


Bütün hayatımızı hak�k� hedeflere sevk etmek 
ve en n�hayet m�llete b�r gün el�yle tutacağı 

hak�k� ve madd� eserler vermekt�r. 









Tokat İl Özel İdarem�z�n  2018  yılı  faal�yet  
raporu  5302  Sayılı  Özel  İdare  Kanunu  39.  
Maddes� ve 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m ve 
Kontrol Kanununun  41.  Maddes�ne  göre İl Genel 
Mecl�s�m�z�n ve kamuoyunun b�lg�s�ne 
sunulmaktadır. 

  2015-2019 dönem� stratej�k planımızın 4. Yılı 
olan 2018 dönem�nde performans programı ve 
�l�m�z�n �ht�yaçları doğrultusunda hedefler�m�ze 
ulaşılab�lme durumu �le gerçekleşme oranları �le 
meydana gelen sapmalar faal�yet raporumuzda 
açıklanmıştır.

İl�m�z  sınırları  �ç�nde  yaşayan  �nsanımızı  
mutlu  ve müreffeh b�r yaşam sev�yes�ne 
kavuşturmak  �ç�n onların sorunlarını yer�nde 
çözmek, �nsana dokunmak, ekonom�k, sosyal ve 
kültürel  katkı  sağlamak  gerekmekted�r. 

Bu  doğrultuda  �darem�z�n  kaynaklarını 
etk�l�, ekonom�k, ver�ml� ve hesap ver�leb�l�r b�r 
şek�lde kullanarak en fazla faydayı sağlamak �ç�n 
çalışmalarımız  yıl  boyunca  devam  etm�şt�r.

2018  yılında  elde  ed�len bu ver�ler 
çerçeves�nde gelecek yılların planlaması daha 
gerçekç� b�r şek�lde yapılarak halkımızın 
�ht�yaçlarının karşılanması ve �sten�len gel�r 
sev�yes�ne, yaşam kal�tes�ne ulaştırılab�lmes�  �ç�n  
gayretler�m�z  devam  edecekt�r.

2018 yılı faal�yetler�m�z�n gerçekleşmes�nde 
emeğ� geçenler� tebr�k eder, gelecek yıllarda artan 
az�m  ve gayretle yapacakları çalışmalarında 
başarılar  d�ler�m.

Dr. Ozan BALCI 
VALİ
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GENEL BİLGİLER

AMAÇ VE HEDEFLER

FAALİYETLERE İLİŞKİN 
BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPATİSENİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖNERİ VE TEDBİRLER



GENEL BİLGİLER

M�syon ve V�zyon

Yetk�, Görev ve Sorumluluklar

İdareye İl�şk�n B�lg�ler



M�syonumuz 

Ad�l, şeffaf, hızlı ve etk�n, kaynak �srafına müsaade etmeyen, h�zmet ve 
yatırımlarda vatandaş memnun�yet�n� esas alan temel �lkeler ışığında ve yasalarla 
bel�rlenen görev sınırları �çer�s�nde yaşayan yöre halkına; Eğ�t�m, sağlık, tarım, 
sanay� ve t�caret, �mar, yol, su, kanal�zasyon, katı atık, çevre, gençl�k ve spor, 
güvenl�k, ac�l yardım ve kurtarma alanlarında h�zmet vermekt�r. 

V�zyonumuz 

Çağdaş beklent�lere yakışır b�r kal�te ve h�zmet�n tüm topluma sunulduğu; 
bulunduğu ortamda mutlu, huzurlu ve geleceğe üm�tle bakan �nsanlara sah�p 
b�r Tokat.



5302 sayılı Kanun ile İl Özel İdarelerine verilen görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır.

           İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; 

a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre
düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, 
yoksullara mikro kredi verilmesi,  çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları;  ilk ve orta  öğretim  kurumlarının  arsa, temini, binalarının 
yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma,
park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, 

Yapmakla görevli ve yetkilidir. 

        Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları;  yapım,  bakım ve onarım işleri,  devlet ve il yolları,  içme suyu, sulama suyu, 
kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin 
yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları,  kendi bütçelerinde bu 
hizmetler için ayrılan ödenekleri İl Özel İdarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir.  Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla 
yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, İl Özel İdaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır.

     İl Özel İdareleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, 
bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar,  birinci fıkrada 
öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin 
gerçekleştirilmesi amacıyla İl Özel İdaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje 
için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamın da değerlendirilmek ve başka bir projede 
kullanılmak üzere aynı veya başka bir İl Özel İdaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine 
aktarılabilir.

Yetk� Görev ve Sorumluluklar
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 Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım 
ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği 
teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.           

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il 
özel idaresi ile birlikte yapılır.  İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il 
sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve 
doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

 Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin 
gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri,  vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle 
sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik 
koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize 
sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. 

Tokat İl Özel İdaresi gerek 5302 sayılı kanunla gerekse diğer kanunlarla belirlenmiş görev, yetki ve sorumlulukları 
doğrultusunda, stratejik planla belirlenen program çerçevesinde yıllar itibariyle belirlenen performans programı içerisinde 
faaliyetlerini devam ettirmektedir.
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Yetk� Görev ve Sorumluluklar



Tokat İl Özel İdaremiz, merkez ve ilçelerde hizmet binaları, sosyal ve eğitim tesisleri olmak üzere çeşitli gayrimenkullere 
sahip bulunmaktadır. Sahip bulunduğu hizmet binalarına ait bilgiler aşağıda verilmiştir.

Tokat İl Özel İdaresi, 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 Köy Hizmetleri 
Müdürlüğüne ait binalarda hizmetini sürdürmektedir. İl Özel İdaresine ait merkez ve ilçelerde arsalar bulunmaktadır. Bu arsalar; 
eğitim, sağlık binaları, çeşitli kamu hizmetleri binaları ve rekreasyon alanları olarak kullanılmaktadır. 

İl Özel İdaresi sahip olduğu bina ve mal varlığını kamu yararı doğrultusunda kullanma amacındadır. Bu amaca yönelik olarak; 
sahip olunan gayrimenkul varlığı gerek idari hizmetler için gerek kiralama yoluyla yatırım ve gelir amaçlı ve gerekse satış yoluyla 
değerlendirmektedir.

Bina Durumu
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İdareye İl�şk�n B�lg�ler
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İl Özel İdaremizin kırsalda yapmakta olduğu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için kurum iş makineleri ile ulaşım araçlarının aktif 
olarak çalıştırılması ve her türlü coğrafi şartlarda hizmet verebilecek araçların envanterimizde bulunması gerekmektedir.

Kurumumuzun envanterine kayıtlı 70 adet hizmet aracı, 63 adet kamyon ve 164 adet iş makinesi ve ekipman bulunmaktadır.

Makine ve Ekipman Durumu

İdareye İl�şk�n B�lg�ler



 İl Genel Meclisinin 05.10.2018 tarih ve 223 sayılı kararı ile İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ile Ruhsat ve 
Denetim Müdürlüğü birleştirilmiş Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü kurulmuştur.

 Tokat İl Özel İdaresi, 11 adet birim müdürlüğü ile hizmetlerine devam etmektedir. 2018 yılı Aralık ayı itibariyle 
mevcut teşkilat yapısı tablo olarak sunulmuştur.

 Birimlerimiz İl Genel Meclisi kararlarıyla Tokat İlinin coğrafi, sosyal ve ekonomik yapısı dikkate alınarak, 

hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde  yürütülebilmesi amacına yönelik olarak belirlenmiştir.

 Yasal mevzuatta yapılan değişiklikler, hizmet anlayışında oluşan yenilikler , hizmet sunulan yöre halkının 

ihtiyaçlarındaki güncel değişimler zaman içerisinde teşkilat yapımızda farklı görevlendirmelerin yapılmasını zorunlu hale 

getirmektedir.İl Özel İdaresi mevcut idari kurumları ile bu görevlendirmeleri ve değişiklikleri gerektiğinde yapmaktadır.
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Teşk�lat Yapısı



İL GENEL MECLİSİ VALİ İL ENCÜMENİ

GENEL SEKRETERLİK

GENEL SEKRETER
YARDIMCISI

GENEL SEKRETER
YARDIMCISI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

11 İLÇE ÖZEL İDARE
MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TARIMSAL HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

YOL VE ULAŞIM
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ

ENCÜMEN
MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM 
MÜDÜRLÜĞÜ

6

PLAN PROJE
YATIRIM VE İNŞAAT

 MÜDÜRLÜĞÜ

Teşk�lat Şeması
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İl Genel Mecl�s Üyeler�
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İl Genel Mecl�s Üyeler�
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Tokat İl Özel İdaresi; kurumsal yapısının ve yatırımlarının etkinliğini artırılabilmesi amacıyla, faaliyetlerinin her 
safhasında modern iletişim ve bilgi araçlarının kullanımına önem vermektedir. Kurumun bilişim yapısı genel hatlarıyla şu şekilde 
açıklanabilir:

Kurum teknik ve idari personelin, işinin her aşamasında elektronik ortamdan faydalanması ve programlar kullanması
amaçlanmaktadır. Buna yönelik kullanımları şu şekilde özetlenebilir:

İçişleri Bakanlığı kurumları içerisinde ve İçişleri Bakanlığı dışındaki kurumlar ile yazışmalar; e-içişleri projesi
kapsamında elektronik ortamda yapılabilmektedir. İçişleri bakanlığı dışındaki diğer kurumlar ile olan yazışmalar, 2017
yılından itibaren elektronik ortamda yapılmaya başlanmıştır. Bugün itibariyle tüm yazışmalar, elektronik ortamda
yapılmamakla birlikte, önemli aşama kaydedilmiştir.

E-içişleri projesi kapsamında; muhasebe, kadastro ve proje takip sistemlerinde yapılan işlemler, büyük ölçüde
elektronik ortamda yapılmaktadır. Özellikle muhasebe sistemlerinde, işlemlerin tümü elektronik ortamda
yapılmaktadır. Projelerin takibinde önemli faydalar sağlayacak olan, proje izleme sistemlerinde de elektronik ortamın
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu konuda da önemli aşamalar
kaydedilecektir.

Teknik personele, projelerini ve proje sonrası uygulamalarını daha etkin yapabilmeleri amacıyla, çalışmalarını
elektronik ortamda yapabilmelerini sağlayan çeşitli yazılım ve ekipmanlar sağlanmaktadır. Kurum tarafından, teknik
personele; proje hazırlama, hakkediş hazırlama, coğrafi çizim ve hesaplamaların elektronik ortamda yapılabilmesi
amacıyla çeşitli yazılım ve ekipmanlar sağlanmış olup, personelin bu konudaki eğitimine de özel önem verilmektedir.

Kurumun yatırımlarının takibini, planlamalara esas teşkil edecek verilerin coğrafi ortama bağlı olarak elektronik ortamda
tutulmasını ve analizini sağlayacak Kurum Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Kurumun en önemli bilgi işlem projesidir. 2016 yılında 
başlayan projede önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Sistem kurulmuştur. Kurumun temel faaliyetlerini oluşturan; yol, içme suyu, 
atık su ve tarımsal sulama faaliyetlerine yönelik veri girişinde önemli aşamalar kaydedilmiştir. Belirtilen bu temel faaliyetlerde, 
geçmişe yönelik verilerin alımı, 2019 yılı itibariyle tamamlanacaktır. Verilerin güncel tutulmasına yönelik sistem oluşturma 
çabaları devam etmektedir. CBS sisteminin en önemli ayaklarından birisi de sistemin sunumudur. Sunum ile yatırımların bilgisine 
erişme, yatırımları analiz etme ve raporlama yapabilme kast edilmektedir. Buna yönelik olarak, “Tokat İl Özel İdare Yatırım Bilgi 
Sistemi” herkesin kullanımına yönelik olarak, Kurum web sitesinden yayınına başlamıştır. Sistemin, güncellemesine ve daha iyi 
sunum özellikleri ile donatılmasına çalışılmaktadır.

Bilişim sisteminin geliştirilmesinin Kuruma sağlayacağı en önemli katkılarından birisi de, Kurum araç ve iş makinelerinin
yönetimidir. Bu konuda 2019 yılı itibariyle önemli mesafeler alınacaktır. 2019 yılında, elektronik ortamda Kurum araç takip 
sisteminin kurulması planlanmaktadır.

B�l�ş�m S�stem�
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İnsan Kaynakları

Tokat İl Özel idaresinde: 

 İdaremizin 256 olan norm kadrosundan İl Genel Meclisince ihdas edilmiş olan 186 kadroda 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi 113 adet genel idari hizmetler, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler kadrolarında istihdam edilmekte, 2 adat 
şahsa bağlı kadroda ve 28 adet teknik kadrolarda ise 5393 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesi gereği Tam Zamanlı Sözleşmeli 
personel, 128 olan sürekli işçi kadrolarında 4857 sayılı İş Kanununa tabi 149 personel istihdam edilmektedir.                      

İdaremizin İl Genel Meclisince ihdas edilen 186 kadrodan 31.12.2018 tarihi itibari ile muhtelif unvanlarda 43 adet boş 
kadro bulunmaktadır. 128 olan sürekli işçi norm kadrosuna karşılık 5286 sayılı kanunla devredilen personeller dahil 116 daimi işçi 
bulunmakta 12 daimi işçi fazlası bulunmaktadır. 

Ayrıca 5620 sayılı Kanun gereği yılda 5 ay 29 gün çalıştırılmak üzere 1 adet geçici işçi istihdam edilmektedir.                       
İdaremizde mevcut personel durumuna ilişkin çizelgeler yukarıda belirtilmiştir. 

Personel statü cetveli (dolu – boş)
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Görev Yerleri Durumu

İnsan Kaynakları
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İnsan Kaynakları

Personel Eğitim Durumu



Personel Yaş Dağılımı
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İnsan Kaynakları
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İnsan Kaynakları



15

İlçe Özel İdare Müdürlükler�

ALMUS İLÇE ÖZEL İDARESİ

Levent MİRZAOĞLU
İlçe Özel İdare Müdürü

BAŞÇİFTLİK İLÇE ÖZEL İDARESİ

Selvet ŞEN
İlçe Özel İdare Müdürü

NİKSAR İLÇE ÖZEL İDARESİ

Mehmet ÇORAK
İlçe Özel İdare Müdürü

REŞADİYE İLÇE ÖZEL İDARESİ

Mustafa YILMAZ
İlçe Özel İdare Müdürü

TURHAL İLÇE ÖZEL İDARESİ

Erkan ŞAHİN
İlçe Özel İdare Müdürü

ZİLE İLÇE ÖZEL İDARESİ

Kadir ŞENGÜL
İlçe Özel İdare Müdürü

YEŞİLYURT İLÇE ÖZEL İDARESİ

Ömer KIZILIRMAK
İlçe Özel İdare Müdürü

SULUSARAY İLÇE ÖZEL İDARESİ

Sadık ÇELİK
İlçe Özel İdare Müdürü

PAZAR İLÇE ÖZEL İDARESİ

Nurettin TATLI
İlçe Özel İdare Müdürü

ERBAA İLÇE ÖZEL İDARESİ

Zeki Ahmet KARABIYIK
İlçe Özel İdare Müdürü

ARTOVA İLÇE ÖZEL İDARESİ

Davut KILIÇ
İlçe Özel İdare Müdürü



Tokat İl Özel İdares� 5302 sayılı Kanunun �lke ve esaslarına göre oluşturulmuş ve 2007 yılında düzenlen yönet�m b�r�mler� 
bel�rlenm�şt�r. Geçm�ş yıllar �çer�s�nde �ht�yaçlara göre b�r�mler ve görevler� çeş�tl� değ�ş�kl�klere uğramıştır. Halen 1 Genel 
Sekreter, 2 Genel Sekreter Yardımcısı ve 11 b�r�m müdürlüğünden oluşan �dar� b�r yapılanma mevcuttur.  

İl Özel İdareler�nde, 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanunu hükümler�ne göre �ç ve dış denet�m yapılır. Alınan 
kararların temel �lke, pol�t�ka, öncel�kler ve bel�rlenen stratej�k hedeflere uygunluğu; yetk�l� makamlarca ve İl Genel Mecl�s� 
tarafından oluşturulan Denet�m Kom�syonunca �ç denet�mlere, İç�şler� Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığınca da dış denet�mlere 
tab� tutulmaktadır. İl genel Mecl�s�, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında, İl Özel İdares�n�n b�r öncek� yıl gel�r ve g�derler� 
�le hesap ve �şlemler�n�n denet�m� �ç�n kend� üyeler� arasından; g�zl� oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere b�r 
denet�m kom�syonu oluşturur. Kom�syon, her s�yas� part� grubunun ve bağımsız üyeler�n İl genel Mecl�s�ndek� üye sayısının 
mecl�s üye tam sayısına oranlanması suret�yle oluşur. Kom�syon, Val� tarafından İl Özel İdares� b�nası �çer�s�nde bel�rlenen yerde 
çalışır ve çalışmalarında uzman k�ş� ve kuruluşlardan yararlanab�leceğ� g�b� Val�n�n onayıyla, kamu kuruluşları personel�nden de 
yararlanab�l�r. Kom�syon tarafından �sten�len b�lg� ve belgeler�n �ade ed�lmek üzere ver�lmes� zorunludur. Kom�syon, çalışmalarını 
şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna �l�şk�n raporunu, �zleyen ayın 15'�ne kadar Mecl�s başkanlığına sunar.

İl Özel İdares�, Sayıştay Başkanlığınca da dış denet�me tab� tutulmaktadır. En son 2017 yılı denet�mler� tamamlanmış 
olup, Sayıştay Başkanlığınca 2018 Yılında denet�m yapılmamıştır.  

Mal�ye Bakanlığınca 26.12.2007 tar�hl� ve 26738 Sayılı Resm� Gazete'de yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları 
Tebl�ğ�, 04.02.2009 tar�h ve 1205 sayılı Genelge ve ek� İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehber� ve y�ne Mal�ye 
Bakanlığınca yayımlanan 02.12.2013 tar�h ve 10775 sayılı genelgelere �st�naden hazırlanan  İdarem�z İç Kontrol Eylem Planı 
09/10/2014 tar�h ve 8215 sayılı yazımız �le Mal�ye Bakanlığına gönder�lm�ş ve �ç kontrol eylem planında bel�rlenen eylemler 
�le �lg�l� çalışmalara başlanmıştır. Bu bağlamda ; 

1. İl�m�z özel �dares� b�r�mler�nde Kontrol Ortamı Standartları vc bu standartlara �l�şk�n eylemler büyük ölçüde
tamamlanmıştır.

2. B�r�mler�n teşk�lat şemaları oluşturulmuş, b�r�m ve alt b�r�mler�n görev tanımları yapılmış, b�r�mlerde görevl�
personel�n süreç anal�z� �le �ş sürec� bazlı görev tanımlamaları yapılmış, her b�r görev (�ş. faal�yet) �ç�n �ş akış şemaları 
hazırlanmıştır.

3.  İl�m�z Özel İdares� personel�n�n yapmış olduğu göreve �l�şk�n yetk� ve sorumlulukları her personele yazılı olarak tebl�ğ
ed�lm�şt�r.

4. B�r�mler�n �ş kalemler� bel�rlenerek �ş akış şemaları hazırlanmıştır.
5.  İl�m�z Özel İdares�nde görevl� personel�n, süreç anal�z� �le �ş sürec� bazlı görev tanımlamaları yapılmış, her b�r görev (�ş.

faal�yet) �ç�n �ş akış şemaları hazırlanmıştır.
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İdaren�n Amaç ve Hedefler�

Tokat İl Özel İdaresi 2015-2019 Yılları Stratejik Planı ile 5 adet stratejik alan ve bu alanlara bağlı olarak 5 adet stratejik 
amaç belirlemiştir. Bu amaçları gerçekleştirmek için ise toplam 13 adet adet stratejik hedef belirlenmiştir. 

2015-2019 Yılı Tokat İl Özel İdaresi Stratejik Planına göre belirlenen stratejik alan, amaç ve hedefler aşağıda verilmiştir.
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İdaren�n Amaç ve Hedefler�
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Temel Pol�t�kalar ve Öncel�kler

Tokat İl Özel İdaresi'nin temel politikaları ve öncelikleri, 2015-2019 Yılı Stratejik Planı ile belirlenen amaçlar 
doğrultusunda şu şekilde değerlendirilebilir: 

Kurumsal alanda; Amacımız, 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;

Stratejik plan ve ona bağlı süreç en önemli kurumsallaşma faaliyetidir. Stratejik plan ile belirlenen hedeflere ulaşabilme 
oranının yüksek olması, Kurumsallaşma açısından en önemli önceliklerdendir.

Müdürlüklerin, yaptıkları tüm faaliyetleri yazılı hale getirmesi ve standartlar oluşturması önemlidir. Uygulamalarda 
kurumsal standartlar ortaya konmalı ve çalışanlar bu standartlar içerisinde hareket etmelidir. Bu amaca yönelik olarak, ulusal 
veya uluslar arası eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin artırılması gerekmektedir.

Hizmet içi eğitimlerin artması, kurum çalışanlarının hizmet kalitesinin artırılmasına etkili olacaktır. Bu hedef yönelik 
olarak hizmet içi eğitim sayısının ve süresinin artırılması sağlanacaktır.

Kurumun faaliyetlerinin ve ilgili kurumların faaliyetlerine coğrafi tabanlı olarak elektronik ortamda ulaşılabilmesi 
amacıyla, Kurum Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kurulmuştur.

