde yeni düzenlemelere gitmektedir. Özellikle Kuruma ait atölyelerin bir
kısmının yer değiştirmesi, bu konuda önemli yatırımlara ihtiyaç hissettirmektedir.

Karayolları hizmet binası yapılması.
Mevcut karayolları hizmet binalarının yeni devlet hastanesi yapımı sebebiyle yıkılacak
olmasından dolayı, karayolları hizmet binası yeni yerinde kurumumuz tarafından
yapılacaktır.

Gayrimenkul satışı ve kiraya verilmesi.
Kuruma

ait

gayrimenkuller,

gereklilik

ve

verimlilik

prensipleri

ışığında

değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler sonucunda, 2008 yılı içersinde de birçok
gayrimenkulün satışı veya kiralanması değerlendirilecektir. Gayrimenkullerin kira
işlemleri düzenli olarak takip edilmekte ve kurum gelirlerine katkı sağlanmaktadır.

Köy içi imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, köy içi yol
yapımı vb.) yapımı.
Köylerde, küçük ölçekli imar çalışmalarında, genel olarak, ilçe özel idareleri
vasıtasıyla çalışmalar gerçekleştirilmekte ve genel olarak ortaya çıkan ani ihtiyaçlar
hızla karşılanmaktadır.

Yol yapım ve düzenleme çalışmaları.
Kurum stratejimiz; bütün köy yollarımızı çağdaş standartlara getirebilmektir. Bu
amaca ulaşılabilmesi için, son yıllarda KÖYDES programı ile birlikte önemli hizmetler
gerçekleştirilmektedir.

Yol yapım ve düzenleme çalışmaları 6 ana başlık altında

toplanmaktadır. Bunlar:
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Yeni yol açma (tesviye)
Ham yollarda stabilize kaplama
I.kat asfalt kaplama yapımı
II.kat asfalt kaplama yapımı
Yol sanat yapıları yapımı
Yol trafik işaret levhalarının yerleştirilmesi olarak yer almaktadır.
Kurumumuz yol yapım düzeyi açısından çok önemli ilerlemeler sağlamış olup,
köylerin merkezlerinin şehirle olan bağlantı yollarını tamamlamıştır. Bu açıdan
bakıldığında, yeni yol ihtiyacı kalmamıştır. Bununla birlikte, köy mahalleleri ve köyler
arasında kısa yol bağlantıları talep edilmektedir. Yol ihtiyacının toplumlararası
diyalogdaki önemi dikkate alınarak, bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla yeni yol
yapımına gidilmektedir. Bununla birlikte yol çalışmalarında esas yatırımı, çağdaş yol
standardına ulaşılması amacıyla asfaltlama oluşturmaktadır.
Kurumun 2008 yılı programında; yol yapımına yönelik olarak ödenek ayrılmamıştır.
Tüm yatırımlar KÖYDES programı kapsamında gerçekleştirilecektir. Kurum olarak
yatırımın uygulamaya aktarılmasında; proje ve kontrolörlük hizmetlerine katkı
sağlanacaktır.

Yol güzergâhlarında emniyet sağlanması için trafik levhalarının
yerleştirilmesi.
Kırsal kesim yollarında, trafik levhaları çok az bulunmakta veya hiç bulunmamaktadır.
Bu gelişmekte olan bir ülke için eksikliktir. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla köy
yollarına trafik levhası konulması işlemine, bu program döneminde başlanacak ve
sonraki yıllarda da devam ettirilecektir.

Yol yapım ve bakım işlemlerinde kullanılmak üzere, yapım ve
bakım malzemesi temini, yakıt alımı, iş makinesi tamiratı ve
lastik alımı.
Kurum tarafından yapılan hizmetlerde, yol yapımında kullanılan malzemeler, ilçe özel
idare ve köylere hizmet götürme birlikleri vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu
çalışmalara yönelik ödenekler, Kurum tarafından veya KÖYDES vasıtasıyla
karşılanmaktadır.

Çalışmalarda,

Kuruma

ait

iş

makineleri

ve

personel

kullanılmaktadır.
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Eğitim, Gençlik ve Spor:
İl genelinde eğitim ihtiyacı olarak derslik, yurt vb yapımı.
Eğitimde derslik yapımı; 30 öğrenciye bir derslik stratejik amacı içerisinde yapılmakla
birlikte, Tokat il genelinde bu hedefe ulaşılmıştır. Bununla birlikte özellikle
merkezlerde yoğunlaşmalar olmakta ve derslik ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. İlköğretim
ve ortaöğretime yönelik olarak yapılacak ihtiyaçlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
planlanmaktadır. Kurumumuz, bu plan ve programlar doğrultusunda uygulamayı
gerçekleştirmektedir. Eğitimi, toplumun kalkınmasında en önemli unsur olarak gören
Kurumumuz, bu konuda üzerine düşen görevi yapmakta ve önemli bir miktar kaynağı
buraya ayırmaktadır. Dersliklerin yapımı hizmet alım yolu ile gerçekleştirilmektedir.

Okullara bakım onarım ve çevre düzenleme yapılması.
Modern bir eğitim altyapısına kavuşmayı amaçlayan ilimizde, bu yöndeki çalışmalar
hızla devam etmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün programı kapsamında
çalışmalar devam etmekte, Kurumumuz da bu konuda gerekli katkıyı yapmaktadır.

Atış poligonu yapımı.
Atış poligonu, modern hayat ile birlikte ortaya çıkan bir ihtiyaçtır. İnsanlar, bu tür
tesislerde silah ile atış yapma ihtiyaçlarını karşılamakta ve silah, toplum için tehlikeli
olabilecek bir ortamdan uzaklaştırılmaktadır. Ayrıca, silah atıcılığı bir spor dalıdır ve
bunun ilimizde başlayabilmesi için bu tür bir tesise ihtiyaç bulunmaktadır. Yapılacak
tesis ilimizde çok ilgi uyandıracak ve etkin olarak işletilebilecektir. Kurumumuz,
yapılabilecek atış poligonunun faydalarını da dikkate alarak, yapımına destek
sağlayacaktır. Hizmetin gerçekleştirilmesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte,
işbirliği içerisinde hizmet alımı şeklinde sağlanacaktır.

Spor tesislerin yıllık bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi.
Spora ve amatör sporculara destek sağlama anlayışı içerisinde, Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğünün belirlediği spor tesisleri bakım onarımı için gerekli destek her yıl
sağlanmaktadır. Spor aktivitelerinin düzenli bir şekilde sürdürülmesi ve amatör
sporcularımızın desteklenmesi amacıyla yapılan bu hizmet, Kurumumuz tarafından
bu yılki program döneminde de sürdürülecektir.
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Spor merkezlerin sportif malzeme ihtiyacının karşılanması.
Spora destek kapsamı içerisinde; özellikle kondisyon artırmaya yönelik ekipmanların
alınmasına destek sağlanacaktır.

Gençliğin gelişimine yönelik çeşitli aktiviteler düzenlenmesi ve
gençlerimizin katılımının gerçekleştirilmesi.
Sağlıklı, kötü alışkanlıklardan uzak, hoşgörü kazanmış bir gençlik için ülkeler çok
önemli faaliyetler gerçekleştirmektedirler. Ülkemizde de bu konuda bir çok etkinlik
düzenlenmektedir.

Özellikle

son

yıllarda

yurt

dışı programlarında

da artış

sağlanmıştır. Yurt dışı programı olarak gerçekleştirilen gençlik değişim programları
çok önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Farklı toplumları ve insanları tanımak,
hoşgörüyü kazandırmanın ve barışı temin etmenin en önemli yoludur. Kurumumuz bu
çok önemli konuda, üzerine düşen görevin bilinci içerisinde, belirlenen aktivitelere
gerek düzenleme aşamasında ve gerekse gençlerimizin katılımı aşamasında gerekli
desteği sağlayacaktır. Bu destek, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde
sağlanacaktır.

Amatör sporculara destek sağlanması.
Amatör sporculara; gençlerini sağlıklı olarak yetiştirmek isteyen ve de sporda başarılı
olmak isteyen her ülke çok önem vermektedir. İlimizde de özellikle güreş başta olmak
üzere birçok spor dalında amatör spor yapan sporcularımız mevcuttur. Bu
sporcularımıza destek vermek, ilimizin tanıtımı açısından da çok önem arz
etmektedir. Bu faydalar doğrultusunda amatör spora gerekli destek sağlanacaktır. Bu
destek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün programı kapsamında; amatör sporcuların
müsabakalara

katılımına

ve

başarılı

sporcuların

ödüllendirmesi

şeklinde

sağlanacaktır.

Tarımsal Hizmetler:
Tarımsal ve hayvansal üretimi geliştirme amaçlı projelere
destek sağlanması.
Tokat ili tarımsal potansiyeli yüksek olan illerimizden birisidir. Özellikle meyve ve
sebzecilikte son yıllarda üretimini artırmış ve adını tüm Türkiye’de duyurmuştur. İklim
ve coğrafi yapısı narenciye hariç tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygundur. Çiftçileri
tarımı bilmekte ve modern tarıma yönelik uygulamalara uyum sağlayabilmektedir. Bu
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program dâhilinde tarımsal üretimi geliştirmeye yönelik yapılacak projelerin amaçları
şunlardır:
Meyve ve sebze alanlarını ve verimliliği artırmak,
Organik tarım uygulamalarını geliştirmek,
Sertifikalı tohum kullanımını artırmak,
Arıcılığı geliştirmek,
Meyve ve sebzede don, zararlı ve hastalık zararını azaltmak olarak
belirlenmiştir.
Belirlenen bu amaçlar, Tokat tarımında katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin
artırmasına, verimlilik ve üretimin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Kurumumuz
yapılacak bu projelere, en önemli ekonomik üretimimiz olan tarımı geliştirme
bağlamında desteğini sürdürecektir. Bu destek, sebzeciliği geliştirmeye yönelik 2
proje dışında Tarım İl Müdürlüğü koordinasyonunda sağlanacaktır. Sebzeciliği
geliştirmeye yönelik olarak 2 adet araştırma projesi GOP Üniversitesi Ziraat Fakültesi
tarafından yürütülecektir.

Tarımsal ve hayvansal üretim yapan üreticilerin pazarlama
kapasitelerini artırma amaçlı olarak üretici birliklerinin
desteklenmesi.
Her yapılan ekonomik faaliyette olduğu gibi, tarımda da güçlü olabilmenin yolu birlikte
hareket edebilmekten geçmektedir. Pazarlama her ekonomik faaliyetin en önemli
aşamasıdır. İyi yapılamadığı takdirde, ekonomik faaliyetin sonlanmasına dahi sebep
olmaktadır.

Pazarlama,

ekonomik

faaliyet

devam

ettiği

müddetçe

önemini

koruyacaktır. Tarımda en önemli problem olarak pazarlama yer almaktadır ve hala da
önemini devam ettirmektedir. Özellikle tarımda eğitim seviyesinin düşüklüğü bu önemi
daha da artırmakta ve birlik olmanın gerekliliğini artırmaktadır. Bu amaca yönelik
olarak son yıllarda uygulamaya geçen yasayla birlikte, üretici birlikleri kurulmaya
başlamıştır. Bugün itibariyle, ilimizde 12 adet muhtelif üretici birlikleri bulunmaktadır.
Fakat burada önemli bir nokta, birliğin güçlü olması, daha doğrusu üyelerinin çok
olması gerekliliğidir. Birlikte hareket edilebildiği takdirde, fiyat konusunda pazarlık
gücü artacaktır. Yapılacak bu destek ile birliğin, kurumlaşma aşamasında güçlü
olmasına ve üye sayısının artırılmasına katkı sağlanacaktır. Birlikler, zamanla gücünü
ve üye sayısını artırarak, kendi ayakları üzerinde durabilecektir.
Kurumumuz üretici birliklerine olan desteğe olumlu bakmaktadır ve bu konuda gerekli
katkıyı sağlayacaktır. Bu destek Tarım İl Müdürlüğü koordinasyonunda sağlanacaktır.
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Tarımsal laboratuar hizmetlerinin geliştirilmesi.
Laboratuar hizmetlerine yönelik projeler şu amaçları içermektedir:
Laboratuar hizmetlerinde kullanılan kimyasal malzeme alımı,
Gıda katkı-kalıntı ve pestisit analizleri yapımına yönelik cihaz alımı,
Laboratuar akreditasyon çalışması yapılmasıdır.
Tarımsal laboratuar hizmetleri tarımın gelişmesinde önemli yer tutmaktadır. Tarımsal
verimlilikte toprakların analizi önemlidir. Çiftçilere yapılan analizde, maliyetin tümü
yansıtılmamakta, maliyet sübvanse edilmektedir.
Bir diğer önemli konu, gıda katkı – kalıntı analizleri ve pestisit analizlerinin
yapılmasıdır. Tokat ili tarımda çok önemli bir safhadadır. Meyve ve sebzecilikte gün
geçtikçe ilerlemektedir. Bu ilerleme ile birlikte tarımda ilaç kullanımı da artmaktadır.
Bu gıda sağlığı açısından tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Bunu belirlemek ve
tedbir almak, hem bizim tüketicilerimiz ve hem de ihracat için önemlidir. Üretimi bu
açıdan kontrol altına alabildiğimiz takdirde hem sağlıklı ürünler yetiştirilecek, hem de
ihracat artacaktır. Dolayısıyla tarımda gelişme hızla devam edecektir. Bu proje ile
yukarıda bahsedilen analizleri yapabilecek cihaz alımı gerçekleştirilecektir. Böylece,
sebze ve meyveler insan sağlığı açısından risk arz eden katkı kalıntı açısından
kontrol edilebilecektir.
Akreditasyon, yapılan analizlerin uluslararası camiada kabul edilmesi anlamına
gelmektedir. Bunun için analiz tekniklerinin ve usullerinin uluslararası standartlarda
olması gerekmekte olup, bunun tescillenmesi gerekir. Bu proje ile bu konuya yönelik,
araştırma - geliştirme ve laboratuar bakım onarım hizmetlerinin yapılacağı
belirtilmektedir.
Kurumumuz yukarıda belirtilen laboratuar hizmetlerine gerekli desteği sağlayacaktır.
Laboratuara yönelik yapılacak bu hizmetler, ilimiz tarımının gelişmesini ve tarımsal
ürünlerin pazarlanma gücünün artmasını sağlayacaktır. Projelere yapılacak destekler,
Tarım İl Müdürlüğü koordinasyonu ile sağlanacaktır. Sadece, Toprak ve Su
Kaynakları Araştırma Enstitüsü ile Tarım İl Müdürlüğü laboratuarına, kimyasal
malzeme alımına yönelik olarak yapılacak faaliyet, iki kurum tarafından yürütülecektir.

İnsan ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik projeler.
Bu konu başlığı altında şu projelere yer verilmektedir. Bunlar:
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Hayvan ahırlarının modernleştirilmesi projesi,
Hayvan aşılamaları ve ekinokok projesi,
Kene ve kuş gribi ile mücadele projesi,
Kullanılmış zirai ambalajların toplatılması projesi,
Yabani domuz avlanması için av fişeği alımı,
Büyükbaş hayvanların kayıt, tescil ve ilenmesi projesi.
Son yıllarda hayvan sağlığına yönelik problemlerin, insan sağlığını tehdit etmesi bu
konuya vermemiz gereken önemi ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda, kene ısırması ve
kuş gribi vakaları, toplum sağlığını tehdit etmiştir ve hala da önemini korumaktadır.
İlimiz her iki olayda da yer almaktadır. Hayvan ahırlarının modernleştirilmesi
kapsamında ise, süt sağımına yönelik makineleşmeye önem verilmektedir. Böylece
süt hijyeni konusunda da önemli gelişme sağlanacaktır.
Bu başlık altında yer alan projelerden farklı diğer bir proje ise, kullanılmış ilaç
ambalajlarının toplatılmasıdır. Bu projede toplum sağlığı açısından oldukça önemlidir.
İlaç ambalajları, içerisinde kalıntı kaldığı için çevreyi kirletmekte ve dolayısıyla insan
sağlığını tehdit etmektedir. Bu proje ile topluma zarar vermeyecek şekilde imhası
sağlanacaktır. Bu konudaki en olumlu gelişme ise çiftçilerin bu bilince ulaşmasını
sağlamak olacaktır.

İlimiz yabani domuz açısından çok zengindir. Yabani domuz çiftçilerin birçok ürününe
zarar vermektedir. Bundan dolayı, domuz avına destek yapılması uzun yıllardır
yapılan bir uygulamadır.
Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda, belirlenen projelere önemleri dikkate
alınarak destek sağlanacaktır. Destek, Tarım İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde
yapılacaktır.

Sulama suyu tesisi yapımı.
Sulama suyu temini amacıyla yapılan projeler ve uygulamaları, Kurumun iki
müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir. Bunlar Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Plan
Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüdür. Uygulamalar dışarıdan hizmet alımı şeklinde
gerçekleştirilmekte olup Kurum tarafından yapı denetim hizmetleri yürütülmektedir.
Sulama suyu temini projeleri üç şekilde ayrılabilir.
1) Sulama suyunun teminine göre;
Yerüstü suyu kaynaklı sulama tesisleri,
Yeraltı suyu kaynaklı sulama tesisleri,
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2) Sulama suyunun araziye nakledişine göre;
Açık kanal sulama suyu tesisleri,
Kapalı sistem basınçsız sulama suyu tesisleri,
Kapalı sistem basınçlı sulama suyu tesisleri.
3) Sulama suyu temininde enerji kullanım durumuna göre;
Cazibe ile enerji gerektirmeden suyu temin edilen sulama suyu tesisleri,
Pompaj ile enerji harcanarak suyu temin edilen sulama suyu tesisleri.
Bu zamana kadar ilimizdeki projelerin ana yapısını yer üstü suyuna cazibe ile yapılan
açık kanal sulama tesisleri oluşturmuştur. Hala da ağırlığını devam ettirmektedir.
Fakat son yıllardaki kuraklık ile birlikte, bu sistem ciddi olarak tartışılmaktadır. Açık
kanal sulama sisteminde su iletim kayıpları yüksek olmaktadır. Ayrıca yüzey
sulamasının birçok dezavantajı bulunmaktadır. Bunlar: Sulamanın etkinliğinin düşük
olması ve eğimli ortamlarda toprağa yaptığı erozyondur. Sistem, kullanım kolaylığı ve
enerji ihtiyacı olmaması sebebiyle çiftçiler tarafından tercih edilmektedir.
Kurum tarafından uygulanan bir diğer proje tipi ise pompaj ile temin edilen sulama
suyuna yapılan, açık kanal sulama suyu tesisleridir. Su kaynakları yerüstü veya
yeraltından olabilmektedir. Daha çok yerüstü sulama sularına uygulama yapılmıştır.
Bu tesislerde de yüzey sulamanın yukarıda belirtilen tüm olumsuzlukları mevcuttur.
Buna ek olarak, suyun temininde de enerji kullanılmaktadır. Bu sistem, suyun cazibe
ile elde edilemediği alanlarda uygulanmaktadır. Sistemde enerji maliyetinden dolayı
olumsuzluklar yaşanmaktadır. İlimizde de birçok örneği mevcuttur.
Kurum tarafından ilk olarak bu sene uygulanacak, diğer proje tipi ise kapalı sistem
sulama suyu tesisleridir. Bu projeler şu an itibariyle yeraltı sulama suyuna
uygulanmaktadır. Bunun sebebi ise; Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile DSİ
Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği, yeraltı sularına kapalı sistem
basınçlı sulama tesisleri uygulanması zorunluluğudur. Basınçlı tesisler, yörenin ürün
yapısına göre yağmurlama veya damla sulama sistemi olarak tesis edilmektedir.
Sistem, sulama etkinliğini artırmakta ve su kayıplarını minimuma indirmektedir.
Sistemin ekipmana ihtiyaç hissettirmesi ve enerji masrafı olması, çiftçiler tarafından
tercih edilmeme sebebi olarak ortaya çıkmaktadır.
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Bir diğer sistem ise basınçsız kapalı sulama sistemleridir. Bu sistem ile su kapalı
tesislerle

iletilmekte

fakat

tarla

içindeki

sulama

yüzey

sulama

olarak

gerçekleştirilmektedir. Bu sistem bugüne kadar, komple bir sulama sistemi olarak
ilimizde yapılmamıştır. Sistemin avantajı, su iletim kayıplarının açık kanala göre daha
az olmasıdır. Bununla birlikte yüzey sulamanın tüm olumsuzluklarını üzerinde
taşımaktadır.
Son yıllardaki kuraklık ile birlikte, sulama sistemlerinde açık kanal sulama sistemi
azaltılmak istenmektedir. Bu yöne doğru bir eğilim mevcuttur. Fakat tesis
masraflarının yüksekliği kapalı sistemlere olan geçişi geciktirmektedir. Özellikle dış
kaynaklı projelerde basınçlı sulama sistemlerinin desteklenmesi, kapalı sisteme
yönelik projelerin artmasına sebep olmaktadır. Bu sebepten dolayı 2 proje 2008 yılı
yatırım programında yer almaktadır. Özellikle damla sulamanın avantajları çiftçiler
tarafından kavranmıştır. Kurumumuzda damla sulama sistemine uygun alanlara,
damla sulama tesisi inşa etme eğiliminde olup, bu yöndeki çalışmalarını önümüzdeki
yıllarda gerçekleştirecektir.

Küçük ölçekli sulama göleti yapımı.
İlimiz gölet yapımı açısından oldukça şanslı olup 40 civarında sulama göletine
sahiptir. Son yıllarda meydana gelen kuraklıklar, göletlerin sulamadaki önemini ortaya
çıkarmıştır. Göletler, kışın yüzey ve sızıntı sularının depolandığı ve yazın kullanıldığı
su depolama tesisleridir. Kurum stratejisi, bu tesislerin mümkün olduğu kadar
artırılması yönündedir. Buna yönelik olarak da her yıl gölet yapımına hızla devam
etmektedir. Sulama göletlerinin, proje ve uygulamaları, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
tarafından yapılmaktadır. Yapım işlemi hizmet alımı olarak gerçekleştirilmektedir.

Arazi toplulaştırma ve tarla İçi geliştirme hizmetleri yapımı.
Toplulaştırma, tarımsal altyapı hizmetlerinin en önemli projesidir. Toplulaştırma çok
parçalı ve düzensiz parsellerin bir araya getirilmesini kapsamaktadır. Toplulaştırma
hizmetleri ile birlikte, tarla içi geliştirme hizmeti olarak isimlendirilen tesviye, drenaj,
sulama gibi tarımsal altyapı hizmetleri de yerine getirilmektedir.
Tokat ili toplulaştırma hizmeti açısından, Türkiye’de en önde gelen illerden birisidir.
Başarılı uygulamaları mevcuttur ve halen devam etmektedir. Fakat son yıllarda
ödenek problemleri sebebiyle, sadece devam eden işlerin tamamlanmasına
çalışılmaktadır. İlimizde toplulaştırmanın en yoğun yapıldığı yer Erbaa ilçesidir. %
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90’a yakın tamamlanmıştır. Niksar ve Zile ovasında da toplulaştırma çalışmaları halen
devam

etmektedir.

