


“Kendimiz için değil bağlı olduğunuz ulus için 
el birliği ile çalışınız çalışmaların en yükseği budur.”



2



Recep Tayy�p ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



4



İl Özel İdareler� yerel yönet�m h�zmetler�nde etk�nl�ğ� ver�ml�l�ğ� ve şeffaflığı esas alan halkın doğrudan 

katıldığı demokrat�k değerler�n daha yaygın b�r şek�lde gel�şme ortamı bulduğu, h�zmet üretmek amacıyla 

kurulmuş olan mahall� �dare b�r�m�d�r. 

İl�m�zde yürüttüğümüz Eğ�t�m, Tarım, Hayvancılık, Altyapı, Kültür Tur�zm, Spor v.b. projeler�m�zle 

yörem�zde yaşayan �nsanımızın, gençler�n�z�n, kadınlarımızın ve çocuklarımızın �nsan� ve sosyal �ht�yaçlarının 

karşılanması �le b�rl�kte ekonom�k refah sev�yes�ne ve gel�ş�m�ne katkı ver�lm�şt�r.

2020 Yılında başlayan ve 2021 yılında da etk�ler�n� artıran ve halen devam eden küresel pandem�n�n yol 

açtığı tüm olumsuzluklara rağmen yöre �nsanımızın �ht�yaçlarının karşılanması �ç�n hazırlanan 2021 yılı yatırım, 

çalışma ve performans programında planlanan �şler ayrılan ödenekler oranında tamamlanmış bununla b�rl�kte 

muhtaç, yoksul ve k�mses�zler�n dertler�ne derman olunmuş, engell�, dezavantajlı gruplar �le çevresel projelere 

destek sağlanmıştır.

5018 Sayılı kanunun mal� saydamlık hesap ver�leb�l�rl�k �lkeler� doğrultusunda hazırlanan 2021 yılı Tokat İl 

Özel İdares� Faal�yet Raporunun İl Genel Mecl�s�m�ze sunarken, faal�yetler�n gerçekleşmes�nde emeğ� geçen İl 

Genel Mecl�s Başkan ve Üyeler�ne, İl Özel İdares� Genel Sekreter� ve tüm çalışanlarına teşekkürler�m� sunar 

başarılı çalışmalarının devamını d�ler�m.

Sunuş

Dr. Ozan BALCI
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AMAÇ VE

HEDEFLER

BİLGİ VE

DEĞERLENDİRMELER

KURUMSAL KABİLİYET 

VE KAPATİSENİN

DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖNERİ VE

TEDBİRLER 

GENEL

BİLGİLER



Ekonom�k, sosyal, kültürel ve çevresel gel�şme ve 
kalkınma �ç�n, gerekl� yatırım ve h�zmet �ht�yacını 
katılımcılık �lkes�ne uygun şek�lde bel�rleyerek 
planlamak ve bu h�zmetler� tokat halkının 
h�zmet�ne sunmaktır.

 Adil, şeffaf, hızlı ve etkin, kaynak israfına

müsaade etmeyen, hizmet ve yatırımlarda

vatandaş memnuniyetini esas alan temel

ilkeler ile modern bir kurumsal yapı ve

yönetim anlayışı içerisinde;

 Çağdaş beklentilere yakışır

bir kalite ve hizmetin tüm topluma

sunulduğu; bulunduğu ortamda mutlu,

huzurlu ve geleceğe ümitle bakan

insanlara sahip bir TOKAT.
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Yetk� Görev ve Sorumluluklar
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Yetk� Görev ve Sorumluluklar
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İdareye İl�şk�n B�lg�ler

Tokat İl Özel İdarem�z, merkez ve �lçelerde h�zmet b�naları, sosyal ve eğ�t�m tes�sler� olmak üzere 
çeş�tl� gayr�menkullere sah�p bulunmaktadır. Sah�p bulunduğu h�zmet b�nalarına a�t b�lg�ler aşağıda 
ver�lm�şt�r.

Tokat İl Özel İdares�, h�zmet b�nası olarak Merkez, Turhal, Z�le, N�ksar, Reşad�ye, Erbaa, Almus ve 
Artova �lçeler�nde kend� sah�b� bulunduğu h�zmet b�nalarında görev�n� yürütmekted�r. Merkez �lçede, İl 
Özel İdares� Genel Sekreterl�ğ� h�zmet b�nası olarak; sah�b� bulunduğu 26 Haz�ran Atatürk Kültür Sarayı 
�le mülga Köy H�zmetler�n�n bulunduğu 2 b�nalarda h�zmet vermekted�r. Bu arsalar; eğ�t�m, sağlık 
b�naları, çeş�tl� kamu h�zmetler� b�naları ve rekreasyon alanları olarak kullanılmaktadır.