Kurumumuzca elektrik üretimine katkı sağlamak ve idarenin enerji giderlerinin bir kısmını üretim yolu ile kazanılması 
amacıyla yenilenebilir enerjiye dayalı RES tesisleri (2 adet) kurulmuştur. Ayrıca 2019 yılında araç takip sistemi oluşturulması için 
ödenek tahsis edilmiştir. 

Kurum personelinin teknik kapasitesinin yüksek düzeyde tutulması ve buna bağlı olarak da yatırım verimliliğinin 
yükseltilmesi amacıyla; Kurum personelinin kullandığı teknolojik ekipman kapasitesi artırılacaktır.

Kurumun fiziksel mekan şartlarının daha iyi düzeye çıkartılması amacıyla, fiziksel mekan kapasitesinin artırılmasına 
yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Önceliklerimiz, 10.Kalkınma Planı (2014-2018) Ekseni ve Politikaları altında şu eylem planları ile uyum sağlamıştır. Bunlar: 

Kamuda Stratejik Yönetim

Stratejik plan ve performans programlarındaki amaç ve hedeflerin performans göstergeleri üzerinden ölçülebilirlik 
düzeyi artırılacak, faaliyet raporlarının performansı yansıtma niteliği güçlendirilecektir.

Tüm kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının, stratejik yönetimin etkinliğini artıracak bir 
biçimde hayata geçirilmesi sağlanacaktır. 
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Kamuda İnsan Kaynakları

Kamu sektöründe hizmet kalitesi ve personel verimliliğini yükseltecek bir insan kaynağı yönetim modeli 
oluşturulacaktır. 

Hizmet içi eğitim uygulaması, akredite edilmiş program ve kuruluşlar aracılığıyla kamu çalışanlarının mesleki ve temel 
becerilerini artıran, uzaktan eğitim sistemleri de kullanılmak suretiyle kolayca erişilebilen bir yapıya dönüştürülecektir. 

Maliye Politikası

Kaynak tahsis sürecinin stratejik planlar ve performans esaslı bütçeleme sistemiyle ilişkisi güçlendirilerek, sürecin 
planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, izleme ve değerlendirme etkinliği artırılacaktır. 

Kamu Yatırımları

Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu 
kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir. 

Mahalli İdareler

Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi 
yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri 
konularda kapasiteleri artırılacaktır. 

Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre 
tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik 
güçlendirilecektir.

Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları

e-Devlet çalışmaları etkin kamu yönetimi bakış açısıyla yürütülecek, kurumlar üstü ve kurumlar arası düzeyde güçlü bir
yönetim ve koordinasyon yapısına kavuşturulacaktır. 

e-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri tamamlanacaktır. Ortak altyapıların kurulmasına ve
ortak standartların belirlenmesine devam edilecek; mahalli idareler de dâhil olmak üzere, kamuda ortak uygulamalar 
yaygınlaştırılacaktır. Bu kapsamda MERSİS, TAKBİS, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), EKAP, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi 
Altyapısı ve Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi projelerinin tamamlanmasına öncelik verilecektir. Kurumsal e-
devlet projeleri, oluşturulacak ortak eylem planları çerçevesinde sürdürülecektir. 

Kamu kurumlarına ait bilgi sistemlerinin birlikte işlerliği sağlanacaktır. 
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Bilim, Teknoloji ve Yenilik

Başta enerji ve imalat sanayi olmak üzere tüm sektörlerde, doğal kaynakların etkin kullanımını ve çevresel bozulmaların 
önlenmesini sağlayacak temiz teknolojiler ile katma değeri yüksek yeşil ürünler geliştirilmesine yönelik Ar-GE ve yenilik 
faaliyetleri desteklenecektir.  

Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik

Düşük gelirli bölgelerde ekonomik faaliyet kolları çeşitlendirilecek, KOBİ ve mikro işletmeler geliştirilecek, tarımsal 
verimlilik artırılacak, kentsel ve kırsal alanda yaşam kalitesi iyileştirilecek, beşeri ve sosyal sermaye güçlendirilecektir. Bu 
bölgelerin ulusal pazarla ve diğer bölgelerle bütünleşme düzeyi yükseltilecek; eğitim, sağlık, iletişim ve yerel yönetim 
hizmetlerinin sunum kalitesi ve erişilebilirliği artırılacaktır. 

Tarım ve Gıda

Tarımsal bilgi sistemlerinin, ortak kullanıma izin verecek şekilde entegrasyonu sağlanacaktır. 

Mekânsal Gelişme ve Planlama

Ülke genelinde coğrafi nitelikli mekânsal bilgi üreten ve kullanan kuruluşlar arasında birlikte çalışabilirlik esasları hayata 
geçirilecek; mekânsal planlara ve uygulamalara elektronik altlık oluşturacak bilgilerin öngörülen standartlarda üretilmesi ve 
paylaşılması sağlanacaktır. 

Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi

Güncel ve sağlıklı arazi bilgilerine ulaşabilmeyi teminen, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinden faydalanılarak 
Ulusal Toprak Veri Tabanı oluşturulacak ve arazi kullanım planlaması yapılarak tarım başta olmak üzere toprağın etkin kullanımı 
sağlanacaktır.

Yatırım hizmetleri alanında; Amacımız, görev alanımız içindeki insanlarımızın sosyal ve ekonomik hayatlarını gelişmiş 
ülkeler standartlarına ulaştırmaktır. Bunu yapabilmek için ise, kurumsal olarak; imar, tarım, eğitim, sağlık ve spor altyapı, çevre 
alanlarında birçok yatırım gerçekleştirmektedir. 2015-2019 Stratejik Planı ile Kurumumuzun kendi Müdürlükleri vasıtasıyla 
yapılan yatırımlar için amaçlar ve hedefler tanımlanmıştır. Bunlar imar, ulaşım, tarımsal altyapı olarak tanımlanabilir. Diğer 
yatırımlar ise, paydaş kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte, bu stratejik planlama döneminde, tarım ve 
turizme özel önem verilmiştir. 

Kurum, kendi Müdürlükleri vasıtasıyla da turizme ve tarıma ek katkı sağlamaya devam edecektir. Yatırım hizmetleri 
açısından, önümüzdeki dönem için önceliklerimiz;

 Çağdaş bir yaşamın en önemli göstergeleri arasında yer alan yerleşim alanı yollarının, stabilize ortamdan çıkartılarak,
asfalt veya parke taşı ile kaplanmasını sağlanacaktır.
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 Kurum görev alanı �çer�s�nde kalan tüm yerleş�m ün�teler�n�n, şebekel� b�r şek�lde �çme suyu �ht�yacını karşılanacaktır.
Bununla b�rl�kte suyun �y� yönet�leb�lmes� öneml� hedefler arasındadır. İy� yönet�leb�ld�ğ� takd�rde; h�jyen�k şartların
sağlanab�leceğ�, bakım onarım oranının azaltılab�leceğ�, su �srafının önleneb�leceğ� ve buna bağlı olarak da su
yeterl�l�ğ�n�n sağlanab�leceğ� b�r s�stem kurulab�lecekt�r.

 Çevre duyarlılığı ve �y� yönet�m prens�pler� doğrultusunda, sosyal ve topografik şartları uygun olan kırsal yerleş�m
b�r�mler�n�n tümünde kanal�zasyon tes�sler� �nşa ed�lecekt�r.

 Katı atıkların kırsal yerleş�m b�r�mler�nden alınarak, merkezlerde yer alan düzenl� depolama alanlarına nakl�
sağlanacaktır

 Köy yerleş�k alan tesp�tler�, tüm kırsal yerleş�m b�r�mler�nde tamamlanacaktır.

 Kırsal yol ağında stab�l�ze oranının azaltılarak, asfalt yol oranı artırılacaktır. Bununla b�rl�kte yol ulaşım güvenl�ğ�
artırıcı faal�yetler yapılacaktır.

 Tarımsal üret�mde en öneml� faktör olan sulamanın, sulanab�l�r tüm alanlara ulaştırılab�lmes�ne katkı sağlamak
amacıyla; sulama tes�s� yapım, bakım-onarım ve gel�şt�r�lmes�ne yönel�k yatırımlara devam ed�lecekt�r. Özell�kle su
tem�n�ne yönel�k olarak gölet yapımına ve sulama �let�m hatlarının tekn�k olarak mümkün olan her yerde kapalı
s�stem yapılmasına özen göster�lecekt�r.

 Enerj� �le çalışan (pompaj) tes�sler�n oranının azaltılması veya bu tes�slere güneş enerj�s� desteğ�n�n artırılmasına
yönel�k faal�yetler gerçekleşt�r�lecekt�r.

 Tokat İl� ç�ftç�ler�n�n b�tk�sel ve hayvansal üret�mde, modern üret�m tekn�k ve uygulamalarına sah�p olmasına katkı
sağlamak amacıyla; Bakanlık tarım teşk�latlarının ve Ün�vers�ten�n çalışmalarına; kısa sürede etk�n ve prat�k yöntem
ve uygulamalar �le katkı sağlanacaktır.

 Tokat İl�n�n öneml� b�r potans�yel� olan tur�zm�n gel�mes�ne katkıda bulunmak amacıyla; tar�h�, kültürel ve doğal
güzell�kler�n tanıtımına; tar�h� m�rasın ortaya çıkarılması ve korunmasına yönel�k faal�yetlere; doğal güzell�kler�n
korunmasına, gel�şt�r�lmes�ne ve halkın kullanımına yönel�k faal�yetlere destek sağlanacaktır.

 Öncel�kler�m�z, 10.Kalkınma Planı (2014-2018) Eksen� ve Pol�t�kaları altında şu eylem planları �le uyum sağlamıştır.
Bunlar:
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Kamu Yatırımları
Yüksek ve istikrarlı büyüme için kamu ve özel kesim yatırımları birbirlerini tamamlayacak şekilde bütüncül bir bakış 

açısıyla ele alınacaktır. Kamu yatırımları, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı alanlarında 
yoğunlaştırılacaktır.

Kamu yatırımlarında, KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, 
ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir.

Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon 
harcamalarına ağırlık verilecektir.

Kentsel Altyapı

Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut 
şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirlik gözetilecektir.

Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi

Yeraltı ve yerüstü su kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi sistemlerinin oluşturulması; su kaynaklarının 
korunması, iyileştirilmesi ile kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü sağlanacaktır. 

İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine etkileri değerlendirilerek havzalarda su 
tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme başta olmak üzere gerekli önlemler alınacaktır.

Afet Yönetimi

Yüksek afet riskli alanlar öncelikli olmak üzere afet risklerinin belirlenmesine yönelik mikro bölgeleme çalışmaları 
tamamlanacak ve imar planlaması süreçlerinde afet riskleri dikkate alınacaktır. 

Bina ve altyapı tesislerinin afetlere daha dayanıklı olarak inşa edilmesi sağlanacak ve inşaatların denetimi bağımsız, ehil 
ve yetkili kişi ve kurumlar aracılığıyla güçlendirilecektir. 

Mekânsal Gelişme ve Planlama

Detaylı arazi kullanımlarına, mülkiyet düzenlemesine ve uygulamaya ilişkin kararların alt ölçekli planlarla belirlenmesi, 
bunları yönlendiren üst ölçekli mekânsal planların ise stratejik nitelikte olması sağlanacak; planların amacı, niteliği, kapsamı ve 
arazi kullanım kararlarındaki belirleyicilik düzeyleri netleştirilecektir.



25

Temel Pol�t�kalar ve Öncel�kler

Tarım ve Gıda

Sulama ve ulaştırmaya �l�şk�n olanlar başta olmak üzere araz� toplulaştırma faal�yetler�nde �lg�l� kamu kurumları 
arasında koord�nasyon sağlanacak, tarla �ç� gel�şt�rme h�zmetler� etk�nleşt�r�lerek sulama oranı artırılacaktır. Mevcut su �let�m 
ve dağıtım tes�sler�nde toprak kanallar �le klas�k s�stemler yen�lenerek kapalı s�steme geç�ş hızlandırılacak ve tarla �ç� 
sulamalarda modern sulama yöntemler� yaygınlaştırılacaktır.

Tarımsal ve hayvansal gıda üret�m�nde üret�m m�ktarlarının her yıl artırılması ayrıca ürün çeş�tlend�r�lerek köylümüze 
ekonom�k katkısının artırılması sağlanacaktır.

Tur�zm

 Tur�zm türler� bütüncül b�r şek�lde ele alınarak, “Varış Noktası Yönet�m�” kapsamında, yen� projeler hayata
geç�r�lecekt�r.

 Pazardak� ve müşter� profil�ndek� gel�şmeler sürekl� �zlenerek dış tanıtım faal�yetler� etk�nleşt�r�lecekt�r.

 Tur�zm hareketler�n�n yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönet�mler�n, STK'ların ve halkın tur�zmle �lg�l� kararlara katılımı
artırılacaktır.

 Çevreye duyarlı ve sorumlu tur�zm anlayışı kapsamında sürdürüleb�l�r tur�zm uygulamaları gel�şt�r�lecek, tur�zm�n
sosyo-kültürel ve çevresel faydaları artırılacaktır.

AB Uyum Süres�nde Kurumun Yapacağı Çalışmalar:

 Kurum, modern b�r kurum anlayışı �çer�s�nde; stratej�k planlar doğrultusunda hedefler�n� ve bu kapsamda
öncel�kler�n� bel�rlemekted�r. Bu öncel�kler bel�rlen�r �ken kalkınma planları göz önünde bulundurulmaktadır.
Kalkınma planları AB uyum sürec� �le uyumlu hedefler� �çermekted�r.

 Konu �le �lg�l� b�r d�ğer öneml� husus; Kurum projeler�n�n finansmanında, dış desteğ�n�n artırılmasına yönel�k
faal�yetlerd�r. Kurumumuzun görev alanı �çer�s�nde faal�yet göstermekte olan, Orta Karaden�z Kalkınma Ajansı (OKA)
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Dokap projeler� h�be destekler� tak�p ed�lmekted�r. Uygun program
bulunduğu takd�rde, proje hazırlanmakta ve uygulamaya aktarılmaktadır.

 Bundan sonra da bu tür faal�yetler devam edecekt�r. Bu tür projeler, Kurumun proje hazırlama ve uygulama
süreçler�ne, olumlu katkı sağlamakta ve Kurumun AB uyum sürec�n� desteklemekted�r.



FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ 
VE DEĞERLENDİRMELER

Mal� B�lg�ler

Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar

Performans B�lg�ler�
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2018 YILI TAHMİNİ VE GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇESİ

2018 yılı Gelir Bütçesi 150.000.000,00.-TL. olarak tahmin edilmiş, yıl içerisinde bakanlıklardan gelen yatırım ödenekleri 
bu tahmine dahil edilmemiştir. 

2018 yılı sonu itibariyle gerçekleşen gelir miktarı 256.846.605,15.-TL. olmuştur. bu gelirin  139.896.234,74 .-TL' si öz 
gelir  116.950.370,41.-TL' si devlet yardımlarıdır. 

Toplam gelirin % 55  ' i öz gelir ve %' 45'si ise devlet yardımıdır.

Faal�yetlere İl�şk�n B�lg� ve Değerlend�rmeler
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SON ÜÇ YIL İTİBARİYLE GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇESİ

2018 yılının gerçekleşen gelir toplamı; 2017 yılı gelirine göre artış oranı yaklaşık % 15  olarak gerçekleşmiştir.

Faal�yetlere İl�şk�n B�lg� ve Değerlend�rmeler
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2018 YILI TAHMİNİ VE GERÇEKLEŞEN GİDER BÜTÇESİ

Bütçe G�derler�n�n Fonks�yonel Sınıflandırma Tablosu

Faal�yetlere İl�şk�n B�lg� ve Değerlend�rmeler
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Bütçe G�derler�n�n Ekonom�k Sınıflandırma Tablosu

Son Üç Yıl İt�bar�yle Gerçekleşen G�der Bütçes�

Faal�yetlere İl�şk�n B�lg� ve Değerlend�rmeler
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Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar     

İl Özel İdarem�z�n 2018 yılı tahm�n� g�der bütçes� 150.000.000,00.-TL. olup, Bakanlıklar yatırım ödenekler�n�n İl Özel İdares�ne 
aktarılması suret�yle devlet yardımları �le b�rl�kte g�derler�m�z�n ekonom�k sınıflandırılması tablosuna göre;

2018 Mal� Yılı Sonu �t�bar�yle;

olmak üzere g�der kayded�lm�şt�r. Bu g�der�n 150.368.689,31.-TL' s� Öz Gel�rlerden,  143.841.818,21.-TL' s� �se Devlet 
Yardımlarından karşılanmış olup, toplam g�derler �çer�s�ndek� Özel İdare g�derler�n�n oranı %51   ' e tekabül etmekted�r. 

Personel G�derler�;

2018 Mal� yılında Personel G�der� olarak 53.970.507,09.-TL. g�der gerçekleşm�şt�r. Bu g�der�n 13.862.326,50 .-TL Öz Gel�rlerden, 
40.108.180,59.-TL. 's� �se Devlet Yardımlarından karşılanmıştır. 

S.G.K. Devlet Pr�m� G�der�;

2018 Mal� Yılı S.G.K. Devlet Pr�m� G�derler� 10.339.191,40.-TL. olarak gerçekleşm�şt�r. Bu g�der�n  2.269.529,36 .-TL's� Öz 
Gel�rlerden 8.069.662,04.-TL' s�  �se Devlet Yardımlarından karşılanmıştır. 

Mal ve H�zmet Alım G�derler�;

2018 Mal� Yılı Mal ve H�zmet Alımı G�derler� 33.368.292,66.-TL. olarak gerçekleşm�şt�r. Bu g�der�n  31.834.683,43.-TL' s� Öz 
Gel�rlerden, 1.533.609,23.-TL' s� Devlet Yardımlarından gerçekleşm�şt�r. 

Faal�yetlere İl�şk�n B�lg� ve Değerlend�rmeler
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Mal ve H�zmet Alımı G�derler� aşağıda göster�lm�şt�r.

Fa�z G�derler�;

2018 Mal� Yılı Fa�z G�derler� 182.649,15.-TL. olarak gerçekleşm�şt�r.Bu g�der�n tamamı Öz Gel�rlerden karşılanmıştır. 

Car� Transferler;

2018 Mal� Yılı Car� Transferler�  9.017.686,47.-TL. olarak gerçekleşm�şt�r.Bu g�der�n tamamı Öz Gel�rlerden karşılanmıştır.
Car� transferler aşağıda tablo hal�nde göster�lm�şt�r.

Faal�yetlere İl�şk�n B�lg� ve Değerlend�rmeler
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Sermaye G�derler�;

2018 Mal� Yılı Sermaye G�derler� 184.797.205,25.-TL. olarak gerçekleşm�şt�r. Bu g�der�n 90.666.838,90.-TL's� Öz Gel�rlerden, 
94.130.366,12.-TL' s� Bakanlık Yardımlarından karşılanmıştır.

Sermaye Transferler�;

2018 Mal� Yılı Sermaye Transferler� 2.534.975,50.-TL. olarak gerçekleşm�şt�r. Bu g�der�n tamamı Öz Gel�rlerden karşılanmıştır.

Borç Verme;
-

Faal�yetlere İl�şk�n B�lg� ve Değerlend�rmeler
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Faal�yetlere İl�şk�n B�lg� ve Değerlend�rmeler



Performans B�lg�ler�
Faal�yet Proje B�lg�ler� 

Faal�yet ve proje b�lg�ler�, müdürlükler�n ve 
b�r�mler�n kend� faal�yet raporları �çer�s�nde 

değerlend�r�lm�şt�r.
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Faal�yetlere İl�şk�n B�lg� ve Değerlend�rmeler



MÜDÜRLÜKLERE AİT 
FAALİYET RAPORLARI



MALİ HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ
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Mal� H�zmetler Müdürlüğü

GENEL BİLGİLER

 Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 

Müdürlüğümüz 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. Maddesi norm kadro ilke ve esaslarına göre oluşturulan Mali 
Hizmetler Müdürlüğümüzün 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda sayılı kanuni görev ve sorumluluğu şunlardır:

 İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi
çalışmalarını yürütmek.

 İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak
hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

 Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet
gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

 Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı
ile mali istatistikler hazırlamak.

 İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini
yürütmek.

 Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

 Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

 İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

 İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık değerlendirme
raporunu hazırlamak.

 İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri
sağlamak ve danışmanlık yapmak.

 Ön  mali kontrol faaliyetini yürütmek.

 İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

 Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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Mal� H�zmetler Müdürlüğü

Müdürlüğe İlişkin Bilgiler: 
Fiziksel Yapı: 
Bina Durumu: 

Müdürlüğümüz, İl Özel İdaresi hizmet binası olarak kullanılan 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı 3. Katında hizmet 
vermektedir. Birimimizde 1 (bir) müdür odası ve 9 (dokuz) adet personel odası bulunmaktadır. Arşivleme sistemimiz bir adet 
birimimiz katında, iki  adet bodrum katındaki genel arşiv bölümünde olmak üzere 3 bölüm halinde bulunmaktadır. Elektronik 
arşiv sistemine geçilmemiştir. Genel olarak, hizmetlerimizin yürütülmesi açısından yeterlidir. Elektronik arşivleme sistemine 
geçilmesi ve arşiv memurluğu oluşturulması gerekmektedir.

Makine ve Ekipman Durumu: 

Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla bir adet (2009) model Renault Megan 
marka binek otomobil tahsisi yapılmıştır. Personellerimizin hizmet üretimlerinde kullandıkları bilgisayar ve diğer ekipmanları 
mevcuttur.

 Teşkilat Yapısı: 

Müdürlüğümüzün genel teşkilat  yapısı aşağıdaki gibidir.