Kazova

ve

Çamlıbel

ovalarında

toplulaştırma

henüz

başlamamıştır. Bununla birlikte bu konuda hazırlanmış birçok proje beklemektedir.

Ruhsat ve Denetim Hizmetleri:
Gayri

Sıhhi

ve

Sıhhi

Müesseselere

ruhsat

verilmesi

ve

denetleme yapılması.
İl özel idarelerinde yapılan son düzenlemeler ile birlikte, yeni görev alanlarından
birisini oluşturmaktadır. Belediye mücavir alanları dışındaki tüm GSM ve sıhhi
müesseselerin ruhsat ve denetim hizmetleri, Kurum tarafından yerine getirilmektedir.
Daha çok yeni olmasına rağmen, önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu konuda hizmet
kalitesinin ve kapasitesinin artırılması yönünde çalışmalar devam etmektedir.

Maden, kum ocağı ve su ürünleri işletmelerine kiralama ve
denetim yapılması
Yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklarının, üretime yönelik olarak kiralama ve denetim
hizmetlerinden oluşmaktadır. Tokat ilinin çok zengin doğal kaynaklara sahip olması,
bu yöndeki faaliyetlerin yoğunluğunu artırmaktadır.

Araçların ağırlık ve boyut kontrolünün yapılması
İl özel idarelerine verilen yeni görev alanlarındandır. Karayollarında seyreden yük
taşıma araçlarının, yasal sınırlar içerisinde hizmetlerini yerine getirmelerini sağlamak
amacıyla yapılan bir faaliyettir. Karayollarının ömrü ve güvenli bir trafik açısından çok
önemli bir faktör olan araç ağırlığı ve yükleme boyutları, yapılan bu kontroller ile yasal
sınırlar içerisine getirilmeye çalışılmaktadır. Tokat ilinin, kuzeye ve doğuya giden
araçların yol güzergâhında yer alması, Kurum açısından yoğun bir faaliyeti
gerektirmektedir. Kurum açısından çok yeni bir faaliyet olmasına rağmen, çok kısa bir
süre içerisinde konuyla ilgi personel yetiştirilmiş ve kontrollere geçilmiştir.

Harita imar hizmetlerinin yapılması
Faaliyet, belediye mücavir alanları dışındaki parsellerin ifraz (bölme) ve tevhid
(birleştirme) hizmetlerini kapsamaktadır. Kurum yapılan talep üzerine, yasal sınırlar
içerinde ifraz veya tevhid işlemini yerine getirmekte ve kanunen geçerlilik kazanması
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amacıyla, Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne yapılan işlemi bildirmektedir. Faaliyet ile
ilgili herhangi bir sıkışıklık yaşanmamakta olup, gelen tüm taleplere cevap
verilmektedir.

Sağlık Hizmetleri:
Hastane, sağlık ocağı ve evi yapımı.
Hastane, sağlık ocağı ve evi yapımı; İl sağlık Müdürlüğünün programı kapsamında
gerçekleştirilmektedir. Hastane inşası, 400 Yataklı Tokat Devlet Hastanesi’dir. Kurum
olarak hedefimiz, herkesin sağlık hizmetinden kolaylıkla faydalanabilmesi için gerekli
sağlık tesislerini ilimize kazandırmaktır. Bu yönde her türlü katkı Sağlık İl Müdürlüğü
vasıtasıyla sağlanmaya çalışılmaktadır.

Sağlık ocaklarında ve evlerinde bakım - onarım ve kalorifer
tesisatı yapımı.
Sağlık ocaklarına yapılacak hizmetin amacı; sağlık ocaklarının ve evlerinin,
personelin daha iyi şartlarda hizmet verebileceği bir şekle getirilebilmesini ve
dolayısıyla halka daha iyi hizmet götürülmesini amaçlamaktadır. Bakım ve onarım
hizmetinin temelini kalorifer tesisatının yapımı oluşturmaktadır. Yapılacak hizmet,
Sağlık İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir.

Kültür ve Turizm Hizmetleri:
Tarihi sokakların sağlıklaştırılması.
Tarihi binaların korunması ve yaşatılması amacıyla, tarihi yapılara sahip sokakların
sağlıklaştırma çalışmaları yapılmaktadır. İlimizin kültürel ve turizm yapısına olumlu
katkı sağlayacak bu çalışmalar, güçlü tarihi eser ve değerlere sahip olan Tokat ili için
önemlidir. Kurumumuzda bu önemi dikkate alarak, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
programı kapsamında yer alan tarihi sokakların sağlıklaştırma hizmetlerine destek
sağlayacaktır.

Tokat ili kültürel
geliştirilmesi.

değerlerinin

ve

turizm

potansiyelinin

Tokat ilinin en önemli kültürel değerlerinden birisi şüphesiz el sanatlarıdır. İlimizde el
sanatları çok köklü bir geçmişe sahiptir. El sanatları gelişme ve teknoloji arttıkça
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insanların daha çok ilgisini çekmektedir. İlimiz el sanatları zenginliğin ekonomiye
kazandırılması amacıyla çeşitli tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Kurumumuz bu
çalışmalara destek sağlayacaktır.
Yapılması planlanan bir diğer kültürel çalışma, meşhur olmuş tarihi şahsiyetlerin
insanlarımıza daha iyi tanıtımının sağlanması amacıyla, büstlerinin yaptırılması
olacaktır.
Turizm olarak ise üç konuda faaliyet yapılacaktır. Bunlar yamaç paraşütü, şenlik alanı
ve izci kamp yeri tayini ile mağara tespiti olacaktır. Turizm bir şehrin ekonomik ve
sosyal hayatında çok önemli bir işleve sahiptir. Kurumumuz bu gerçek ışığında
yöremizin turizm potansiyelini ortaya çıkarıcı her türlü turizm faaliyetine destek
sağlayacaktır.

Tokat ilini tanıtıcı tanıtım materyalinin hazırlanması.
Tanıtım, turizm potansiyelinin artırılmasında en önemli araçlardandır. Günümüzde
tanıtım materyalleri, özellikle iletişim ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ile
birlikte çeşitlenmiştir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım
materyallerinin basımına yönelik yapılacak maliyetler ile ili tanıtıcı fuarlara katılma
maliyetleri bu çalışma kapsamında karşılanacaktır.
Bu kapsamdaki bir diğer önemli çalışma, Cumhuriyetin 85. Yıldönümü kapsamında
çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir. Bu faaliyetler ile ilimiz konferans, seminer ve
sergilerde temsil edilecek ve tanıtılacaktır. Ayrıca Cumhuriyet konulu çeşitli
yarışmalar düzenlenecektir. Bu faaliyetler kurumumuz tarafından desteklenecektir.

Çevre Koruma ve Dinlenme Hizmetleri:
Kanalizasyon yapılan köylerde çevre
amacıyla doğal arıtma tesisleri yapımı.

kirliliğini

azaltmak

Kanalizasyon tesisleri, toplum sağlığı açısından önemli bir görevi yerine getirmekle
birlikte, ayağının başıboş bırakılması durumunda çevre problemlerine sebep
olmaktadır. Bu durum göz önüne alınarak son yıllarda, kırsal birimlerde kanalizasyon
tesisi ile birlikte arıtma tesislerinin yapımı gerçekleştirilmektedir. Arıtma tesislerinin
yapımında, basitliği, etkinliği ve maliyeti düşünülerek doğal arıtma sistemleri tercih
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edilmektedir.

Doğal arıtma tesisleri yapımı, Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından

gerçekleştirilecektir.

Sosyal Hizmetler
İlaç ve tedavi yardımı.
Kurumumuz ekonomik yönden zor duruma düşmüş ve mağduriyet içerisinde olan
insanların yanında yer almanın bir görev olduğu inancındadır. Bu amaçla; İl Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğünün koordinasyonu altında yapılan yardımlara destek olacaktır.

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün hizmet binalarının ve
araçlarının bakım onarımları ile makine ve teçhizat alımının
yapılması.
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün çalışmalarına katkıda bulunulması amacıyla,
Müdürlüğün hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarımları gerçekleştirilecektir.
Ayrıca, kuruma ait büro ve işyerlerinde kullanılmak üzere çeşitli makine ve teçhizat
alımı yapılacaktır.

Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetleri
Sivil savunma hizmetlerine yönelik malzeme ve hizmet alımı
yapılması.
İl Sivil Savunma Müdürlüğünün çalışmalarına katkıda bulunulması amacıyla, kurum
hizmetlerinde kullanılmak üzere çeşitli sivil savunma malzemeleri alımına destek
sağlanacaktır.

Destek Hizmetleri
Makine parkında ekonomik ömrünü doldurmuş araç ve iş
makinelerinin yenilenmesi.
Kurumun, iş makineleri ve ulaştırma araçları ihtiyacı, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
tarafından karşılanmaktadır. Bugünkü durumda araç ve makinelerin birçoğu ekonomik
ömrünü yitirmiştir. Kurumun bu yöndeki stratejisi, mümkün olduğu düzeyde hizmet
alımına gitmekle birlikte, yol yapım hizmetleri kurum tarafından karşılanmaktadır. Bu
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hizmetin gerçekleştirilmesi için iş makinelerine ihtiyaç bulunmaktadır. Mevcut iş
makinelerinin eski olması, işlerin maliyetli ve zamanında yapılmaması sonucunu
doğurmaktadır. Makinelerin bakım onarım maliyetleri önemli miktarlara varmaktadır.
Bu sebeplerden dolayı, yeni makine alımı gerçekleştirilmesi, kurumun faaliyetleri
açısından

büyük önem

arz etmektedir.

Bir

diğer

makine

alımı

ulaştırma

araçlarındadır. Bu araçlar, kiralamanın dışında her an için kurum ihtiyacını karşılayan
ana ulaştırma araçlarını oluşturacaktır.
F – Diğer Hususlar
Hükümetimiz

tarafından

2006

yılından

itibaren

KÖYDES

yatırım

programları

uygulanmaktadır. KÖYDES programları ile birlikte, kurumumuz tarafından kırsalda yapımı
gerçekleştirilen imar altyapısına yönelik yatırımlar, Kaymakamlıklar ve Köylere Hizmet
Götürme Birlikleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu program ile ilimizde imar altyapısına
yönelik

önemli

yatırımlar

gerçekleştirilmiştir.

Kurumumuz

bu

yatırımların

gerçekleştirilmesinde proje ve kontrolörlük düzeyinde teknik eleman desteği sağlamış olup,
destek halen devam etmektedir. Bu programdan dolayıdır ki, kurumumuzun imar altyapısına
yönelik (içme suyu, yol ) yatırımlarında azalma olmuştur. Kurum yatırımları daha çok tarımsal
ekonominin güçlendirilmesine yönelik olarak tarımsal altyapıya yönlendirilmiştir.

II – PERFORMANS BİLGİLERİ
A – Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bulgular
1) Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler
Performans konuları içerisinde, öncelik verilen stratejik amaç ve hedeflerin başlıkları şu
şekildedir:
Yol yapım: Yol yapım, Tokat ili yatırımlarında önceliğini uzun yıllardır
devam ettirmektedir. Esasında kırsalda yeni yola ihtiyaç kalmamakla birlikte,
yol kalitesinin artırılması, artık önemli hale gelmiştir. Yolların tümünün asfalt
kaplama olması yönünde hedefler bulunmaktadır. Bu hedefler önceliğin yol
çalışmasına verilmesine sebep olmaktadır.
İlköğretime

yönelik

derslik

yapımı:

Eğitim

kalitesinin

artırılması,

Türkiye’deki önceliklerden olduğu gibi, Tokat ilinin de önceliklerindendir. Bu
amaç doğrultusunda derslik yapımı devam etmektedir. Ulaşılmak istenilen
hedef; tüm okullarda uluslararası standartlarda bir dersliğin öğrencilere
sağlanmasıdır. İlimizin bu konudaki eksiklikleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
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tarafından bildirildiği müddetçe, kurum önceliği olarak alınmaya devam
edilecektir.
Gölet ve sulama suyu tesisleri yapımı: Öncelik verilen hedeflerden en
önemlisi, tarımsal sulamaya yönelik yatırımlardır. Tokat ili geçiş bölgesi
özelliğinden dolayı, her türlü tarım ürününün yetiştirilmesine uygundur.
Özellikle son yıllarda, katma değeri yüksek sebze ve meyve tarımına ağırlık
verilmektedir. Bu durum tarımda sulamanın önemini artırmaktadır. Sulama
yatırımlarında önemli başarılar elde edilmesine rağmen, ihtiyaç halen devam
etmektedir. Sulama yatırımının şekli konusunda tartışmalar devam etmekte,
basınçlı sulama sistemlerine geçiş yönünde gayret sarf edilmektedir.
Sulamaya yönelik yatırımlardan en önemlilerinden biri de gölet yapımlarıdır.
Özellikle kuraklık tehdidi, gölet yatırımlarının hızla devam etmesi yönünde
karar alınmasına sebep olmuştur.

2) Önceki Yıllar Hedefleri ve Sapmalar
Bu zamana kadar, yatırım hedeflerinde birçok konuda bazı aksamalar meydana gelmesine
rağmen, bir yatırım dışında genel olarak esası etkilememiştir. Uygulama hedefinden sapan,
daha doğrusu yatırım anlayışı olarak uzaklaşılan ve yatırım programında yer almayan konu
tarımsal hizmetler içerisinde yer alan toplulaştırma yatırımlarıdır. Toplulaştırma oldukça
maliyeti

yüksek uygulamalardır.

Bu

sebepten

dolayı

uygulanmasında

çekinceler

yaşanmaktadır. Sadece devam eden işlerde yatırımlar devam etmekte, bunların dahi
ödeneklerinin sağlanmasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Son yıllarda, hazır bulunan birçok
toplulaştırma projesi uygulamaya aktarılamamaktadır.
Belirlenen hedeflerden ve faaliyetlerden meydana gelen sapmalar konusunda, önceki
yıllarda performans programı hazırlanmadığı için daha geniş yorumlar yapılamamıştır.
Daha sonraki yıllarda hazırlanacak raporlarda daha teferruatlı açıklamalar yapılabilecektir.
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B - Performans Tablosu

İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
BÜTÇE YILI

2008

İDARE

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

STRATEJİK AMAÇ 1

TÜM KIRSAL YERLEŞİM BİRİMLERİNE; SAĞLIKLI VE YETERLİ İÇME SUYU SAĞLANACAKTIR

STRATEJİK HEDEF 1.1

Tokat ili kırsal kesimindeki tüm yerleşim birimlerine, içme suyu sağlanmış olup, içme suyu yetersizliği olan
yerleşim birimlerinde iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

Yıllar
2006

Tanımlar

2007

2008

Gerçekleşme

2009

Hedefler

Performans Hedefi 1.1.1

İçme suyu yetersizliği olan köy sayısı, yapılacak yeni sondaj ve
çeşitli bakım onarım çalışmaları ile % 10 oranına indirilecektir.

Performans Göstergeleri

Yapılan sondaj miktarı (adet)

14

Sondajlardaki başarı oranı (%)

93

İçme suyu drenaj, isale ve dere geçiş hatları, ek tesis ve şebekelerde

24

25

5

4

4.80

6.25

-

12

KÖYDES

bakım-onarım yapılan sayısı (köy)
Hizmetlerin gerçekleştirilmesinde çalışan teknik eleman sayısı (adet)
Teknik eleman başına düşen hizmet miktarı sayısı (adet)
İçme suyu yetersizliği veya bakım-onarım ihtiyacı olan köy oranı (%)

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
76 384
Harcama Birimi A

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 1

İçme suyu tesislerinde iyileştirme ve bakım - onarım çalışmaları
yapılması
İLÇE ÖZEL İDARELERİ

Harcama Birimi B
Faaliyet 1

İçme suyu tesislerinde iyileştirme ve bakım - onarım çalışmaları
yapılması

145 973

41 884

95 973

41 884

95 973

32 000

50 000

32 000

50 000
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2010

Harcama Birimi C

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ

2 500

0

Faaliyet 1

İçme suyu tesislerinde iyileştirme ve bakım - onarım çalışmaları
yapılması

2 500

0

STRATEJİK HEDEF 1.2

Sağlıklı bir içme suyu sağlayabilmek için klorlama tesislerini kurmaya başlamak ve 2008 yılı sonuna kadar
köylerin yaklaşık % 20’sine tesis etmek
Tanımlar

Performans Hedefi 1.2.1

Tokat kırsal yerleşim birimlerinde yer alan mevcut içme suyu
depolarının tümüne klorlama cihazları monte edilecektir.

Performans Göstergeleri

Monte edilen tam otomatik klorlama cihazı miktarı (adet)

Gerçekleşme

Hedefler

0

KÖYLERE
HİZMET
GÖTÜRME
BİRLİKLERİ

Harcama Birimi A

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

0

0

Faaliyet 1

Mevcut İçme suyu kalitesinin artırılması amacıyla, içme suyu depolarına

0

0

tam otomatik klorlama cihazının tesis edilmesi
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BÜTÇE YILI

2008

İDARE

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

STRATEJİK AMAÇ 2

GÖREV ALANI İÇERİSİNDEKİ TÜM YERLEŞİM BİRİMLERİNE, ÇALIŞIR DURUMDA
KANALİZASYON HİZMETİNİ SUNMAK
Tokat ilinde kanalizasyon yapım imkânı bulunan tüm kırsal yerleşim birimlerinin kanalizasyonları tamamlanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 2.1

Yıllar

Tanımlar
Performans Hedefi 2.1.1

Tokat ilinde kanalizasyonu yapılmış köy oranını % 87
oranına çıkarılacaktır.

Performans Göstergeleri

Yeni tesis kanalizasyon yapılan yerleşim yeri sayısı (köy)

2006

2007

2008

Gerçekleşme

Hedefler

11

11

Yeni tesis edilen kanalizasyon uzunluğu (km)

11.34

22

Kanalizasyon birim maliyeti (YTL/km)

4000

5882

5

4

2.27

5.50

-

0

Hizmetin gerçekleştirilmesinde çalışan teknik eleman sayısı

2009

(adet)
Teknik eleman başına düşen yeni yapım kanalizasyon
uzunluğu (km)
Hatalı veya eksik yapılan tesis oranı (%)

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
45 360
Harcama Birimi A

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 1

Kanalizasyon tesisi bulunmayan yerleşim birimlerine yeni

64 702

45 360

64 702

45 360

64 702

kanalizasyon tesisi yapımı
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2010

STRATEJİK HEDEF 2.2

Yapılı bulunan kanalizasyon ve doğal arıtma sistemlerini çalışır bir vaziyette bulundurmak ve gerekirse
kapsamını genişletmek
Tanımlar

Performans Hedefi 2.2.1

Mevcut kanalizasyon tesislerine, bakım-onarım ve ilave
tesis ihtiyacı bildirilen yerleşim birimlerinin tümünde,
ihtiyacı karşılayacak çalışmalar yapılacaktır.

Performans Göstergeleri

Kanalizasyon tesisi İyileştirme ve bakım-onarım çalışması

Gerçekleşme

Hedefler

108

85

5

4

21.60

21.25

-

14

yapılan yerleşim yeri sayısı (köy)
Hizmetlerin gerçekleştirilmesinde çalışan teknik eleman sayısı
(adet)
Teknik eleman başına düşen hizmet yapılan yerleşim birimi
sayısı (adet)
Kanalizasyon tesisi yetersizliği veya bakım onarım ihtiyacı
olan köy oranı (%)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
315 610
Harcama Birimi A

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 1

Mevcut kanalizasyon tesislerinde iyileştirme ve bakım-onarım

192 702

304 110

142 702

304 110

142 702

11 500

50 000

11 500

50 000

çalışmaları yapılması
Harcama Birimi B

İLÇE ÖZEL İDARELERİ

Faaliyet 1

Mevcut kanalizasyon tesislerinde iyileştirme ve bakım-onarım
çalışmaları yapılması
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BÜTÇE YILI

2008

İDARE

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

STRATEJİK AMAÇ 3

İDARİ VE TEKNİK AÇIDAN MODERN VE ETKİN BİR KURUMSAL YAPIYI OLUŞTURMAK

STRATEJİK HEDEF 3.1

Kurum idari binalarını hizmet alan ve verenler için etkinliği artırılmış, modern bir yapıya kavuşturmak.

Yıllar

Tanımlar
Performans Hedefi 3.1.1
Performans Göstergeleri

2006

2007

2008

Gerçekleşme

2009

Hedefler

2008 yılı sonuna kadar temel hizmet binaları kurum
yeni yapılanmasına göre şekillendirilecektir.
Bakım onarım yapılan bina ve sosyal tesis sayısı (adet)

22

7

Yeni yapılan bina sayısı (adet)

0

1

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
250 000

1 557 000

250 000

1 507 000

250 000

507 000

Karayolları binası yapımı

-

1 000 000

Harcama Birimi B

İLÇE ÖZEL İDARELERİ

0

50 000

Faaliyet 1

Bina bakım ve onarımı yapılması

0

50 000

Harcama Birimi A

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 1

Bina bakım ve onarımı yapılması

Faaliyet 2

37

2010

STRATEJİK HEDEF 3.2

Kurumun sahip olduğu gayrimenkullerin işletilmesinde ve kullanımında, gereklilik, tasarruf ve verimlilik prensipleri
ışığında, gayrimenkullerin satışı dâhil, gerekli uygulamalar yapılacaktır.
Tanımlar

Performans Hedefi 3.2.1
Performans Göstergeleri

Kurum gayrimenkul durumu, yıl içerisinde alınan
kararlar gereği belirlenecektir.
Satışı yapılan gayrimenkul sayısı (adet)

Gerçekleşme

Hedefler

* 7 Büro

2

* 8 Daire
Lojman
*İş hanı 11 adet
bağımsız
bölümü
* Halıcılık
Okulu Binası
Gayrimenkullerden elde edilen satış geliri (YTL)

1 965 250

3 600 000

60

60

Lojman kira geliri (YTL)

138 873

78 600

Diğer taşınmaz kira geliri (YTL)

353 335

167 243

Lojman sayısı (adet)

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)

0

0

Harcama Birimi A

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

0

0

Faaliyet 1

Gayrimenkul satışı yapılması

0

0

Faaliyet 2

Gayrimenkullerin kiraya verilmesi

0

0
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BÜTÇE YILI

2008

İDARE

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

STRATEJİK AMAÇ 4

HALKIMIZA GELİŞMİŞ ÜLKE STANDARLARINDA BAYINDIRLIK VE İMAR HİZMETLERİ
SAĞLANACAKTIR
İl bayındırlık ve imar hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 4.1

Yıllar

Tanımlar
Performans Hedefi 4.1.1
Performans Göstergeleri

2006

2007

2008

2009

Gerçekleşme

Hedefler

Bayındırlık İl Müdürlüğünün makine ve teçhizat
ihtiyacına katkı sağlanacaktır.
Bakım onarım yapılan makine ve teçhizat sayısı (adet)

Muhtelif

Muhtelif

Alınan mal ve tüketim malzemeleri miktarı (adet)

Muhtelif

Muhtelif

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
26 599
Harcama Birimi A

İL BAYINDIRLIK VE İSKÂN MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 1

Makine ve teçhizat bakım ve onarımı yapılması

Faaliyet 2

Mal ve tüketim malzemeleri alımı yapılması

6 930

26 599

6 930

2 676

1 930

23 923

5 000
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2010

STRATEJİK HEDEF 4.2

Köy içi yolların ve ortak kullanım tesislerinin daha iyi standartlara kavuşturulması için katkı sağlanacaktır.
Tanımlar

Performans Hedefi 4.2.1

Performans Göstergeleri

İl genelinde yer alan köylerin yaklaşık üçte birine
(200 köy), köy içi imar altyapısını düzeltmek üzere
yardım sağlanacaktır.
Köy içi yol ve ortak kullanım tesisleri, yapım ve

Gerçekleşme

224

Hedefler

200

onarımı yapılan köy sayısı (adet)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
533 500
Harcama Birimi A

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 1

Köy içi imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, köy içi

81 500
81 500

362 500
50 000
50 000

yol vb.) yapımı
Harcama Birimi B

İLÇE ÖZEL İDARELERİ

Faaliyet 1

Köy içi imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, köy içi

328 500
328 500

312 500
50 000

yol vb.) yapımı
Harcama Birimi C

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ

Faaliyet 1

Köy içi imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, köy içi

123 500
123 500

0
0

yol vb.) yapımı
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BÜTÇE YILI

2008

İDARE

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

STRATEJİK AMAÇ 5

ULAŞIMIN HIZLI VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAĞLANABİLMESİ İÇİN BÜTÜN KÖY YOLLARI
ÇAĞDAŞ STANDARTLARA KAVUŞTURULACAKTIR.
Tokat ili merkez ve ilçelerine bağlı, yolu olmayan köy ve mahalle kalmayacaktır.