İl Özel İdares� sah�p olduğu b�na ve mal varlığını kamu yararı doğrultusunda kullanma 
amacındadır. Bu amaca yönel�k olarak; sah�p olunan gayr�menkul varlığı gerek �dar� h�zmetler �ç�n 
gerek k�ralama yoluyla yatırım ve gel�r amaçlı ve gerekse satış yoluyla değerlend�rmekted�r.

B�na Durumu
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İdareye İl�şk�n B�lg�ler

Mak�ne Ek�pman Durumu 

Kurumun h�zmet�n� gerçekleşt�rmes�nde en öneml� kaynağını �ş mak�neler� �le ulaşım araçları 
oluşturmaktadır. Kurumun 69 adet araz� taşıtı (Kamyon), çeş�tl� t�pte 128 adet h�zmet aracı ve 83 adet �ş 
mak�nes� ve ek�pman taşınır kayıtlarımızda bulunmaktadır

CİNSİ  ADEDİ CİNSİ  ADEDİ

Otomob�l 31 Las.  Tek. Ekskavatör 1 

SUV Otomob�l 2 Kanal Kazıcı Kep çe 20 

Panelvan 8 Kompresör 1 

P�kap 4x2 2 Paletl� Del�c� (ROK) 1 

P�kap 4x4 14 Konkasör 1 

M�n�büs 11 Mıcır Ser�c� 4 

M�d�büs 3 Asfalt Yapım D�str�bütörü 1 

Damperl� Kamyon 42 Asfalt Ba kım D�str�bütörü 1 

Kamyonet 1 Traktör 2 

Çöp Kamyonu 11 Asfalt Bürülörü 1 

V�danjör 3 Kar savurma Mak�nası 1 

İtfa�ye 1 Sem� Treyler Salı 4 

Kasalı Kamyon 1 Kasalı sal 3 

Çek�c� 4 Römork 11 

Küçük Sal 2 Kamptreyler 27 

Roley Tank 1 Last�k Tekerlekl� S�l�nd�r 2 

Greyder 19 V�brasyonlu S�l�nd�r 6 

Dozer 2 Bakım s�l�nd�r� 9 

Paletl� Yükley�c� 1 Seyyar kaynak Mak�nası 1 

Last�k Tekerlekl� Yükley�c� 7 Jeneratör 1 

Kum Treyler 1 Seyyar Akaryakıt tankı 1 

Forkl�ft 3 Asfalt alev. Jen eratör ü 1 

Paletl� Ekskavatör 9 Ek�pman Taşıyan Kamyon 

(Ünümog)

1 

GENEL TOPLAM 280 
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     Tokat İl Özel İdares�, 14 adet b�r�m müdürlüğü �le h�zmetler�ne devam etmekted�r.  2021 yılı Aralık ayı 

�t�bar�yle mevcut teşk�lat yapısı tablo olarak sunulmuştur. 

B�r�mler�m�z İl Genel Mecl�s� kararlarıyla Tokat İl�n�n coğrafi, sosyal ve ekonom�k yapısı d�kkate alınarak, 

h�zmetler�n etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde yürütüleb�lmes� amacına yönel�k olarak bel�rlenm�şt�r. 

Yasal mevzuatta yapılan değ�ş�kl�kler, h�zmet anlayışında oluşan yen�l�kler, h�zmet sunulan yöre halkının 

�ht�yaçlarındak� güncel değ�ş�mler zaman �çer�s�nde teşk�lat yapımızda farklı görevlend�rmeler�n yapılmasını 

zorunlu hale get�rmekted�r. İl Özel İdares� mevcut �dar� kurumları �le bu görevlend�rmeler� ve değ�ş�kl�kler� 

gerekt�ğ�nde yapmaktadır.