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: 

Müdürlüğümüzde gerek bilişim gerekse elektronik ekipmanlarımız görevlerimizin yerine getirilmesi için yeterli 
durumdadır. Kurum olarak kullanılan e-içişleri modülü tüm birimlerde olduğu gibi birimimizde de etkin bir şekilde 
kullanılmaktadır.

Bu kapsamda İl Özel İdare birimlerimiz tarafından İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğümüzce temin 
edilen bütçe, muhasebe, harcama, taşınır-taşınmaz, gelir ve evrak vb. modülleri 2018 yılında tamamı kullanılmıştır. İlçe Özel 
İdarelerimizden bir kısmı harcama ve taşınır kayıt modülleri personel yetersizliği vb. sebeplerle 2018 yılında kullanamamışlardır. 
Ancak bu olumsuz durum 2019 yılında her şartta giderilecektir.

Mahalli Hizmetler birimi olarak yasal görevlerimizin yanı sıra tüm birimlerimize ve paydaş bakanlık il müdürlüklerine 
bilişim sistemi ve teknoloji kaynaklarının kullanımı noktasında bilgilendirme, eğitim hizmetlerimiz de devam etmektedir.
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Mal� H�zmetler Müdürlüğü

İnsan Kaynakları:

Müdürlüğün insan kaynakları yapısı aşağıda çizelge halinde verilmiş olup, Müdürlüğümüzün halen 2 adet Mali Hizmetler 
Uzmanı personeli ihtiyacı bulunmaktadır. 

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce 2018 yılında 10676  adet muhasebe kaydı oluşturulmuştur. 

11 birim müdürlüğü 11 İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Bakanlıkların İl Müdürlüklerinin İl Özel İdare bütçesinden 
gerçekleşen 294.210.507,52.-TL. gider bütçesi kontrolleri yapılarak kayıt altına alınmış ve ödemeleri yapılmıştır.

         2018 yılında 256.846.605,15.-TL. olarak gerçekleşen gelirimiz oluşmuştur.

         Birimimizde 2452 adet evrak elektronik ortamda teslim alınmış, 796 adet evrak gönderilmiştir. 



YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
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Yazı İşler� Müdürlüğü

GENEL BİLGİLER 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36.maddesi gereği oluşturulması öngörülen Yazı İşleri Müdürlüğü 2007 yılında kurulmuştur. 
Müdürlüğün yetki, görev ve sorumluluklarını aşağıdaki özetlenebilir. Buna göre:İl Özel İdaresine İdare birimlerine gelen evraklar ile şahıs ve 
personellerden, posta ve kargodan İdaremize gelen resmi yazı, fatura, tebliğ gibi her türlü evrakın Gelen Evrakça teslim alınması, kurum 
kaşesi ile tarih kaşesi basılarak, yazının içeriğine göre havaleye gönderilmesi, havaleden gelen evrakların türüne göre Birim Müdürlüklerine 
veya ilgililere teslim edilmek üzere giden evrak birimine gönderilmesi.  

Doküman yönetim sisteminin oluşturulması evrak dolaşımının sayısal ortama aktarılması.

 Giden Evrak Birimine Gelen Evrak Biriminden havale ve kayıt edilen evrakları Birim Müdürlüklerine veya ilgililere dağıtımı.

 İl içi Kurum ve Kuruluşlara yazılan yazıları dağıtımını yapılması.

 İl içi ve İl dışına posta ile gidecek evrakların posta işlemlerinin yapılması.

 Arşiv mevzuatı gereği "Arşiv Yönetmeliği"nin ve "Dosya Tasnif ve Saklama Planları"nın hazırlanması, güncellenmesi ve

uygulanmasının sağlanması.

 Belirli bir süre saklanması gereken arşivlik malzeme için "Birim Arşivi" kurulması Birim ve kurum arşivlerinin elektronik ortamda

değerlendirilmesi ve bu amaçla projeler üretilmesi.

 Kurum Arşivine gelen malzemelerden muhafazasına gerek kalmayanların ayıklanması için komisyon oluşturulması ve komisyon

kararları doğrultusunda imha işlemlerinin yürütülmesi.

 Ayıklama ve imha işlemleri neticesinde, kurum arşivinde saklanmak üzere kalan malzemelerin mevzuata göre tasnif edilmesi.

 Birim arşivi ve kurum arşivi bünyesindeki arşivlerin ve arşiv malzemelerinin her türlü zarar ve zararlılardan korunması.

 Tokat İl Özel İdaresi bünyesinde kullanılan evraklar, formlar ve dosyalama teknikleri konusunda standardizasyon çalışmaları

yapılması.

 Dosya tasnif ve saklama planlarını yılda bir kez gözden geçirerek güncelleme işleminin gerçekleştirilmesi.

 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkının kullanılması konusunda yapılan başvuruları, kanunda belirtilen sınırlar dahilinde, süresi içinde

cevaplandırarak, bilgi veya belgeye erişimde gereken kolaylıkların sağlanması.

 Muhtar Bilgi Sistemi konusunda yapılan başvuruları, kanunda belirtilen sınırlar dahilinde, süresi içinde cevaplandırarak, bilgi veya

belgeye erişimde gereken kolaylıkların sağlanması.

 Cimer (Cumhurbaşkanlığı İletişim merkezi) yoluyla gelen başvuruları, kanunda belirtilen sınırlar dahilinde, süresi içinde

cevaplandırarak, bilgi veya belgeye erişimde gereken kolaylıkların sağlanması. 

 Açık Kapı Projesi yoluyla gelen başvuruları, kanunda belirtilen sınırlar dahilinde, süresi içinde cevaplandırarak, bilgi veya belgeye

erişimde gereken kolaylıkların sağlanması. 

 Diğer Müdürlüklerin görev alanına girmeyen iş ve işlemlerde Vali, Genel Sekreterin ve Genel Sekreter Yardımcılarının vereceği iş ve

işlemleri yürütmek.

 Mevzuatın, amirlerin ve verdiği benzer nitelikteki diğer işlerin yerine getirilmesi.
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Yazı İşler� Müdürlüğü

Müdürlüğe İlişkin Bilgiler

Fiziksel Yapı:

Bina Durumu:

Müdürlüğümüz, 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezinin İl Özel İdaresinin 2. Katında yer almaktadır. Müdürlüğümüze ayrılmış 
bir Yazı işleri Müdürlüğü, Genel Evrak Kayıt Servisi, CİMER Bürosu bulunmaktadır.

Makine ve Ekipman Durumu:

Müdürlüğümüze bağlı Genel Evrak Kayıt Bürosunun iş ve işlemleri için bir araç tahsisi yapılmış olup,  bir problem 
bulunmamaktadır.

Teşkilat Yapısı

Müdürlüğümüzün genel teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.  

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Müdürlüğümüz bilişim sistemi gereği kadar elektronik ekipmanlara sahiptir. e-içişleri uygulaması ile daha da kullanılır hale 
gelmiştir.  

İdaremizin gelen ve giden tüm evrakları bu sistemle kayıt altına alınmıştır.

İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüzün insan kaynakları yapısı aşağıda çizelgede belirtilmiş olup, Müdürlüğümüzün personel ihtiyacı 
bulunmamaktadır.

6 Personel
1 Personel
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Yazı İşler� Müdürlüğü

Faal�yet ve Proje b�lg�ler�

Kuruma gelen ve kurumdan çıkan evrakların tümünün e-�ç�şler� üzer�nden gerçekleşmes�n� sağlamak. Kurum �çer�s�ndek� tüm 
yazışmalar �le kurum dışına çıkan yazılar e-�ç�şler� üzer�nden yapılmaktadır. Ayrıca e-�ç�şler� üzer�nden modüller kullanılarak kurum �ç� 
faal�yetler�n kayıtları tutulmakta ve modüller vasıtasıyla �şlemler gerçekleşmekted�r.

Muhtar B�lg� S�stem� ve 4982 B�lg� Ed�nme Hakkı Kanunu, 3071 Sayılı D�lekçe Hakkının kullanılmasına da�r kanunlar gereğ� yapılan 
müracaatlara yasal süreler �çer�s�nde cevaplanmasını sağlamak. Kanunlar gereğ� vatandaşların B�mer(Başbakanlık �let�ş�m Merkez�) ve 
İç�şler� Bakanlığı web adresler� aracılığı, C�mer(Cumhurbaşkanlığı İlet�ş�m Merkez�) �le gerekse d�lekçe �le yaptıkları başvuruları ayrıca Açık 
Kapı projes� s�stem� üzer�nden gelen müracaatlar konularına göre �lg�l� B�r�m Müdürlükler�ne göndererek gelen cevaplara göre yasal süreler 
�çer�s�nde ger� dönüşler yapılmaktadır.

E-�ç�şler�nde yapılmış olan değ�ş�mler�n kurum personeller�nce kullanımlarının sağlanması �ç�n bu konuda eğ�t�mler�n ver�lmes�. Zaman
�çer�s�nde Bakanlık tarafından e-�ç�şler�n�n kullanımında değ�ş�kl�klere g�d�lmes� yen� modüller�n devreye sokulması net�ces�nde 
personeller�n adapte olması �ç�n kurum �çer�s�nde eğ�t�mler düzenlenmekted�r.

Evrak Trafiğ�
01/01/2018 �le 31/12/2018 tar�hler� arasında �darem�z bünyes�nde 16114 adet gelen ve 11853 adette g�den evrak trafiğ� olmuştur.

BİMER ve B�lg� Ed�nme �ş ve �şlemler�
01/01/2018 �le 31/12/2018 tar�hler� arasında �darem�ze BİMER vasıtasıyla ulaştırılan;4982 sayılı B�lg� Ed�nme Kanunun gereğ�nce 52 adet 

başvuruya mevzuat çerçeves�nde �şlem yapılmış olup Cumhurbaşkanlığı yönet�m s�stem�ne geç�ld�kten sonra yer�n� C�mer s�stem�ne 
bırakmıştır.

CİMER �ş ve �şlemler� 
01/01/2018 �le 31/12/2018 tar�hler� arasında �darem�ze CİMER vasıtasıyla ulaştırılan; Cumhurbaşkanlığı İlet�ş�m Merkez� gereğ�nce 114 

adet başvuruya mevzuat çerçeves�nde �şlem yapılmıştır.

MUHTAR B�lg� S�stem� �ş ve �şlemler�
01/01/2018 �le 31/12/2018 tar�hler� arasında �darem�ze MUHTAR B�lg� S�stem� vasıtasıyla ulaştırılan 16 adet başvuruya mevzuat 

çerçeves�nde �şlem yapılmıştır.

AÇIK KAPI PROJESİ   S�stem� �ş ve �şlemler�
01/01/2018 �le 31/12/2018 tar�hler� arasında �darem�ze AÇIK KAPI PROJESİ S�stem� vasıtasıyla ulaştırılan 24 adet başvuruya mevzuat 

çerçeves�nde �şlem yapılmıştır.



PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT
MÜDÜRLÜĞÜ
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GENEL BİLGİLER

Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

İl Genel Meclisimizin 05.10.2018 Tarih ve 223 sayılı kararlarıyla İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü ve Ruhsat 
Müdürlüğünün birleştirilmesi ile oluşturulan Müdürlüğümüz misyonu; Müdürlüğümüzce oluşturulan yatırım programı ve 
bütçeyi yasalar çerçevesinde en etkin ve verimli biçimde kullanarak hedef kitlemizin fiziki yaşamsal alanlarındaki standardını 
yükselterek modern, çağdaş ve yaşanılabilir seviyeye ulaştırmak. 

Çalışmalarımızda vatandaşın uygulamaya katılmasını sağlayarak hizmetlerden yararlanmasını ve memnuniyetini sürekli 
kılmak, hizmet kalitesini artırarak taleplerin en kısa sürede olumlu olarak sonuçlanmasını sağlayıp, vatandaş memnuniyetini en 
üst düzeye yükseltmek.

 Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü görev alanı Belediye Mücavir alanı dışında kalan 605 köyden oluşmakta olup;

 5302 sayılı Özel İdare Kanunu,
 3194 sayılı İmar Kanunu,
 5403 ve 6537 sayılı Toprak Koruma Kanunu
 2872 sayılı Çevre Kanunu
 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu,
 2886 ve 4734 sayılı İhale Kanunu,
 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
 3213 Sayılı Maden Kanunu
 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına
İlişkin Yönetmelikler v.b Kanunlar ve bu kanunlara tabi yönetmelikler çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir.

Belirlenen Misyon doğrultusunda, Müdürlüğümüzün Yetki, Görev ve Sorumlulukları Şu Şekilde Tanımlanabilir:

Madencilik ve Madenciliğe Dayalı Tesisler (Kırma Eleme Tesisi, Beton Santralleri, RES, HES, GES vb.) İşyerleri için İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatları düzenlemek.
Gayrisıhhi Müesseseler (Akaryakıt ve LPG İstasyonları, üretim yapılan işyerleri  vb.) ve Sıhhi Müesseseler  ( Market,
Bakkal, Kahvehane, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri vb.) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemek.
İşyerleri ile ilgili denetim ve diğer izinleri takip etmek.
I-A Grubu Hammadde Üretim İzinleri ile diğer maden gruplarına ait H UİB düzenlemek ve denetimlerini yapmak.
I-A Grubu Kum-Çakıl Ocak Ruhsatlarının düzenlenmesi, denetlenmesi ve stok halede bulunan malzemelerin satış
işlemlerini yapmak.
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen görevleri yapmak.
5686 Sayılı Jeotermal  Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre ruhsat vermek, denetim  ve İdare adına olan
ruhsatlarda sondaj işlemleri yaptırmak.
Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED) için Kurum görüşü verilmesi.
Köy Yerleşik ve Gelişme Alanlarının Tespiti.
İmar Planı ve İmar Plan Tadilat Hizmetleri.
İfraz, Tevhid, Cins Değişikliği, Hisseli Satış, Halihazır Harita İşlemleri.
Yapı izni, yapı, ruhsat verilmesi, denetim hizmetleri ve kaçak inşaat denetimleri.
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine İlişkin Numarataj Hizmetleri.
Yatırım Projelerinin Başvurularını Değerlendirerek Sonuçlandırmak.
KUDEB (Koruma Uygulama Ve Denetim Bürosu) Hizmetleri.
İl Çevre Düzeni Planı.
Emlak ve İstimlâk Hizmetleri ve İdareye Ait Lojmanların Tahsis İşlemleri.

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü



42

Müdürlüğe İlişkin Bilgiler

Fiziksel Yapı

Bina Durumu:
Müdürlüğümüz, Tokat Şehirler arası otobüs terminalinin yanında bulunan mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün ana binasının 1. 
ve 2. katlarında görev yapmaktadır. 

Makine ve Ekipman Durumu: 

Müdürlüğümüze 3 adet binek 1 adet arazi aracı tahsis edilmiştir. Müdürlüğümüz görev alanları köyler olduğundan binek 
araçlar yeterli gelmemektedir. 

Teşkilat Yapısı:

Müdürlüğümüzün genel teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Müdürlüğümüz bilişim sistemi GPS sistemli ekipman eksikliğine rağmen yeterli derecede elektronik ekipmanlara 
sahiptir. E-devlet uygulaması, İdarede yaklaşık 8 yıldır uygulanmaktadır. Bu kapsamda diğer müdürlükler ile iletişim önemli 
derecede artırılmıştır. Bununla birlikte, bu konuda daha fazla çalışma gerekmektedir. Bilgi paylaşımı konusunda daha fazla 
çalışmaya ihtiyaç duyulmakta olup, CBS sistemine intibak için çalışmalar yapılması ve Müdürlüğün arşiv sisteminin tamamen 
elektronik ortama aktarılması gerekmektedir. 

	

Harita	ve	Plan	

(5	Personel

İmar

(8	Personel) (5	Personel)

Emlak	ve	İs�mlak

(4	Personel)

Uzman

(1	Personel)

Madencilik

(2	Personel)

Büro	ve	Temizlik	

(3	Personel)

Şoför

(2	Personel)

İşyeri	Ruhsatları

(3	Personel)

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
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FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

Köy Yerleş�k Alan Çalışmaları

Müdürlüğümüz tarafından yapılan Köy Yerleş�k Alan tesp�t� çalışmaları, Köylerde yapılaşmanın bel�rlenen alanın dışında 
yapılmaması, yapı �z�nler� konusunda muhtarlık �le İl Özel İdares�n�n yetk� sınırlarının bel�rlenmes� amacıyla yapılmakta olup İl 
genel�nde 605 adet köyden 565 tanes� tamamlanmış olup, Köy statüsüne geçen kapatılan 37 adet Belde Beled�yes�n�n �mar 
planları �le b�rl�kte değerlend�r�ld�ğ�nde 3 Adet Köyün Köy Yerleş�k Alan tesp�t çalışmaları devam etmekted�r. 

 İnsan Kaynakları

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
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İmar Planları

Har�ta İşlemler�

İfraz, Tevh�d, İrt�fak Hakkı C�ns Değ�ş�kl�ğ�, İhdas �şlemler� İmar Kanununa ve İl Özel İdares� Kanununun �lg�l� madde ve 
yönetmel�kler�ne göre yapılmaktadır. İlg�l�s�nce hazırlattırılan proje dosyaları Kurumuza sunulması �le �şlemler devam etmekted�r.

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
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Yapı Ruhsatları ve İz�n İşlemler�

İmar çalışmaları; İl�m�z görev alanımızda kalan yerlerde yapı anlamı taşıyan her türlü yapı proje onayları, bu yapıların 
ruhsatlandırılması, �z�ns�z �nşaatlara İdar� Para Cezasının uygulanması, TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt S�stem�ne �l�şk�n  
numarataj h�zmetler�n�n (Adres Kayıt B�lg�ler�n�n) yürütülmes� ve elektr�k abonel�ğ� �ç�n gerekl� yazışmaları �çermekted�r.

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
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Müdürlüğümüzce 2018 Yılında Gerçekleşen Proje Onayları

437 adet Proje Onay İşlemler� yapılmıştır.

Müdürlüğümüzce 2018 Yılında Yapı 
Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzn� ver�len 
Tes�slere a�t b�lg�ler

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
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2018 yılında �z�ns�z veya ruhsatsız yapılar hakkında yapılan �şlemler:

İl�m�z ve İlçeler�ne bağlı köyler�m�z�n Köy yerleş�k alanı �çer�s�nde kalan parsellerde, İdarem�ze proje onayı yaptırılmadan ve 
�lg�l� Köy Muhtarlığından �z�n alınmadan �nşaatına başlanan yapılar �le Köy Yerleş�k Alan dışında kalan parsellerde veya Beled�ye 
tüzel k�ş�l�ğ� kaldırılarak Köy statüsüne dönüşen köyler�m�z�n �marlı alanlarındak� parsellerde, İdarem�zden Yapı Ruhsatı 
alınmadan başlanan yapıların yapı sah�pler�ne 2018 yılında uygulanan yasal �şlemler aşağıdak� şek�lded�r.  

• Köy Yerleş�k Alan �ç�nde kalıp da İdarem�ze proje onayı yaptırılmadan ve �lg�l� Köy İht�yar Heyet�nden �z�n alınmadan
başlandığı �hbar ed�ld�ğ� �ç�n İdar� para cezası uygulanan yapı sayısı : 18  Adet.

• Köy Yerleş�k Alanı dışında kalıp da İdarem�zden Yapı Ruhsatı alınmadan başlanan yapılar �le Beled�ye tüzel k�ş�l�ğ�
kaldırılarak köy statüsüne dönüşen köyler�m�z�n �marlı alanında kalıp da İdarem�zden Yapı Ruhsatı alınmadan başlandığı
�hbar ed�ld�ğ� �ç�n İdar� para cezası uygulanan yapı sayısı : 6 Adet.

• 2018 yılı �çer�s�nde ruhsatsız ve �mar planına aykırı olduğu �ç�n Encümen Kararı �le yıkım kararı ver�len yapı sayısı : 0

• İdarem�zden Yapı Ruhsatı alınmadığı �ç�n Yapı Tat�l Zaptı Tutanağı düzenlenerek durdurulan ve yasal �şlemler� devam eden
yapı sayısı :  6 Adet.

• 2018 yılı �çer�s�nde Köy Yerleş�k Alanı �çer�s�nde olup da proje onayı yaptırmadan ve �lg�l� Köy Muhtarlığından �z�n
alınmadan başlanan yapılara uygulanan İdar� para cezası toplamı : 16.771,00 TL

• 2018 yılı �çer�s�nde İdarem�zden Yapı Ruhsatı alınmadan başlanan yapılara uygulanan İdar� para cezası toplamı : 20.250,00
TL

• 2018 yılında uygulanan İdar� para cezası toplamı : 37.021,00 TL

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
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2018 yılı �çer�s�nde  İdarem�ze 78 adet �z�ns�z yapı �hbarı yapılmış olup  32 adet yapıya �şlem yapılmış, bu yapılardan 8 
aded�n�n �şlem� devam etmekte olup �şlemler� sonuçlanan yapı sah�pler�ne  37.021,00 TL �dar� para cezası uygulanmıştır.

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt S�stem�ne İl�şk�n Merkez �lçeye bağlı köylerde 141 adet Numarataj ver�lm�şt�r. İlçelere 
bağlı köylerde Numarataj h�zmet� İlçe Özel İdare Müdürlükler�nce ver�lmekted�r. 

Merkez �lçeye bağlı köylerde 36 adet Elektr�k abonel�ğ� d�lekçes� �şlem görmüştür. İlçelere bağlı köylerde İlçe Özel İdare 
Müdürlükler�nce ver�lmekted�r. 