STRATEJİK HEDEF 5.1

Yıllar

Tanımlar
Performans Hedefi 5.1.1

Yeni yerleşimlerle birlikte ihtiyaç hissedilen yeni yol
(tesviye) gereksinimleri karşılanacaktır.

Performans Göstergeleri

Yapılan yeni yol (tesviye) miktarı (km)

2006

2007

2008

Gerçekleşme

2009

2010

Hedefler

KÖYDES

33

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
Harcama Birimi A

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

0

0

Faaliyet 1

Yolu olmayan yerleşim birimlerine yeni yol (tesviye) yapımı

0

0

STRATEJİK HEDEF 5.2

Tokat İli merkez ve ilçelerine bağlı köylerde, KÖYDES programının da katkısı ile stabilizesi yapılmamış ham
yol kalmayacaktır.
Tanımlar

Performans Hedefi 5.2.1

Mevcut köy yollarından, stabilize kaplaması olmayan veya
yeniden ihtiyaç hissedilen yerler yıl içerisinde
tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri

Stabilize yapılan köy yolu miktarı (km)

Gerçekleşme

Hedefler

KÖYDES

32.5

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
Harcama Birimi A

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

0

0

Faaliyet 1

Ham yollarda stabilize kaplama çalışması yapımı

0

0
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STRATEJİK HEDEF 5.3

Tokat ili merkez ve ilçelerine bağlı köy yollarının yaklaşık % 50’sinin, KÖYDES programının da katkısı ile
asfaltlanması tamamlanacaktır. Mevcut asfalt yolların kalitesinin artırılması ve korunması amacıyla II.kat
asfaltlama çalışmalarına hız kazandırılacaktır.
Tanımlar

Gerçekleşme

Hedefler

Performans Hedefi 5.3.1

Mevcut köy yollarından asfalt kaplama yapılmışlarının
oranı KÖYDES programı ile 2008 yılı sonunda % 46’ya
çıkartılacaktır.

Performans Göstergeleri

I.kat asfalt kaplama yapılan köy yolu miktarı (km)

0

KÖYDES

II.kat asfalt kaplama yapılan köy yolu miktarı (km)

21.0

KÖYDES

2

0

Dış kaynak finansmanı ile I.kat asfalt kaplama yapımı
proje sayısı (adet)

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
176 291

0

Harcama Birimi A

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

0

0

Faaliyet 1

Mevcut yollarda I. kat asfalt kaplama çalışması yapımı.

0

0

Faaliyet 2

Mevcut yollarda II. kat asfalt kaplama çalışması yapımı.

0

0

Harcama Birimi B

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ

176 291

0

Faaliyet 1

Dış kaynak katkısı ile I. kat asfalt kaplama çalışması

176 291

0

yapımı
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STRATEJİK HEDEF 5.4

Tokat ili merkez ve ilçelerine bağlı köy yollarında ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için yol yapımı
ile birlikte ortaya çıkan köprü ve sanat yapıları ihtiyacı tamamlanacaktır.
Tanımlar

Gerçekleşme

Performans Hedefi 5.4.1

Yol çalışmaları ile birlikte ortaya çıkan sanat yapıları ve
köprüleri ihtiyacı karşılanacaktır.

Performans Göstergeleri

Yapılan köprü sayısı (adet)

0

Yapılan sanat yapısı sayısı (adet)

0

Dış kaynak katkısı ile yapılan köprü sayısı (adet)

1

Hedefler

KÖYDES

KÖYDES

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)

29 861

0

Harcama Birimi A

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

0

0

Faaliyet 1

Yol güzergâhları için gerekli sanat yapılarının yapımı

0

0

Harcama Birimi B

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ

29 861

0

Faaliyet 1

Dış kaynak katkısı ile köprü yapımı

29 861

0

Performans Hedefi 5.4.2

Kurum görev alanı içerisinde yer alan yollarda trafik
güvenliği amaçlı olarak eksik trafik levhaları
tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri

Takılan trafik levhası miktarı (adet)

1428

Trafik levhası birim maliyeti (YTL/adet)

70
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
0

Harcama Birimi A

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

100 000
0

100 000

43

Faaliyet 1

Yol güzergâhlarında emniyet sağlanması için gerekli trafik

0

100 000

levhalarının yerleştirilmesi
STRATEJİK HEDEF 5.5

Tokat ili merkez ve ilçelerine bağlı köy yollarının bakım-onarım çalışmaları, yıl içerisinde bildirilen tüm
ihtiyaçları karşılayacak şekilde gerçekleştirilecektir.
Tanımlar

Performans Hedefi 5.5.1
Performans Göstergeleri

Yol bakım ve onarımlarında kullanılacak patlayıcı
madde ihtiyacı karşılanacaktır.
Yapılan malzemeli bakım ve onarım miktarı (km)

Gerçekleşme

Hedefler

12

40

Yapılan yama miktarı (km)

810

400

Yapılan greyderli bakım uygulaması miktarı (km)

4100

2200

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
525 829

700 000

Harcama Birimi A

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

0

400 000

Faaliyet 1

Yol yapım ve bakım işlemlerinde kullanılmak üzere, yapım ve

0

400 000

10 000

0

10 000

0

515 829

300 000

515 829

300 000

bakım malzemesi temini, yakıt alımı, iş makinesi tamirat ve
lastik alımı
Harcama Birimi B

İLÇE ÖZEL İDARELERİ

Faaliyet 1

Yol yapım ve bakım işlemlerinde kullanılmak üzere, yapım ve
bakım malzemesi temini, yakıt alımı, iş makinesi tamirat ve
lastik alımı

Harcama Birimi C

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ

Faaliyet 1

Yol yapım ve bakım işlemlerinde kullanılmak üzere, yapım ve bakım
malzemesi temini, yakıt alımı, iş makinesi tamirat ve lastik alımı
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EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ
BÜTÇE YILI

2008

İDARE

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

STRATEJİK AMAÇ 1

İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE GELİŞMİŞ ÜLKELER DÜZEYİNDE BİR EĞİTİM ALT YAPISI VE ÇEVRE
DÜZENİ OLUŞTURMAK.
İlköğretime yönelik olarak her yıl belirlenen derslik ihtiyaçları, 30 öğrenciye bir derslik hedefi içerisinde
tamamlanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.1

Yıllar
2006

Tanımlar
Performans Hedefi 1.1.1

Tokat ilinde derslik başına düşen ortalama öğrenci sayısı 30’ a
ulaşılmakla birlikte yoğunluğun fazla olduğu okullarda ve nüfus artışı
ile birlikte derslik ihtiyacı ortaya çıkan yerlerde derslik yapımına
devam edilecektir.

Performans Göstergeleri

Yapılan yeni derslik sayısı (adet)

2007

2008

Gerçekleşme

2009

94 (69 adedi

Hedefler

70

tamamlandı.
)
Yeni derslik birim maliyeti (YTL/adet)

44 056

67 700

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)

3 360 956
Harcama Birimi A

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

3 360 956

4 738 956

Faaliyet 1

İl genelinde eğitim ihtiyacı olarak ortaya çıkan derslik, yurt vb ihtiyaçların

3 360 956

3 360 956

(1 495 970-İl

(3 438 239-İl

Özel İd.)

Özel İd.)

(1 864 986-

(1 300 000-

Bakanlık)

Bakanlık)

yapımı
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2010

STRATEJİK HEDEF 1.2

İlk ve orta öğretim okullarının kalorifer tesisatı yapımı, çevre düzenlemesi ve bakım ihtiyaçları her yıl belirlenen
duruma göre yapılacaktır.
Tanımlar

Performans Hedefi 1.2.1

2008 yılı içerisinde kalorifer tesisatı yapımı, çevre düzenlemesi ve
bakım ihtiyacı belirlenen 15 adet okulun tamamının ihtiyacı
giderilecektir.

Performans Göstergeleri

Bakım onarım ve çevre düzenlemesi yapılan okul sayısı (adet)

Gerçekleşme

117

Hedefler

150

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)

Harcama Birimi A

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 1

Okullara bakım onarım ve çevre düzenlemesi yapımı

Faaliyet 2

Menkul mal, mal, mamul mal alımı ve tüketime yönelik harcamalar (yakacak,
elektrik, su vb)

Faaliyet 3

Hizmet alımı (Taşımalı eğitim hizmeti)

11 206 472

14 793 323

10 539 768

14 793 393

2 494 784

4 187 720

(1 650 487-İl

(3 199 604-İl

Özel İd.)

Özel İd.)

(844 297-

(988 116-

Bakanlık)

Bakanlık)

4 022 563

5 829 716

(836 002-İl

(2 329 716-İl

Özel id.)

Özel id.)

(3 186 561-

(3 500 000-

Bakanlık)

Bakanlık)

4 022 421

4 766 557

(Bakanlık)

(713 991-İl
Özel id.)
(4 052 566Bakanlık)
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Harcama Birimi B

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 1

Okullara bakım onarım ve çevre düzenlemesi yapımı ve malzeme alımı

Harcama Birimi C

İLÇE ÖZEL İDARELERİ

Faaliyet 1

Okullara bakım onarım ve çevre düzenlemesi yapımı ve malzeme alımı

Harcama Birimi D

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ

Faaliyet 1

Okullara bakım onarım ve çevre düzenlemesi yapımı ve malzeme alımı

12 500

0

12 500

0

51 400

0

51 400

0

602 804

0

602 840

0
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BÜTÇE YILI

2008

İDARE

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

STRATEJİK AMAÇ 2

TÜM TOKAT HALKINA HİZMET SUNABİLECEK SPOR TESİSLERİNİ İNŞA ETMEK VE İŞLERLİĞİNİ SAĞLAMAK

STRATEJİK HEDEF 2.1

Spor çeşitliliğini artıracak ve ihtiyacı karşılayacak modern spor tesisleri kazandırılacaktır.

Performans Hedefi 2.1.1

Tokat Merkez’e atış poligonu kazandırılacaktır.

Performans Göstergeleri

Yapılan sentetik saha sayısı (adet)

Yıllar
2006

2007

1

Yapılan atış poligonu sayısı (adet)

2008

2009

1

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
Harcama Birimi A

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

367 842

50 000

Faaliyet 1

Sentetik saha yapımı

367 482

-

(120 000Bakanlık)
(247 482-İl
Özel İd.)
Faaliyet 2

Atış poligonu yapımı

STRATEJİK HEDEF 2.2

Mevcut spor tesislerinin belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, bakım onarımı sağlanacak ve işlerliğine katkıda bulunulacaktır.

50 000

Tanımlar

Gerçekleşme

Hedefler

Performans Hedefi 2.2.1

Spor tesislerinin işlerliği sağlanması için, tesislerin yıllık bakım ve onarımları
sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri Bakım ve onarım yapılan tesis sayısı (adet)

Muhtelif

9

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
Harcama Birimi A

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

56 636

424 170

48

2010

Faaliyet 1

Spor tesislerinin yıllık bakım ve onarımlarının yapımı

Performans Hedefi 2.2.2

Spor tesislerinde ve Güreş Eğitim Merkezi’nde, halkın ve amatör sporcuların
kullanımı için gerekli spor malzeme ihtiyacı karşılanacaktır.

Performans Göstergeleri

Sporcu ve eğitim merkezine alınan malzeme ve kondisyon aleti miktarı

56 636

Muhtelif

424 170

Muhtelif

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
Harcama Birimi A

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 1

Sporcu eğitim merkezine destek yapılması

368 294

530 000

368 294

530 000

(300 000Bakanlık)
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BÜTÇE YILI

2008

İDARE

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

STRATEJİK AMAÇ 3

GENÇLERİMİZİ SPORTİF EĞİTİM VE FAALİYETLERE YÖNLENDİREREK, DAHA SAĞLIKLI VE
KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK BİR NESİL YETİŞTİRİLMESİNE KATKIDA BULUNMAK
Ulusal ve uluslararası gençlik eğitim, spor ve tanıtım faaliyetlerine destek verilecektir.

STRATEJİK HEDEF 3.1

Yıllar

Tanımlar
Performans Hedefi 3.1.1

Performans Göstergeleri

2006

2007

2008

Gerçekleşme

2009

2010

Hedefler

Tokat gençliğinin ulusal ve uluslararası düzeyde
yapılan gençlik haftası, geçlik kampı ve gençlik
değişim programlarına katılımları sağlanacaktır.
Gençlik haftası etkinliklerine katılım sayısı (adet)

-

1

Gençlik kampı etkinliklerine katılım sayısı (adet)

-

1

Uluslararası gençlik değişim programlarına iştirak sayısı

-

1

-

1

(adet)
Düzenlenen bayrak teslim töreni sayısı (adet)

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
Harcama Birimi A

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

0

42 500

Faaliyet 1

Gençlik haftası etkinliklerine destek sağlanması

0

7 500

Faaliyet 2

Gençlik kampları düzenleme ve katılımlara destek

0

7 500

0

20 000

0

7 500

verilmesi
Faaliyet 3

Uluslararası gençlik değişim programlarına destek
verilmesi

Faaliyet 4

Bayrak teslim töreni düzenlenmesine katkı sağlanması
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STRATEJİK HEDEF 3.2

Amatör spor faaliyetlerinde başarının artırılabilmesi için gerekli eğitim, yarılma, ödüllendirme, çalışma
şartlarının iyileştirilmesi, sporcu ve çalıştırıcılara katkı, vb. her türlü destek sağlanacaktır.
Tanımlar

Performans Hedefi 3.2.1

Performans Göstergeleri

Gerçekleşme

Hedefler

2008 yılı içerisinde ilimizde başarı ile yürütülen
amatör spor dallarında; sporcuların müsabakaya
katılımlarına
ve
başarılı
sporcuların
ödüllendirilmesine destek sağlanacaktır.
Amatör sporcuların katıldığı müsabaka sayısı (adet)

-

10

Başarılı sporcu ve çalıştırıcıların ödüllendirilme sayısı

-

15

(adet)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
Harcama Birimi A

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

0

54 500

Faaliyet 1

Amatör sporcuların müsabakalara katılımına destek

0

50 000

0

4 500

sağlanması
Faaliyet 2

Derece yapan sporcu ve çalıştırıcıların ödüllendirilmesi
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TARIMSAL HİZMETLER
BÜTÇE YILI

2008

İDARE

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

STRATEJİK AMAÇ 1

TARIMSAL ÜRETİM VE HAYVANCILIK GELİRİNİ ARTIRMAK

STRATEJİK HEDEF 1.1

Bitkisel ve hayvansal üretimde, üretimi ve verimliliği artıracak ve de mevcut üretim deseninde yeni alternatif
bitkilerin yer almasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.

Yıllar

Tanımlar
Performans Hedefi 1.1.1

Mevcut tarımsal ve hayvansal üretimde, katma değeri
yüksek üretim yapısına ve üretim miktarına
ulaştırmaya yönelik destek sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri

Meyve üretim alanlarının artırılması amacıyla çiftçiler
tarafından dikimi yapılan fidan sayısı (adet)

2006

2007

2008

Gerçekleşme

2009

2010

Hedefler

Kiraz-

35 000 Bağ

Vişne:20000,

10 000 Elma

Elma: 20000,

10 000 Kiraz

Asma: 90000
Meyve üretim alanlarının artırılması amacıyla yürütülen

2

-

4

1 (AR-GE

proje sayısı (adet)
Sebze üretim alanlarının artırılması amacıyla yürütülen proje
sayısı (adet)
Endüstri bitkileri üretim alanlarının artırılması amacıyla

Projesi)
1

yürütülen proje sayısı (adet)
Yağlı bitkiler üretim alanının artırılması amacıyla dağıtımı
yapılan tohum miktarı (kg)
Tarımda organik ürün yetiştiriciliğini geliştirmek için

1 (AR-GE
Projesi)

Kanola

-

tohumu: 540
1

-

yürütülen proje sayısı (adet)
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Organik tarım yapabilmek amacıyla alınacak sertifika sayısı

1

5

0

250 (Buğday)

Faselya

-

(adet)
Bitkisel üretimde sertifikalı tohum kullanımının artırılması
amacıyla dağıtımı yapılan sertifikalı tohum miktarı (ton)
Arıcılıkta ballı bitki yetiştiriciliği projesi için dağıtılan
tohum miktarı (kg)

tohumu: 850

Arıcılığı geliştirme amacıyla, üreticilere destek olarak

Ana arı:384

200 (ana arı)

verilen ana arı, bal süzme makinesi ve strafor arı kovanı

adet

15 (bal süzme

miktarı (adet)

makinesi)
20 (strafor arı
kovanı)

Bitkisel üretimde don, zararlı ve hastalık zararını azaltmaya

0

5

alınan

1

-

Tokat ilinde meyve üretim alanlarının toplam tarım alanı

-

2.4

-

4.9

Tokat ilinde sertifikalı tohumluk kullanım oranı (%)

-

10

Tokat ilindeki bal üretimi (ton)

-

630

Dondan etkilenen tarımsal üretim alanı miktarı (ha)

-

0.0

yönelik olarak tesis edilen erken uyarı sistemi sayısı (adet)
Hububat

tohumluğunu

temizlenmesi

amacıyla

selektör sayısı (adet)

içerisindeki oranı (%)
Tokat ilinde sebze üretim alanlarının toplam tarım alanı
içerisindeki oranı (%)
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Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
550 735
Harcama Birimi A

İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 1

Meyve ve sebze üretim alanlarının artırılması amacıyla,

462 000

444 526

437 000

376 347

170 000

7 932

0

1 036

15 000

0

127 000

10 030

0

9 599

12 000

0

75 000

7 434

0

32 148

38 000

üreticilere fidan ve tohum desteği ile diğer giderlerin
sağlanması
Yağlı bitkiler üretim alanlarının artırılması amacıyla,
üreticilere tohum desteği ile diğer giderlerin sağlanması
Faaliyet 2

Organik tarım yapılabilmesi amacıyla çiftçilerin sertifika
alımına yönelik giderlerine destek ile diğer giderlerin
sağlanması

Faaliyet 3

Bitkisel üretimde sertifikalı tohum kullanımının artırılması
amacıyla sertifikalı tohum dağıtımı ile diğer giderlerin
sağlanması

Faaliyet 4

Arıcılıkta ballı bitki yetiştiriciliğini artırma amacıyla tohum
dağıtılması

Faaliyet 5

Arıcılığı geliştirme amaçlı olarak; ana arı, bal süzme
makinesi ve strafor arı kovanı alımı

Faaliyet 6

Bitkisel üretimde don, zararlı ve hastalık zararını azaltmaya
yönelik olarak erken uyarı sisteminin tesis edilmesi

Faaliyet 7

Hububat tohumluğunu temizleme amacıyla selektör alımı
yapılması

Faaliyet 8

Tarımsal projelerin takibi, makine tamir bakım, ihale
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masrafları, çeşitli plan ve rapor hazırlama masrafları ve büro
malzemesi alımı için destek sağlanması
Harcama Birimi B

GOP ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

Faaliyet 1

Sebzecilik Ar-Ge Projesi

Faaliyet 2

Patates Ar-Ge Projesi

Harcama Birimi C

MERKEZ KÖYE YÖNELİK HİZMETLER BİRLİĞİ

Faaliyet 1

GOP Üniversitesi işbirliği ile Modern Meyve Bahçeleri ve

7 770

25 000

0

10 000

7 770

15 000

98 439

0

88 500

0

9 939

0

Bağ Tesisi Projesi
Faaliyet 2

GOP Üniversitesi işbirliği ile Organik Domates Yetiştiriciliği
Projesi

STRATEJİK HEDEF 1.2

Tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretimi ve pazarlanmasında organize olmuş bir tarımsal işletme yapısının
oluşumuna yönelik desteklemeler yapılacaktır.
Tanımlar

Performans Hedefi 1.2.1

Tarımda organize olmuş çiftçi sayısını artırmak.

Performans Göstergeleri

Destekleme yapılan tarımsal ve hayvansal üretici birliklerinin

Gerçekleşme

Hedefler

3

5

-

1158

sayısı (adet)
Tokat ilindeki tarımsal ve hayvansal üretici birliklerinin üye
sayısı (adet)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
33 000
Harcama Birimi A

İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 1

Tarımsal ve hayvansal üretimde organize olmuş çiftçi yapısının

112 000

33 000

112 000

33 000

112 000

oluşturulabilmesi amacıyla, üretici birliklerinin desteklenmesi
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STRATEJİK HEDEF 1.3

Tarımda laboratuar hizmetleri, gelişmiş ülkeler seviyesinde hizmet verebilir seviyeye ulaştırılacaktır.
Tanımlar

Gerçekleşme

Performans Hedefi 1.3.1

Laboratuar hizmetlerinin, tarıma çok yönlü olarak
katkı sağlaması için teknik düzey çalışmalar ile ihtiyaç
hissedilen
cihaz
ve
kimyasal
alımları
gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri

Çiftçilere destek kapsamında; yapılan toprak analizi sayısı

Hedefler

-

1 500 (Tarım İl)

(adet)

18 000 (Araşt.
Enst.)

Gıda katkı-kalıntı ve pestisit analizleri için alınan cihaz sayısı

-

1

(adet)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)

0

120 000

Harcama Birimi A

İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ

0

90 000

Faaliyet 1

Toprak analiz hizmetlerinin geliştirmesi amaçlı kimyasal

0

10 000

malzeme alınması
Faaliyet 2

Laboratuar araştırma - geliştirme ve bakım onarım yapılması

0

30 000

Faaliyet 3

Gıda katkı kalıntı ve pestisit analizleri için cihaz alımı

0

50 000

ARAŞTIRMA

0

30 000

Toprak analiz hizmetlerinin geliştirmesi amaçlı kimyasal

0

30 000

yapılması
Harcama Birimi B

TOPRAK

VE

SU

KAYNAKLARI

ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet 1

malzeme alınması
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BÜTÇE YILI

2008

İDARE

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

STRATEJİK AMAÇ 2

İNSAN, HAYVAN VE BİTKİ SAĞLIĞINI KORUMAK

STRATEJİK HEDEF 2.1

İnsan, hayvan ve çevre sağlığının iyileştirilmesine ve korunmasına yönelik projeler geliştirilecektir.

Yıllar

Tanımlar
Performans Hedefi 2.1.1

Hayvancılıkta hijyen sağlanması ve kayıt altına
alınması, zirai ilaçların ve hayvan zararının
azaltılmasına yönelik projeler uygulanacaktır.

Performans Göstergeleri

Hayvancığı geliştirme amaçlı alınan seyyar süt sağım

2006

2007

2008

Gerçekleşme

2009

2010

Hedefler

-

80

-

8

-

90 000

-

12 000 (afiş)

-

13 000 (afiş)

-

250

Toplanan boş zirai ilaç ambalajı miktarı (adet)

10 000

10 000

Yabani domuz avı için dağıtılan av fişeği miktarı (adet)

10 000

15 000

-

30 000

makinesi sayısı (adet)
Hayvancığı geliştirme amaçlı alınan sabit sistem süt sağım
ünitesi sayısı (adet)
Aşı ve ekinokok mücadelesi için alınan ilaç miktarı
(tablet)
Hayvansal hastalıkların önlenmesine yönelik yapılan
tanıtım malzemesi sayısı (adet)
Kene ve kuş gribi ile mücadeleye yönelik yapılan tanıtım
malzemesi sayısı (adet)
Kene ve kuş gribi ile mücadelesi için alınan ilaç miktarı
(cc)

Kayıt ve tescili yapılan büyükbaş hayvan sayısı (adet)

57

Tokat ilinde küpe takılmış hayvanların oranı (%)

-

80

Tokat ilinde kuş gribi vakası sayısı (mihrak)

-

0
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)

Harcama Birimi A

İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 1

Hayvan ahırlarının modernleştirilmesi amaçlı üreticilere

7 898

300 000

0

170 000

destek sağlanması
Faaliyet 2

Hayvan aşılamaları ve ekinokok mücadelesi

0

55 000

Faaliyet 3

Kene ve kuş gribi ile mücadelesi

0

20 000

Faaliyet 4

Kullanılmış zirai ilaç ambalajlarının toplatılması

3 060

10 000

Faaliyet 5

Yabani domuz avlanması için av fişeği alımı

4 838

10 000

Faaliyet 6

Büyükbaş hayvanların kayıt, tescil ve ilenmesi projesi

0

35 000

uygulanması
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BÜTÇE YILI

2008

İDARE

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

STRATEJİK AMAÇ 3

TOKAT İLİNDE SULANABİLİR ALANLARI SULAMAYA KAVUŞTURMAK

STRATEJİK HEDEF 3.1

Tokat ilinde İl Özel İdaresi tarafından sulamaya açılan tarım alanı miktarını 2008 yılı sonuna kadar 31588 ha’a
çıkarmak.

Yıllar

Tanımlar
Performans Hedefi 3.1.1

2008 yılında uygulanacak yeni sulama suyu tesisi
projeleri ile yaklaşık 1168 ha alan sulamaya açılacaktır.

Performans Göstergeleri

Yer üstü suyuna uygulanan açık kanal sulama suyu tesisi projesi
(adet)

Yer üstü suyuna uygulanan açık kanal sulama suyu tesisi için

2006

2007

2008

Gerçekleşme

2009

Hedefler

28 (10 adet

51

yeni–18 adet

(37 yeni iş, 14

devam eden iş)

devam eden iş)

27

20

426.20

518

476.20

518

1718.63

3824

-

1

2

-

malzeme yardımı yapılan proje sayısı (adet)
Yer üstü suyuna uygulanan açık kanal sulama suyu tesisleri ile
sulamaya açılan alan (yeni işler) (ha)
Yer üstü suyuna uygulanan açık kanal sulama suyu tesisleri ile
sulanan alan (yeni işler) (ha)
Yer üstü suyuna uygulanan açık kanal sulama suyu tesisi birim
maliyeti (YTL/ha)
Yeraltı suyuna uygulanan yağmurlama sulama suyu tesisi
projesi (adet)
Yeraltı suyuna uygulanan yağmurlama sulama suyu tesisine
malzeme yardımı (adet)

59

2010

Yeraltı suyuna uygulanan yağmurlama sulama suyu tesisi ile

0

100

0

100

Yağmurlama sulama suyu tesisi birim maliyeti (YTL/ha)

-

3700

Elektro motopomp ile su temini sağlanan açık kanal sulama

-

7

0

450

0

830

-

1686

1

2 (Yağmurlama)

100

100

100

200

16

16

Teknik eleman başına düşen sulama alanı miktarı (ha)

36.01

103.0

Hatalı veya eksik yapılan sulama suyu tesisi oranı (%)

-

0.0

sulamaya açılan alan (yeni işler) (ha)
Yeraltı suyuna uygulanan yağmurlama sulama suyu tesisi ile
sulanan alan (yeni işler) (ha)

suyu tesisi projesi(adet)
Elektro motopomp ile su temini sağlanan açık kanal sulama
suyu tesisi ile sulamaya açılan alan (yeni işler) (ha)
Elektro motopomp ile su temini sağlanan açık kanal sulama
suyu tesisi ile sulanan alan (yeni işler) (ha)
Elektro motopomp ile su temini sağlanan açık kanal sulama
suyu tesisi birim maliyeti (YTL/ha)
Dış kaynak finansmanı ile yapılan sulama suyu tesisi projesi
sayısı (adet)
Dış kaynak finansmanı ile yapılan sulama suyu tesisi projesi ile
sulamaya açılan alan (yeni işler) (ha)
Dış kaynak finansmanı ile yapılan sulama suyu tesisi projesi ile
sulanan alan (yeni işler) (ha)
Sulama suyu tesisi proje ve uygulamasında çalışan teknik
eleman sayısı (adet)

60

Sulama tesislerinin 5. Yıl içerisinde kullanım dışı kalma oranı

-

-

6

10

(6 adet devam

(7 adet yeni iş, 3

eden iş)

adet devam eden iş)

Küçük ölçekli sulama göleti maliyeti (yeni iş) (YTL/adet)

-

684169

Temel sondajı, derivasyon kanalı ve onarım yapılan gölet sayısı

0

9

4

5

1.5

1.8

-

0.0

(%)
Uygulanan küçük ölçekli sulama göleti projesi (adet)

(adet)
Sulama göleti proje ve uygulamasında çalışan teknik eleman
sayısı (adet)
Teknik eleman başına düşen sulama göleti sayısı (adet)
Hatalı veya eksik yapılan sulama göleti oranı (%)

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)

3 969 683
Harcama Birimi A

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 1

Yer üstü suyuna açık kanal sulama suyu tesisi yapımı

Faaliyet 2

Küçük ölçekli sulama göleti yapımı

6 597 941

3 137 762

5 282 941

2 278 804

3 227 441

129 000

(malzeme yardımı

(devam

dahil)

eden iş)

1 945 500

640 000

858 958

(devam
eden iş)
Faaliyet 3

Gölet temel sondajı, derivasyon kanalı ve onarım çalışması

0

110 000

61

Harcama Birimi B

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

0

1 165 000

Faaliyet 1

Yeraltı suyuna yağmurlama sulama suyu tesisi yapımı

0

270 000

100 000
(devam
eden iş)

Faaliyet 2

Elektro motopomp tesisi ile açık kanal sulama suyu tesisi yapımı

0

895 000

267 000
(devam
eden iş)

Harcama Birimi C

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

2 000

0

Faaliyet 1

Sulama suyu tesisi malzeme yardımı

2 000

0

Harcama Birimi D

İLÇE ÖZEL İDARELERİ

40 000

50 000

Faaliyet 1

Sulama suyu tesisi malzeme yardımı

40 000

50 000

Harcama Birimi E

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ

789 921

100 000

Faaliyet 1

Sulama suyu tesisi malzeme yardımı

136 746

100 000
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BÜTÇE YILI

2008

İDARE

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

STRATEJİK AMAÇ 4

KAZOVA,
NİKSAR,
ERBAA
VE
ÇAMLIBEL
OVALARININ
ARAZİ
TOPLULAŞTIRMASINI
TAMAMLAYARAK, ETKİN BİR TARIMSAL YAPIYI İNŞA ETMEK
2008 yılı sonuna kadar Niksar ovasında toplulaştırma yapılabilecek arazilerin % 20’sinin toplulaştırması
tamamlanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 4.1

Yıllar

Tanımlar

2006

2007

2008

Gerçekleşme

2010

Hedefler

Performans Hedefi 4.1.1

2008 yılı sonuna kadar Niksar ovasında toplulaştırma
yapılabilecek arazilerin % 20’sinin toplulaştırması
tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri

Uygulanan toplulaştırma ve T.İ.G.H. projesi sayısı (adet)

1

1

Uygulanan toplulaştırma ve T.İ.G.H. projesinin alanı (ha)

1055

1055

Niksar ovasında toplulaştırma ve T.İ.G.H. uygulanan alan (ha)

1055

1373

Toplulaştırma ve T.İ.G.H. projesi birim maliyeti (YTL/ha)

2009

Ortalama: 4000-7500

Uygulanan projelerin yıllara göre tamamlanma oranı (%)

74

100

Toplulaştırma ve T.İ.G.H. projelerinde çalışan teknik eleman

4

4

264

343

sayısı (adet)
Teknik eleman başına düşen toplulaştırma alanı (ha)

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
Harcama Birimi A

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 1

Tokat/Niksar-Hacılı, Çengelli, Korulu ve Ormancık köyleri
toplulaştırma projesinin yapımının tamamlanması. (Devam
eden iş)

73 006

2 000 000

73 006

2 000 000
(Tarım Bakanlığı
Ödeneği)
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STRATEJİK HEDEF 4.2

2008 yılı sonuna kadar, Erbaa ovasında toplulaştırma yapılabilecek arazilerin % 95’inin toplulaştırması
tamamlanacaktır.
Tanımlar

Gerçekleşme

Hedefler

Performans Hedefi 4.2.1

2008 yılı sonuna Erbaa ovasında toplulaştırma
yapılabilecek arazilerin % 85’inin toplulaştırması
tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri

Uygulanan toplulaştırma ve T.İ.G.H. projesi sayısı (adet)

2

3

1

Uygulanan toplulaştırma ve T.İ.G.H. projesinin alanı (ha)

(1):764 +

(1):764 +

(2):764

(2):2094 = 2858

(2):2094+
(3):368 = 3226

Erbaa ovasında toplulaştırma ve T.İ.G.H. projesi uygulanan

8623

9110

9603

alan (ha)
Toplulaştırma ve T.İ.G.H. projesi birim maliyeti (YTL/ha)
Uygulanan projelerin yıllara göre tamamlanma oranı (%)

Ortalama: 4000-7500
(1):83, (2):61

(1):100, (2):70,

(2):100

(3):100
Toplulaştırma ve T.İ.G.H. projelerinde çalışan teknik eleman

4

4

4

715

807

191

sayısı (adet)
Teknik eleman başına düşen toplulaştırma alanı (ha)

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
Harcama Birimi A

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 1

(1) Tokat/Erbaa - Değirmenli, Hacıpazar, Aş.Yk. Çandır,
Evyaba

2.Kısım

toplulaştırma

projesinin

604 422

5 982 000

337 000

1 937 000
(Tarım Bakanlığı

yapımının

Ödeneği)

tamamlanması.(Devam eden iş)
Faaliyet 2

(2)

Tokat/Erbaa

–

Karayaka

toplulaştırma

projesinin

267 222

4 000 000

64

(Tarım Bakanlığı

yapımının tamamlanması. (Devam eden iş)

Ödeneği)

Faaliyet 3

(3)

Tokat/Erbaa

–

Tepekışla

toplulaştırma

projesinin

0

45 000
(Tarım Bakanlığı

yapımının tamamlanması. (Devam eden iş)

Ödeneği)

STRATEJİK HEDEF 4.3

2008 yılı sonuna kadar, Zile ovasında toplulaştırma yapılabilecek arazilerin % 15’inin toplulaştırması
tamamlanacaktır.
Tanımlar

Gerçekleşme

Hedefler

Performans Hedefi 4.3.1

2008 yılı sonuna Zile ovasında toplulaştırma
yapılabilecek arazilerin % 31’inin toplulaştırması
tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri

Uygulanan toplulaştırma ve T.İ.G.H. projesi sayısı (adet)

1

2

Uygulanan toplulaştırma ve T.İ.G.H. projesinin alanı (ha)

(1): 345 = 345

(1):953 +
(2):345 = 1298

Zile ovasında toplulaştırma ve T.İ.G.H. uygulanan alan (ha)

2000

Toplulaştırma ve T.İ.G.H. projesi birim maliyeti (YTL/ha)
Uygulanan projelerin yıllara göre tamamlanma oranı (%)

2190
Ortalama: 4000-7500

(1):124

(1):100,
(2):100, (3):10,
(4): 10

Toplulaştırma ve T.İ.G.H. projelerinde çalışan teknik eleman

4

4

31

325

sayısı (adet)
Teknik eleman başına düşen toplulaştırma alanı (ha)

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
Harcama Birimi A

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

30 000

1 231 000

65

Faaliyet 1

(1) Tokat/Zile - Özyurt toplulaştırma projesinin yapımının

0

916 000
(Tarım Bakanlığı

tamamlanması.(Devam eden iş)

Ödeneği)

Faaliyet 2

(2) Tokat/Zile – Güzelbeyli (Temecik) 2. Kısım toplulaştırma
projesinin yapımının tamamlanması. (Devam eden iş)

30 000

315 000
(Tarım Bakanlığı
Ödeneği)
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RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ
BÜTÇE YILI

2008

İDARE

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

STRATEJİK AMAÇ 1

İLİMİZ YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARINDAN ELDE EDİLEN ÜRETİMİ, KAYNAKLARINI GELECEK
NESİLLERE TAŞIMA VE ÇEVREYE DUYARLI BİR ANLAYIŞ İÇERİSİNDE ARTIRMAK
İl genelinde, Kurum görev alanı içerisinde kalan gayri sıhhi ve sıhhi müesseselerin, ruhsatlı ve yasal sınırlar içerisinde
çalışmaları temin edilecektir.

STRATEJİK HEDEF 1.1

Yıllar
2006

Tanımlar
Performans Hedefi 1.1.1
Performans Göstergeleri

Kurum görev alanı içerisinde yer alan GSM ve Sıhhi müesseselerin
% 100’ünün ruhsatlı çalışması temin edilecektir.
GSM ve Sıhhi müesseselere verilen ruhsat sayısı (adet)

2007

2008

Gerçekleşme

Hedefler

27

30

44 380

100 000

27

60

6 741

20 000

Verilen yapı ruhsatı sayısı (adet)

5

10

Verilen yapı kullanım izin belgesi sayısı (adet)

4

10

GSM ve Sıhhi müessese ruhsatı karşılığı alınan harç miktarı (YTL)
GSM ve Sıhhi müesseselere verilen tatil günü çalışma belgesi sayısı

2009

(adet)
GSM ve Sıhhi müessese tatil günü çalışma belgesi karşılığı alınan
harç miktarı (YTL)

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
Harcama Birimi A

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 1

GSM ve Sıhhi müesseselere ruhsat verilmesi ve denetim yapılması

0

0

0 (Cari

0 (Cari

Giderler)

Giderler)

67

2010

STRATEJİK HEDEF 1.2

Ruhsatsız ve yasal sınırlar içerisinde çalışmayan kum ve maden ocağı ile su ürünleri işletmesi bırakılmayacaktır.
Tanımlar

Performans Hedefi 1.2.1

Performans Göstergeleri

Gerçekleşme

Hedefler

Kurum görev alanı içerisinde yer alan maden ve kum ocakları ile su
ürünleri işletmelerinin % 100’ünün ruhsatlı çalışması temin
edilecektir.
İl genelindeki maden ocağı sayısı (adet)

66

76

İl genelindeki kum ocağı sayısı (adet)

22

30

Yıl içerisinde verilen maden ocağı ruhsat sayısı (adet)

9

10

Yıl içerisinde verilen kum ocağı ruhsat sayısı (adet)

4

8

123 005

200 000

72

100

1 500

5 000

15

20

7 858

20 000

Maden ve kum ocağı kiralama ve ruhsat harcında elde edilen gelir
(YTL)
Maden ve kum ocaklarında yapılan denetleme sayısı (adet)
Maden ve kum ocaklarına uygulana cezai işlem miktarı (YTL)
Verilen su kiralama sayısı (adet)
Su kiralama geliri (YTL)

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
Harcama Birimi A

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 1

Maden, kum ocağı ve su ürünleri işletmelerine kiralama ve denetim
yapılması

0

0

0 (Cari

0 (Cari

Giderler)

Giderler)
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BÜTÇE YILI

2008

İDARE

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

STRATEJİK AMAÇ 2

İLİMİZ KARAYOLUNDA YÜK TAŞIMACILIĞI YAPAN ARAÇLARIN YASAL SINIRLAR İÇERİNDE YÜK
TAŞIMASINI TEMİN ETMEK
İl genelindeki denetimleri artırarak, kapasitenin üzerinde yük taşımacılığını azaltmak.

STRATEJİK HEDEF 2.1

Yıllar
2006

Tanımlar
Performans Hedefi 2.1.1
Performans Göstergeleri

2007

2008

Gerçekleşme

Hedefler

Denetlenen araç sayısını artırmak ve ceza alan araç sayısını % 5’in
altına getirmek
Ağırlık ve boyut kontrolü yapılan araç sayısı (adet)

589

1000

Cezai işlem uygulanan araç sayısı (adet)

36

50

116 424

150 000

Uygulanan cezai işlem miktarı (YTL)

2009

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
Harcama Birimi A

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 1

Araçların ağırlık ve boyut kontrolünün yapılması

0

0

0 (Cari

0 (Cari

Giderler)

Giderler)

69

2010

BÜTÇE YILI

2008

İDARE

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

STRATEJİK AMAÇ 3

KURUM GÖREV ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN HARİTA İMAR HİZMETLERİNİ MODERN BİR HİZMET
ANLAYIŞI ETKİN VE HIZLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK
Görev alanı içerisindeki harita imar hizmeti talepleri karşılanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 3.1

Yıllar
2006

Tanımlar
Performans Hedefi 3.1.1
Performans Göstergeleri

2007

2008

Gerçekleşme

2009

Hedefler

Kurum görevi içerisinde yer alan harita imar hizmetine yönelik
talepler anıda karşılanmakta olup, gelen talepler karşılanacaktır.
Yapılan ifraz (bölme) işlemi sayısı (adet)

6

20

Yapılan tevhid (birleştirme) işlemi sayısı (adet)

11

20

Hazırlanan hâlihazır haritalar ve mevzi imar planı sayısı (adet)

10

20

Köy yerleşik alan plan sınırı tespiti miktarı (adet)

1

5

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
Harcama Birimi A

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 1

Harita imar hizmetlerinin yapılması

0

0

0 (Cari

0 (Cari

Giderler)

Giderler)

70

2010

SAĞLIK HİZMETLERİ
BÜTÇE YILI

2008

İDARE

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

STRATEJİK AMAÇ 1

TÜM YERLEŞİM BİRİMLERİNDE YAŞAYAN İNSANLARA İLK SAĞLIK MÜDAHALESİNİN YAPILABİLECEĞİ
VE RAHATLIKLA ULAŞILABİLECEK, SAĞLIK TESİSLERİ İNŞA EDİLECEK VE DÜZENLİ ÇALIŞMALARI
SAĞLANACAKTIR.
İl genelinde ihtiyaç bildirilen sağlık ocağı, evi ve merkezi ihtiyacı karşılanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.1

Yıllar
2006

Tanımlar
Performans Hedefi 1.1.1

2008 yılı içerisinde aile hekimliği uygulamasına geçiş aşamasında,
ilimiz için gerekli olan 1 adet sağlık ocağı yapımına başlamak, 1
adet sağlık evi yapımını ise tamamlamak.

Performans Göstergeleri

Yapılan hastane sayısı (adet)

2007

2008

Gerçekleşme

2 (1 adet devam

2009

Hedefler

1

eden iş)

Yapılan sağlık ocağı sayısı (adet)

1

Yapılan sağlık evi sayısı (adet)

1
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
21 587 791

Harcama Birimi A

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 1

Tokat 400 Yataklı Devlet Hastanesi Yapımı

24 178 000

21 487 791

24 178 000

21 087 791

24 000 000

(Bakanlık)
Faaliyet 2

Sağlık ocağı ve evi yapımı

400 000

178 000

(Bakanlık)
Harcama Birimi B

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ

Faaliyet 1

Sağlık ocağı ve evi yapımı

100 000

0

100 000

0
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2010

STRATEJİK HEDEF 1.2

İl genelindeki sağlık ocakları ile sağlık merkezlerinin bakım onarımları düzenli olarak sağlanacaktır.
Tanımlar

Performans Hedefi 1.2.1

2008 yılı içerisinde sağlık ocakları ve sağlık evleri için gerekli olan
bakım – onarımlar karşılanacaktır.

Performans Göstergeleri

Bakım onarım ve kalorifer tesisatı yapılan sağlık ocağı ve evi sayısı (adet)

Gerçekleşme

Hedefler

26

3

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
236 721

49 441

56 975

49 441

Sağlık ocakları ve evlerinde bakım onarım ve kalorifer tesisatı yapımı

56 975

49 441

Harcama Birimi A

İLÇE ÖZEL İDARELERİ

7 000

0

Faaliyet 1

Sağlık ocakları ve evlerinde bakım onarım ve kalorifer tesisatı yapımı

7 000

0

Harcama Birimi A

KOYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ

172 746

0

Faaliyet 1

Sağlık ocakları ve evlerinde bakım onarım ve kalorifer tesisatı yapımı

172 746

0

Harcama Birimi A

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 1
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KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ
BÜTÇE YILI

2008

Yıllar

İDARE

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

STRATEJİK AMAÇ 1

TOKAT İLİNDEKİ TARİHİ SOKAKLARIN SAĞLIKLAŞTIRMASINI YAPMAK

STRATEJİK HEDEF 1.1

İlimiz merkez ve ilçelerinde başlanan ve devam etmekte olan tarihi sokak sağlıklaştırmalarına destek
sağlanacaktır.