3194 Sayılı İmar Kanunu'na İst�naden 2018 Yılında Uygulanan İdar� Para Cezaları

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
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Hammadde Üret�m İz�nler�

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
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3194 Sayılı İmar Kanunu'na İst�naden 2018 Yılında Uygulanan İdar� Para Cezaları

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
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Maden  Ocakları  İşyer�  Açma  Ve  Çalışma  Ruhsat  L�stes�

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
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GSM Ruhsatları

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
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2018 Yılı Uygulanan Para Cezaları

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
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Koruma Uygulama Denet�m Bürosu KUDEB

İl Özel İdareler�, büyükşeh�r beled�yeler ve bakanlıkça �z�n ver�len beled�yeler bünyes�nde, korunması gerekl� taşınmaz kültür ve 
tab�at varlıklarıyla �lg�l� �şlemler� ve uygulamaları yürütmek, denet�mler�n� yapmak üzere koruma, uygulama ve denet�m büroları 
kurulması 2863 sayılı Kültür ve Tab�at Varlıklarını Koruma Kanununun 10., 11. Ve 57. Maddeler�nde hükme bağlanmıştır. Bu konuda 
11 Haz�ran 2005 tar�h�nde 25842 sayılı resm� gazete �le yayınlanan Koruma, Uygulama ve Denet�m Büroları, Proje Büroları �le 
Eğ�t�m B�r�mler�n�n Kuruluş, İz�n, Çalışma Usul ve Esaslarına Da�r Yönetmel�k çıkartılarak kısaca KUDEB olarak anılacak olan bu 
b�r�mler�n kuruluş ve �şley�ş esasları ayrıntıya kavuşturulmuştur. 

Tokat KUDEB’�n  kurulmasına 06.08.2010 tar�h ve 160 sayılı İl Genel Mecl�s kararı �le karar ver�lm�ş olup 01.09.2010 
tar�h�nde, İl Özel İdares� Ruhsat Ve Denet�m Müdürlüğü bünyes�nde kurulmuştur. M�mar, �nşaat mühend�s�, şeh�r plancısı, arkeolog 
ve sanat tar�hç�s�nden oluşmaktadır. Tokat Merkez ve �lçeler�nde görev yapma yetk�s�n�, Kültür ve Tur�zm Bakanlığı’nın 19.04.2011 
gün ve 82567 sayılı oluru �le almıştır.

KUDEB Ana Faal�yet Konuları

Tad�lat ve Tam�rat İzn�
 Koruma Amaçlı İmar Planlarının Plan Hükümler� Çerçeves�nde Denet�m�
 Koruma Kurulu Onaylı Rölöve, Rest�tüsyon, Restorasyon Projeler�n�n Denet�m�
 İz�ns�z uygulamaların durdurulması ve Koruma Bölge Kuruluna �let�lmes�
 Tehl�ke arz eden yapılarda gerekl� �şlemler�n yapılarak Koruma Bölge Kuruluna �let�lmes�
 Tesc�l ve Yıkım Talepler�
 Kültür Varlıkları Envanter�n�n düzenlenmes�, güncellenmes�
 Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönel�k Katkı Payı  talepler�n�n alınması, değerlend�r�lmes�, Val�’ye sunulması
 Taşınmaz Kültür Varlıklarının restorasyon uygulamalarında kontrollük  h�zmetler�n�n ver�lmes�
 Taşınmaz Kültür Varlıklarına a�t restorasyon projeler�n�n ve koruma amaçlı �mar planlarının yapımına �l�şk�n h�zmet alım

�haleler�n�n yapılması
 S�vas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu toplantılarına Val�l�k tems�lc�s� olarak katılım sağlanması
 Taşınmaz Kültür varlıklarıyla �lg�l� kurum görüşler�n�n ver�lmes�

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
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Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

N�ksar Mehmet Çavuşoğlu Konağı Bas�t Onarımı

Yüksek Kahve Onarım İşler�
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Erbaa Dokumacıoğlu Ev�

Mevlüde Subaşı Ev�

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
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Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Erbaa Revakbaba Türbes�

İsp�rl� Konağı
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2018 KUDEB Faal�yetler�n�n İlçelere Göre Dağılımı

2018 Yılında İdarem�zce Kamulaştırması Yapılan Taşınmazlar

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
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Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Tokat Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanter�

Katkı Payı Hesabı Harcamaları

2018 YILI KATKI PAYI GÜNCEL BİLGİLERİ;

2018 Yılı Sonu İt�bar� İle  Blokel� Tutar             :    635.918,02 TL
2018 Yılı Sonu �t�bar� �le Kullanılab�l�r Tutar    :    508.307,37 Tl
TOPLAM TUTAR         :    1.144.225,39 TL

(İl Özel İdareler�nce gerçekleşt�r�len projeler �ç�n kullanılab�l�r tutar, başvuru dönem� �t�bar�yle katkı payı hesabında toplanan 
tutarın %30’unu geçemez.)

2018 Yılı sonu �t�bar� �le İl Özel İdares�nce Kullanılab�lecek Toplam Tutar   :152.492,21-TL
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Tokat Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanter�

Emlak Ve İst�mlak B�r�m�

Tokat İl Özel İdares�n�n kend� öz varlığı 576 adet olup, 1537 adet taşınmaz da 6360 sayılı kanun kapsamında tüzel 
k�ş�l�ğ� sona eren beled�yelerden İdarem�ze devred�lm�ş olup toplamda 2113 adet taşınmazı bulunmaktadır. 

Emlak ve İst�mlak B�r�m� bu taşınmazlara a�t tahs�s, k�ralama, ecr�m�s�l ve satış �şlemler�n�, İdaren�n �ht�yaç duyduğu 
taşınmazların kamulaştırma �şlemler�n�, İdaren�n �şt�rakç�s� olduğu ş�rket �şlemler�n� ve İdareye a�t lojmanların tahs�s 
�şlemler�n� yürütmekted�r. 

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
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Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İdarem�z Tarafından Tahs�s Olan Taşınmazlar Tokat İl Özel İdares�nce Köy Tüzel K�ş�l�kler�ne 
Tahs�s Ed�len Taşınmazlar

İdarem�ze  Tahs�s Olan Taşınmazlar
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Tokat İl Özel İdares� Tarafından Veya Ortağı Olduğu Ş�rketler Tarafından İşt�rak Ed�len Ş�rketler İcmal�
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Yapı Kontrol Müdürlüğü

Altyapı H�zmerler� Yapımı İcmal� (k�l�tl� Beton Parke Yapımı) (2011-2018):
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Yapı Kontrol Müdürlüğü

2011- 2018 yılları arasında, köylere toplam olarak 3.347.650 m2 parke sağlanmıştır. 

2018 Yılı Köy Yardımları

2018 yılı köy yardımları Mezarlık çevre düzenleme, Cam�� yapımı, Kuran kursu b�nası yapımı, İçme suyu depo  onarımı, Köy 
konağı  onarımı,  Cem ev�  onarımı,  Morg ev�  onarımı, Okul çevre  düzenleme, Sağlık Ocağı  yapımı, onarımı Cam�� şadırvan 
onarımı �çme suyu motopompa onarımı vb. İşler �ç�n  köylere talep ed�len �şler 2018 yılı bütçes�nden 2.375.000 TL ödenek 
ayrılmış olup  �l encümen� tarafından köy yardım yönetmel�ğ�ne göre toplam 2.122.500,00 TL ödeme yapılmıştır.
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Yapı Kontrol Müdürlüğü
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Yapı Kontrol Müdürlüğü
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Yapı Kontrol Müdürlüğü

 2018 Yılı Çöp Toplama H�zmet� Durumu

 İl�m�z sınırlarında yer alan köyler�m�zde oluşan evsel katı atıklar toplanarak depolama alanlarına nakl� 
sağlanmaktadır. Bu amaçla �l�m�zde bulunan 2 adet Katı Atık b�rl�ğ� ve Tokat Beled�yes� �le evsel katı atıkların nakl� �ç�n ücret 
karşılığında protokol yapılmıştır. Ayrıca Sulusaray �lçes�ne bağlı köyler�n katı atık toplama �şlem� �le �lg�l� Sulusaray Beled�yes� 
ve Başç�ftl�k �lçes� �ç�n Hat�pl� Beled�yes�  �le   �darem�z arasında protokol �mzalanmıştır.
2018 yılında evsel katı atık toplama h�zmet� 376 köye 8 çöp toplama aracı ve 1900 adet konteyner �le gerçekleşt�r�lmekted�r. 
Tüm köylere h�zmet ver�leb�lmes� �ç�n 13 çöp toplama aracına �ht�yaç duyulmaktadır.
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Yapı Kontrol Müdürlüğü
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Yapı Kontrol Müdürlüğü



YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
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GENEL BİLGİLER

 Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 

 Müdürlüğümüz Tokat İl Özel İdaresinin 5302 sayılı kanunun 36. maddesinin norm kadro ilke ve esaslarına göre yeniden 
oluşturulma sürecinde 2007 yılı ağustos ayı itibariyle kurulmuştur. 2012 Aralık ayında, Destek Hizmetleri sorumluluğunda 
bulunan atölye ve atölye çalışanları ile birlikte tüm kamyon ve iş makinelerinin sorumluluğu Müdürlüğümüze verilmiştir.

 Müdürlüğümüz kanuni görev ve sorumlulukları şunlardır:

İlimiz yol ağında bulunan grup ve münferit köy yollarının, bakım, onarım hizmetlerini yürütmek. (greyderli bakım, 
banket bakımı, malzemeli Bakım, Asfalt bakım-yama, sanat yapılarının temizlenmesi)

Kış aylarında kar mücadelesi yaparak köy yollarını sürekli ulaşıma açık tutmak.
Sağlıklı ve güvenli ulaşımın sağlanması için gerekli trafik ikaz ve işaret levhalarının konulması.
Köy yollarının standardının artırılması.
Köy yolları yapım ve standart yükseltme projeleri hazırlamak ve kontrollük hizmetlerini yürütmek.
Köprü ve sanat yapısı projeleri hazırlamak ve kontrollük hizmetlerini yürütmek.
İdaremiz makine parkındaki iş makineleri ve araçların yedek parça, tamir, bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılamak.

Müdürlüğe İlişkin Bilgiler: 
 Fiziksel Yapı: 

 Bina Durumu: 

 Müdürlüğümüz Terminal yanında, Mülga Köy Hizmetleri Müdürlüğü kampüsü içindeki ek binada hizmet vermektedir. 
Binanın ikinci katında, Müdürlüğümüze ayrılmış bir Müdür odası ve on adet personel odası bulunmakta. Birinci katta, yedi adet 
personel odası, bir adet işçi gazinosu, bir adet mescit ve çay ocağı bulunmaktadır. Müdürlüğümüz hizmet binasının fiziki 
şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir.

 Makine ve Ekipman Durumu: 

 Müdürlüğümüz hizmetlerini yürütmek üzere; 3 adet pick-up, 1 adet otomobil tahsis edilmiştir. Ayrıca yol yapım ve 
bakım çalışmalarında görevli 18 adet kamyon, 2 adet dozer, 4 adet greyder, 4 adet yükleyici, 2 adet distribütör, 9 adet silindir, 1 
adet su tankı, 1 adet vagondiril, 2 adet treyler mevcuttur.

Yol ve Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü
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Teşkilat Yapısı: 
 Müdürlüğümüz teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir. 

	

Müdür

Yol	ve	Ulaşım

Proje	ve	Kontrollük	
Hizmetleri																								

(8	Personel)

Büro	Hizmetleri	

(5	Personel)

Makine	
İkmal

Makine	
Mühendisi	

(3Personel)

Atölye	
Hizmetleri	

(28	Personel)

Formen,	Şoför	ve	
Operatör	

(29	Personel)

Hizmet	Alımı	(81	
Personel)

B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar:

 Müdürlüğümüz b�l�ş�m s�stem� gerekl� derecede elektron�k ek�pmanlara sah�pt�r. e-devlet uygulaması, İdarede yaklaşık 
10 yıldır uygulanmaktadır. Bu kapsamda d�ğer müdürlükler �le �let�ş�m öneml� derecede artırılmıştır. Müdürlüğümüz �ç�n en 
öneml� husus coğraf� b�lg� s�stem�ne yönel�k ek�pmanların kullanımın, yeterl� modernl�kte kullanılması gerekl�l�ğ�d�r (GPS, Ölçüm 
aletler�, coğraf� tabanlı yazılımlar, vb.).  Müdürlük tekn�k faal�yetler�n�n temel�n� bu ek�pmanlar tarafından alınan b�lg�ler 
oluşturmaktadır. Bu ek�pmanların son s�stem olması, proje ve uygulamaların ver�ml�l�ğ�n� artıracaktır. Ayrıca Müdürlüğün bu 
zamana kadar yapılan projeler�n elektron�k ortama aktarılması, hayat� önem taşımaktadır. Bununla b�rl�kte, arş�v s�stem�n�n de 
tamamen elektron�k ortamda aktarılması gerekmekted�r. 

İnsan Kaynakları:

 Müdürlüğümüz �nsan kaynakları yapısı aşağıda ç�zelge hal�nde ver�lm�ş olup, Proje ve kontrollük h�zmet� sağlayacak 
tekn�k elemanlara �ht�yaç vardır. Ayrıca, mevcut mak�ne parkı d�kkate alındığında; Şoför, İş Mak. Opr., İş Mak. Yağ., Aşçı g�b� 
poz�syonlarda çalıştırılacak personele �ht�yaç duyulmaktadır.

Yol ve Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü
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Yol ve Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü
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FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

 Yol ve Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü olarak, �l�m�z genel�nde köy yollarında toplam; 4,5 km tesv�ye, 12,1 km onarım, 
324,3 km stab�l�ze kaplama, 3.600 km greyderl� bakım, 137 km. I. kat asfalt kaplama, 109,7 km II. kat asfalt, 29,5 km. BSK, 24,8 
km. K�l�tl� Beton Parke Köy Yolu, 1 adet Köprü, 13 adet menfez  yapılmıştır. Köy yollarımıza 1606 adet trafik �kaz ve �şaret 
levhası konulmuştur.

 KÖYDES projes� kapsamında; 65,6 km BSK, 18,6 km K�l�tl� Beton Parke Köy Yolu,286,383 m2 köy �ç� yol beton parke, 
1.953 km. Asfalt Bakım (yama) yapılmıştır.

Yol ve Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü
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 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce yapılan faaliyetlere ait ayrıntılı bilgileri içeren çizelgeler aşağıda sunulmuştur. 
(Özel İdare Programı)

Yol ve Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü
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Yol ve Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü
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Yol ve Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü
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Köydes Projesi 2018 Yılı Programı

Yol ve Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü
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Yol ve Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü
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Yol ve Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü
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Yol ve Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü
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Yol ve Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü
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Yol ve Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü
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Yol ve Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü
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Yol ve Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü
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Yol ve Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü



KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

GENEL BİLGİLER

 Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 

 Müdürlüğümüzün görevleri; dış ilişkiler, il kültür ve turizm müdürlüğü ile koordineli program yapmak ve bütçeyi 
uygulamak, tanıtım faaliyetleri yapmak ve/veya katkı sağlamak, sosyal hizmetlerle ilgili faaliyetlerde bulunmak ve/veya katkı 
sağlamak şeklinde özetlenebilir. Müdürlüğümüzce, bütçe ile tahsis edilen ödenek çerçevesinde, Sayın Valimizin direktifleri 
doğrultusunda, temsil ağırlama, tören ve organizasyonlara yönelik hizmetler ile kütüphane, arşiv ve tanıtım amaçlı yayınların 
basımı ve çoğaltılması gibi çalışmalar yürütülmektedir.  Valiliğimizle koordineli, Sayın Valimizin direktifleri doğrultusunda kamu 
kurum ve kuruluşlarının etkinliklerine, maddi boyutu büyük olmamakla birlikte, organizasyonların başarısı için önemli 
sayılabilecek katkılar sunmaktayız. Bu katkılarımız kimi zaman araç, yer ve personel; kimi zaman da organizasyonlar için gerekli 
materyallerin temini şeklindedir. 

Müdürlüğe İlişkin Bilgiler: 

 Fiziksel Yapı: 
 Bina Durumu: 

 Müdürlüğümüz 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında,  Tokat İl Özel İdaresi Hizmet Binasının, 2'nci katında hizmet 
vermektedir.

 Makine ve Ekipman Durumu: 

 Müdürlüğümüz bünyesinde taşıt ve ekipman bulunmamaktadır.

 Teşkilat Yapısı: 

 Müdürlüğümüzün organizasyon şemasına aşağıda yer almaktadır.

	

Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürü

Memur Memur

 B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar: 

 Müdürlüğümüz e-�ç�şler� projes� dışında herhang� b�r program kullanılmamaktadır.

 İnsan Kaynakları: 

 Müdürlüğümüz büro h�zmetler� 1 Müdür ve 2 Memur mar�fet�yle yürütülmekted�r.
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 Faaliyet Ve Proje Bilgileri  

 Müdürlüğümüzün 2018 yılında yapılan hizmetleri özet olarak şu şekildedir.

 Engellilerimizin Yanındayız, Engelleri Birlikte Aşacağız

      İl Genel Meclis Üyelerimizin köy yerleşim yerlerini ziyaretleri esnasında tespit ettikleri kırsal kesimde yaşayan, 
müşkül/düşkün/ihtiyaçlı olduğu tespit edilen engelli vatandaşlarımıza bilabedel dağıtılmak üzere “Engellilerimizin Yanındayız, 
Engelleri Birlikte Aşacağız Projesi” hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda 2016 yılında 10 adet, 2017 yılında 10 adet olmak üzere 20 
adet akülü engelli taşıtı satın alınarak İl Genel Meclis Üyelerimizce tespit edilen ve kurum doktorumuzca da sağlık raporu 
incelenerek teyit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında ödenek yetersizliği nedeniyle alım 
yapılamamış olsada 2019 yılında alım yapıldığında dağıtım yapılacak ihtiyaç sahipleri tespit edilmeye devam edilecektir.  

Geleceğ�n Gönlüne G�rmek (3 G) Projes�

  İl�m�z hudutları dâh�l�nde yeralan köylerde öğren�m gören özell�kle �lk ve orta okul çağındak�, öncel�kle dezavantajlı ve 
engell� öğrenc�ler olmak üzere a�leler�n�n gel�r� olmayan ya da ekonom�k durumu yeters�z olan çocukların g�yecek, kültürel, 
sosyal, v.b. �ht�yaçlarının karşılanması amacına yönel�k olarak “Geleceğ�n Gönlüne G�rmek (3G) Projes�” hayata geç�r�lm�şt�r.
  
 Proje kapsamında, 2017 ve 2018 yıllarında cüz� sayılab�lecek toplam 100.000,00.-TL g�b� b�r ödenek tahs�s� ed�lm�ş 
olsada M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğümüz �şb�rl�ğ�yle olab�ld�ğ�nce faydalı h�zmetler gerçekleşt�r�lm�şt�r.  
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 Köylerimizde öğrenim gören ve hiç Tokat İl Merkezine adım atmamış çocuklarımız öğretmenleri gözetiminde taşınmış, 
İlimizin tarihi ve turistik yerleri gezdirilmiş, Meclis başkanımızca tertiplenen yemekli organizasyonda konuk edilmiş, piknik 
organizasyonları düzenlenmiş, Çanakkale Şehitliği gezisi tertiplenmiş, Başçiftlik kayak merkezine götürülmüş, yine İlimizde 
okula veya rehabilitasyon merkezlerine  devam eden özel gereksinimli bireyler için gezi, piknik etkinlikleri düzenlenmiş, kırtasiye 
ve eğitim materyalleri satın alınarak hediye edilmiştir. 

Takv�m Satın Alınması

İl�m�z�n tanıtımı amacıyla, 2017 ve 2018 yıllarında duvar ve masa takv�mler� bastırılmış ve dağıtımı yapılmıştır. 2017 yılı takv�m 
çalışmasında Resssam Cemal Akyıldız'a ç�zd�r�len tar�h� eserler�m�z konu ed�lm�ş, 2018 yılı takv�mler�nde �se İl Müzem�zde 
bulunan tar�h� eserler�n profesyonel ek�pmanlar �le çekt�r�len fotoğrafları yer almıştır.  
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Gümenek Mes�re Alanı F�z�b�l�te Projes�

 Gümenek mes�re alanı 1960'lardan günümüze h�zmet vermekted�r. Yıllar yılı sadece Tokatlı değ�l Amasyalı da S�vaslı 
da Çorumlu da park orman hüv�yet�ndek� bu mes�re alanına geld�ler. Ancak sonradan bakımsızlık, hatalı projeler ve 
�şletmec�l�ktek� zaafiyetler neden�yle park tüm caz�bes�n� y�t�rm�şt�r. Tokatlı'nın gözbebeğ� olan mes�re alanını esk� caz�bes�ne 
kavuşturmak adına mevcut yapıların da yen� projeye entegrasyonu �çer�s�ne b�r proje hazırlanması gereğ� hasıl olmuştur. 
Proje hazırlama �ş�n�n İdarem�z Destek H�zmetler Müdürlüğünce yapılan �hales� net�ces�nde, �ş KDV.har�ç 232.000,TL'ye 
İl�m�zde faal�yet gösteren TOK-TEM firmasına �hale ed�lm�ş, 02/05/2018 tar�h� �t�bar�yle de muayene ve kabulü yapılarak 
projeler �le sa�r evrak tesl�m alınmıştır. Proje hazırlanması aşamasında yapılan toplantılarda özell�kle projeler�n bağımsız 
kısımlardan oluşturulmasına ve her kısmın farklı zamanlarda h�zmete alınmasına olanak sağlamasına d�kkat ed�lm�şt�r.