2006

Tanımlar
Performans Hedefi 1.1.1

Tokat
Merkez’de
1
adet
tarihi
sağlıklaştırılmasına destek sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri

Sağlıklaştırma yapılan sokak sayısı (adet)

2007

2008

Gerçekleşme

2009

2010

Hedefler

sokak
1

-

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
Harcama Birimi A

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

0

5 000

Faaliyet 1

Tokat Merkez Beyhamam Sokağı sağlıklaştırmasına destek

0

5 000

sağlanması

73

BÜTÇE YILI

2008

İDARE

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

STRATEJİK AMAÇ 2

TOKAT İLİNDEKİ TARİHİ, KÜLTÜREL VE TURİSTİK MEKANLARI KORUMAK, GELİŞTİRMEK VE
TANITIMINI YAPARAK TURİZME KAZANDIRMAK
Tokat ilindeki tarihi, kültürel, folklorik ve turistik değer ve mekanların gelişimine destek vermek, çeşitli tanıtım
faaliyetleri (kitap, cd, harita, fuar katılımı vb.) ile turizme kazandırmak.

STRATEJİK HEDEF 2.1

Yıllar

Tanımlar
Performans Hedefi 2.1.1

İlimiz kültürel ve turizm değerlerini geliştirici
faaliyetlerde bulunmak.

Performans Göstergeleri

El sanatlarının geliştirilmesi amaçlı olarak gerçekleştirilen

2006

2007

2008

Gerçekleşme

2009

Hedefler

-

2

26

5

faaliyet sayısı (adet)
İl turizm potansiyelini geliştirici faaliyet sayısı (adet)

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
Harcama Birimi A

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 1

İl tarihi eserlerini koruma, bakım ve turizm alt yapısını
geliştirme çalışmaları

Faaliyet 2

Tarihi eserlerin teşhiri için restorasyon yapılması (Atatürk

733 827

70 000

540 710
(101 569-İl Özel
İd.)
(439 141-Bakanlık)
141 228 (Bakanlık)

0

51 889
(3 583-İl Özel İd.)
(48 306-Bakanlık)

0

0

Evi)
Faaliyet 3

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çeşitli malzeme alımı ve
giderlerine katkı sağlama

Faaliyet 4

İlimizde kaybolmaya yönelmiş el sanatlarını ön plana

10 000

çıkartıcı, yaşatılmasına yönelik çalışmalar, sergiler ve
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2010

pazaryerlerinde kapalı alan oluşturma.
Faaliyet 5

Şenyurt – Mercimek tepesinde yamaç paraşüt etkinlikleri

10 000

yapma
Faaliyet 6

Kültür sarayı bahçesine, meşhur olmuş tarihi şahsiyetlerin

28 000

büstünün yapımı
Faaliyet 7

Reşadiye Yolüstü ve Almus Babaköy mağarasının tespiti

Faaliyet 8

Düden yaylasında bölge şenlik alanı ve izci kamp yeri tayini

Performans Hedefi 2.1.2

2008 yılı içerisinde ildeki korunmaya ihtiyaç
hissedilen
kültürel
değerler
desteklenecek,
Cumhuriyetimizin 85. kuruluş yıldönümü faaliyetleri
ile birlikte ili tanıtıcı faaliyetler ağırlık verilecektir.

Performans Göstergeleri

İli tanıtma amacıyla hazırlanan tanıtım materyali sayısı

2 000
20 000

1 (İl Yıllığı)

(broşür, cd, körüklü broşür, depliyon, kitap, envanter) (adet)

30000 Broşür
200 Kitap
1000 Envanter

Tanıtım faaliyeti yapılan yurt içi fuar sayısı (adet)

6

8

Tanıtım faaliyeti yapılan yurt dışı fuar sayısı (adet)

-

-

İli tanıtıcı sergi, sempozyum ve konferans sayısı (adet)

1

20

İlimizde Cumhuriyet konulu yapılan yarışma, sergi vb.

6

faaliyetlerin sayısı (adet)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
Harcama Birimi A

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 1

Tokat ili tanıtıcı materyallerinin hazırlanması

Faaliyet 2

Tokat ilini tanıtım amaçlı yurt içi ve dışı fuarlara katılma

22 692

125 000

500

50 000

21 492

30 000

75

Faaliyet 3

Cumhuriyetin 85. yılı faaliyetleri kapsamında, ilimizi

700

40 000

0

5 000

tanıtıcı konferans, seminer ve sergilere katılma
Faaliyet 4

Cumhuriyet konulu komposizyon, şiir ve resim yarışmaları
düzenleme
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ÇEVRE KORUMA VE DİNLENME HİZMETLERİ
BÜTÇE YILI

2008

İDARE

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

STRATEJİK AMAÇ 1

İNSANLARIN DAHA TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASINA KATKIDA BULUNMAK

STRATEJİK HEDEF 1.1

İnsan, hayvan ve çevre açısından olumsuz şartlara sebep olan kırsal yerleşim birimlerinin kanalizasyon atık
sularına, AB normlarında deşarj sağlayan doğal arıtma sistemleri yapılacaktır.

Yıllar

Tanımlar

2006

2007

2008

Gerçekleşme

2009

2010

Hedefler

Performans Hedefi 1.1.1

Kırsal yerleşim birimlerinde, kanalizasyon bitimine
doğal arıtma sistemi yapımına devam edilecektir.

Performans Göstergeleri

Yapılan doğal arıtma tesisi sayısı (adet)

-

5

Yapılan doğal arıtma tesisi alanı (m2)

-

3250

Amacına hizmet edebilir şekilde çalışan doğal arıtma

-

75

5

4

-

812.5

tesislerinin oranı (adet)
Doğal arıtma tesisi proje ve uygulamalarında çalışan teknik
eleman sayısı (adet)
Teknik eleman başına düşen doğal arıtma alanı (m2)

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
Harcama Birimi A

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

0

141 739

Faaliyet 1

Doğal arıtma tesisi yapımı

0

141 739
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SOSYAL HİZMETLER
BÜTÇE YILI

2008

İDARE

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

STRATEJİK AMAÇ 1

SOSYAL HİZMETLERDE AB STANDARTLARINA ULAŞILACAK, SOSYAL YARDIMA İHTİYAÇ HİSSEDEN HERKESİN
YANINDA YER ALINACAKTIR. TOPLUMUN HER KESİMİNİN ÜRETİME KATILIMI SAĞLANACAKTIR

STRATEJİK HEDEF 1.1

Yardıma muhtaç insanlara yapılacak desteklere katkı sağlanacaktır.

Yıllar
2006

Tanımlar
Performans Hedefi 1.1.1
Performans Göstergeleri

Sosyal hizmetlerin programı kapsamında sosyal
sağlanacaktır.
Sosyal amaçlı yardım yapılan kişi veya aile sayısı (adet)

2007

2008

Gerçekleşme
yardımlara

2009

Hedefler

katkı
15

-

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
Harcama Birimi A

İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

0

5 000

Faaliyet 1

İlaç ve tedavi yardımı

0

5 000

STRATEJİK HEDEF 1.2

Sosyal hizmetlerin bina, araç ve teknolojik gelişimlerine katkı sağlanacaktır.
Tanımlar

Performans Hedefi 1.2.1
Performans Göstergeleri

Gerçekleşme

Hedefler

Sosyal hizmetlerin ihtiyaç hissettiği bina ve hizmet araçları bakım onarımları
ile büro makine ve teçhizat ihtiyacını karşılanmasına destek verilecektir.
Bina ve araç bakım ve onarımı yapılan kuruluş sayısı (adet)

1

5

Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımı yapılan kuruluş sayısı (adet)

1

5

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
Harcama Birimi A

İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 1

Hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarımı ile makine-teçhizat alımının yapılması

11 932

29 500

11 932

29 500

(7 837-İl Özel id.)
(4 095-Bakanlık)
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GÜVENLİK VE SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ
BÜTÇE YILI

2008

İDARE

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

STRATEJİK AMAÇ 1

GÜVENLİK VE SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ, ETKİNLİĞİ ARTIRILMIŞ, MODERN BİR YAPIYA
KAVUŞTURULACAKTIR.
Sivil savunma hizmetlerinin güçlenmesine yönelik olarak, kurum ihtiyaçları doğrultusunda gerekli katkı sağlanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.1

Yıllar
2006

Tanımlar
Performans Hedefi 1.1.1

Sivil savunma hizmetlerine yönelik malzeme ve hizmet alımına katkı
sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri

Alınan hizmet aracı sayısı (adet)

2007

Gerçekleşme

2008

2009

Hedefler

1

Alınan özel malzeme sayısı (adet)

208

Alınan mamul mal miktarı (adet)

1

Alınan cihaz sayısı (adet)

35

Alınan savunma malzemesi sayısı (adet)

4

Bakım onarım yapılan hizmet binası ve lojman sayısı (adet)

12

Muhtelif

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
285 826

163 700

93 628

46 200

Hizmet aracı alımı yapılması

42 569

0

Faaliyet 2

Sivil savunma hizmetlerine yönelik malzeme, mamul mal, cihaz alımı yapılması

51 059

46 200

Harcama Birimi B

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

192 198

117 500

Faaliyet 1

Hizmet binaları ve lojman bakım ve onarımının yapılması

192 198

117 500

Harcama Birimi A

İL SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 1

(Bakanlık)
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DESTEK HİZMETLERİ
BÜTÇE YILI

2008

Yıllar

İDARE

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

STRATEJİK AMAÇ 1

KURUM ALTYAPI HİZMETLERİ VERİMLİ VE ETKİN HALE GETİRİLECEKTİR

STRATEJİK HEDEF 1.1

Kurum makine parkı ekonomiklik ve verimlilik esası doğrultusunda yönetilecektir.

2006

Tanımlar
Performans Hedefi 1.1.1
Performans Göstergeleri

2007

2008

Gerçekleşme

Hedefler

Makine parkında ekonomik ömrünü doldurmuş iş makinesi ve araçlar
yenilenecektir.
Alınan personel servis midibüsü sayısı (adet)

0

2

Alınan çift sıralı pick-up sayısı (adet)

0

1

335 467

300 000

Alınan kalorifer yakıtı miktarı (ton)

360

323

Alınan yağ miktarı (ton)

14.8

17

Alınan antifriz miktarı (ton)

3.4

3.5

Kurum iş makineleri sayısı (adet)

209

209

47 106

50 000

Kurum hizmet araçları sayısı (adet)

26

26

Kiralanan hizmet araçları sayısı (adet)

5

6

Alınan araç yakıtı miktarı (lt)

Araç ve ekipman kira geliri (YTL)

2009

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (YTL)
Harcama Birimi A

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet 1

Hizmet araçları (servis otobüsü, pick-up, otomobil) alımı

Faaliyet 2

Hizmet araçları kiralanması

Faaliyet 3

Akaryakıt, kal-yak, antifriz ve yağ alımı

3 993 308

3 541 116
0

200 000

62 950

205 000

1 347 461

1 300 000
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Faaliyet 4

Yedek parça ve diğer malzeme alımı

Faaliyet 5

Araç zorunlu trafik sigortası yaptırılması

Faaliyet 6

Diğer kamu giderleri (Mamul mal alımı, çeşitli hizmet alımı, elektrik, su vb. giderler)

1 506 012

816 116

23 438

20 000

1 053 447

1 000 000
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C – Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar
Performans hedeflerinin belirlenmesinde; kırsal imar ve tarım en önemli faktörler
olmuştur. Genel olarak imara yönelik çalışmalar KÖYDES programı kapsamında, tarıma
yönelik yatırımlar ise kurum tarafından gerçekleştirilecektir. Performans hedeflerine yönelik
faaliyetlerin belirlenmesinde; Tokat ili kırsalındaki ihtiyaçlar ile Tokat İl Genel Meclisinin bu
ihtiyaçlara yaklaşımı etkin olmuştur.
Tokat ili önemli bir kırsal nüfusa sahip olup, tarımsal potansiyeli çok yüksek bir ildir.
Özellikle tarımsal sulama kültürü çok gelişkindir ve tarımsal sulamanın tüm metotlarının
kullanımına (yüzey sulamadan damla sulamaya kadar) yörede rastlanmaktadır. Tarımsal
sulama

altyapısına

yönelik

talepler

devam etmektedir.

Sulamanın,

tarımsal

ürün

verimliliğinde en önemli faktör olması dolayısıyla da, kurum tarafından sulama yatırımlarına
özel önem verilmektedir. Bu sebepten dolayı da performans hedefleri ve buna yönelik
faaliyetlerde en büyük pay sulama altyapısına ayrılmıştır. Tarıma yönelik yatırımlarda, en
önemli aksaklık, toplulaştırma yatırımları için kurum tarafından ödenek ayrılamamasıdır.
Bununla birlikte, toplulaştırma faaliyetlerinden devam edenleri performans tablolarında yer
almıştır. Bunun sebebi, Tarım Bakanlığının devam eden bu projelere yönelik olarak ödenek
desteğinin devam edeceği varsayılmaktadır.
Performans hedeflerinde bir diğer en yüksek pay, eğitime ayrılan ödenektir. Eğitim
altyapısına yönelik olarak, ilimiz son yıllardaki yatırımları ile derslik başına düşen öğrenci
sayısında istenilen seviyeye (derslik başına 30 öğrenci) ulaşmış ve hatta bu hedefi geçmiştir.
Bununla birlikte, nüfusun yoğun olduğu merkezlerde, bazı okullarda yığılmalar mevcuttur.
Buralardaki yoğunluğun azaltılmasına ve de yeni nüfus artışı ile birlikte ortaya çıkan yeni
derslik ihtiyacının karşılanmasına yönelik yatırımlar devam edecektir.
Performans hedeflerini etkileyecek en önemli faktör ödeneklerdeki aksamalar
olacaktır. Bununla birlikte, ihalelerdeki fiyat düşmelerinden oluşacak ek kaynak, tam tersi bir
etki yapabilecek ve hedeflerin üzerine çıkılabilecektir.
Performans göstergelerinin, performans hedeflerini, sayısal gerçekleşmeler açısından
tanımlamasında

herhangi bir problem bulunmamaktadır.

Bununla

birlikte

niteliksel

değerlendirmeler için yeterli düzeyde performans göstergesi şu aşamada belirlenememiştir.
Özellikle kurum dışı harcamalarda bunu belirleyebilmek, kurum dışı müdürlüklerin
çalışmalarına müdahale açısından mümkün olamamaktadır. Kurum olarak, yatırımların
niteliksel olarak değerlendirmeleri kapsamında ilk adım atılarak, sulama sistemlerinin ve
doğal arıtma tesislerinin izlenmesine, performans göstergelerinde yer verilmiştir. Esas olarak
bu tür bir değerlendirme tüm faaliyetler için yapılabilmelidir. Bu yöndeki çalışmalar, artarak
devam edecek ve tüm faaliyetler için yaygınlaştırılacaktır. Kurum öz eleştirisini yapabilmek ve
yatırımlardaki verimliliği artırabilmek açısından çok önemli olduğuna inanılmaktadır.
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D - Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği
PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
Performans Hedefi/Göstergesi

İlgili

Verilerin

Elde Edilme

Güçlü ve Zayıf

Güvenilir

Faaliyet/Proje

Kaynağı ve

Maliyeti

Yönleri

Olmasının

Elde Edilme

dayanağı

Şekli
İçme suyu drenaj, isale ve
dere geçiş hatları, ek tesis ve
şebekelerde yapılan bakım –
onarım sayısı (köy)

Kurum

0 YTL

kayıtları

Güçlü Yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:
Yoktur

Hizmetlerin
gerçekleştirilmesinde çalışan
teknik eleman sayısı (adet)

Kurum
İçme suyu

0 YTL

personel

Resmi kayıt olması

kayıtları

Zayıf Yönü:

Kurum
iyileştirme ve

bakım - onarım

Resmi kayıt

Yoktur

tesislerinde
Teknik elaman başına düşen
hizmet miktarı sayısı (adet –
köy)

Güçlü Yönü:

0 YTL

Güçlü Yönü:

çalışma ve

Resmi kayıt olması

personel

Zayıf Yönü:

kayıtları

Personel arasında

Resmi kayıt

etkinliğin çok
farklılık içermesi.

çalışmaları
İçme suyu yetersizliği veya
bakım-onarım ihtiyacı olan

Kurum
yapılması

0 YTL

kayıtları

köy oranı (%)

Güçlü Yönü:

Bir sonraki

Resmi kayıt olması

senenin programı

Zayıf Yönü:

hazırlanır iken

Yoktur

belirlenen köy
sayısına göre elde
edilecektir.

Yeni

tesis

kanalizasyon

Kurum

yapılan yerleşim yeri sayısı

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

(köy)

Zayıf Yönü:
Yoktur

Yeni tesis edilen kanalizasyon

Kurum

uzunluğu (km)

kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

Kanalizasyon

Zayıf Yönü:
Yoktur

Kanalizasyon birim maliyeti
(YTL/km)

tesisi bulunmayan

Kurum
kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:
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yerleşim
Hizmetlerin

Yoktur
Kurum

gerçekleştirilmesinde çalışan

birimlerine yeni

teknik eleman sayısı (adet)

0 YTL

personel

Resmi kayıt olması

kayıtları

Zayıf Yönü:

kanalizasyon
Teknik elaman başına düşen
yeni

yapım

kanalizasyon

uzunluğu (km)

Resmi kayıt

Yoktur
Kurum

tesisi yapımı

Güçlü Yönü:

0 YTL

Güçlü Yönü:

çalışma ve

Resmi kayıt olması

personel

Zayıf Yönü:

kayıtları

Personel arasında

Resmi kayıt

etkinliğin çok
farklılık içermesi
Hatalı veya eksik yapılan tesis

Komisyon

oranı (%)

tutanakları

0 YTL

Güçlü Yönü:

İş bitiminde

Resmi kayıt olması

hazırlanan, geçici

Zayıf Yönü:

kabul komisyonu

Tutanakla

tutanaklarından

belirlenen

faydalanılacaktır.

değerlendirmelerin,
kullanıcı
memnuniyetini tam
olarak
belirleyememesi

Kanalizasyon

tesisi

Kurum

İyileştirme ve bakım-onarım
çalışması

yapılan

0 YTL

kayıtları

yerleşim

Zayıf Yönü:
Yoktur

faydalananların

Nüfus

sayısı (adet)

0 YTL

kayıtları
Mevcut

kanalizasyon
Hizmetlerin
gerçekleştirilmesinde çalışan

tesislerinde

0 YTL

sayısı (adet)

Resmi kayıt olması

birimlerin son

Zayıf Yönü:

nüfus sayımı

Nüfus tespitindeki

sonuçları

Güçlü Yönü:
Resmi kayıt olması

kayıtları

Zayıf Yönü:

Resmi kayıt

Yoktur
Kurum

bakım-onarım

Hizmet götürülen

personel

iyileştirme ve
Teknik elaman başına düşen

Güçlü yönü:

yanılmalar
Kurum

teknik eleman sayısı (adet)

hizmet yapılan yerleşim yeri

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

yeri sayısı (köy)
Hizmetten

Güçlü yönü:

0 YTL

Güçlü Yönü:

çalışma ve

Resmi kayıt olması

personel

Zayıf Yönü:

kayıtları

Personel arasında

Resmi kayıt
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çalışması

etkinliğin çok
farklılık içermesi

yapılması

Kanalizasyon tesisi

Güçlü Yönü:

Bir sonraki

Resmi kayıt olması

senenin programı

onarım ihtiyacı olan köy oranı

Zayıf Yönü:

hazırlanır iken

(%)

Yoktur

belirlenen köy

yetersizliği veya bakım-

Kurum

0 YTL

kayıtları

sayısına göre elde
edilecektir.

Bakım onarım yapılan bina ve

Bina bakım ve

sosyal tesis sayısı (adet)

Kurum

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

onarımı yapılması

Zayıf Yönü:
Yoktur

Yapılan yeni bina sayısı (adet)

Karayolları binası

Kurum

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

yapılması

Zayıf Yönü:
Yoktur

Satış

yapılan

gayrimenkul

Kurum

sayısı (adet)

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:
Yoktur

Gayrimenkullerden

elde

Gayrimenkul

edilen satış geliri (YTL)

Nüfus

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

satışı yapılması

Zayıf Yönü:
Nüfus tespitindeki
yanılmalar

Lojman sayısı (adet)

Kurum

0 YTL

Güçlü Yönü:

personel

Resmi kayıt olması

kayıtları

Zayıf Yönü:

Resmi kayıt

Yoktur

Lojman kira geliri (YTL)

Kurum
Gayrimenkullerin

kiraya

0 YTL

Güçlü Yönü:

çalışma ve

Resmi kayıt olması

personel

Zayıf Yönü:

kayıtları

Personel arasında

Resmi kayıt
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etkinliğin çok
verilmesi

farklılık içermesi

Diğer taşınmaz kira geliri

Kurum

(YTL)

kayıtları

0 YTL

Güçlü Yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:
Yoktur

Bakım onarım yapılan makine
ve teçhizat sayısı (adet)

Kurum
Makine ve
teçhizat bakım ve
onarımı yapılması

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:
Yoktur

Alınan

mal

ve

tüketim

malzemeleri miktarı (adet)

Mal ve tüketim

Kurum

malzemeleri alımı

kayıtları

0 YTL

yapılması

Güçlü yönü:
Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:

Resmi kayıt

Yoktur

Köy içi yol ve ortak kullanım

Köy içi imar

Kurum

tesisleri, yapım ve onarımı

(cami, cem evi,

kayıtları

yapılan köy sayısı (adet)

mezarlık , köy

0 YTL

Güçlü yönü:
Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:

Resmi kayıt

Yoktur

konağı, köy içi yol
vb.) yapımı

Takılacak

trafik

levhası

miktarı (adet)

Trafik levhası birim maliyeti
(YTL/adet)

Kurum
Yol
güzergâhlarında
emniyet
sağlanması için
gerekli trafik
levhalarının
yerleştirilmesi

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:
Yoktur

Kurum

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:
Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:

Resmi kayıt

Yoktur

Yapılan malzemeli bakım ve

Kurum

onarım miktarı (km)

kayıtları

Yapılan yama miktarı (km)

Yol yapım ve
bakım
işlemlerinde
kullanılmak üzere,
yapım ve bakım
malzemesi temini,

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:
Yoktur

Kurum
kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
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yakıt alımı, iş
makinesi tamiratı
ve lastik alımı
Yapılan

greyderli

bakım

Zayıf Yönü:
Yoktur
Kurum

uygulaması miktarı (km)

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:
Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:

Resmi kayıt

Yoktur

Asfalt bakım onarımı için

Asfalt

bakım

yama malzemesi alımı (ton)

malzemesi temin

Kurum

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

edilmesi

Zayıf Yönü:
Yoktur

Alınacak

patlayıcı

miktarı (ton)

madde

Yol

bakım

ve

onarımlarında

Kurum
kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü:
Resmi kayıt olması

kullanılmak üzere

Zayıf Yönü:

patlayıcı

Yoktur

madde

Resmi kayıt

temin edilmesi
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EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ
Performans

İlgili

Verilerin

Elde Edilme

Güçlü ve Zayıf

Güvenilir

Hedefi/Göstergesi

Faaliyet/Proje

Kaynağı ve

Maliyeti

Yönleri

Olmasının

Elde Edilme

dayanağı

Şekli
Yapılan yeni derslik

İl genelinde

sayısı (adet)