Yamaç Paraşütü Fest�val�

Geleneksel olarak her yıl gerçekleşt�r�lmekte olan Turhal İlçes� Şenyurt Kasabası Merc�mek Tepe Cross Countrye 2018 Yamaç 
Paraşüt Yarışması Fest�val� �ç�n, İl Genel Mecl�s Kararı doğrultusunda, Turhal İlçes� Köylere H�zmet Götürme B�rl�ğ�ne 
50.000,00.-TL aktarılmıştır. Alışılageld�ğ� üzere gelecek yıllarda da İl Genel Mecl�s�nce takd�r olunacak m�ktarda 
organ�zasyona katkı sağlanmasına devam ed�lecekt�r.

Z�le İlçes� Şeyh Nusrett�n Cam� Ve Türbes�n�n Restorasyon Projes�

 Tar�h� Şeyh Nusredd�n Cam� ve Türbes�n�n restorasyon ve çevre düzenlemes� projes� uygulama �ş� kapsamında, 2016 
yılında KUDEB ve İdarem�z bütçes�nden tahs�s ed�len ödeneklerle 150.00.00.-TL harcanmak suret�yle şadırvan, kamelyalar ve 
kadın-erkek WC'ler� yaptırılmıştır. 
 2018 yılında �se yapımı ac�l�yet arzeden çatı onarımı �ç�n KUDEB nezd�nde yapmış olduğumuz ödenek başvurumuz 
sonucunda 173.510,00.-TL ödenek tahs�s ed�lm�şt�r. Bu �t�barla; sözkonusu çatı onarımı �ş�, yapılan �hale sonucunda KDV har�ç 
137.266,00.-TL'ye Yapı Teksan firmasına �hale ed�lm�ş ve 05/06/2018 tar�h�nde yer tesl�m� yapılarak �şe başlanılmıştır. İş�n 
yapımı aşamasında projen�n ayrılmaz parçası olan ve yapımı zorunluluk arzeden �malatlar da İdarem�z bütçes�nden sağlanan 
KDV.har�ç 56.000,00.-TL �le gerçekleşt�r�lm�şt�r. İş tamamlanmış ve geç�c� kabulü yapılmıştır. 
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Erbaa Çevresu Köyü Ravakbaba Cam� Ve Türbes� Restorasyonu

 İl�m�z Erbaa İlçes� Çevresu Köyünde bulunan, taşınmaz kültür varlığı olarak tesc�ll� Ravakbaba Cam� ve Türbes� 
Restorasyon Projes� Uygulama �ş� �ç�n KUDEB'den ödenek taleb�nde bulunulmuş ve 286.000,00.-TL ödenek tahs�s� 
sağlanmıştır. Proje kapsamında yapımı öncel�k arzeden ve aynı zamanda projen�n bütünlüğünü bozmayacak �malatlar tesp�t 
ed�lerek �haleye çıkılmıştır. İhale net�ces�nde �ş KDV.har�ç 192.000,00.-TL'ye Tuna Restorasyon firmasına �hale ed�lm�ş olup 
09/04/2018 tar�h�nde �şyer� tesl�m� yapılarak �şe başlanılmıştır. İş�n b�t�ş ve tesl�m tar�h� 22/03/2019 olup, yapımına 
hal�hazırda devam ed�lmekted�r. (Seyy�d İbrah�m Hazretler� Türbes� olarak da b�l�nen yapıda türben�n mezar odası ayakta 
olup, gövde bölümü ve üst örtüsü tamamen ortadan kalkmıştır. Bu bölümler�n b�r�nc� derece fay hattında bulunan Erbaa'nın 
geç�rd�ğ� depremler sonucu ortadan kalktığı sanılmaktadır. Türben�n mezar odası kare planlıdır. Tonozla örtülü mezar 
odasının doğu, batı ve güney duvarlarında dörtgen n�şler yer almaktadır. G�r�ş�ne ahşaptan kor�dor şekl�nde b�r bölüm 
eklenm�ş, odanın üzer� sonradan oluk tavanlı kırma çatı �le kapatılmıştır. Mezar odasında dört adet ahşap sanduka 
bulunmaktadır. Türbede �nşa malzemes� olarak kesme taş kullanılmıştır).

Artova İlçes� Yukarı Güçlü Cam� Restarosyonu

      S�vas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Krulunun 27/07/2017 tar�hl� ve 3755 sayılı kararıyla (1.grup) taşınmaz kültür varlığı 
olarak tesc�l ed�len Artova İlçes� Yukarıgüçlü (Avara) Köyündek� tar�h� ahşap cam�n�n restorasyon projeler�n�n hazırlanması 
�ç�n KUDEB'e ödenek başvurusunda bulunulmuştur.
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N�ksar İlçes� Gültepe Köyü Tar�h� Cam� İç�n Restorasyon Projeler� Hazırlanması

     İl Genel Mecl�s�n�n 03/05/2018 tar�h ve 103 sayılı kararıyla N�ksar İlçes� Gültepe Köyü tar�h� cam� restorasyon �ş�n�n 
İdarem�z�n yatırım programına alınması kararlaştırılmıştır. Bu �t�barla; restorasyon projeler� hazırlanması �ç�n KUDEB nezd�nde 
ödenek başvurusunda bulunulmuştur. 

Pazar İlçes� Şeyh Mahmut Türbes� Çevre Düzenlemes� Ve Uygulama İş�

     İl Genel Mecl�s�m�zce, İl�m�z Pazar �lçes� Tekke Mahalles�nde bulunan Şeyh Mahmut Türbes� Çevre Düzenlemes�  ve 
Uygulama �ş�nde sarfolunmak üzere tahs�s olunan 100.000,00.-TL ödenek, taraflar arasında �mzalanan protokol çerçeves�nde 
Pazar Beled�ye Başkanlığına aktarılmıştır. 
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Tokat Gaz�osmanpaşa Ün�vers�tes� 3.l�sansüstü İşletme Öğrenc�ler� Sempozyomu

     GOP Ün�vers�tes� İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes� İşletme Bölümü tarafından 12-13-14 N�san 2018 tar�hler�nde düzenlenen 
“3.L�sansüstü İşletme Öğrenc�ler� Sempozyumu” g�derler�nde sarfolunmak üzere İl Genel Mecl�s�m�zce tahs�s olunan 
50.000,00 TL ödenek, taraflarca �mzalanan protokol çerçeves�nde GOP Ün�vers�tes�ne aktarılmıştır. 

Tokat Gaz�osmanpaşa Ün�vers�tes� Uluslararası Ekonom� Ve İşletmede Güncel Sorunlar Kongres�

 Tokat Gaz�osmanpaşa Ün�vers�tes� Rektörlüğünün ev sah�pl�ğ�nde, 5 Ülkeden (Türk�ye, Pak�stan, Endonozya, 
Makedonya ve Uganda) toplam 6 Ün�vers�ten�n �şb�rl�ğ� �le 30 Haz�ran-01 Temmuz 2018 tar�hler�nde düzenlenen “Uluslar 
arası Ekonom� ve İşletmede Güncel Sorunlar Kongres�” g�derler�nde sarfolunmak üzere İl Genel Mecl�s�m�zce tahs�s olunan 
50.000,00 TL ödenek, taraflarca �mzalanan protokol çerçeves�nde GOP Ün�vers�tes�ne aktarılmıştır. 
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Tokat Gaz�osmanpaşa Ün�vers�tes� İşb�rl�ğ� İle  “tokat Ar-ge Proje Pazarı” Etk�nl�ğ�

 Tokat Gaz�osmanpaşa Ün�vers�tes� Rektörlüğünün ev sah�pl�ğ�nde 11.10.2018 tar�h�nde kamu, ün�vers�te, sanay� 
�şb�rl�kler�n�n güçlend�r�lmes� ve katma değer� yüksek teknoloj�k ürünler�n gel�şt�r�lmes�ne katkı sağlamak amacıyla 
düzenlenen “Ar-Ge Proje Pazarı” etk�nl�ğ� g�derler�nde sarfolunmak üzere İl Genel Mecl�s�m�zce tahs�s olunan 35.000,00 TL 
ödenek, taraflarca �mzalanan protokol çerçeves�nde GOP Ün�vers�tes�ne aktarılmıştır. 

Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2018 Yılı İt�bar�yle Bütçe İle Tahs�s Ed�len Ve Sarfed�len Ödenek M�ktarları

2018 YILI (01/01/2018 - 31/12/2018)



DESTEK HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
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GENEL BİLGİLER

 Yetk�, Görev ve Sorumluluklar: 

 Müdürlüğümüz Tokat İl Özel İdares�n�n 5302 sayılı kanunun 36. Maddes�n�n norm kadro �lke ve esaslarına göre 
yen�den oluşturulma sürec�nde, 2007 yılı ağustos ayı �t�bar�yle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında Köy H�zmetler� Mak�ne 
İkmal Şube Müdürlüğü ana çatıyı oluşturmuş. 5302 sayılı kanunda yazılı hususlara göre teşk�latlanmasını tamamlamıştır.
7 Aralık 2012 tar�h�nde Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün kapatılması �le yapım �şler� �haleler� �şler� görev alanına 
dâh�l ed�lm�ş, atölye ve mak�ne mal�yet �şler� de Yol ve Ulaşım Müdürlüğüne devred�lm�şt�r.

 Müdürlüğümüzün kanun� görev ve sorumluluğu şunlardır: 
 Yapım �şler� �haleler�
 Mal ve h�zmet alım �haleler�
 Kaçak akaryakıt �şler�
 Ambarlar

 Yürütülen Temel Faal�yetler 

 İhale kom�syonlarını oluşturmak.
 İhale �lanlarını yapmak.
 İlandan sonra �hale kom�syonu üyeler�ne �hale �şlem dosyası vermek.
 İhale dokümanlarının satışını yapmak ve �lg�l� formları hazırlamak.
 İhale sürec�ndek� yazışmaları yapmak.
 İhaley� yaptıran müdürlükle her türlü koord�nasyonu sağlamak.
 İhale gününden önce tüm belge, form ve dokümanları hazırlamak.
 İhale oturumunu organ�ze etmek.
 İhalen�n gerçekleşmes�nden sonra �hale kom�syon kararı, kes�nleşen �hale kararı, sözleşmeye davet mektubu vb. g�b� 

formları düzenlemek, süres� �ç�nde onaylatmak ve �lg�l� yerlere tebl�ğ etmek.
 İhale kararı �le �lg�l� �t�razları süres� �ç�nde �ncelemek ve cevaplandırmak.
 Sözleşmen�n �dare ve yüklen�c� tarafından �mzalanmasını sağlamak.
 İhale sonuç b�lg� formunu düzenlemek. 
 İdaren�n dayanıklı taşınır ve kırtas�ye, tem�zl�k malzemes� vb. tüket�m mal ve malzemeler�n�n satın almak, bakım ve 

onarım �şler�n� yapmak/yaptırmak, kontrollük, muayene kabul ve hak ed�ş �şlemler�n� yürütmek.
 Müdürlüklerden çıkan �ht�yaç fazlası, dem�rbaş malzemen�n tesl�m alınarak, bel�rl� b�r depoda muhafazasının 

sağlanarak, yen�den değerlend�r�lmes�n� yapmak.
 Genel �dare h�zmetler�ne destek kapsamında d�ğer bazı kurum ve kuruluşların mal, h�zmet ve yapım �şler�n�, Mecl�s 

Kararına �st�naden yapmak/yaptırmak.
 İl özel İdares�'n�n tüm b�r�mler�n�n (şant�yeler dah�l) telefon, elektr�k, su, doğalgaz g�b� h�zmetler�n tak�b� ve 

tahakkuklarını gerçekleşt�rmek.
 Val� konağı ve Val�l�k Makamına mal ve malzeme alımına �l�şk�n �ş ve �şlemler� yapmak.
 İdarem�zle koord�nasyon �ç�ndek� kurumların, ver�len ödenek çerçeves�nde akaryakıt g�derler�n� karşılamak.
 B�r�m�n avans ve kred� mutemetl�ğ� �ş ve �şlemler�n� yapmak.
 Matbu evrak basım �şler�n� yaptırmak.
 Evrak kayıt �şlemler�n� yapmak.
 Süre gelen h�zmetler�n yıllık per�yod�k h�zmet sözleşmeler�n� yapmak. 
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 5576 Sayılı Kanununla yakalanan ve el konulan kaçak akaryakıtların tesl�m alınması ve tasfiyeler�ne �l�şk�n faal�yetler� 
yapmak. 

 Gerçekleşt�rme ve harcama görev�n� yürütmek.
 Satın alma ve muayene kabul �şlemler�n� yürütmek.
 B�r�m arş�v�n�n �lg�l� mevzuata uygun şek�lde düzenlenmes�, tasn�fi, tak�b� ve dosyalanmasının yapılarak muhafazasını 

sağlamak.
 Am�rler�n ve mevzuatın verd�ğ� benzer n�tel�ktek� d�ğer �ş ve �şlemler�n yapmak

 Müdürlüğe İl�şk�n B�lg�ler: 

 F�z�ksel Yapı: 
 B�na Durumu: 

 Müdürlüğümüz, 26 Haz�ran Atatürk Kültür Sarayı 1.katta h�zmet�n� sürdürmekted�r. B�namız 4 katlı olup 
Müdürlüğümüze a�t 1. katta 1adet Müdür odası, 6 adet personel odası b�r arş�v odası  bulunmaktadır. Arş�vleme �ç�n ayrıca 2 
adet odamız daha mevcuttur. Arş�vleme s�stem�m�z düzenl� ve güvenl�d�r. 

 Mak�ne ve Ek�pman Durumu: 

 Müdürlüğümüze h�zmetler�n hızlı ve sağlıklı b�r şek�lde yürütülmes� amacıyla b�r adet Renault Cl�o marka b�nek 
otomob�l bulunmaktadır.

 Teşk�lat Yapısı: 

 Müdürlüğümüzün genel teşk�lat yapısı aşağıdak� g�b�d�r
	

	

Müdür

Mal	ve	Hizmet	
Alimi																									

(	4		personel	)

Tahakkuk	
Servisi																														

(2	personel	)

Yapım	İşleri	
İhaleleri																			

(	7	personel	)

Akaryakıt	
İhaleleri	ve	

Kaçak		Petrol	
ürünleri																				

(	1	personel	)

Ambarlar																																				

(	4	personel	)

Personel-
Evrak	ve	Yazı	

işleri																	

(4	personel	)

 B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar: 

 Müdürlüğümüz b�l�ş�m s�stem� gerekl� derecede elektron�k ek�pmanlara sah�pt�r. İhaleler,  Kamu İhale Kurumunun 
EKAP ( Elektron�k kamu alımlar platformu ) üzer�nden yapılmaktadır. Evrak, Harcama, �z�n,  e-�ç�şler� üzer�nden 
gerçekleşt�r�lmekted�r. Ayrıca b�lg�ler�n depolanması ve ortak elektron�k dosyaların saklanması amacıyla, 1 adet Server 
bulunmaktadır. 
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 İnsan Kaynakları: 

 Müdürlüğün �nsan kaynakları yapısı aşağıda ç�zelge hal�nde ver�lm�şt�r.



123

Destek H�zmetler� Müdürlüğü



124

Destek H�zmetler� Müdürlüğü

İhales� Müdürlüğümüz Tarafından Yapılıp, İnşaatı Devam Eden Veya B�ten Okul, Yurt, H�zmet B�naları:



125

Destek H�zmetler� Müdürlüğü

Ödenek M�ktarları Ve Harcama Durumları:
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Tokat Merkez K.H.G.B Ne 4.513,00 Tl Operatör Tazm�natı İç�n Gönder�ld�
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BİLGİ İŞLEM 
MÜDÜRLÜĞÜ
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Yetk�, Görev Ve Sorumluluklar:

B�lg� İşlem Müdürlüğünün görevler�, 3 ana başlık altında tanımlanab�l�r. Bunlar;

B�lg�, Ver� İşleme ve Sunum Faal�yetler�: 

Coğrafi B�lg� S�stemler�, Köy B�lg� S�stemler�, Elektron�k Arş�vleme, Araç Tak�p S�stemler�,
Yazılım ve programlama h�zmetler�,
İdare WEB sayfasının düzenlenmes�,
İl Koord�nasyon ve Kurum br�fing dosyalarının hazırlanması.

Elektron�k İlet�ş�m ve Altyapı Faal�yetler�:

E-İç�şler� �şlemler�,
İdaren�n b�r�mler� arasındak� elektron�k �let�ş�m�n artırılması ve gerekl� altyapının hazırlanması,
Donanım ve yazılım alımında gerekl� tekn�k katkının sağlanması.
İdare elektron�k ver�ler�n güvenl�ğ�ne yönel�k h�zmetler.

AR-GE Faal�yetler�:

 Kurumun ve Kurumun h�zmet sahasındak� �şler�n gel�ş�m�ne katkı sağlayacak projeler�n hazırlanmasına ve dış 
kaynak bulunmasına katkı sağlamak.
L�sanssız Elektr�k Üret�m Yönetmel�ğ� kapsamında İdare tarafından yaptırılan, yen�leneb�l�r kaynağa dayalı enerj� üret�m 
tes�sler�n�n, sevk ve �dares�n� sağlamak.

F�z�ksel Yapı:
B�na Durumu: 

 İl Özel İdares�n�n Kültür Saray'ı �çer�s�nde yer alan merkez b�na �çer�s�nde yer almaktadır. B�r salon ve �k� oda 
�çer�s�nde faal�yetler�n� sürdürmekted�r. Odalardan b�r�s�, server odası olarak h�zmet vermekted�r. 

Mak�ne ve Ek�pman Durumu: 
 Müdürlük, h�zmetler�ne özel olarak tahs�s ed�lm�ş araç bulunmamakla b�rl�kte, �daren�n genel araç parkından 
faydalanılmaktadır.

Teşk�lat Yapısı:

	

Müdür

Bilgi,	Veri	İşleme	ve	
Sunum	Hizmetleri

Elektronik	İle�şim	ve	
Altyapı	Hizmetleri

-
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B�lg� Ve Teknoloj�k Kaynaklar: 

 B�lg� İşlem Müdürlüğü, ver� s�stem� �şleme ve değerlend�rmeye uygun teknoloj�k ek�pmanlara sah�pt�r. Bu kapsamda 
çeş�tl� b�lg�sayarlar, server ve depolama ün�teler�ne sah�pt�r. 2 adet tablet dgps ek�pmanına sah�p bulunmaktadır. Müdürlük 
bünyes�nde; ARCGIS ve NETCAD yazılım �le ARCGIS yazılım tabanlı KÖYDES yazılım programları bulunmaktadır. Kurumun 
sah�p olduğu Rüzgar Enerj�s� Tes�sler�ne uzaktan ulaşma ve kontrol �mkanı sağlayan yazılımlar bulunmaktadır. 

İnsan Kaynakları:

Faal�yet Ve Proje B�lg�ler�:

B�lg�, Ver� İşleme ve Sunum Faal�yetler�:

2018 Yılı Faal�yetler�:

1.      Mevcut köy yerleş�k alan ve uygulama �mar planlarının, tümü s�steme atılmıştır. Yen� ver�ler geld�kçe s�steme 
g�r�lmekted�r.

2.     Elektron�k ortamda kaydı bulunan, gölet ve sulama tes�sler�n�n, s�steme g�r�ş� devam etmekted�r. Kapalı s�stem sulama 
tes�sler�n�n çoğunluğu s�steme g�r�lm�şt�r. Genel olarak açık s�stem sulama tes�s� olarak yapılan ve elektron�k ortamda 
b�lg�s� bulunmayan, tarımsal sulama yatırımlarının, sahada alımı; �lg�l� Müdürlük tarafından tamamlanmış olmakla 
b�rl�kte, s�steme g�rme aşamasına get�r�lemem�şt�r.
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3.     Yol ver�ler�n�n s�steme g�r�ş�, tamamlanmıştır. Bununla b�rl�kte özell�kle köy �çler�nde ve altlık har�ta �le uyumsuz olan 
yerlerde düzeltmeler devam etmekted�r.

4.     İl�m�ze a�t yed� �lçede (Merkez, Artova, Yeş�lyurt, Sulusaray, Pazar, Turhal, Z�le) yer alan köyler�n; �çme suyu, kanal�zasyon 
ve köy �ç� yol kaplama alanlarının alımı �ç�n, KÖYDES kanalı �le h�zmet alımı yapılmış ve elde ed�len ver�ler�n s�steme 
g�r�ş� tamamlanmıştır. 

5.     KÖYDES yazılım uygulamasına, Kurum personel�n�n g�r�ş� �ç�n ş�freleme �şlemler� tamamlanmış ve dağıtım yapılmıştır. 

6.     Har�ta Genel Komutanlığı Ortofoto serv�s� �le onl�ne bağlantı sağlanmıştır.

7.     CBS'ye aktarılan ver�ler�n sunumu, anal�z� ve raporlanması amacıyla; ver� s�stem�ne bağlı yen� b�r sunum s�stem� 
oluşturulmuştur. Sunum s�stem�n�n �sm�ne “Yatırım B�lg� S�stem�” ver�lm�ş olup, s�steme, Kurum web s�tes� üzer�nden 
herkes�n ulaşımı mümkün kılınmıştır. 
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8.     2018 yılında, per�yod�k olarak çeş�tl� sunumlar (koord�nasyon ver�ler�, br�fing sunumları) hazırlanmıştır.
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2019 Yılı Hedefler�:

 2019 yılı sonuna kadar, geçm�şe yönel�k yatırım ver�ler�n�n g�r�ş�n�n tamamlanması planlanmaktadır. Bu amaçla, sahadan 
alımı gerçekleşt�r�len tarımsal sulama projeler�n�n s�steme g�r�ş� tamamlanacaktır. İçme suyu, atık su ve köy �ç� yol 
kaplama ver�ler� �le �lg�l� olarak da, 2018 yılında alımı gerçekleşt�r�lmeyen 5 �lçede (Almus, Reşad�ye, Başç�ftl�k, N�ksar, 
Erbaa) saha ver�s� alımı gerçekleşt�r�lecek ve s�steme atılacaktır.

 2018 yılında, güncel ver�ler�n alımı �le �lg�l�, çeş�tl� yazışmalar yapılmasına karşın; s�steme güncel ver� akışı 
sağlanamamıştır. 2019 yılı başında, uygulamaya aktarılan, Yatırım B�lg� S�stem�n�n (YBS), güncel ver� akışına katkı 
sağlaması beklenmekted�r. Bununla b�rl�kte, farklı uygulamalarında hayata geç�r�lmes� planlanmaktadır.

 Yatırım B�lg� S�stem�n�n (YBS) daha etk�n kullanımı açısından, ver� ve anal�z zeng�nl�ğ�ne yönel�k faal�yetler yapılacaktır.

 2019 yılı �çer�s�nde, mevcut yıl �çer�s�ndek� yatırımların tak�b�n� gerçekleşt�rmeye yönel�k, Yatırım İzleme S�stem� (YİS) 
kurulması planlanmaktadır. Kurulacak bu s�stem �le yatırım tak�b�ne yönel�k, yazışmalar ortadan kaldırılacak, doğru ve 
güncel b�lg� tem�n� sağlanab�lecekt�r.

Elektron�k İlet�ş�m ve Altyapı Faal�yetler�:

2018 Yılı Faal�yetler�:

 Merkez ve d�ğer b�nalarda, network güvenl�k s�stem�n�n etk�nl�ğ� artırılmış ve güvenl�k s�stem� güncellenm�şt�r.

2019 Yılı Hedefler�:

 Elektron�k ortamda, güvenl�k açıklarının g�der�lmes�ne yönel�k olarak, d�ğer h�zmet b�nalarının, güvenl�k s�stemler� 
gözden geç�r�lerek, gerekl� güncellemeler yapılacaktır.

 Network h�zmet�n�n daha hızlı ve etk�n yapılmasına yönel�k �y�leşt�rme çalışmaları devam ett�r�lecekt�r

 2019 yılı �çer�s�nde, mevcut yıl �çer�s�ndek� yatırımların tak�b�; e-�ç�şler� yazılımı �çer�s�ndek� “Yatırım Tak�p Modülü” �le 
yapılacaktır. S�stem üzer�nden projeler�n tak�b� ve raporlaması yapılab�lecekt�r.

AR-GE Faal�yetler�:

2018 Yılı Faal�yetler�:

 Kurumun elektr�k g�derler�n� karşılamak amacıyla yapılan, rüzgar türb�nler� çalışmasına devam etmekted�r. Kuruma a�t 
elektr�k tüket�m noktalarında mahsuplaşma, bu zamana kadar yapılan mahsuplaşma düzey� % 18 c�varında olmuştur. 
Fazla elektr�k üret�m�, bel�rlenen fiyat üzer�nden satılmaktadır. Çayören'de yer alan rüzgar enerj�s� santral alanının, �mar 
çalışmaları tamamlanmıştır. İşletme ruhsatı alımı çalışması �se halen devam etmekted�r. Rüzgar tes�sler�n�n ver�ml�l�ğ�n� 
azaltan hususların g�der�lmes�ne yönel�k çalışmalar devam etmekted�r. Semerc� RES tes�s� ENH hattının kamulaştırma 
çalışması devam etmekte olup, kamulaştırma bedeller� bel�rlenm�ş fakat hak sah�b� mal�kler�n razı olmaması sebeb�yle, 
sadece b�r mal�k �ç�n ödeme yapılmıştır. Her �k� türb�n�n kes�n kabul �şlemler� tamamlanmış olup; firma garant�ler� sona 
erm�şt�r. 
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 Tes�sler�n, 2018 yılı, net üret�mler� (tes�ste kullanılan elektr�k ve kayıplar çıktıktan sonra) ve elde ed�len kazançları 
gösteren tablo aşağıda ver�lm�şt�r. Aynı dönemde, tes�sler�n elektr�k �let�m bedel� olarak, ÇEDAŞ'a 119.561,75 TL (KDV 
har�ç) ödenm�şt�r. Söz konusu dönem �ç�n; Kurumumuzun elektr�k üret�m�nden elde ett�ğ� net kazanç, 1.469.352,47 TL 
(KDV Har�ç)'d�r.

 ÇEDAŞ �le toplam 41 tüket�m noktasında (Çayören 30 adet, Semerc� 11 adet) mahsuplaşma yapılmaktadır. 2018 yılında 
mahsuplaşmalar, her �k� tes�s �ç�n de üret�m�n yaklaşık % 17'�nde kalmıştır. 2018 yılında, mahsuplaşmalarda ortalama fiyat 
51 kuruş, satışta �se 35 kuruş olarak gerçekleşm�şt�r. 

 RES tes�sler�n�n kurulumundan �t�baren gerçekleşen, üret�m ve gel�r durumları aşağıda ver�len grafik �le göster�lmekted�r. 
Buna göre her �k� tes�sten toplam, 8.122.892,59 kWh üret�m gerçekleşt�r�lm�ş olup, 2.469.692,95 TL net kar elde 
ed�lm�şt�r. 2018 yılı üret�m� 2017 yılına göre fazladır. Bunun sebeb� 2017 yılının �lk üret�m yılı olması ve �şlet�m�ndek� 
problemlerden dolayıdır.
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2019 Yılı Hedefler�:

 RES tes�sler�n�n, mahsuplaşma kapas�teler� artırılmalıdır. Bu konu kazanç açısından öneml�d�r. Burada en öneml� sorun; 
mahsuplaşma yapılacak Kuruma a�t elektr�k tüket�m noktası bulunması ve de mahsuplaşmaların saatl�k yapılmasına 
karşın, üret�m�n düzenl� b�r yapıda gerçekleşmeme durumudur. 

 Tes�slerde, özell�kle uzaktan �zleme s�stemler� ve otomat�k s�stemler üzer�ne �y�leşt�rmeler devam edecekt�r. 
 Her �k� türb�n �ç�nde 2019 yılı �çer�s�nde, türb�nler�n üret�c� firmaları �le bakım sözleşmeler� �mzalanmıştır. Bakım 

sözleşmeler�, % 95 türb�n çalışma garant�s�n� de �çermekted�r.
 Kurumun, cad tabanlı program (ARCGIS, NETCAD) kullanımına yönel�k personel kapas�tes�n�n artırılması �ç�n eğ�t�m ve 

l�sans alım faal�yetler�ne destek sağlanacaktır.

BÜTÇE VE HARCAMA BİLGİLERİ:

2018 Yılı Bütçe Durumu:

2018 Yılı Yapılan Harcamalar:





HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
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GENEL BİLGİLER

 Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 Hukuk Müşavirliği üst yöneticiye bağlı bir birim olarak görev yapmaktadır. 
 Birimin görev ve sorumluluğu şunlardır: 

İl Özel İdaresi tüm birimleri ve diğer müdürlükler tarafından Hukuk Müşavirliğine iletilen hukuksal konularda görüş 
vermek.

Gerektiğinde Özel İdare ve diğer Müdürlüklerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 
sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda öngörülen sözleşme tasarıları üzerinde inceleme yapmak ve görüş bildirmek.

Birimi ile ilgili dönemler halinde Faaliyet Raporları, Performans raporları ve brifing dosyalarını hazırlamak ve Üst 
Makama sunmak

Özel İdare ve diğer Müdürlüklerin İl Özel İdaresi ile ilgili görev alanına giren her türlü hukuk ve ceza davaları ile icra ve 
haciz işlemlerini ait olduğu yargı organı ve dairelerde ikame ve takip etmek.

 Birime İlişkin Bilgiler

 Fiziksel Yapı

 Bina Durumu

 Hukuk Müşavirliği faaliyetlerini, İl Özel İdaresinin ana hizmet binası olanan 26  Haziran Atatürk Kültür Merkezinde 
bulunan 2 adet büroda faaliyetini devam ettirmektedir. 
 
 Makine ve Ekipman Durumu

 Hukuk Müşavirliği araç ihtiyacını, İl Özel İdaresine ait araçlardan istek yaparak sağlamaktır.  

 Teşkilat Yapısı

 Hukuk Müşavirliği üst yöneticiye bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Bugün itibariyle iki avukat personel 
tarafından çalışmalarını sürdürülmektedir. Birim içerisinde teşkilatlanma ayrımı yapılmamıştır.

 Bİlgi ve Teknolojik Kaynaklar

 Hukuk Müşavirliği bilişim sistemi açısından yeterli düzeyde ekipmana sahiptir. Bu ekipmanlar bilgisayar, çeşitli tipte 
yazıcılar ve tarayıcıdır.  Hukuk Müşavirliği personeli tarafından e-devlet uygulamaları  etkin olarak kullanılmaktadır. 

 İnsan Kaynakları
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Faaliyetlere Ait Bilgiler

 2018 yılında İl Özel İdaresi mahkeme harç ve yargılama giderleri olarak 324.512,81 TL harcama yapılmıştır. 

 2018 yılı içersinde 23 dava ile ilgili bilgiler grafiklerle aşağıda sunulmuştur.



PAYDAŞ KURUMLARA AİT 
FAALİYETLER



İL AFET VE ACİL DURUM
MÜDÜRLÜĞÜ
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İl Afet ve Ac�l Durum Müdürlüğü

Uygulanan Proje - Faal�yet B�lg�ler� ve Ödenek Kullanımı:

Ç�zelge 1. Proje veya Faal�yet B�lg�ler� ve Ödenek Kullanım Durumu Ç�zelges�

Arama Kurtarma H�zmetler�nde Kullanılmak Üzere M�n�büs Alımı
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İl Afet ve Ac�l Durum Müdürlüğü

Pazar İlçes� Bağlarbaşı Köyü Altyapı ve Çevre Düzenleme İş�

Tokat Kales� Afete Maruz Bölge Kaya Islah Projes�





İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ
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İl Emn�yet Müdürlüğü

Uygulanan Proje - Faal�yet B�lg�ler� ve Ödenek Kullanımı:

Faal�yet B�lg�ler� Ç�zelges�
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İl Emn�yet Müdürlüğü
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İl Emn�yet Müdürlüğü
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İl Emn�yet Müdürlüğü

Z�le İlçe Müdürlüğü Yen� H�zmet B�nası İnşaatı

Almus İlçe Emn�yet Am�rl�ğ� h�zmet b�nası bakım onarım
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İl Emn�yet Müdürlüğü

Almus İlçe Emn�yet Am�rl�ğ� h�zmet b�nasına Atatürk Köşes�, 15 Temmuz Şeh�tler Köşes� ve Pol�s Köşes� yapılması.
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Almus İlçe Emn�yet Am�rl�ğ� yen� h�zmet b�nasına PTS ve KGYS taşınması.

Almus İlçe Emn�yet Am�rl�ğ� h�zmet b�nasına PTS kurulum.

Almus İlçe Emn�yet Am�rl�ğ� h�zmet b�nasına PTS kurulum.
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Almus İlçe Emn�yet Am�rl�ğ� Özel Harekat Zırhlı Araçları �ç�n garaj yapılması.

İl Emn�yet Müdürlüğümüz Loj�st�k Şube Müdürlüğü ve Eğ�t�m Şube Müdürlüğü çay ocaklarına tad�lat ve mutfak dolabı 
yapılması. 

İl Emn�yet Müdürlüğümüz GOP Pol�s Merkez� Am�rl�ğ�ne 
malzeme dolapları yapılması.

İl Emn�yet Müdürlüğümüz Güvenl�k Şube Müdürlüğüne 
evrak dolabı yapılması.
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İl Emn�yet Müdürlüğümüz Güvenl�k Şube Müdürlüğüne evrak dolabı yapılması.

İl Emn�yet Müdürlüğümüz KOM Şube Müdürlüğü ve Narkot�k Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü h�zmet b�nasının 
merd�venler�ne tad�lat yapılması

İl Emn�yet Müdürlüğümüz Çev�k Kuvvet Şube Müdürlüğü h�zmetler�nde kullanılması �ç�n tem�n ed�len konteynırların 
bakımının yapılması, altına beton dökülmes� ve üzer�ne dem�r çatı yapılması �ş�.
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İl Emn�yet Müdürlüğümüz Çev�k Kuvvet Şube Müdürlüğü h�zmetler�nde kullanılması �ç�n tem�n ed�len konteynırların 
bakımının yapılması, altına beton dökülmes� ve üzer�ne dem�r çatı yapılması �ş�.

İl Emn�yet Müdürlüğümüz tels�z roleler�n�n çevres�ne tel çek�lmes� 

Turhal İlçe Emn�yet Müdürlüğü yen� h�zmet b�nasına x-ray c�hazı taşınması.
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İl Emn�yet Müdürlüğümüz tuvaletler�ne bakı ve onarım yapılması

İl Emn�yet Müdürlüğümüz Pol�sev� M�safirhanes� �ç kısımlarının bakım ve onarım yapılması

İl Emn�yet Müdürlüğü
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İl Emn�yet Müdürlüğümüz h�zmet b�nalarının çatı ve dış cephe mantolamalarının yapılması.

Tokat N�ksar Karayolu KM:4+580 (N�ksar yolu PTS) noktasında bulunan Kurumumuza a�t Plaka Tanıma S�stem�n�n (PTS) 
yolun yen� yapılan ve kullanıma açılacak olan kısmına taşınması �ş� 

İl Emn�yet Müdürlüğümüz Tokat N�ksar Karayolu üzer�nde bulunan PTS �kmal ve şer�t �lave ed�lmes�.

İl Emn�yet Müdürlüğü
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İl Emn�yet Müdürlüğümüz KGYS odası ve �zleme merkez� enerj� hatları ve elektr�k panosu yen�lenmes�.

Turhal Bölge Trafik İstasyon Am�rl�ğ� Çatı Bakım ve Onarımı yapılması

Turhal İlçe Emn�yet Müdürlüğü yen� h�zmet b�nası pencereler�ne dem�r korkuluk yapılması

İl Emn�yet Müdürlüğü





İL JANDARMA 
KOMUTANLIĞI
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İl Jandarma Komutanlığı
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İl Jandarma Komutanlığı

Yatırım Harcama Tablosu

B�r�m : İl Jandarma Komutanlığı





İL GIDA TARIM VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
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İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Uygulanan Proje - Faal�yet B�lg�ler� ve Ödenek Kullanımı:

Ç�zelge 1. Proje veya Faal�yet B�lg�ler� ve Ödenek Kullanım Durumu Ç�zelges�
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İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

�
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İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
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İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
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İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Küçükbaş Hayvancılığı Gel�şt�rme Projes�
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İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Mandacılığı Gel�şt�rme Projes�

Arıcılığı Gel�şt�rme Projes�
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İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Nohut Yet�şt�r�c�l�ğ�n� Gel�şt�rme Projes�

Meyvec�l�ğ� Araştırma Ve  Gel�şt�rme Projes�



GOP ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
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Proje Adı: Tokat İl� Tarımı İç�n Alternat�f Sektör; Ç�lek F�des� Üret�m�

 PROJE BÜTÇESİ: 25.000 TL

 Proje, Tokat �l�nde fide yet�şt�r�c�l�ğ�ne müsa�t �k� lokasyonda (Merkez ve N�ksar) fide üret�m� potans�yel�n�n 
bel�rlenmes� ve ürün çeş�tl�l�ğ�n� artırılması amacı �le yapılmıştır. Tokat �kl�m şartlarında daha önce denenm�ş ve başarılı 
sonuçlar alınmış olan Yaz D�k�m S�stem� uygulanmıştır. Mayıs ayında toprak �şleme ve d�k�m tavalarının hazırlanmasıyla 
uygulanmaya başlanmıştır. D�k�m yerler�n�n hazırlanması �ç�n araz� önce pullukla sürülmüş, daha sonra dekara 3 ton olacak 
şek�lde ahır gübres� homojen olarak �lave ed�lm�şt�r. Haz�ran ayı başında, hazırlanan d�k�m tavalarına fr�go fideler 0,5 X 0.5 m 
d�k�m aralığı �le d�k�lm�şt�r. Gel�şme dönem� boyunca gerekl� olan kültürel �şlemler (sulama, gübreleme, yabancı ot alma) 
düzenl� b�r şek�lde sürdürülmüştür.

 2018 yılının Eylül ayında bel�rlenen değerler baz alındığında Tokat Merkez lokasyonunda (Sweet Charl�e: 62,88 / 
Camarosa: 74,63) ortalama 68,75 adet fidec�k performansı elde ed�l�rken, N�ksar lokasyonunda (Sweet Charl�e: 12,59 / 
Camarosa: 17,58) ortalama 15,08 adet fidec�k gel�şt�ğ� bel�rlenm�şt�r. Gerçek performans değerler�n�n 2019 yılı Mart ayında 
bel�rlenecek olsa da Tokat Merkez lokasyonunun daha başarılı fide gel�ş�m� olduğu görülmekted�r. İlk yıl b�tk�ler�n d�k�m� ve 
vejetat�f aksam gel�şt�rme yılı olmuştur. F�del�kler�n gerçek performans değerler� 2019 yılı Mart ayında alınab�lecek ver�lerle 
değerlend�r�lecekt�r.

Şek�l 1. F�deler�n d�k�mden �k� ay sonrak� görünümler� Ş ek�l 2. F�deler�n d�k�mden altı ay sonrak� görünümler�

Proje Adı: Salamuralık Tokat Yaprağında Pest�s�t Kalıntı Problem�ne Yönel�k Alternat�f Mücadele Programı

 PROJE BÜTÇESİ: 30.000 TL

 Bu çalışmada bölge üret�c�s�ne asmada yaprak üret�m�ne yönel�k salamuralık yaprakta pest�s�t kalıntı sorununa 
çözüm olacak b�r �laçlama programının gel�şt�r�lmes� amaçlanmıştır. Projede 4 farklı uygulama Kontrol, üret�c�, Güllec� 
Bulamacı + B�yoloj�k Preparatlar ve Güllec� Bulamacı + Bakırlı Preparatlar �laçlama programı uygulanmıştır. Külleme hastalığı 
kontrol uygulamalarında yaprakta 0,71 ve salkımda 2,94 ş�ddet�nde saptanırken, ç�ftç� ve alternat�f uygulamalarında hastalık 
görülmem�ş ve 0 çıkmıştır. M�ld�yö hastalığı �se Kontrolde yapraklarda 1,62, salkımda 3,17 ş�ddet�nde çıkmıştır. 
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 Ç�ftç� uygulamasından da yapraklarda m�ld�yö görülmezken, alternat�f programda 0,49 ş�ddet�nde çıkmıştır. 
Salamura yapraklarda kükürt kalıntısı; Ç�ftç� uygulamalarında 26,7 ppm, alternat�f uygulamada 26,8 ppm; salamura 
yapraklarda bakır kalıntısı üret�c� uygulamalarında 7,5 ppm, alternat�f uygulamada 4,26 ppm çıkmıştır. Üret�c� 
uygulamalarında S�stem�k pest�s�t Azoxys�ytrob�n 1,9 ppm, Tr�floxys�trob�n 12 ppm çıkmış olması, alternat�f uygulamaların 
başarılı b�r şek�lde gerçekleşt�ğ�n� gösterm�şt�r.

Res�m 1. Güllec� bulamacı uygulamasının bağda külleme hastalığı üzer�ne etk�s�.

İlaçsız kontrol Ç�ftç� uygulaması

Proje Adı: Nar�nce Üzüm Çeş�d�n�n Kurutularak Pazar Değer�n�n Ve Tüket�m Süres�n�n Arttırılması

 Proje Bütçes�: 60 000 Tl

 Tokat ülkem�z bağcılığında öneml� b�r yere sah�pt�r ve Nar�nce üzümü �se yörede yet�şen şaraplık- şıralık kal�tes� 
yüksek b�r çeş�tt�r. Nar�nce üzümü yörede şaraplık değerlend�r�lmen�n yanında, sofralık ayrıca şıralık, pekmez- tarhana g�b� 
yöresel gıdalara �şlenme şekl�nde de tüket�leb�lmekted�r. Fakat üzüm tüket�m şek�ller�nden kurutma �le �lg�l� herhang� b�r 
çalışma yapılmamıştır. Projem�zde farklı kurutma tekn�kler� �le Nar�nce üzümünün kurutmalık kal�tes� araştırılmıştır.

 Bu araştırmada, Gaz�osmanpaşa Ün�vers�tes� Z�raat Fakültes� araştırma araz�s�nde yet�şt�r�len Nar�nce üzüm çeş�d� 
kullanılacaktır. Ayrıca karşılaştırma yapmak amacı �le Man�sa İk�nden sultan� çek�rdeks�z üzüm çeş�d� get�r�lerek aynı şartlarda 
ve ortamlarda denemeler yürütülmüştür. Araştırmada 5 farklı kurutma yöntem� kullanılmıştır. Bunlar; doğal ortamda 
(güneşe ser�lerek), serada, vakumlu etüvde, hassas kurutucuda ve etüvde kurutmadır.