Kurum

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

eğitim ihtiyacı

Zayıf Yönü:
Yoktur

Yeni

derslik

birim

olarak ortaya

maliyeti (YTL/adet)

Kurum

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

çıkan derslik yurt

Zayıf Yönü:
Yoktur

vb ihtiyaçların

yapımı

Bakım

onarım

ve

Okullara bakım

Kurum

çevre

düzenlemesi

onarım ve çevre

kayıtları

yapılan okul sayısı
(adet)

0 YTL

sayısı (adet)

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

düzenlemesi

Zayıf Yönü:

yapımı

Yapılan atış poligonu

Güçlü yönü:

Yoktur

Atış poligonu

Kurum

yapımı

kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:
Yoktur

Bakım onarım yapılan
tesis sayısı (adet)

Spor tesislerinin

Kurum

yıllık bakım

kayıtları

0 YTL

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

onarımlarının

Zayıf Yönü:

yapımı

Yoktur

Sporcu ve eğitim

Sporcu Eğitim

Kurum

merkezine alınan

merkezine destek

kayıtları

malzeme ve

Güçlü yönü:

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

yapılması

Zayıf Yönü:

kondisyon aleti

Yoktur

miktarı

Gençlik

haftası

Gençlik haftası

Kurum

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt
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etkinliklerine katılım
sayısı (adet)

etkinliklerine

kayıtları

Resmi kayıt olması

destek sağlanması

Zayıf Yönü:
Yoktur

Gençlik

kampı

etkinliklerine katılım
sayısı (adet)

Gençlik kampları

Kurum

düzenleme ve

kayıtları

0 YTL

Zayıf Yönü:

verilmesi

değişim

Uluslararası

Kurum

gençlik

geçlik değişim

kayıtları

programı

programlarına

sayısı (adet)

bayrak

teslim töreni sayısı
(adet)

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Yoktur

Bayrak teslim

Kurum

töreni

kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü:

Zayıf Yönü:

katkı sağlanması

Yoktur

Kurum

müsabaka

sporcuların

kayıtları

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

düzenlenmesine

Amatör

sayısı (adet)

Güçlü yönü:

Zayıf Yönü:

sporcuların

katılacağı

0 YTL

destek verilmesi

Düzenlenen

Amatör

Yoktur

edilen

uluslararası

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

katılımlara destek

İştirak

Güçlü yönü:

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

müsabakalara

Zayıf Yönü:

katılımına destek

Yoktur

sağlanması

Başarılı

sporcu

ve

çalıştırıcıların
ödüllendirilme sayısı
(adet)

Derece yapan

Kurum

sporcu ve

kayıtları

çalıştırıcıların
ödüllendirilmesi

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:
Yoktur
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TARIMSAL HİZMETLER
Performans

İlgili

Verilerin

Elde Edilme

Güçlü ve Zayıf

Güvenilir

Hedefi/Göstergesi

Faaliyet/Proje

Kaynağı ve

Maliyeti

Yönleri

Olmasının

Elde Edilme

dayanağı

Şekli
Meyve

üretim

Kurum

alanlarının artırılması
amacıyla

çiftçiler

tarafından

dikimi

yapılan fidan sayısı

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:
Yoktur

Meyve ve sebze

(adet)
Tokat ilindeki meyve
üretim
toplam

üretim alanlarının

alanlarının
tarım

alanı

artırılması

içerisindeki oranı (%)

Tarım İl

0 YTL

Güçlü yönü:

Tarım İl

Müdürlüğü

Resmi kayıt olması

Müdürlüğünün

istatistik

Zayıf Yönü:

her yıl belirlediği

verileri

Verilerin doğru

istatistik verileri

olarak

kullanılacaktır.

amacıyla,

belirlenmesindeki
üreticilere fidan

zorluklardan
dolayı, yanılma

ve tohum desteği

olasılığının
yüksekliği

Tokat ilindeki sebze
üretim
toplam

ile diğer giderlerin

alanlarının
tarım

alanı

sağlanması

içerisindeki oranı (%)

Tarım İl

0 YTL

Güçlü yönü:

Tarım İl

Müdürlüğü

Resmi kayıt olması

Müdürlüğünün

istatistik

Zayıf Yönü:

her yıl belirlediği

verileri

Verilerin doğru

istatistik verileri

olarak

kullanılacaktır.

belirlenmesindeki
zorluklardan
dolayı, yanılma
olasılığının
yüksekliği

Sebze bitkileri üretim

Sebzecilik AR-GE

Kurum

alanlarının artırılması

Projesi

kayıtları

amacıyla

0 YTL

üretim
artırılması

yürütülen

Zayıf Yönü:
Yoktur

bitkileri

Patates

alanlarının

Projesi

amacıyla

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

proje sayısı (adet)

Endüstri

Güçlü yönü:

AR-GE

Kurum
kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:
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yürütülen proje sayısı

Yoktur

(adet)

Organik

tarım

yapabilmek amacıyla
alınacak

sertifika

sayısı (adet)

Bitkisel

Organik tarım
yapılabilmesi
amacıyla,
çiftçilerin sertifika
alımına yönelik
giderlerine destek
ile diğer giderlerin
sağlanması

üretimde

sertifikalı

0 YTL

kayıtları

amacıyla

dağıtımı

yapılan

sertifikalı

tohum

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

Yoktur

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

Bitkisel üretimde

kullanımının

Güçlü yönü:

Zayıf Yönü:

Kurum

tohum

artırılması

Kurum

Zayıf Yönü:
Yoktur

sertifikalı tohum
kullanımının

miktarı (ton)
Tokat ilinde sertifikalı
tohumluk

kullanım

artırılması
amacıyla

oranı (%)
sertifikalı tohum

Tarım İl

0 YTL

Güçlü yönü:

Tarım İl

Müdürlüğü

Resmi kayıt olması

Müdürlüğünün

istatistik

Zayıf Yönü:

her yıl belirlediği

verileri

Verilerin doğru

istatistik verileri

olarak

kullanılacaktır.

dağıtımı ile diğer

belirlenmesindeki
zorluklardan

giderlerin

dolayı, yanılma
sağlanması

olasılığının
yüksekliği

Arıcılığı

geliştirme

Kurum

amacıyla,

üreticilere

kayıtları

verilecek ana arı, bal

0 YTL

arı

kovanı

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

Arıcılığı

Zayıf Yönü:

süzme makinesi ve
strafor

Güçlü yönü:

Yoktur
geliştirme amaçlı

miktarı (adet)
Tokat

ilindeki

bal

olarak; ana arı, bal

üretimi (ton)
süzme makinesi

ve strafor arı

Tarım İl

0 YTL

Güçlü yönü:

Tarım İl

Müdürlüğü

Resmi kayıt olması

Müdürlüğünün

istatistik

Zayıf Yönü:

her yıl belirlediği

verileri

Verilerin doğru

istatistik verileri

olarak

kullanılacaktır.

belirlenmesindeki
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kovanı alımı

zorluklardan
dolayı, yanılma
olasılığının
yüksekliği

Bitkisel üretimde don,

Kurum

zararlı

kayıtları

ve

zararını

hastalı
azaltmaya

0 YTL

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

Bitkisel üretimde

Zayıf Yönü:

yönelik olarak tesis
edilecek erken uyarı

Güçlü yönü:

Yoktur
don, zararlı ve

sistemi sayısı (adet)
Dondan

etkilenen

hastalı zararını

tarımsal üretim alanı
azaltmaya yönelik

(ha)

Tarım İl

0 YTL

Güçlü yönü:

Tarım İl

Müdürlüğü

Resmi kayıt olması

Müdürlüğünün

istatistik

Zayıf Yönü:

her yıl belirlediği

verileri

Verilerin doğru

istatistik verileri

olarak

kullanılacaktır.

olarak erken uyarı

belirlenmesindeki
sisteminin tesis

zorluklardan
dolayı, yanılma

edilmesi

olasılığının
yüksekliği

Destekleme

yapılan

tarımsal ve hayvansal
üretici

birliklerinin

sayısı (adet)
Tokat

Tarımsal ve

Kurum

hayvansal

kayıtları

0 YTL

üretimde organize

yapısının

tarımsal ve hayvansal

oluşturulabilmesi

üretici

amacıyla, üretici

birliklerinin

üye sayısı (adet)

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:

olmuş çiftçi
ilindeki

Güçlü yönü:

Yoktur
Birlik üye

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:

birliklerinin

Yoktur

desteklenmesi

Çiftçilere

destek

Toprak analiz

Kurum

kapsamında; yapılan

hizmetlerinin

kayıtları

toprak analizi sayısı

geliştirilmesi

(adet)

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:

amaçlı kimyasal

Yoktur

malzeme alınması

Gıda katkı-kalıtı ve

Gıda katkı-kalıtı

Kurum

pestisit analizleri için

ve pestisit

kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
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alınan

cihaz

sayısı

(adet)

analizleri için

Zayıf Yönü:

cihaz alımı

Yoktur

yapılması

Hayvancılığı
geliştirme
alınan

Hayvan
amaçlı

seyyar

süt

sağım makinesi sayısı

Kurum

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

ahırlarının

Zayıf Yönü:
Yoktur

modernleştirilmesi

(adet)
amaçlı üreticilere

Hayvancılığı
geliştirme

amaçlı

alınan sabit sistem süt

Kurum

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

destek sağlanması

Zayıf Yönü:

sağım ünitesi sayısı

Yoktur

(adet)

Aşı

ve

ekinokok

Kurum

mücadelesi için alınan
ilaç miktarı (tablet)

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

Hayvan

Zayıf Yönü:
Yoktur

aşılamaları ve

Hayvansal
hastalıkların

0 YTL

kayıtları

önlenmesine yönelik
yapılan

Kurum

sayısı

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

ekinokok

Zayıf Yönü:

tanıtım

malzemesi

Güçlü yönü:

Yoktur
mücadelesi

(adet)

Kene ve kuş gribi ile

Kurum

mücadeleye

yönelik

kayıtları

yapılan

tanıtım

malzemesi

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:

sayısı

Yoktur

(adet)
Kene ve kuş gribi ile
mücadele için alınan

Kurum
Kene ve kuş gribi

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

ilaç miktarı (cc)

Zayıf Yönü:
ile mücadele

Yoktur

Tokat ilinde kuş gribi

Tarım İl

vakası sayısı (mihrak)

0 YTL

Güçlü yönü:

Tarım İl

Müdürlüğü

Resmi kayıt olması

Müdürlüğünün

verileri

Zayıf Yönü:

her yıl belirlediği

Yoktur

veriler
kullanılacaktır.
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Toplanan

boş zirai

ilaç ambalajı miktarı
(adet)

Kullanılmış zirai

Kurum

ilaç ambalajlarının

kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

toplatılması

Zayıf Yönü:
Yoktur

Yabani

domuz

avı

Yabani domuz

Kurum

için dağıtılan av fişeği

avlanması için av

kayıtları

miktarı (adet)

fişeği alımı (adet)

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:
Yoktur

Kayıt

ve

yapılan

tescili

Büyükbaş

büyükbaş

hayvan sayısı (adet)

Kurum

0 YTL

kayıtları

ilinde

küpe

takılmış hayvanların

Zayıf Yönü:
Yoktur
Tarım İl

projesi

oranı (%)

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

hayvanların kayıt,
tescil ve ilenmesi

Tokat

Güçlü yönü:

0 YTL

Güçlü yönü:

Tarım İl

Müdürlüğü

Resmi kayıt olması

Müdürlüğünün

verileri

Zayıf Yönü:

her yıl belirlediği

Yoktur

veriler

uygulanması

kullanılacaktır.

Yerüstü

suyuna

Kurum

uygulanan açık kanal
sulama

suyu

0 YTL

kayıtları

tesisi

Zayıf Yönü:
Yoktur

suyuna

Kurum

uygulanan açık kanal
sulama

suyu

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

projesi (adet)
Yerüstü

Güçlü yönü:

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

tesisi

Zayıf Yönü:

için malzeme yardımı

Yoktur

yapılan proje sayısı
(adet)
Yer

üstü

suyuna

Kurum

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

(yeni yapılan

sulama suyu tesisleri

Zayıf Yönü:

işler

ile sulamaya açılan

Münavebe ve su

değerlendirmeye

alan (yeni işler) (ha)

kullanımındaki

alınacaktır.

farklılıklardan

Devam eden

dolayı, alan

işler

belirlenmesindeki

değerlendirmeye

yanılgılar

alınmayacaktır.)

uygulanan açık kanal

kayıtları

Yerüstü

suyuna

0 YTL
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Yer

üstü

suyuna

açık kanal sulama

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

(yeni yapılan

Zayıf Yönü:

işler

ile sulanan alan (yeni

Münavebe ve su

değerlendirmeye

işler) (ha)

kullanımındaki

alınacaktır.

farklılıklardan

Devam eden

dolayı, alan

işler

belirlenmesindeki

değerlendirmeye

yanılgılar

alınmayacaktır.)

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

(yeni yapılan

Zayıf Yönü:

işler

Münavebe ve su

değerlendirmeye

kullanımındaki

alınacaktır.

farklılıklardan

Devam eden

dolayı, alan

işler

belirlenmesindeki

değerlendirmeye

yanılgılar

alınmayacaktır.)

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

uygulanan açık kanal
sulama suyu tesisleri

Açık kanal
suyu

0 YTL

kayıtları
suyu tesisi yapımı

sulama

tesisi

Kurum

Kurum

birim

0 YTL

kayıtları

maliyeti (YTL/ha)

Yeraltı

suyuna

Kurum

uygulanan

0 YTL

kayıtları

Resmi kayıt olması

yağmurlama

sulama

Zayıf Yönü:

suyu

projesi

Yoktur

tesisi

(adet)
Yeraltı

suyuna

Kurum

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

(yeni yapılan

Zayıf Yönü:

işler

Münavebe ve su

değerlendirmeye

sulamaya açılan alan

kullanımındaki

alınacaktır.

(yeni işler) (ha)

farklılıklardan

Devam eden

dolayı, alan

işler

belirlenmesindeki

değerlendirmeye

yanılgılar

alınmayacaktır.)

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

(yeni yapılan

Zayıf Yönü:

işler

Münavebe ve su

değerlendirmeye

kullanımındaki

alınacaktır.

farklılıklardan

Devam eden

dolayı, alan

işler

uygulanan
yağmurlama
suyu

0 YTL

kayıtları
sulama

tesisi

ile

Yeraltı suyuna

Yeraltı

suyuna

yağmurlama

uygulanan
yağmurlama

Kurum
kayıtları

sulama

sulama suyu tesisi

suyu tesisi ile sulanan
alan (yeni işler) (ha)

yapımı

0 YTL
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Yağmurlama sulama

Kurum

suyu

kayıtları

tesisi

birim

0 YTL

maliyeti (YTL/ha)

Elektro motopomp ile

Kurum

su temini

kayıtları

sağlanan

0 YTL

belirlenmesindeki

değerlendirmeye

yanılgılar

alınmayacaktır.)

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

(yeni yapılan

Zayıf Yönü:

işler

Münavebe ve su

değerlendirmeye

kullanımındaki

alınacaktır.

farklılıklardan

Devam eden

dolayı, alan

işler

belirlenmesindeki

değerlendirmeye

yanılgılar

alınmayacaktır.)

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

açık

kanal

sulama

Zayıf Yönü:

suyu

tesisi

projesi

Yoktur

(adet)
Elektro motopomp ile

Kurum

su temini

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

kayıtları

Resmi kayıt olması

(yeni yapılan

Zayıf Yönü:

işler

Münavebe ve su

değerlendirmeye

sulamaya açılan alan

kullanımındaki

alınacaktır.

(yeni işler) (ha)

farklılıklardan

Devam eden

dolayı, alan

işler

belirlenmesindeki

değerlendirmeye

yanılgılar

alınmayacaktır.)

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

(yeni yapılan

Zayıf Yönü:

işler

Münavebe ve su

değerlendirmeye

kullanımındaki

alınacaktır.

farklılıklardan

Devam eden

dolayı, alan

işler

belirlenmesindeki

değerlendirmeye

yanılgılar

alınmayacaktır.)

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

(yeni yapılan

Zayıf Yönü:

işler

Münavebe ve su

değerlendirmeye

kullanımındaki

alınacaktır.

açık
suyu

sağlanan

kanal

sulama

tesisi

ile

Elektro motopomp ile
su temini
açık

kanal

0 YTL

Elektro

sağlanan
sulama

Kurum

0 YTL

kayıtları
motopomp tesisi

suyu tesisi ile sulanan
alan (yeni işler) (ha)

ile açık kanal

sulama suyu tesisi
yapımı
Elektro motopomp ile

Kurum

su temini

kayıtları

açık
suyu

kanal
tesisi

sağlanan
sulama
birim

maliyeti (YTL/ha)

0 YTL
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Dış

kaynak

Kurum

finansmanı ile yapılan
sulama

suyu

0 YTL

kayıtları

Devam eden

dolayı, alan

işler

belirlenmesindeki

değerlendirmeye

yanılgılar

alınmayacaktır.)

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

tesisi

Zayıf Yönü:

projesi (adet)
Dış

farklılıklardan

Yoktur
kaynak

Kurum

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

(yeni yapılan

sulama suyu tesisi ile

Zayıf Yönü:

işler

sulamaya açılan alan

Münavebe ve su

değerlendirmeye

kullanımındaki

alınacaktır.

farklılıklardan

Devam eden

dolayı, alan

işler

belirlenmesindeki

değerlendirmeye

yanılgılar

alınmayacaktır.)

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

(yeni yapılan

Zayıf Yönü:

işler

Münavebe ve su

değerlendirmeye

kullanımındaki

alınacaktır.

farklılıklardan

Devam eden

dolayı, alan

işler

belirlenmesindeki

değerlendirmeye

yanılgılar

alınmayacaktır.)

Güçlü Yönü:

Resmi kayıt

finansmanı ile yapılan

0 YTL

kayıtları

Dış finansman

(yeni işler) (ha)

kaynaklı sulama
suyu tesisi
Dış

kaynak

finansmanı ile yapılan

Kurum
projelerine katkı

0 YTL

kayıtları

sulama suyu tesisi ile
sulanan

alan

(yeni

payı sağlanması

işler) (ha)

Sulama suyu tesisi

* Yerüstü suyuna

proje ve
uygulanmasında

açık kanal sulama

Kurum

0 YTL

personel

Resmi kayıt olması

kayıtları

Zayıf Yönü:

çalışan teknik eleman
sayısı (adet)

Yoktur
suyu tesisi yapımı

Teknik elaman başına
düşen sulama alanı

Kurum
* Yeraltı suyuna

miktarı (ha)
yağmurlama

0 YTL

Güçlü Yönü:

çalışma ve

Resmi kayıt olması

personel

Zayıf Yönü:

kayıtları

Personel arasında

Resmi kayıt

etkinliğin çok
sulama suyu tesisi
Hatalı

veya

eksik

farklılık içermesi
Komisyon

0 YTL

Güçlü Yönü:

İş bitiminde
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yapılan sulama suyu

yapımı

tutanakları

tesisi oranı (%)
* Elektro

motopomp tesisi

Resmi kayıt olması

hazırlanan,

Zayıf Yönü:

geçici kabul

Tutanakla

komisyonu

belirlenen

tutanaklarından

değerlendirmelerin,

faydalanılacaktır.

kullanıcı
ile açık kanal

memnuniyetini tam
olarak

sulama suyu tesisi
Sulama

tesislerinin

5.yıl

içerisinde

yapımı

belirleyememesi
Komisyon

1000 YTL

Güçlü Yönü:

Tesisleri

tutanakları

(Komisyonun

Resmi kayıt olması

incelemek üzere

yola gidiş

Zayıf Yönü:

kurulan

maliyeti)

Değerlendirmelerin

komisyon,

gözleme

yapılan tesisleri

dayanması

inceleyerek

kullanım dışı kalma
* Dış finansman

oranı (%)

kaynaklı sulama

kulanım dışı
suyu tesisi

kalma oranını
tutanakla

projelerine katkı

bildirecektir.

payı sağlanması

Uygulanan

küçük

Kurum

ölçekli sulama göleti

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

projesi sayısı (adet)

Zayıf Yönü:
Yoktur

Küçük ölçekli sulama

Kurum

göleti

kayıtları

maliyeti

0 YTL

(YTL/adet)
Küçük ölçekli
sulama göleti

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

(yeni yapılan

Zayıf Yönü:

işler

Gölet

değerlendirmeye

büyüklüğünün

alınacaktır.

farklılığından

Devam eden

dolayı maliyet

işler

farklılıkları

değerlendirmeye

yapımı

alınmayacaktır.)

Temel sondajı,

Kurum

derivasyon kanalı ve

kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

onarım yapılan gölet

Zayıf Yönü:

sayısı (adet)

Yoktur
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Sulama göleti proje

Kurum

0 YTL

ve uygulanmasında

personel

Resmi kayıt olması

çalışan teknik eleman

kayıtları

Zayıf Yönü:

sayısı (adet)

Güçlü Yönü:

Resmi kayıt

Yoktur

Teknik elaman başına

Kurum

0 YTL

düşen sulama göleti

çalışma ve

Resmi kayıt olması

sayısı (adet)

personel

Zayıf Yönü:

kayıtları

Personel arasında

Güçlü Yönü:

Resmi kayıt

etkinliğin çok
farklılık içermesi
Hatalı

veya

eksik

Komisyon

yapılan sulama göleti

tutanakları

0 YTL

oranı (%)

Güçlü Yönü:

İş bitiminde

Resmi kayıt olması

hazırlanan,

Zayıf Yönü:

geçici kabul

Tutanakla

komisyonu

belirlenen

tutanaklarından

değerlendirmelerin,

faydalanılacaktır.

kullanıcı
memnuniyetini tam
olarak
belirleyememesi

Uygulanan

Kurum

toplulaştırma

ve

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:
Resmi kayıt olması

T.İ.G.H. projesi sayısı

Zayıf Yönü:

(adet)

Yoktur

Uygulanan

Kurum

toplulaştırma

ve

T.İ.G.H. projesi alanı

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

Tokat/Niksar-

Zayıf Yönü:

(ha)

Yoktur

Niksar

ovasında

toplulaştırma
T.İ.G.H.

Resmi kayıt

Hacılı, Çengelli,

ve

uygulanan

Kurum

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

Korulu ve

Zayıf Yönü:

alan (ha)

Yoktur

Toplulaştırma

ve

Ormancık köyleri

T.İ.G.H. projesi birim
maliyeti (YTL/ha)

Kurum

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

toplulaştırma

Zayıf Yönü:
Yoktur

Uygulanan projelerin
yıllara

göre

tamamlanma

oranı

projesinin

Kurum
kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:
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(%)

yapımının

Toplulaştırma ve

Yoktur
Kurum

T.İ.G.H. projelerinde

tamamlanması

çalışan teknik eleman

0 YTL

Güçlü Yönü:

personel

Resmi kayıt olması

kayıtları

Zayıf Yönü:

sayısı (adet)

Resmi kayıt

Yoktur

Teknik elaman başına

Kurum

düşen

çalışma ve

Resmi kayıt olması

personel

Zayıf Yönü:

kayıtları

Personel arasında

toplulaştırma

alanı (ha)

0 YTL

Güçlü Yönü:

Resmi kayıt

etkinliğin çok
farklılık içermesi

Uygulanan

Kurum

toplulaştırma

ve

T.İ.G.H. projesi sayısı

* Tokat/Erbaa-

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:
Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:

Değirmenli,

(adet)

Yoktur
Hacıpazar, Aş. Yk.