 Elde ed�len bulgular ışığında kurutma denemeler�nde üç farklı çeş�t üzüm kullanılmış ve b�rb�rler� arasında 
karşılaştırma yapılmıştır. Yörede yoğun şek�lde yaprak �ç�n yet�şt�r�len çeş�t olan nar�nce çeş�d� meyven�n kurutularak hem 
katma değer�n�n arttırılab�leceğ� hem de yen� b�r uygun muhafaza yöntem� bel�rlenm�şt�r.
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Proje Adı: Bağlarda B�tk� Bes�n Element� Noksanlık Ve Fazlalıklarının Bel�rlenmes�

 Proje Bütçes�: 10 000 Tl

 Tokat �l�nde yet�şt�r�len üzüm çeş�tler� �çer�s�nde Nar�nce üzüm çeş�d� tüm bağların yaklaşık %85'l�k kısmını 
oluşturmaktadır. Çeş�t sofralık ve şıralık özell�ğ�ne �laveten yıllık 50 m�lyon l�ra get�r�ye sah�p salamuralık yaprak tüket�m�nde 
de kullanılmaktadır. Yan� Nar�nce üzüm çeş�d�n�n önem� �l�m�z �ç�n tartışılmaz boyuttadır. Bu çalışma �le; Nar�nce üzüm 
çeş�d�ne a�t yapraklarda b�tk� bes�n elementler�n�n eks�kl�ğ�, yeterl�l�ğ� ve fazlalığı bel�rlenmes�; bel�rt�ler� �çeren b�lg�lend�rme 
amaçlı broşürler hazırlanması amaçlanmıştır.

 Çalışmanın amacına uygun olarak b�tk� bes�n element� noksanlık ve fazlalık bel�rt�ler� görülmeye başladığı an 
fotoğraflamalar yapılmıştır. Yapılan çalışma �le Tokat yöres�nde oldukça fazla üret�m� yapılan Nar�nce üzüm çeş�d�nde bes�n 
element� eks�kl�k ve fazlalıklarının bel�rt�ler� görsel olarak tanımlanmıştır. Üret�c�ler�n yet�şt�r�c�l�k yaptıkları asmalarda bu 
eks�kl�k ve fazlalık bel�rt�ler�n�n tanıyıp soruna çözüm üretmeler� konusunda katkı sağlayacaktır.

Proje Adı: Anayurdu Tokat: Üzümde Çeş�t Gel�şt�rme 

 Proje Bütçes�: 15 000

 Bağcılıkta farklı zamanlarda olgunlaşab�lecek, �ç ve dış p�yasada ekonom�k öneme sah�p, çek�rdekl� ve çek�rdeks�z �le 
renkl� ve beyaz üzüm çeş�tler�n�n gel�şt�r�lmes� yönünde pek çok çalışmalar yapılmaktadır. Bu öneml� çalışmalarda sadece 
Tokat �l�nde bulunan ve Ana ebeveyn olarak kullanılacak çeş�tler�n (Bek�roğlu, Boduroğlu ve Topbaş) yer alması hem �l�m�ze 
hem de ülkem�ze öneml� katkılar sağlayacağı düşünülmüştür.

 Bu çalışma �le “Ana ebeveyn olarak Bek�roğlu, Boduroğlu ve Topbaş” çeş�tler�n�n kullanılması �le yen� üzüm 
çeş�tler�n�n gel�şt�r�lmes� ve mevcut bu çeş�tler�n bazı kusurlarının g�der�lmes� amaçlanmıştır. Çalışmada Ana ebeveyn olarak 
Bek�roğlu, Boduroğlu ve Topbaş çeş�tler�, Baba ebeveyn olarak �se Sultan� Çek�rdeks�z, Hamburg M�sket�, M. Pal�er�, Bronx 
Seedles, Pembe Gemre çeş�tler� kullanılmıştır. Ana ebeveyne a�t omcalar üret�c� bağlarından (Güryıldız, Büyük Yıldız) baba 
ebeveyne a�t çeş�tler�n polenler� Man�sa Bağcılık Araştırma Enst�tüsü'den tem�n ed�lm�şt�r. 

Şek�l 1. Ç�çek 
tozlarının 
çıkarılması

Şek�l 2. 
Emaskulasyon 
�şlemler� 

Şek�l 3. 
Salkımlarda 
keseleme �şlem�

Şek�l 4. Tane 
tutumu sonrası 
salkımlar
(Baba çeş�t; Ç�lek)

Şek�l 5. 
Olgunlaşmış üzüm 
salkımları
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 Çalışmada klas�k melezleme yöntemler� �zlenm�şt�r. 1-30 Eylül tar�hler� arasında olgunlaşmış salkımlar (Şek�l 10) 
TOGÜ Z�raat Fakültes� Bahçe B�tk�ler� Bölümü'nde bulunan Bağcılık Laboratuvarına get�r�lerek fiz�ksel ve k�myasal anal�zler� 
yapılmıştır (Ç�zelge 1). Daha sonra çek�rdekler tanelerden çıkarılmış, su �le �y�ce yıkanmış, kurutulmuş ve 1-15 Ocak tar�hler�ne 
kadar koruma altına alınmıştır (Şek�l 12). On üç adet melezleme komb�nasyonundan 2 781 adet çek�rdek elde 
ed�lm�şt�r.Melezleme çalışmalarının �lk basamağı olan çek�rdekler�n eldes� tamamlanmıştır. 2018 yılında elde ed�len 
çek�rdeklerle Islah çalışmasın üçüncü ve dördüncü aşama çalışmalarına geç�lecekt�r.

Şek�l 5. Olgunlaşmış üzüm salkımlarıŞek�l 4. Tane tutumu sonrası salkımlar (Baba çeş�t; Ç�lek)

Proje Adı: Tokat Yöres�nde Sebze F�deler�nde Görülen Hastalıkların Bel�rlenmes� 

 Proje Bütçes�: 20 000

 Tokat �l�nde sebze üret�m� tamamına yakını hazır fide �le gerçekleşmekted�r. Hazır fidelerde %100'e yakın oranda �l 
dışından özell�kle Antalya ve Mers�n �ller�nden sağlanmaktadır. Bu ürünlerde sorun olan hastalıklardan özell�kle bakter�yel ve 
v�ral kökenl� hastalıkların önlenmes�nde başlangıç materyal� olan fiden�n sağlıklı olması büyük önem taşımaktadır. Bu 
nedenle �l�m�ze gelen fideler�n, özell�kle hastalık bel�rt�s� göstermeyen enfektel� fideler�n tarlaya taşınmadan tesp�t ed�lmes� 
büyük katkı sağlamaktadır.

 Tarafımızca 2013 yılından ber� yürütülen çalışmalarda araz�ye d�k�lmeden önce toplanılan fidelerde değ�ş�k oranlarda 
çeş�tl� hastalık etmenler�ne rastlanılmıştır. Projen�n devamı olarak 2018 yılında yapılan testlemeler sonucu, 115 domates fides� 
TSWV, CMV, PVY, ToMV hastalık etmenler� �le testlenm�ş olup, 20 örnekte TSWV (%17,39), 8 örnekte CMV (%6,95), 5 örnekte 
TSWV+CMV karışık enfeks�yonu (%4,34) tesp�t ed�lm�şt�r. Domates fideler�nde PVY ve ToMV v�ral etmenler�ne 
rastlanılmamıştır. Toplanan 36 b�ber fides�, TSWV, CMV ve PVY etmenler� �le testlemeye tab� tutulmuş olup, sadece 1 örnekte 
CMV (%2,77) etmen� bel�rlenm�şt�r. 38 hıyar fides� ve 8 kavun fides� ZYMV, WMV, CMV etmenler� �le anal�ze tab� tutulmuş 
olup, fidelerde herhang� b�r etmen görülmem�şt�r. 4 patlıcan fides� ToMV, TSWV, CMV ve PVY �le anal�z ed�lm�ş ve herhang� 
b�r etmene rastlanılmamıştır. 169 domates fides�nde bakter�yel etmenler�n�n varlığının bel�rlenmes�ne yönel�k yapılan 
çalışmada �se, SCM ve K�ng B bes� yerler�ne yapılan ek�mlerde Cmm ve Pst etmenler�ne rastlanılmamıştır.

Proje Adı: Tokat Ve Yöres� Ekoloj�k Şartlarına Uygun Yen� Cev�z Genot�pler�n�n Çoğaltılması 

 Proje Bütçes�: 50 000

 Ülkem�zde melezleme ıslah projeler� �lk olarak Gaz�osmanpaşa Ün�vers�tes�nde 1999 yılında başlatılmıştır. Melezleme 
yoluyla, geç yapraklanan ve yan dallarda meyve veren yen� cev�z çeş�tler� elde etmek amacıyla yürütülen 
araştırmalarımızdan yen� Fj b�tk�ler� elde ed�lm�şt�r. Elde ed�len F1'ler�n araz� koşullarındada uzun sürel� tak�p ed�lmes� 
sonucunda 99 F1 çeş�t seç�lm�ş, ve daha sonra bu genot�plerden öncek� çalışmalarımızda tesc�l �şlem� tamamlanan N�ksar 1 ve 
Akça cev�z çeş�tler� m�ll� çeş�t l�stem�ze g�rm�şt�r.

 Tokat ve ün�vers�tem�z adına öneml� olan bu çalışmalarda ayrıca seç�len 99 F1 cev�z çeş�t adaylarının Tokat tarımına 
kazandırılması ve yen� kurulacak bahçelerde bu genot�plere yer ver�lmes� �ç�n bu genot�pler�n aşı �le çoğaltılması fevkalade 
öneml�d�r. Tokat ekoloj�k koşullarına uygun ver�m ve meyve kal�tes� yönüyle yüksek yen� cev�z F1 genot�pler�n�n aşı �le 
çoğaltılarak ç�ftç�lere dağıtılması projem�z�n amacını oluşturmaktadır.



164

GOP Ün�vers�tes� Rektörlüğü

 Aşılanan 5000 çöğürden 500 adet b�r�nc� kal�te ve TSE standartlarına uygun fidan elde ed�lm�şt�r. Elde ed�len 
fidanlar üret�c�lere dağıtılmıştır. Aşılama �şlem�n�n ardından aşı tutmayan çöğürler�n bakımına devam ed�lm�ş ve 2019 yılı �ç�n 
hazırlanmıştır. Aşı tutmayan fidanlar 2019 yılı bahar mevs�m�nde tekrar aynı �şlemlere tab� tutularak aşılanacak ve 
planlandığı üzere üret�c�lere ulaştırılacaktır. 2018 yılı bahar mevs�m�nde yaşanan aşırı sıcaklar aşı randımanını olumsuz 
etk�lem�ş ve aşı tutma oranını düşürmüştür.

 Bu projede aşılanıp ç�ftç�lere dağıtılacak olan dünyada �lk ve benzers�z olan F1 yen� cev�z genot�pler�n�n 
performansları ç�ftç�ler�n bahçeler�nde tak�p ed�lecekt�r. Böylece ç�ftç�lerle araz� şartlarında cev�z yet�şt�r�c�l�ğ� konusunda 
ün�vers�te ç�ftç� �şb�rl�ğ� sürdürüleb�l�r olarak sağlanmış olacaktır.

Proje Adı: Başç�ftl�k Beyazı Patates Çeş�d�nde Temel Tohumluk Üret�m�

 Proje Bütçes�: 25 000

 Bu proje �le Başç�ftl�k Beyazı patates çeş�d�n�n süper el�t tohumluklarının Artova'da tül sera şartlarında çoğaltılarak, 
sert�fikalı tohumluk üret�m�n�n kaynağının oluşturulması ve tohumluk üret�m z�nc�r�n�n devamlılığının sağlanması 
amaçlanmıştır.

 Bu araştırma sonucunda; Tokat Kazova tül sera şartlarında kullanılan süper el�t m�n� yumrular hem organ�k hem de 
organ�k olmayan konvans�yonel yöntemlerle çoğaltılmıştır. Yaklaşık 500 saksıda oluşan çoğaltım ün�tes�n�n yarısı organ�k 
d�ğer yarısı �se �norgan�k tohumluk yumru çoğaltımı şekl�nde yapılmıştır.
Elde ed�len bulgulara göre; Organ�k tohumlukların toplam sayısı: 2400 adet,
İnorgan�k yumruların toplam sayısı: 1800 adet olmuştur.
Bu yumrular 2019 yılının or�j�nal tohumluklarının kaynağını teşk�l edecek olup, yaklaşık 1 da yer �ç�n yeterl� m�ktara ulaşıldığı 
görülmüştür.

 Çalışmanın b�r d�ğer kısmı �se Artova şartlarında yürütülen or�j�nal tohumluk yumru üret�m� çalışmasıdır. Çalışma 
yaklaşık 1 da alanda yürütülmüş olup, Toplam 3200 kg yumru üret�lm�şt�r. Bu yumruların % 65'� tohumluk yumru vasfına 
sah�p ve uygun �r�l�kte olup, bunların toplam ağırlığı 2080 kg/da'dır. Bu m�ktar tohumluk yumru boyutu standart 25 kg'lık 
çuval ambalaj olarak 80 çuval tohumluğa karşılık gelmekted�r.

 Başç�ftl�k Beyazı patates çeş�d�n�n tohumluk üret�m� s�rkülasyonunun devamlılığı �ç�n her yıl doku kültürü yoluyla 
üret�lm�ş �n v�tro fidelerden gelen 500 kadar m�n� yumruyla çalışmalara devam ed�lmekted�r. 2018 yılında denemeye alınan 
500 yumru 4200 adete çıkartılarak, 2019 yılında üret�lecek or�j�nal yumruların kaynağını oluşturmuşlardır. Bu tohumlukların 
�çer�s�nde organ�k ve �norgan�k tohumluk yumru olarak üret�len tohumluklar �le de 2019 yılında organ�k patates denemes� 
yapılması fırsatı yakalanmıştır.

 D�ğer taraftan Sert�fikalı tohumlukların kaynağı olan or�j�nal tohumluk yumru üret�m� de gerçekleşt�r�lm�ş olup, 2018 
yılında yaklaşık 2 ton or�j�nal tohumluk yumru üret�lerek, 2019 yılında sert�fikalı tohumluk üret�m� �ç�n depo ortamına 
alınmıştır. 2019 yılında bu tohumluklar çoğaltıldığında en az 20 ton sert�fikalı tohumluk yumru üret�m� gerçekleşt�r�lm�ş 
olacaktır. Yan� 2017 yılında 500 adet (yaklaşık 2 kg) olan tohumluk m�n� yumrular 2019 yılında 20 tona çıkmış olacaktır.
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Proje Adı: Kazova Ve Erbaa Ovalarında Sebze Tarımında Yanlış Uygulamaların Bel�rlenmes� Ve Düzelt�lmes�ne Yönel�k 
Programların Hazırlanması

 Proje Bütçes�: 20.000

 Bu çalışmada Tokat'ta sebze tanmı �le uğraşan ve üret�m alanı 1 dekar �le 150 dekar arasında değ�şen �şletmelerde 
üret�m sezonu boyunca tak�pler yapılmış, yapılan uygulamalar, karşılaşılan zorluklar, hatalı ve eks�k uygulamalar ve hastalık 
etmenler� �ncelenm�şt�r.

 2018 yılında yürütülen bu proje sonuçları anal�z ed�ld�ğ�nde köklü b�r sebze yet�şt�rme kültürü olmasına rağmen 
Tokat'lı üret�c�ler�n hala güncel tekn�klerden çok uzak oldukları, uzman olmayan k�ş�ler�n üret�c�ler� çok kolay 
yönlend�reb�ld�kler�, �şletmeler�n gerçek b�r �şletme g�b� davranamadıklan, yet�şt�rme tekn�ğ�, hastalık ve zararlı yönet�m� ve 
b�tk� besleme konularında öneml� eks�kl�kler�n�n olduğu görülmüştür. Yörede üret�c�ler�n seracılığa sıcak baktıkları ancak 
bunun �ç�n ya sermayeler�n�n yeters�z olduğunu veya bu �şe sermaye yatırmak �stemed�kler� tesp�t ed�lm�şt�r. Gel�nen noktada 
yöre üret�c�ler�n�n rekabet gücünün zayıfladığı ve gelecek �ç�n tehl�ke s�nyaller� verd�ğ� bel�rlenm�şt�r. Çözüm öner�ler� �ç�n 
mutlaka üret�c�lerle toplantıların yapılması ve uzman k�ş�ler�n konuyu her yönüyle ele alıp değerlend�rmes� gerekmekted�r.

Proje Adı: Yerel Populasyonlardan Selekte Ed�len Domates, B�ber Ve Fasulye Genot�pler�n�n Morfoloj�k 
Karekter�zasyonu Ve Saf Hat Islahı

 Proje Bütçes�: 30.000

 Tokat'ta 2016 yılında başlatılan yerel sebze popülasyonlarının korunması ve ıslahı projes� kapsamında domates, 
b�ber, patlıcan, fasulye, kavun ve karpuz popülasyonları toplanmıştır. Çalışmalar sonunda Tokat'ın yerl� ürünü olarak 
domates, b�ber ve fasulye genot�pler� olduğu anlaşılmıştır. Köylü ve üret�c�lerden toplanan d�ğer popülasyonların aslında 
yerel popülasyon olmadığı, elden alınan veya t�car� çeş�tler�n kend�lenmes� �le elde ed�lm�ş genot�pler olduğu anlaşılmıştır. 
Her �ht�male karşı bu popülasyonlar da denemeye alınmış, ancak ekonom�k değerler� olmadığı �ç�n denemeden çıkarılmıştır.
2018 yılında yürütülen çalışmalar sonunda domates, b�ber ve fasulyede öneml� hatlar elde ed�lm�şt�r. B�berde melezlemelere 
devam ed�lecek ve h�br�t b�ber genot�pler� gel�şt�r�lecekt�r.

 Fasulyede kend�ne tozlaşmalı olduğu �ç�n standart çeş�t adayları oluşturulacaktır.
 Domateste seç�len genot�pler üzer�nde kend�leme çalışmalarına devam ed�lecekt�r.

Proje Adı: Tokat'ta Yaban� İğde Yet�şt�r�c�l�ğ�n�n Gel�şt�r�lmes� 

 Proje Bütçes�: 50 000

 L�teratür kaynaklarıyla da desteklenen yaban� �ğden�n özell�kler� ve dolayısıyla yaban� �ğden�n özell�kle tıbb� açıdan 
önem�n� yeter�nce �fade etmekted�r. Tıbb� özell�kler� bakımından açıdan öneml� olan bu üzümsü meyven�n yaygınlaşması 
önem arz etmekted�r. Çalışmamızda bu özell�kler bağlamında bazı çeş�tler tem�n ed�lm�ş ve bu çeş�tler�n ser� b�r şek�lde 
çoğaltılmasına çalışılmıştır.
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 Sera ortamında çalışmanın materyal�n� �k� d�ş� ve b�r erkek yaban� �ğde çeş�d� oluşturmuştur. Denemede kullanılan 
başlangıç (damızlık) materyal� 1001 F�dan (Yalova) firmasından tem�n ed�lm�şt�r. Damızlık olarak tem�n ed�len fidanlarda sera 
ortamında vejetat�f gel�şme teşv�k ed�lm�ş; tepe daldırması, sıra üzer� hendek daldırma ve çel�kle çoğaltma yöntemler� 
kullanılarak etk�n b�r şek�lde fidan üretme �mkanlarının araştırılmasına devam ed�lmekted�r. Ayrıca adaptasyon amacıyla açık 
alanda dört d�ş� b�r erkek tozlayıcı olmak üzere 3x3 m sıra üzer� ve arası mesafede bahçe tes�s ed�lm�şt�r.

 B�r�nc� yıl k� çalışma sonucunda sera ortamında gel�şt�r�lmeye çalışılan yaban� �ğde çeş�tler�n�n sıcaklık stres�ne 
g�rd�kler� ve yaklaşık %20-30 oranında b�r kurumanın meydana geld�ğ�, buna karşılık adaptasyon çalışması kapsamında 
yet�şt�r�len b�tk�ler oldukça sağlıklı b�r gel�şme gösterd�ğ� gözlemlenm�ş ve sonuçta sera damızlık parsel�n�n de açık alanda 
kurulması ve buradan üret�m materyal�n�n elde ed�lmes�n�n daha uygun olacağı kanaat�ne varılmıştır.

 Çoğaltma çalışmalarının başarıyla sonuçlanması durumunda elde ed�lecek fidanlar yöre yet�şt�r�c�s�ne dağıtılarak 
yet�şt�rmeler� sağlanacaktır. Yet�şt�r�c�ye yet�şt�rme b�lg�ler� uygun zaman ve ortamlarda ver�lecekt�r. Söz konusu bu faal�yet 
sonucunda Tokat tarımına yen� yaban� �ğde çeş�tler� kazandırılmış olacak ve ürün desen� yen� çeş�tlerle zeng�nleşt�r�lm�ş 
olacaktır. D�ğer tarım alanlarına uygun olmayan bazı atıl alanların tarıma kazandırılması sağlanmış olacaktır. Ç�ftç�ye d�ğer 
ürünler� yanında yan b�r gel�r sağlanmış olacaktır.



İL SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
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İl Sağlık Müdürlüğü
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İl Sağlık Müdürlüğü
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Turhal 2 Ek�pl�k 112 Ash� Ve 9 Hek�ml�k Asm H�zmet B�nası Yapım İş�

Başç�ftl�k İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Lojman B�nası Yapım  �ş�

Z�le Evrenköy Sağlık Ev� Yapım İş�

İl Sağlık Müdürlüğü
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N�ksar Serenl� Sağlık Ev� Yapım İş�

Merkez Sarıgüllük (Erenler) 1 Ek�pl�k 112 ASHİ Yapım İş�

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Düzenleme İş�

İl Sağlık Müdürlüğü



172

Çamlıbel Entegre Sağlık Tes�s� Tad�lat ve Onarımı

Pazar İlçe Entegre Hastanes� Geç�c� B�nasına Sundurma Yapım İş�

Z�le Cemalett�n D�nçer ASM Onarım İş�

İl Sağlık Müdürlüğü
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Sağlık Kuruluşlarımıza Elektr�k 
Süpürges� Alımı

UMKE ve Mühend�s Odasına Dolap Yaptırılması

Sağlık Kuruluşlarımıza Yer Yıkama 
Mak�nes� Alımı

Sağlık Kuruluşlarımıza Çamaşır 
Toplama Arabası Alımı

Sağlık Kuruluşlarımıza Barkod Et�ketl�y�c�/Okuyucu ve Toner Alımı

İl Sağlık Müdürlüğü



GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL
MÜDÜRLÜĞÜ
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Artova İlçes� M�n� Sentet�k Futbol Sahası Yapım İş�

Turhal İlçes� Atlet�zm P�st� Yapım İş�

Erbaa İlçe Spor Kompleks� Bakım-onarım Çat Beled�yes� Güreş Antrenman Salonu

NİKSAR SPOR SALONU JENERATÖR ALIMI VE MONTAJI İŞİ

Gençl�k H�zmetler� ve Spor İl Müdürlüğü



İL KÜLTÜR VE TURİZM 
MÜDÜRLÜĞÜ
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Uygulanan Proje - Faal�yet B�lg�ler� ve Ödenek Kullanımı:

Ç�zelge 1. Proje veya Faal�yet B�lg�ler� ve Ödenek Kullanım Durumu Ç�zelges�

İl Kültür ve Tur�zm Müdürlüğü
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Faal�yetlerle İlg�l� Fotoğraflar

Z�le Halk Kütüphanes�

Z�le Halk Kütüphanes�

Tokat Kales�

İl Kültür ve Tur�zm Müdürlüğü
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Sebastapol�s Ant�k Kent�

Kültür Ev� Onarım

Komana Pont�ka Ant�k Kent�

İl Kültür ve Tur�zm Müdürlüğü



İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ
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İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü

Uygulanan Proje - Faal�yet B�lg�ler� ve Ödenek Kullanımı:

Ç�zelge 1. Proje veya Faal�yet B�lg�ler� ve Ödenek Kullanım Durumu Ç�zelges�
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İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü
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İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü
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İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü
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Semerc�köyü 8 Dersl�kl�  İlkokulu Ekdersl�k Yapımı 24 Dersl�kl� Meslek� ve Tekn�k L�se + 2  Atölye Yapımı

24 Dersl�kl� Çok Programlı L�se Yapımı Evrenköy 8 Dersl�kl�  Ortaokul Yapımı

İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü
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Karşıyaka Mah. 16 Dersl�kl� Ortaokul Yapımı ( Alparslan)

Alacabal 4 Dersl�kl�  İlkokul Yapımı

16 Dersl�kl� İmam Hat�p Ortaokulu Yapımı  (Erek Mah.)

16 Dersl�kl� İmam Hat�p L�ses�+200 Öğrenc�l�k Pans�yon 

İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü
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Ün�vers�te Hastanes� Anaokulu Yapımı

32 Dersl�kl� İmam Hat�p L�ses�+200 Öğr.Pans�yon+ Spor 
Salonu Yapımı

200 Öğrenc�l�k Ortaöğret�m Pans�yonu

Olgunlaşma Enst�tüsü Yapımı (Restorasyon)

İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü
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Harun Yüksel İÖO. 16 Dersl�kl� Ek B�na Yapımı

16 Dersl�kl� İlkokul Yapımı (Fevz� Çakmak İlkokulu)

Yeş�lbağ İlkokulu Yapımı (YIKYAP) (24 Dersl�k)

Fevz� Çakmak 24 Dersl�kl� Ortaokulu (YIKYAP)

İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü
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İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü

Çamlıbel Kasabası 12 Dersl�kl� İlkokul Yapımı

24 Dersl�kl� Anadolu L�ses� Yapımı (Bedestenl�oğlu)

Cumhur�yet Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses�ne 1 Atölye 
Yapımı

4 Dersl�kl� Anaokulu Yapımı (Alparslan yanı)
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Hüsey�n Gaz� 16 Dersl�kl� Ortaokulu Yapımı (YIKYAP)

Yavuz Sel�m Nac� G�ray 16 Dersl�k�l� İlkokulu Yapımı (YIKYAP)

Dutluca Ksb.8 Dersl�kl� İlkokul Yapımı

Evl�ya Çeleb� Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses� Uygulama 
Pans�yonu Tad�latı (Osman Paşa Konağı)

İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü





AİLE, ÇALIŞMA 
VE SOSYAL HİZMETLER

İL MÜDÜRLÜĞÜ 
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A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler İl Müdürlüğü

 2018 yılında İl Özel İdare Bütçes�nden 106.714,42 TL h�zmet alımı �ç�n ödenek kullanılmıştır. Bakanlık yatırımlarımız 
aşağıda açıklanmıştır.

Tokat Huzurev� Yen� H�zmet B�nası  

 Bakanlığımız Tarafından 2015-2019 Yılı Yatırım Programına Alınmış Olup, H�zmet B�nası 100 K�ş� Kapas�tel� Olacaktır. 
Yapım İhales� 21.11.2017 Tar�h�nde İl Özel İdares� Tarafından Yapılmış, 02.04.2018 Tar�h�nde Müteahh�t F�rmaya Yer Tesl�m� 
Yapılmıştır. İhale Tutarı 16.941.260,00 Tl’d�r.  İnşaatın %65’� Tamamlanmıştır.

Turhal Çocuk Destek Merkez� B�nası   

 Bakanlığımız tarafından 2015-2019 yılı yatırım programına alınmıştır. Çocuk Destek Merkez� �nşaat �hales� İl Özel 
İdares�nce 29.11.2017 tar�h�nde yapılarak �hale bedel� 4.598.430,00 TL olarak bel�rlenm�şt�r.  Müteahh�t firmaya yer tesl�m� 
05.01.2018 yapılmış ve �nşaat başlamıştır. İnşaatın %95’� tamamlanmıştır.
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Performans Tablosu Sonuçları ve Değerlend�rmes�

Değerlendirme

 İl Özel İdaremizin özellikle köy içi yollarının parke ile kaplanması çalışmalarımız son yıllarda artarak devam 
etmiştir. Stratejik plan hedeerimize yaklaşılmıştır. 2018 yılında iç ve dış kaynaklarla birlikte toplam 9.938.717 TL 
harcama yapılmıştır. Köylerimizin %90'ına bu hizmet götürülmüştür. 2019 yılında köylerimizin parke döşeme işi büyük 
ölçüde tamamlanacaktır.
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Performans Tablosu Sonuçları ve Değerlend�rmes�

Değerlendirme

 Yapı Kontrol Müdürlüğümüzce kırsalda yaşayan halkımızın kaliteli içme suyuna kavuşturulması periyodik tahlil 
ve klorlama hizmetlerinin sağlanması faaliyetlerimiz 2018 yılında yoğun bir şekilde devam etmiştir. Köylerimizdeki 
asbestli boruların tamamı değiştirilmiştir. İçme suyu yetersiz olan köylerimize ilave su kaynakları temin edilmiş, su 
depolarımız ve su kaynaklarını rehabilite edilmesi çalışmaları yapılmıştır. Mevsimsel ve iklimsel sebeplerle oluşan su 
yetersizlikleri sebebi ile sondaj çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca köylerimizde su sayaçlarının olmaması da su 
yetersizliğine sebep olmaktadır. 
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Performans Tablosu Sonuçları ve Değerlend�rmes�

Değerlendirme

 İlimiz kırsalında yaşayan insanımızın şehir hayatındaki imkanlara kavuşturulması bağlanmında köy 
yerleşimlerinin insani ve evsel atıklarının toplanması ve insan, çevre sağlığını tehdit etmemesi için çalışmalarımız 2018 
yılında yoğun bir şekilde devam etmiştir. Köylerimizin %95'inde kanalizasyon sistemi yapılmıştır. Kanalizasyonların 
düzenli çalışması için foseptik ve arıtma sistemlerine geçiş çalışmalarımız da sürmektedir. 2019 yılında 
çalışmalarımızda stratejik plan hedeerimize ulaşılmış olacaktır.
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Performans Tablosu Sonuçları ve Değerlend�rmes�

Değerlendirme

 2018 yılı sonu itibari ile köylerimizin %99'unun köy yerleşik alan tespitleri yapılmıştır. 
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Performans Tablosu Sonuçları ve Değerlend�rmes�

Değerlendirme

 İdaremizce 2018 yılında İl Genel Meclisi ödeneklerimizin bütçe imkanları zorlanarak artırılması neticesinde son 
yıllardaki en fazla yol yapım hizmeti sağlanmıştır. 2018 yılında 1.kat sathi kaplama, 2.kat sathi kaplama, stabilize yol 
yapımlarımız devam etmiştir. Bitümlü sıcak karışım yol yapımları genellikle KÖYDES projesi kapsamında yapılmıştır. 
Ayrıca yıl içerisinde girdi maliyetlerindeki artış nedeni ile yapılan yol miktarı hedeerimizin altında kalmıştır. 
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Performans Tablosu Sonuçları ve Değerlend�rmes�

Değerlendirme

 2018 yılında, yatırım ve çalışma programı doğrultusunda, ödenek imkanları çerçevesinde ilimizin tarım 
alanlarında su verimliliğini, toprak ve bitki yapısını dikkate alan, iyi yönetilebilen sulama tesislerini yapmak, halkımızın 
hizmetine sunmak için yoğun bir çalışma yapılmıştır. Bu bağlamda hedeerimizin %100'ü gerçekleşmiştir. 
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Performans Tablosu Sonuçları ve Değerlend�rmes�

Değerlendirme

 2018 yılında bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak amacıyla GOP Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğünce hazırlanan projelere destek sağlanmıştır. Ödeneklerden bir kısmının artmış olmasına rağmen projelerin 
tamamı gerçekleşmiştir.  
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Performans Tablosu Sonuçları ve Değerlend�rmes�

Değerlendirme

 İl Özel İdaremizce ilimizin tanıtımı yapmak tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin turizme kazandırılmasını temin 
etmek için düzenlenen fuar, organizasyonlara katılım sağlanmış, çeşitli basılı ve görsel medya tanıtım materyalleri 
hazırlanarak dağıtılmıştır. Ayrılan bu kaynakların artırılması gerekmektedir. 
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Performans Tablosu Sonuçları ve Değerlend�rmes�

Değerlendirme

 İdaremizce sağlanan ödeneklerle ilimiz tarihi mirasının ortaya çıkarılması ve korunmasına yönelik uzun yıllara 
sari projelerimiz (Komana, Sebastapolis, Kale vb.) ile koruma, uygulama proje çalışmalarımız devam etmiştir.

 Tokat ilindeki tarihi, kültürel ve doğal mekanları korumak, geliştirmek ve tanıtımını yaparak turizme kazandırmak 
stratejik amacımız doğrultusunda 2019 yılında da çalışmalarımız devam edecektir.
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Performans Tablosu Sonuçları ve Değerlend�rmes�

Değerlendirme

 2018 Yılı içerisinde idaremizce ayrılan ödeneklerle Gümenek mesire alanı proje çalışması yaptırılmış, proje 
teslim alınmıştır. Ödenek temin edildiği taktirde proje uygulama ihalesi yapılacaktır.
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Performans Tablosu Sonuçları ve Değerlend�rmes�

Değerlendirme

 2018 yılı sonu itibari ile stratejik plan hedeerimizin yaklaşık %95'ine ulaşılmış bulunmaktadır. Ancak değişen 
ihtiyaçlar, insanlarımızın yaşam standartlarının yükselmesi idaremizin 2019 yılında hazırlanacak 2020-2025 stratejik 
plan hedeerinin çok farklı hedeer içereceği kaçınılmaz bir gerçektir. 

 2018 yılında personellerimizin eğitim çalışmaları azda olsa yapılmıştır. 
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Performans Tablosu Sonuçları ve Değerlend�rmes�

Değerlendirme

 Kurum, CBS sisteminin kurulumu tamamlanmıştır. 2018 yılı, veri girişinin yoğun olarak yapıldığı bir yıl olmuştur. 
Özellikle geçmişe yönelik verilerin alınmasına önem verilmiştir. Bu konuda da önemli mesafe kat edilmiştir. 2018 yılında 
ayrıca, verilerin sunumuna yönelik faaliyetlerde yapılmıştır. Yatırım Bilgi Sistemi adlı program hazırlanmıştır. Sistem ile 
anlık bilgi paylaşımı yapılabilmektedir. 2019 yılında, bilgi sisteminin geliştirilmesi, geçmişe yönelik veri girişinin 
tamamlanması ve güncel verilerin alıma yönelik sistemin kurulması planlanmaktadır.

 Kurum elektrik tüketiminin karşılanması amacıyla, 2 adet rüzgar enerjisi türbini çalıştırılmaktadır. Her iki türbinin 
kesin kabulleri tamamlanmıştır. Her iki türbinin uzaktan erişimine yönelik, sistemler kurulmuştur. Üretilen elektriğin 
yaklaşık % 17'si ile mahsuplaşma yapılmakta, kalan kısmın ise ücreti alınmaktadır.
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Performans Tablosu Sonuçları ve Değerlend�rmes�

Değerlendirme

 Zile Karakuzu Göletinin Yapımına yönelik olarak, Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı ile projeye hibe desteği sözleşmesi 2017 yılında imzalanmıştır. Projenin uygulanması, 2018 yılında 
tamamlanmıştır.

 2018 yılında, Kurumumuz tarafında yapılan yatırımlarının görünürlüğünü artırmak amacıyla, özellikle büyük 
projelerin tanıtıma ağırlık verilmiştir. Bu konuda, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün, uygulamaya aktarılan tüm 
projelerine tanıtım levhası konmuştur. Yol ve imar altyapısına (içme suyu, kanalizasyon) yönelik projelerde ise, tanıtım 
oranı % 50'lar düzeyinde kalmıştır. Bunun sebebi ise, söz konusu projelerin küçük çaplı, çok fazla sayıda, olmasından 
kaynaklanmaktadır. 
. 



KURUMSAL KABİLİYET 
VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Üstünlükler

Zayıflıklar

Değerlend�rme
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Performans Tablosu Sonuçları ve Değerlend�rmes�

Kurumsal kabiliyet ve kapasite, 2015-2019 Yılı Stratejik Plan'da belirlenen duruma göre değerlendirilmiştir. 

Buna göre; 

Üstünlükler

 İl Özel İdaresinde hizmet veren tüm personellerimizin hizmet verdikleri alanlarda hizmetin kalitesi 
   için olumlu yaklaşım ve çabaları
 Gerek üst yönetici, gerekse ilgili diğer yöneticilere kolay erişilebilirlik
 Kurumda görev yapan teknik ve idari personelin konularında uzman ve deneyim sahibi olmaları.
 Verilen hizmet kalitesinin hizmet alanlar üzerindeki olumlu geri dönüş bilgileri
 Kurumumuzun il genelinde sağlamış olduğu güven ve istikrar
 Kurumumuzun sorunların çözümünde sağlamış olduğu başarı
 Diğer kamu kurum kuruluşları ve tüzel kişiliklerle ilişkilerinin olumlu ve işbirlikçi bir yaklaşım   
   içerisinde olması.
 Ülkenin ulaştığı teknolojik gelişmelere kurumsal olarak uyum sağlanması. 

Zayıflıklar 

 Kurum faaliyetlerin genelde kırsalda olması nedeniyle yeterince görsel olarak tanıtılamaması   
    sadece kullanıcılar tarafından biliniyor olması.
 Kurumumuzun hizmet binalarının fiziksel olarak yetersizliği ve hizmet binasının tek merkezde 
    bulunmaması.
 Yatırım faaliyetlerinde uzun vadede proje hizmetlerinin kurumsal olarak yapılamayışı .
 Yatırım programına alınan işlerin fazla olması, ayrılan ödeneklerin yetersiz kalması. 
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Performans Tablosu Sonuçları ve Değerlend�rmes�

Değerlendirme

2018 yılı faaliyet raporumuzda belirtildiği üzere gerek stratejik planımızdaki gerek performans programında tespit edilen 
hedeflere büyük ölçüde ulaşılmış bulunmaktadır. Ayrıca ilimiz kırsalında yaşayan halkımızın program dışında ortaya çıkan 
ihtiyaçlarının karşılanması, sorunların çözümü için çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. 

Tokat İl Özel İdaresi olarak 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda tanımlanılmış görevlerimizin yanı sıra Sayın Valimizin, İl 
Genel Meclisimizin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, yöre insanımızın talepleri doğrultusunda ilimizin ekonomik, sosyal 
ve kültürel gelişimi için faaliyetlerimizde devam etmektedir. 

Çağın gerektirdiği imkanlara kavuşmuş, bulunduğu ortamda mutlu, huzurlu ve geleceğe ümitle bakan insanların yaşadığı 
bir Tokat hedefimize ulaşmak için çaba ve gayretimiz sürecektir.

Bu hedeflere ulaşmak için karşılaşılan en büyük sorun ekonomik kaynaklarımızın azlığı olmaktadır. Kırsalda hizmet 
bekleyen, yatırım bekleyen insanımızın sorunlarının en kısa sürede çözülebilmesi için kaynaklarımızın artırılması 
gerekmektedir. Bununla birlikte yatırım programına dahil edilecek işlerin fayda maliyet analizlerinin yapılması kaynak 
tasarrufunda etkili olacaktır.

 

 

 



ÖNERİ VE TEDBİRLER
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Temel Pol�t�kalar ve Öncel�kler

Günüb�rl�k sorunların çözümü �dare tarafından yer�ne get�r�lmekted�r. Bununla b�rl�kte planlanan yatırımlarımızın; 
projelend�r�lm�ş, kaynağı ayrılmış, sorunları gelecek yıllarda da çözümleyecek büyüklükte olmasına özen göster�lmel�d�r. 

Problem ve sorunların çözümü �ç�n günlük yaklaşımlarla b�rl�kte gen�ş çaplı planlanmış yatırımlarda kal�tel�, üret�me 
yönel�k, ekonom�k kalkınmayı sağlayacak projeler hazırlanmalıdır.

Yol, �çme suyu, kanal�zasyon ve d�ğer alt yapı sorunlarının çözümü �ç�n geleneksel çalışma yöntemler� yer�ne geleceğ� de 
planlayan modern çözümler uygulanmalıdır.

Gençlere ve kadına yönel�k kültür ve tur�zm projeler� hazırlanmalıdır.

Engell� ve muhtaç a�lelere poz�t�f ayrımcılık sağlanarak �daren�n sunmuş olduğu h�zmetlerden öncel�kle ve karşılıksız 
faydalanmalıdır.

Kırsalda yaşayan kadın ve genç ç�ftç�lere dönük tarımsal destekleme projeler� yapılmaktadır. Ancak daha fazla kaynak 
ayrılmalıdır.

Kurum �ç kontrol standartları kapsamında performans ve r�sk değerlend�rmeler� yapılarak r�sk kontrol ortamları 
oluşturulmalıdır.

Kurumda oluşturulan CBS s�stem� tüm b�r�mlerce ver� g�r�şler� sağlanarak kurumun bütünüyle entegre ed�lm�ş ver� tabanı 
güçlü b�r hale get�r�lmel�d�r

Kaynak �srafının önlenmes� �ç�n kurumun �srafa açık alanlarının tesp�t ed�lerek tasarruf ed�leb�lecek kaynakların 
bel�rlenmes� amacıyla standartların oluşturulması gerekmekted�r.

Stratej�k planla bel�rlenen hedeflere ulaşmak tüm vatandaşlarımıza etk�n, ekonom�k, ver�ml� ve ad�l h�zmet ulaştırab�lmek 
�ç�n kaynak �srafına meydan vermeyen planlanmış hedeflerden sapmayan bütçe uygulamaları sağlanmalıdır. 
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Temel Pol�t�kalar ve Öncel�kler

ÜST YÖNETİCİ BEYANI

Üst Yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda, iyi mali 
yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliğine ilişkin yeterli 
güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetim raporları ile 
Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan 
ederim.

                            Dr. Ozan BALCI
                                       Vali
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Temel Pol�t�kalar ve Öncel�kler

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkimiz dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederiz.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, 
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanımız çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali 
kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin, yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 
birimlerimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririz. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğumuz bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetim raporları ile 
Sayıştay raporları gibi bilgimiz dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgimiz olmadığını beyan 
ederiz.

                                
Recep GÖKÇE - Genel Sekreter  
Kaya ATEŞ – Genel Sekreter Yardımcısı
Saffet GÜNGÖR – Genel Sekreter Yardımcısı
A. Haydar SARIKAYA – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
Haluk POLATLIGİL – Yazı İşleri Müdürü
Gülten DEMİRCİ – Encümen Müdürü V.
Fikret ATILIR – Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
M. Bülent ERTAN – Destek Hizmetleri Müdürü V.
Mustafa ÇOŞKUN – Tarımsal Hizmetler Müdürü V.
Ömer BEYOĞLU – Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü V.
İbrahim AFYONCU – Yapı Kontrol Müdürü
Necdet COŞ – Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Müdür V.
Murat EKER – Bilgi İşlem Müdürü V.
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Temel Pol�t�kalar ve Öncel�kler

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu 
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, 
izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan 
ederim.

 
İdaremizin 2018 yılı Faaliyet Raporunun “III/A-Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru 

olduğunu teyit ederim.

                                                                                          Gürsel YILDIZ
                                                                                          Mali Hizmetler Müdürü
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