Uygulanan
toplulaştırma

ve

T.İ.G.H. projesi alanı
(ha)

Çandır, Evyaba

Kurum

0 YTL

kayıtları

ovasında

2.kısım

toplulaştırma

projesinin

ve

T.İ.G.H. uygulanan alan
(ha)

ve

Yoktur
Kurum

0 YTL

kayıtları

T.İ.G.H. projesi birim

Karayaka

Yoktur

Kurum

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Zayıf Yönü:

projelerin
göre

Yoktur

projesinin yapımının

Kurum

tamamlanması

kayıtları

0 YTL

Toplulaştırma ve

Güçlü yönü: Resmi
Zayıf Yönü: Yoktur

* Tokat/Erbaa-

Kurum

0 YTL

Güçlü Yönü: Resmi

T.İ.G.H. projelerinde

Tepekışla

personel

kayıt olması

çalışan teknik eleman

toplulaştırma

kayıtları

Zayıf Yönü:

sayısı (adet)
Teknik elaman başına
toplulaştırma

Resmi kayıt

kayıt olması

tamamlanma oranı (%)

alanı (ha)

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

toplulaştırma

yıllara

Resmi kayıt

Zayıf Yönü:

maliyeti (YTL/ha)

Uygulanan

Güçlü yönü: Resmi
kayıt olması

yapımının

* Tokat/Erbaa-

Resmi kayıt

Zayıf Yönü:

tamamlanması

Toplulaştırma

Güçlü yönü:
Resmi kayıt olması

toplulaştırma

Erbaa

düşen

Resmi kayıt

projesinin yapımının
tamamlanması

Resmi kayıt

Yoktur
Kurum çalışma

0 YTL

Güçlü Yönü: Resmi

ve personel

kayıt olması

kayıtları

Zayıf Yönü:

Resmi kayıt

Personel arasında
etkinliğin çok
farklılık içermesi
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Uygulanan toplulaştırma

Kurum

ve

kayıtları

T.İ.G.H.

projesi

0 YTL

Güçlü yönü: Resmi

Resmi kayıt

kayıt olması

sayısı (adet)

Zayıf Yönü: Yoktur

Uygulanan toplulaştırma

Kurum

ve T.İ.G.H. projesi alanı

kayıtları

0 YTL

Resmi kayıt

kayıt olması

* Tokat/Zile-

(ha)

Güçlü yönü: Resmi

Zayıf Yönü:
Yoktur

Zile

ovasında

toplulaştırma
T.İ.G.H.

ve

Özyurt
toplulaştırma

Kurum

0 YTL

kayıtları

Zayıf Yönü:
projesinin

Toplulaştırma

ve

yapımının

T.İ.G.H. projesi birim

Yoktur
Kurum

0 YTL

kayıtları

ve

Yoktur

T.İ.G.H. hizmetinden
faydalananların sayısı

Nüfus
Güzelbeyli

Resmi kayıt

Zayıf Yönü:

* Tokat/Zile-

Toplulaştırma

Güçlü yönü:
Resmi kayıt olması

tamamlanması

maliyeti (YTL/ha)

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

uygulanan

alan (ha)

Güçlü yönü:

0 YTL

kayıtları

(Temecik) 2.kısım

(adet)
toplulaştırma

Güçlü yönü:

Hizmet

Resmi kayıt olması

götürülen

Zayıf Yönü:

birimlerin son

Nüfus tespitindeki

nüfus sayımı

yanılmalar ve

sonuçları

faydalanan olarak

projesinin yapımının

tüm nüfusun
tamamlanması

dikkate alınması

Uygulanan projelerin

Kurum

yıllara

göre

kayıtları

tamamlanma

oranı

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:

(%)

Yoktur

Toplulaştırma ve

Kurum

0 YTL

T.İ.G.H. projelerinde

personel

Resmi kayıt olması

çalışan teknik eleman

kayıtları

Zayıf Yönü:

sayısı (adet)

Güçlü Yönü:

Yoktur

Teknik elaman başına

Kurum

düşen

çalışma ve

Resmi kayıt olması

personel

Zayıf Yönü:

kayıtları

Personel arasında

toplulaştırma

alanı (ha)

Resmi kayıt

0 YTL

Güçlü Yönü:

Resmi kayıt

etkinliğin çok
farklılık içermesi
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RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ
Performans

İlgili

Verilerin

Elde Edilme

Güçlü ve Zayıf

Güvenilir

Hedefi/Göstergesi

Faaliyet/Proje

Kaynağı ve

Maliyeti

Yönleri

Olmasının

Elde Edilme

dayanağı

Şekli
GSM

ve

Sıhhi

Kurum

müesseselere verilen

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

ruhsat sayısı (adet)
GSM

ve

müessese

Sıhhi

Kurum

ruhsatı

kayıtları

0 YTL

Zayıf Yönü:
Yoktur

Resmi kayıt

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

karşılığı alınan harç
miktarı (YTL)
GSM

ve

Sıhhi

Kurum

müesseselere verilen
tatil

günü

çalışma

belgesi sayısı (adet)
GSM

ve

Resmi kayıt olması

GSM ve sıhhi
müesseselere

Sıhhi ruhsat verilmesi ve

müessese tatil günü
çalışma

kayıtları

denetim yapılması

Kurum

0 YTL

Zayıf Yönü:
Yoktur

Resmi kayıt

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

kayıtları

belgesi

karşılığı alınan harç
miktarı (YTL)
Verilen yapı ruhsatı

Kurum

sayısı (adet)

kayıtları

Verilen yapı kullanım

Kurum

izin

kayıtları

belgesi

sayısı

Resmi kayıt olması
0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

(adet)

Zayıf Yönü:
Yoktur

İl genelindeki maden

Kurum

ocağı sayısı (adet)

kayıtları

İl genelindeki kum

Kurum

ocağı sayısı (adet)

kayıtları

Yıl içerisinde verilen

Kurum

maden ocağı ruhsat

kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

sayısı (adet)
Yıl içerisinde verilen
kum

ocağı

ruhsat

Kurum
Maden, kum ocağı

sayısı (adet)

ve su ürünleri

Maden ve kum ocağı

işletmelerine

0 YTL

kayıtları

Kurum

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt
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kiralama

ve

ruhsat

harcında elde edilen

kiralama ve

kayıtları

Resmi kayıt olması

denetim yapılması

gelir (YTL)
Maden

ve

kum

ocaklarında

Kurum

yapılan

denetleme

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

sayısı

(adet)
Maden

ve

ocaklarına

kum

Kurum

uygulana

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

cezai işlem miktarı
(YTL)
Verilen su kiralama

Kurum

sayısı (adet)

kayıtları

Su

kiralama

geliri

Kurum

(YTL)

ve

boyut

Kurum

kontrolü yapılan araç
sayısı (adet)

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
0 YTL

kayıtları

Ağırlık

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

Araçların ağırlık

Cezai

işlem

uygulanan araç sayısı

ve boyut

Kurum

kontrolünün

kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

yapılması

(adet)
Uygulanan

cezai

Kurum

işlem miktarı (YTL)

kayıtları

Yapılan ifraz (bölme)

Kurum

işlemi sayısı (adet)

kayıtları

Yapılan

tevhid

Kurum

(birleştirme)

işlemi

kayıtları

Hazırlanan
haritalar

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

Harita imar

sayısı (adet)

imar

0 YTL

hâlihazır
ve

mevzi

planı

sayısı

hizmetlerinin

Kurum

yapılması

kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

(adet)
Köy

yerleşik

plan

sınırı

alan
tespiti

Kurum
kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

miktarı (adet)
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SAĞLIK HİZMETLERİ
Performans

İlgili

Verilerin

Elde Edilme

Güçlü ve Zayıf

Güvenilir

Hedefi/Göstergesi

Faaliyet/Proje

Kaynağı ve

Maliyeti

Yönleri

Olmasının

Elde Edilme

dayanağı

Şekli
Yapılan hastane sayısı

Tokat 400 Yataklı

Kurum

(adet)

Devlet Hastanesi

kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

Yapımı

Zayıf Yönü:
Yoktur

Yapılan sağlık ocağı

Kurum

sayısı (adet)

kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:

Sağlık ocağı ve
Yapılan

sağlık

evi

evi yapımı

sayısı (adet)

Yoktur
Kurum

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:
Yoktur

Bakım
kalorifer

onarım

ve

tesisatı

yapılan sağlık ocağı
ve evi sayısı (adet)

Sağlık ocakları ve

Kurum

evlerinde bakım

kayıtları

onarım ve
kalorifer tesisatı

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:
Yoktur

yapımı
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KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ
Performans

İlgili

Verilerin

Elde Edilme

Güçlü ve Zayıf

Güvenilir

Hedefi/Göstergesi

Faaliyet/Proje

Kaynağı ve

Maliyeti

Yönleri

Olmasının

Elde Edilme

dayanağı

Şekli
Sağlıklaştırma yapılan
sokak sayısı (adet)

Tokat/Merkez
Beyhamam Sokağı

Kurum

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:

sağlıklaştırmasına

Yoktur

destek sağlanması

El

sanatlarının

geliştirilmesi

amaçlı

olarak gerçekleştirilen
faaliyet sayısı (adet)

*İlimizde

Kurum

kaybolmaya yüz

kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

tutmuş el

Zayıf Yönü:

sanatlarını, ön

Yoktur

plana çıkartıcı,
yaşatılmasına
yönelik çalışmalar,
sergiler ve Pazar
yerlerinde kapalı
alan oluşturma
*Şenyurt –
Mercimek
tepesinde yamaç
paraşüt etkinlikleri
İl turizm potansiyelini
geliştirici
sayısı (adet)

faaliyet

yapma
*Kültür sarayı
bahçesine, meşhur
olmuş tarihi

Kurum
kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:
Yoktur

şahsiyetlerin
büstünün yapımı
*Reşadiye
Yolüstü ve Almus
Babaköy
mağarasının tespiti
*Düden
yaylasında bölge
şenlik alanı ve izci
kamp yeri sayısı
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İli tanıtma amacıyla
hazırlanan

Tokat ilini tanıtıcı

tanıtım

materyali

sayısı

(broşür,cd,

körüklü

broşür,

Kurum

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

materyallerin

Zayıf Yönü:
Yoktur

hazırlanması

depliyon)

(adet)

Tanıtım

faaliyeti

Tokat ilinin

yapılan yurt içi fuar

Kurum

0 YTL

kayıtları

Zayıf Yönü:
Yoktur

yurt içi ve yurt
Tanıtım

faaliyeti

yapılan yurt dışı fuar

Kurum
dışı fuarlara

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

sayısı (adet)

Zayıf Yönü:
katılma

İli

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

tanıtım amaçlı

sayısı (adet)

Güçlü yönü:

tanıtıcı

sergi,

sempozyum

ve

konferans

sayısı

(adet)

Yoktur

Cumhuriyetin

Kurum

85.yılı faaliyetleri

kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

kapsamında,

Zayıf Yönü:

ilimizi tanıtıcı

Yoktur

konferans,
seminer ve
sergilere katılma

İlimizde Cumhuriyet
konulu
yarışma,

yapılan
sergi

faaliyetlerin
(adet)

vb.
sayısı

Cumhuriyet

Kurum

konulu

kayıtları

komposizyon, şiir
ve resim

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:
Yoktur

yarışmaları
düzenleme
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ÇEVRE KORUMA VE DİNLENME HİZMETLERİ
Performans

İlgili

Verilerin

Elde Edilme

Güçlü ve Zayıf

Güvenilir

Hedefi/Göstergesi

Faaliyet/Proje

Kaynağı ve

Maliyeti

Yönleri

Olmasının

Elde Edilme

dayanağı

Şekli
Yapılan doğal arıtma

Kurum

tesisi sayısı (adet)

kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:
Yoktur

Yapılan doğal arıtma

Kurum

tesisi alanı (m2)

kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:
Yoktur

Amacına

hizmet

İnceleme

Komisyonun

Güçlü yönü:

Eskiden yapılmış

edebilir

şekilde

Komisyonu

doğal arıtma

Resmi bir inceleme

doğal arıtma

Kararı ve

sistemlerine

olması

tesislerine

analiz

gezisi ve

Zayıf Yönü:

sonuçları

analiz raporu

İncelemenin bir

: Komisyon

güne mahsus

gezisi

olması, tespitinde

teknik komisyon

maliyeti:

meydana

tarafından ziyaret

1000 YTL,

gelebilecek

edilerek, işlevini

Analiz fiyatı:

yanılmalar

yerine getirip

çalışan doğal arıtma
tesislerinin

Doğal arıtma

oranı

(adet)

tesisi yapımı

(komisyon
gidilecek miktara
sayıya göre kendisi
karar verecek)

40 YTL/adet

getirmediği,

* 10 adet =

getiriyor ise arıtma
çıkışı analiz

400 YTL.

sonuçları.

Toplam: 1400
YTL
Doğal arıtma tesisi

Kurum

0 YTL

proje ve

personel

Resmi kayıt olması

uygulamalarında

kayıtları

Zayıf Yönü:

çalışan teknik eleman

Güçlü Yönü:

Resmi kayıt

Yoktur

sayısı (adet)
Teknik elaman başına

Kurum

0 YTL

düşen doğal arıtma

çalışma ve

Resmi kayıt olması

alanı (m2)

personel

Zayıf Yönü:

kayıtları

Personel arasında

Güçlü Yönü:

Resmi kayıt

etkinliğin çok
farklılık içermesi
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SOSYAL HİZMETLER
Performans

İlgili

Verilerin

Elde Edilme

Güçlü ve Zayıf

Güvenilir

Hedefi/Göstergesi

Faaliyet/Proje

Kaynağı ve

Maliyeti

Yönleri

Olmasının

Elde Edilme

dayanağı

Şekli
Sosyal amaçlı yardım

İlaç ve tedavi

yapılan kişi veya aile

Kurum

0 YTL

kayıtları

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

yardımı

sayısı (adet)

Güçlü yönü:

Zayıf Yönü:
Yoktur

Bina ve araç bakım ve
onarımı

Hizmet

yapılan

kuruluş sayısı (adet)

Kurum

0 YTL

kayıtları

Zayıf Yönü:
Yoktur

araçlarının bakım
ve

teçhizat

alımı

Kurum
onarımlarının

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

yapılan kuruluş sayısı

Zayıf Yönü:
yapılması

(adet)

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

binalarının ve

Büro ve işyeri makine

Güçlü yönü:

Yoktur

GÜVENLİK VE SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ
Performans

İlgili

Verilerin

Elde Edilme

Güçlü ve Zayıf

Güvenilir

Hedefi/Göstergesi

Faaliyet/Proje

Kaynağı ve

Maliyeti

Yönleri

Olmasının

Elde Edilme

dayanağı

Şekli
Malzeme

alımı

Sivil savunma

yapılan kuruluş sayısı

Kurum

0 YTL

kayıtları

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması

hizmetlerine

(adet)

Güçlü yönü:

Zayıf Yönü:
Yoktur

yönelik malzeme
ve hizmet alımı
yapılması

Bakım onarım yapılan
hizmet

binası

lojman sayısı (adet)

ve

Hizmet
binalarının ve
araçlarının bakım
onarımlarının
yapılması

Kurum
kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü:

Resmi kayıt

Resmi kayıt olması
Zayıf Yönü:
Yoktur
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DESTEK HİZMETLERİ
Performans

İlgili

Verilerin

Elde Edilme

Güçlü ve Zayıf

Güvenilir

Hedefi/Göstergesi

Faaliyet/Proje

Kaynağı ve

Maliyeti

Yönleri

Olmasının

Elde Edilme

dayanağı

Şekli
Alınan personel servis

Kurum

midibüsü sayısı (adet)

kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü: Resmi

Resmi kayıt

kayıt olması
Zayıf Yönü: Yoktur

Alınan pick-up sayısı

Kurum

(adet)

kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü: Resmi

Resmi kayıt

kayıt olması
Zayıf Yönü: Yoktur

Kurum hizmet araçları

Kurum

sayısı (adet)

0 YTL

kayıtları

hizmet

araçları sayısı (adet)

Zayıf Yönü: Yoktur
Kurum

alımı

Resmi kayıt

kayıt olması

*Hizmet araçları
Kiralanan

Güçlü yönü: Resmi

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü: Resmi

Resmi kayıt

kayıt olması
Zayıf Yönü: Yoktur

Kurum

iş

makineleri

*Hizmet araçları

sayısı (adet)

Kurum

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü: Resmi

Resmi kayıt

kayıt olması

kiralanması

Zayıf Yönü: Yoktur

Araç ve ekipman kira

Kurum

geliri (YTL)

kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü: Resmi

Resmi kayıt

kayıt olması
Zayıf Yönü: Yoktur

Alınan

araç

yakıtı

Kurum

miktarı (lt)

0 YTL

kayıtları

miktarı (ton)

Zayıf Yönü: Yoktur
Kurum

yakıtı, antifriz ve

Resmi kayıt

kayıt olması

Akaryakıt, kalorifer
Alınan kalorifer yakıtı

Güçlü yönü: Resmi

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü: Resmi

Resmi kayıt

kayıt olması
Zayıf Yönü: Yoktur

Alınan yağ miktarı (ton)

yağ alımı

Kurum

0 YTL

kayıtları

Güçlü yönü: Resmi

Resmi kayıt

kayıt olması
Zayıf Yönü: Yoktur

Alınan antifriz miktarı

Kurum

(ton)

kayıtları

0 YTL

Güçlü yönü: Resmi

Resmi kayıt

kayıt olması
Zayıf Yönü: Yoktur

109

III – BÜTÇE BİLGİLERİ
İDARE
HARCAMA
BİRİMİ
BÜTÇE YILI
EKONOMİK KODLAR
(I. DÜZEY)

Yıllar
AÇIKLAMA

2006

2007

2009
Tahmin

2010
Tahmin

01

Personel Giderleri

18035565.00

19761213.49

1845271.00

1937534.00

2034414.00

02

2698380.00

04

SGK Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
Faiz Giderleri

2974137.72

167363.00

175732.00

184519.00

12793569.00

12159297.81

6830106.00

7350308.00

7724765.00

213888.00

838904.51

400000.00

420000.00

441000.00

05

Cari Transferler

3783449.00

3330743.76

2365161.00

2483416.00

2607584.00

06

Sermaye Giderleri

19495220.00

35172217.82

11453643.00

11716584.00

12301906.00

07

Sermaye Giderleri

1037086.00

1129672.13

640002.00

672002.00

705602.00

08

Borç Verme

-

-

25002.00

26252.00

27564.00

09

Yedek Ödenekler

-

-

273452.00

218172.00

272646.00

58057157.00

75366187.24

24000000.00

25000000.00

26300000.00

03

TOPLAM

%
Değişme

2008
Tahmin

%
Değişme
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EKLER
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A – KURUM YÖNETİCİLERİ ÖZGEÇMİŞLERİ

Muhlis YEŞİLYURT
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

Kayseri Pınarbaşına bağlı Aşağı Boran Köyünde 1960 yılında dünyaya geldi. İlkokulu
Aşağı Boran Köyünde, ortaokulu Malazgirt'te ve liseyi yatılı olarak Kayseri'de tamamladı.
1982-1986 yıllarında İktisat Fakültesini bitirdi.
1986 yılında Köy Hizmetleri Diyarbakır İl Müdürlüğünde Memur olarak göreve başladı.
1987 yılında Polatlı Top ve Füze Okulunda askerliğe başladı ve 1988 yılında Asteğmen
olarak askerliği tamamladı. 1989 yılında Tokat Köy Hizmetleri Müdürlüğüne tayin oldu. Tokat
Ziraat Fakültesine girerek Ziraat Mühendisi oldu. Kontrol Mühendisi olarak İçme Suları ve
Sulama Toprak Şubelerinde çalıştı. 2003 Yılı Ocak ayında Tokat Köy Hizmetleri İl
Müdürü olarak atandı. 2005 yılı mart ayında Köy Hizmetleri'nin kapatılmasından sonra 3
Ağustos 2005 tarihinde Tokat İl özel İdaresi Genel Sekreterliğine atandı. Halen bu göreve
devam etmektedir.
Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Saffet GÜNGÖR
Genel Sekreter Yardımcısı

1966 yılında Tokat İli Yeşilyurt İlçesi Çırdak köyünde doğmuş, 1987 yılında Tokat Ziraat
Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmuştur.
Askerliğini Topçu Asteğmen olarak yaptıktan sonra sırasıyla; Tarım Kredi Kooperatifleri
Antalya Bölge Müdürlüğünde Mühendis, Kastamonu Hayvancılık Üretme İstasyonu
Müdürlüğünde Tarla ve Makine Şube Şefi, Kastamonu İl Tarım Müdürlüğünde Proje ve
İstatistik Şube Müdürü, Giresun İl Tarım Müdürlüğünde Mühendis, Niksar İlçe Tarım
Müdürlüğünde İlçe Müdürü, Tokat İl Tarım Müdürlüğünde ise Proje ve İstatistik Şube Müdürü
olarak görev yapmıştır.
15.08.2007 tarihinde İl Özel İdaresine asaleten Genel Sekreter Yardımcısı olarak
atanmış olup halen bu görevine devam etmektedir.
Evli ve iki çocuk sahibidir.
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Seçkin CEYLAN
Genel Sekreter Yardımcısı

1965 yılında Tokat – Merkez Kervansaray’da doğdu. İlköğrenimini Tokat’ta,
ortaöğrenimini Tokat Endüstri Meslek Lisesinde, Yükseköğrenimini Cumhuriyet Üniversitesi
Meslek Yüksek Okulunda (İnşaat) ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı.
1987 yılında Teknisyen olarak Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünde göreve başladı. Aynı
Müdürlükte 1989–2007 yılları arasında İnşaat Teknikeri olarak görev yaptı.
Tokat Valiliği Şeyh-ül İslam İbn-i Kemal Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı, Tokat
Okul Gereçleri Üretim Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
Özel sektör ve üçüncü sektör olan sivil toplumun Eğitim faaliyetlerine dahil edilmesi
amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan “EĞİTİME %100 DESTEK PROJESİ” nin
Tokat ilindeki çalışma grubunda yer aldı.
Dünya Bankasınca Tokat ili için Projelendirilen Eğitim yatırımlarının hazırlık ve yürütme
kurullarında bulundu.
Kamu İhale Kurumu ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin ortaklaşa
düzenlediği “Sertifikalı Kamu Alımları Eğitimi Programına katıldı.
Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli iken; 5302 sayılı kanunla Yönetim kadrosu
yeniden düzenlenen Tokat İl Özel İdaresine Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanmış olup,
halen bu görevi yapmaktadır.
Evli ve üç çocuk sahibidir.

114

Gürsel YILDIZ
Mali Hizmetler Müdürü

1962 yılında Sivas’ta doğdu. Tokat G.O.P İlkokulunu 1972 yılında, Tokat Atatürk
Ortaokulunu 1975 yılında, Tokat G.O.P Lisesini 1978 yılında bitirdi. Ankara Gazi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini 1982 yılında bitirdi.
Askerliğini 1984–1985 yıllarında Erzurum’da Topçu Asteğmen olarak yaptı. 1986–1989
yıllarında Tokat Belediyesinde Trafik Şube Müdürü olarak görev yaptı. 1989–2007 yıllarında
Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde Muhasebe Şefliği akabinde İdari ve Mali İşler Şube
Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Halen İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde Mali Hizmetler
Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Ali Haydar Sarıkaya
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

1956 yılında Artvin’in Yusufeli İlçesinde doğdu. Orta ve Lise eğitimimi Tokat’ ta
tamamladı. 1979 yılında Mülga Toprak İskân Müdürlüğünde Memur olarak göreve başladı.
1988 yılında Tokat Meslek Yüksek Okulundan Tekniker olarak mezun oldu. 1988
yılında Yol Şube Müdürlüğünde kontrollük hizmetini müteakiben Niksar-Erbaa-Zile ve
Merkez İlçeleri Şantiye Şefliğini yaptı. 01.08.2005 tarihinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği
Yol Şube Müdürlüğüne vekâleten atandı. 06.08.2007 tarihinden itibaren ise İl Özel İdaresi
Genel Sekreterliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görevine devam etmektedir.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Kaya ATEŞ
Encümen Müdürü

1965 yılında Erbaa İlçesi Akgün Köyünde doğdu. İlkokulu aynı Köyde bitirdi. Ortaokul
ve Lise öğrenimimi Erbaa İlçesinde tamamladı. 1986 yılında Erzurum İli İspir İlçesi Çaydere
Köyünde imam-hatip olarak göreve başladı. 1988 yılında Erbaa İlçesi Şükür Köyü Yerlice
Mahallesine imam-hatip olarak tayin oldu. 1989 yılı Mayıs ayında askere gitti. Amasya İlinde
acemi birliğini, Ankara Çubuk İlçesinde de usta birliğini tamamladı. Askerlik dönüşü Şükür
Köyü Yerlice Mahallesinden Erbaa İlçesine bağlı Tandırlı Köyüne imam-hatip olarak tayin
oldu. 1992–1993 yılları arasında 2 yıllık Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimlerde öğretimini
sürdürdü ve 1993 yılında mezun oldu. 15 Kasım 1996 yılında, Tokat İl Özel İdaresine naklen
geçti. 22 Kasım 1988 tarihine kadar, İl Özel İdaresi Muhasebe Müdürlüğü’nde memur olarak
görev yaptı. 04/09/1998 – 20/11/1998 tarihleri arasında Muhasebe Müdürlüğünü tedviren
yürüttü ve aynı zamanda Almus İlçe Özel İdare Müdürlüğü görevine de baktı. 20.11.1998–
20.08.2007 tarihleri arasında Muhasebe Müdürlüğü görevini asaleten yürüttü. Bu tarihten
sonra da Encümen Müdürlüğü görevine asaleten atandı ve halen bu görevi yerine
getirmektedir.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Mustafa KIYMET
İşletme ve İştirakler Müdürü

1965 yılında Tokat’da doğdu. İlköğrenimini İbnikemal İlköğretim okulunda, 1976 yılında
tamamladı. Lise’den 1983 yılında, Tokat Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü’nden ise 1986
yılında mezun oldu. 15.04.1993 tarihinde İl Özel İdare Müdürlüğünde memur olarak göreve
başladı. 02.09.1998 tarihinde şefliğe atandı. Memurların görevde yükselme esaslarına dair
yönetmeliği gereğince yapılan görevde yükselme sınavını başarı ile tamamladıktan sonra,
21.02.2002 tarihinde İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne atandı. 06.08.2007 tarihinden İşletme
ve İştirakler Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Fikret ATILIR
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

1967 Tokat’da doğdu. Tokat Gazi Osman Paşa Lisesi ve Gazi Osman Paşa
Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu’nu bitirdi.
Memuriyete, 1993 yılının Nisan ayında, Tokat İl Özel İdare Encümen Müdürlüğünde
başladı. Bu birimde, kısa bir süre memurluktan sonra Encümen Müdürlüğü görevini önce
tedviren, sonra da vekâleten yürüttü. 2002 yılında girmiş olduğu görevde yükselme sınavını
kazanarak, 2007 yılının Ağustos ayına kadar asaleten Encümen Müdürü olarak görev yaptı.
2007 yılının Ağustos ayında, İçişleri Bakanlığının İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca; İdarede hizmetin gereğine uygun olarak
kaynakların etkili ve verimli kullanılması, hizmetlerde kalitenin artırılmasına yönelik kadro
unvanları ihdas edildi. Bu çerçevede “Müdür” olarak atanmış bulunmakta olup, hâlihazırda
bu görevini sürdürmektedir.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.
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İbrahim AFYONCU
Tarımsal Hizmetler Müdürü

1968 yılında Tokat’ta doğdu. İlk ve orta tahsilini Tokat’ta tamamladı. 1985 yılında GOP
Lisesinden mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden 1991 yılında Tarım
Ekonomisi Bölümünü bitirerek mezun oldu.
1984–1993 yılları arasında Köy Hizmetleri Tokat İl Müdürlüğü’nde işçi olarak görev
yaptı. 1993-1997 yılları arasında Tokat Devlet Hastanesi’nde G.İ.H. sınıfında memur olarak
çalıştı.
1997–2003 yılları arasında Sivas Köy Hizmetleri Sulama ve Toprak İşleri
Müdürlüğü’nde Ziraat Mühendisi olarak Proje ve Kontrol Mühendisi olarak görev yaptı.
2003 yılından itibaren Tokat Köy Hizmetleri Etüt Proje Müdürlüğü’nde Ziraat Mühendisi
olarak görev yapmakta iken, Ağustos 2007 yılında yapılan yeni düzenlemeyle Tokat İl Özel
İdaresi Genel Sekreterliği’nde Tarımsal Hizmetler Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ali ERASLAN
Ruhsat ve Denetim Müdürü

1965 Yılında Niksar Karacaören köyünde doğdu. İlkokulu Karacaören de bitirdi.
Ortaokulu ve liseyi Niksar’da bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik
Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden, 1987 yılında mezun oldu.
1987–1988 Yıllarında Tokat Niksar’da yapımı devam eden, Köklüce HES İnşaatında
yüklenici firmada 1 yıl süreyle görev yaptı. Daha sonra askerlik görevinde yedek subay
okulunu bitirdikten sonra, mülga Köy Hizmetleri Van Bölge Müdürlüğü’nde askerlik görevi
bitinceye kadar Askeri garnizonların içme suyu inşaatlarında takip ve kontrol mühendisliği
yaptı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra 1990–1991 yıllarında Niksar’da serbest çalıştı.
Bu yıllarda kısa bir süre Erbaa organize sanayi inşaatında şantiye şefliği yapmıştır. 1991
yılında açılan sınavda başarılı olarak mülga Erzincan Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne atanmış
ve burada 1993 yılı şubat ayına kadar İçmesuları şubesinde kontrol mühendisliği yapmıştır.
1993 yılında Mülga Tokat Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne tayin edilmiştir. Bu hizmeti
sırasında; 1993–2001 yılları arasında İçmesuları Şube Müdürlüğü’nde ve 2001–2004 yılları
arasında Yol şube Müdürlüğü’nde kontrol mühendisliği, 2004–2007 yılları arasında ise
İçmesuları Şube Müdürlüğü görevlerini yapmıştır. İl Özel İdareleri kapsamında, yeni
düzenlemeyle birlikte, Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Ruhsat ve Denetim Müdürü
olarak antmış olup halen bu görevini sürdürmektedir.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Bayram YILMAZ
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü

1963 yılında Tokat- Erbaa Kale Köyünde doğdu. Erbaa Kale köyü İlkokulunu, Tokat
Plevne (Devrim) Ortaokulunu ve Gazi Osman Paşa Lisesini (1979 yılında) bitirdi. Atatürk
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak bölümünden 1986 (Şubat) yılında mezun oldu.
1986–1988 yılları arasında Amasya Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Etüt Proje
Müdürlüğü’nde, Geçici olarak çalışırken 1987–1988 yılları arasında askerlik hizmetini
(Isparta-Eğirdir-Hakkari-Beytüşşebab) tamamladı. Tarım Reformu Şanlıurfa Bölge
Müdürlüğü (1989–2003 Temmuz) ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nde (Temmuz- Eylül /
2003) sözleşmeli ve kadrolu Ziraat Mühendisi olarak çalıştı. Bu süre zarfında GAP da yer
alan Şanlıurfa, Harran ve Baziki Ovaları Arazi Toplulaştırma Projelerinin kontrol ünitelerinde
Kontrol Mühendisi ve Kontrol Şefi olarak görev yaptı.
2003 (Ekim)’ de tayin edildiği, Tokat Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Sulama ve Toprak
işleri Şube Müdürlüğü’nde arazi toplulaştırma, gölet ve küçük-su projelerinde Kontrol
Mühendisi olarak görev yaptı. Tokat İl Özel İdaresinin yapılanması dolayısıyla oluşturulan
yeni müdürlüklerden, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne 23.08.2007 tarihinde Müdür V. Olarak
atandı. Görülen lüzum üzerine Müdürlüğün adı (05.10.2007 tarih ve 147 nolu) İl Genel
Meclisi Kararı ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü olarak değiştirilmiş olup, halen bu
Müdürlükte Müdür V. olarak görevine devam etmektedir.
Arazi Toplulaştırma konusuna ilişkin, bildiri, mesleki dergilerde yayınlamış yazıları
vardır. Yıldız Teknik ve Selçuk Üniversitelerinde Konferanslar vermiştir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Hulusi TURAK
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü

Niksar Akıncı köyünde 1962 yılında doğdu. Niksar- Akıncı köyünde 1974 yılında
İlkokulu bitirdikten sonra, aynı yıl yatılı okul sınavını kazanarak Tokat Devrim Orta Okulunu
1977 yılında bitirdi. Tokat Gazi Osman Paşa Lisesini1980 yılında liseyi tamamladıktan
sonra, Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür teknik Bölümünden 1987 yılında
mezun oldu. 1987 yılında Amasya Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde, Mevsimlik İşçi statüsü ile
işe başladı. 1988 – 1989 yıllarında askerlik görevini tamamladıktan sonra, Tarım ve Köy
işleri Bakanlığı sınavını kazanarak 1990 yılında kura ile Siirt Köy hizmetlerinde Ziraat
Mühendisi olarak göreve başladı. 1995 yılında Tokat Köy Hizmetlerine tayin oldu. Bu görevi
anında; hizmet içi eğitim alarak Göletler ve Arazi Toplulaştırması üzerine sertifika almıştır.
2001 yılında Tokat Köy Hizmetlerinde Etüt Proje Şube Müdürü olarak atandı. 2003
yılında Sulama ve Toprak işleri Şube Müdürü olarak atandığı görevine, 2007 yılına kadar
devam etti. 2007 yılında Tokat İl Özel İdaresi yeni yapılanması çerçevesinde, Yol ve Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğü’ne atandı ve halen bu görevini sürdürmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Halis ESENBOĞA
Yapı Kontrol Müdürü

1951 yılında Tokat –Zile İlçesinde doğdu. İlk, orta, sanat enstitüsünü Zile’de bitirdi.
Elazığ Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1977
yılında mezun oldu.
1970–1971 yılında Kırıkkale Makine kimya Enstitüsünde çalıştı. 1977 yılında Elazığ
Şeker Fabrikasında görev yaptı. 1978–1979 yıllarında Sivas Toprak su Bölge Müdürlüğünde
görev yaptı. 1982–1983 yıllarında Y.S.E. kontrol olarak çalıştı. 1983–1985 yıllarında
Y.S.E’de İçmesuları Şefi, 1985–1993 yıllarında Köy Hizmetleri İçme suları Şube Müdürü,
1994–1997 yıllarında Köy Hizmetlerinde İl Müdür Yardımcısı ve kısa süre İl Müdürü, 1997–
2003 yıllarında ise Köy Hizmetleri Etüt Proje Şube Müdürlüğünde görev yaptı. 2003 yılında
Etüt Proje Şube Müdürü oldu. 2004 yılında Köy Hizmetleri Yol Şube Müdürü olarak görev
yaptı.
15.08.2005–15.08.2007 yılında, Mülga Köy Hizmetleri (İmar İşleri Müdürü) olarak
görev yaptı. 15.08.2007 yılından sonra yeni oluşum olan İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürü
olarak atandı. Aynı göreve devam etmektedir.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.
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M.Bülent ERTAN
Destek Hizmetleri Müdürü

08/12/1957 tarihinde Tokat İli Niksar ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu ve Ortaokulu
Ankara’da, Teknik Lise’yi İzmir’de 1975 senesinde bitirdi. Adana’da devam eden Yüksek
öğrenimini Mühendislik Bilimleri Fakültesinde tamamlayarak 1980 senesinde Makine
Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek Lisansını Tokat Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri
Bölümünde 1991 senesinde tamamladı.
1981 senesinde Sivas Kooperatifler 5. Bölge Müdürlüğünde göreve başladı. 1983
senesinde kurum değiştirerek Tokat Y.S.E İl Müdürlüğüne Atölye Şefi olarak tayin oldu.
1985 senesinde Y.S.E Genel Müdürlüğünün de dâhil olduğu dört kurumun
birleştirilmesi ile kurulan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Tokat il Müdürlüğü’nde
görevine devam etti. 2003 senesinde Tokat Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Makine ve İkmal
Şube Müdürlüğü görevine atanıncaya kadar atölye Mühendisi, Makine işletme Mühendisi ve
Makine İkmal Mühendisi olarak görev yaptı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün
kapatılması ve İllerde Köy Hizmetleri Müdürlüklerinin Özel İdarelere devredilmesi ile yeni
oluşumda Makine ve İkmal Şube Müdürü olarak görevine devam etti. Halen yeni yapılanma
sonucu oluşan İl Özel İdaresinde Destek Hizmetleri Müdürü olarak görevini yürütmektedir.
Evli ve 2 çocuk sahibidir.
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EK ÇİZELGELER
Ek Çizelge 1. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine Ait Taşınmaz Malların Listesi
TOKAT - MERKEZ
S.NO ADA
PAFTA
1
351
32

PARSEL
50

2

CİNSİ
Bahçeli Ev ve Vali Konağı

MEVKİİ
Çağgölü Mah.
Cife Gölü
Oğulbey-Omcalık
Oğulbey-Omcalık
Yeni Mahalle
Hocaahmet Mah.
Hocaahmet Mah.

30000
3069
1625
182
241
2395

Sarayönü Mah.
GOP Bulvarı

2421

5564

2
3
4
6
8
9

592
590
590
386
357
357

77
77
78
4
11
11

4
4
5
95
319
320

10

267

23

53

Y.S.E Binası ve Sahası
Y.S.E Müd.Binaları Yeri
Y.S.E Müd.Binaları Yeri
İşhanı Binası
Sekiz Daireli Memur Loj.
Onüç Daireli Memur Loj. Ve
bahçesi
İşhanı Binası

11

462

41

9

Kültür Merkezi

Karşıyaka Mah.

12
13

593

79

7

Kale Yanı Konukevi
Gıj Gıj Dinlenme Tesisleri

14

-

1

939

Bahçeli Ev

Tokat Kalesi Yanı
Oğulbey Mah.Gıj Gıj
Dağı Eteğinde
Çamlıbel Beldesi

15

416

71

25

Sosyal Konutlarda Market

16
17

593
-

15

20
1749

Gayrimenkul
Gayrimenkul

Güneşli Mah.Vali
Mehmet Özgün
Sos.Kon.Sitesi
Gıj Gıj
Tepeönü

ALANI (m )
5270

25456
486
110

22420
12000

AÇIKLAMA
Vali Konağı Müştemilatı ve Memur Lojmanları
mevcut
Köy Hiz.İl Müd.Hizmet Binası ve Müştemilatı.
Köy.Hiz.İl.Müd.Bina.Mevcut
Köy Hiz.Hizmet Binaları ve Lojmanları
1 dükkan ve teşhir salonu
Loj.Olarak Kullanılmaktadır.
Loj.Olarak Kullanılmaktadır.
Binanın Zemininde 30 Dükkan,1.2.3. 4. Kat
İşyeri,1.Kat Polis Lokali,Binanın Arka tarafında 6 Daireli Lojman Mevcuttur.
A ve B Blok Hizmet Binası, C Blok TV
İstasyonu,B Blok Sinema Salonu Olarak
Hizmet Vermekte.
Konukevi Olarak
Tapu Hazineye Ait Olup Bina Özel İdare
Tarafından Yapılmış ve Kiraya Verilmiştir.
Hayvan Islah Birliğinin Feshinden Dolayı Devir
Alınmıştır.Bina ve Arsa Olarak Mevcuttur.
Boş

Gayrimenkul
Tarla
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ZİLE İLÇESİ
S.NO
ADA

PAFTA

PARSEL

CİNSİ

MEVKİİ

Halıcılık Okulu ve İşhanı

Zile Merkezinde

ALANI
2
(m )
2207

Kaymakam Lojmanı
Özel İd.Hizmet Binası Lojman
Bina –Depo 4 Adet Lojman

Zile Merkezinde
Zile Merkezinde
Zile Merkezinde

1540
100
15300

1

511

-

1

2
3
4

154

-

252-253254

PAFTA

PARSEL

CİNSİ

MEVKİİ
Erbaa Merkezinde

MEVKİİ

ERBAA İLÇESİ
S.NO
ADA
1

1

34.33U.d

1

2

-

-

-

Kaymakam Loj.Hizmet Binası 2
Adet Lojman
Trafik Tescil Binası

PAFTA

PARSEL

CİNSİ

ALMUS İLÇESİ
S.NO
ADA

ALANI
(m2)
1189.76

Erbaa Merkezinde

1

37

30.28Ja.

6

İşhanı Binası

Merkez

2
3

38
27

30.28ja
37.28.Ja

8
4

Kaymakam Lojmanı
İşhanı Binası

Merkez
Merkez

451.93
1226

PAFTA

PARSEL

-

2
12
-

1
2
3
4
5

196
196
-

CİNSİ
Kaymakam Lojmanı
Yeni Hiz. Binası ve Lojman
Eski Hiz.Binası ve Lojman
Kütüphane Binası
Gazipaşa Burhan Aras
İlköğretim Okulu Bahçesinde 8
Adet Dükkan

MEVKİİ
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez

Bina İşhanı Olarak Kullanılmaktadır. 3 Katlı
2. Katta 11 Dükkan 10 Dükkan Boş 3.Kat
Dershane Olarak Kirada
Kaymakam Lojmanı
Hiz.Binası ve Loj.
Trafik Bölge Müdürlüğüne Tahsisli

AÇIKLAMA
Kaymakam Lojmanı ve Hizmet Binası
Bölge Trafik Olarak Kullanılmakta

ALANI
(m2)
837

REŞADİYE İLÇESİ
S.NO
ADA

AÇIKLAMA

ALANI
(m2)
500
699
312

AÇIKLAMA
İşhanı Binası Milli Eğt.Müd.Tahsisli 15 Dükkan
Zemin Katta bulunan Dükkan Kirada
Kaymakam Lojmanı
Binanın Zemin Katı ile 1.katı Özel İdareye ait

AÇIKLAMA
Kaymakam Lojmanı
Hizm. Binası 2.3.Katlar Lojman
Boş bulunmaktadır.
Kütüphane Olarak Kullanılmakta
Dükkanlar Kirada
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ARTOVA İLÇESİ
S.NO

ADA

PAFTA

PARSEL

1
2

-

-

-

PAFTA

PARSEL

CİNSİ

30-30-j
1

22
107

Kaymakam lojmanı
Yurt Binası
Hizmet Binası – 7 Adet Lojman

CİNSİ

NİKSAR İLÇESİ
S.NO
ADA
1
2
3

66
30-30-V-A

CİNSİ
Kaymakam Lojmanı
Hizmet Bin. Ve Lojman

MEVKİİ
Merkez
Merkez

MEVKİİ
Merkez
Merkez
Merkez

ALANI
2
(m )
1000
275

ALANI
2
(m )
80
333.98
13192

AÇIKLAMA
Kaymakam Lojmanı
Hizmet Bin. Ve Lojman

AÇIKLAMA
Lojman Olarak
Yurt Olarak Kullanılıyor.
Kelkit Platformuna Tahsis

TURHAL İLÇESİ
S.NO

ADA

PAFTA

PARSEL

1
2
3
4
5

8
8
432
-

14
82.52.C
-

14
13
2
-

PAFTA

PARSEL

-

-

PAFTA

PARSEL

-

-

YEŞİLYURT İLÇESİ
S.NO
ADA
1

-

SULUSARAY İLÇESİ
S.NO
ADA
1
2

-

Hizmet Binası ve Lojman
Kaymakam Lojmanı
Eski Hizmet Binası ve Bahçesi
Arsa
Öğretmenevi Yanındaki Arsa

CİNSİ
Kaymakam Lojmanı

CİNSİ
Kaymakam Lojmanı
Kaplıca Tesisi ve Arazisi

MEVKİİ
Cumhuriyet Mah.
Cumhuriyet Mah.
Cumhuriyet Mah.
Merkez
Merkez

MEVKİİ
Merkez

MEVKİİ
Merkez
Ilıcak Köyünde

ALANI
(m2)
628
80
833
3003
450

ALANI
(m2)
80

ALANI
(m2)
80
28903

AÇIKLAMA
Hizmet Binası ve Lojman
Kaymakam Lojmanı Olarak
Vakıf Tarafından Kullanılmakta
Arsa Olarak Bulunmakta
Arsa Olarak Bulunmakta

AÇIKLAMA
Lojman Olarak Kullanılmakta

AÇIKLAMA
Lojman Olarak Kullanılmakta
Tesis Olarak Kiraya Verilmiştir
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PAZAR İLÇESİ
S.NO

ADA

PAFTA

PARSEL

1
2
3

114
-

H36
-

25
4028

PAFTA

PARSEL

-

-

BAŞÇİFTLİK İLÇESİ
S.NO
ADA
1

-

CİNSİ
Kaymakam Lojmanı
Ballıca Kafeterya
Gayrimenkul

CİNSİ
Kaymakam Lojmanı

MEVKİİ
Merkez
Ballıca Köyü
Güreşçayırı

MEVKİİ
Merkez

ALANI
(m2)
80
94
7000

ALANI
(m2)
80

AÇIKLAMA
Lojman Olarak Kullanılmakta
Mağara Üzerindeki Kafeterya Kiraya Verilmiştir.
Kiraya verilmiştir.

AÇIKLAMA
Lojman Olarak Kullanılmakta
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