Teşk�lat Yapısı
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İL GENEL MECLİSİ

GENEL SEKRETER
YARDIMCISI

İNSAN KAYNAKLARI VE
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

11 İLÇE ÖZEL İDARE
MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

ENCÜMEN
MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR BE SOSYAL
İŞLERMÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ

VALİ

GENEL SEKRETER
YARDIMCISI

TARIMSALHİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

YOL VE ULAŞIM
HİZMETLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE KENTSEL
İYİLEŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE
KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL SEKRETERLİK

İL ENCÜMENİ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Teşk�lat Şeması
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İl Genel Mecl�s Üyeler�

Av. Erol DUYUM Ahmet KAPISIZ

Cemil BIYIK Coşkun ÇATAK

Ali ARSLAN

Emre ERDOĞAN Fahri YILDIRIM Faruk YORGUN

MHP

İsmet DİRİCAN 

MHP

Kamil YILDIRIM Kenan CAN

Ömer ELİBOL

Mehmet YILDIRIM

Rahmi ERBUĞA

MHP

Salih YILDIRIM Şahin GÜNSEREN

M.Kaya ÇAKIRTAŞ

Sadullah KARATAŞ

Ahmet YILMAZ

MHP

Ali ALTUN
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Fikri İYİMAYA Hakan SAN

Ali ERDEM

MHP

Atalay KARAHAN

MHP

Camal OCAKBahattin ÇİNPOLAT Burhan ŞEN

MHP

H. Güngör ZIĞARLIHayri UÇAR

Memet ERDAŞ Mustafa BAYKAN

MHP

Mustafa KEPÇELİ Mustafa ÖZMEN

MHP

Veli GÖKYILDIZ

MHP

Yaşar SOYLU Yusuf AVŞARYılmaz ÖZER 

Mesut ER

Ünal UMAY

MHP

İsmail YILMAZ

MHP

İl Genel Mecl�s Üyeler�
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 B�l�ş�m S�stemler�

 Tokat İl Özel İdares�; faal�yetler�n�n etk�nl�ğ�n� artırılab�lmes� amacıyla, faal�yetler�n�n her safhasında 

modern �let�ş�m ve b�lg� araçlarının kullanımına önem vermekted�r. Kurumun b�l�ş�m yapısı genel hatlarıyla şu 

şek�lde açıklanab�l�r:

 Kurum CBS s�stem�, b�l�ş�m s�stem�n temel�n� oluşturmaktadır. CBS uygulaması, tam anlamıyla akt�f hale 

get�r�lm�ş ve dört adet sunum programıyla, kullanıcıların h�zmet�ne sunulmuştur. 2021 yılı sonu �t�bar�yle, Çevre 

Şeh�rc�l�k Bakanlığı CBS Genel Müdürlüğünün yayınladığı yen� ver� tabanına göre ver� tabanı �çer�ğ�nde gerekl� 

değ�ş�mler sağlanmıştır. Bununla b�rl�kte, ver� tabanının yer aldığı server �şlet�m s�stem�nde ve ver� tabanının 

kend�s�nde değ�ş�mler sağlanmıştır. 2022 yılında, Çevre Şeh�rc�l�k Bakanlığı Yerel Yönet�mler Genel 

Müdürlüğünün �stem�ş olduğu entegrasyonun sağlanması olacaktır. Söz konusu Bakanlık konu �le �lg�l� yazılım 

bağlantısı �stemekted�r. Bu konu �le �lg�l� gerekenler�n yapılması planlanmaktadır. 2022 yılında, eks�k olan 

ver�ler�n tamamlanması �ç�n çalışmalar sürdürülecekt�r. Güncel ver� alımı konusunda, �sten�len sev�ye 

sağlanamamıştır. Bu konu �le �lg�l� çalışmalar devam ed�lecekt�r. 

 Kurumun b�lg� yönet�m� açısından son yıllardak� en öneml� faal�yet�, projeler�n, güncel tak�b�ne yönel�k 

çalışmalardır. CBS s�stem� �le ortak olarak yürütülen bu çalışma �le Kurumdak� �lg�l�ler arasında onl�ne excel 

dosya bağlantıları sağlanmış ve b�lg� alınmasına başlanmıştır. Excel üzer�ndek� s�stem �k� yıl sürdürülmüş olup, 

2021 yılında, konu �le �lg�l� kapalı program yazılımı yaptırılmıştır. 2021 yılı ver�ler�n�n g�r�ş� bu programa 

yapılmaktadır. Ayrıca, programa geçm�ş yıllar proje b�lg�ler�n�n g�r�ş� yapılmıştır. Bu zamana kadar yaklaşık, son 7 

yılın proje b�lg�ler�n�n g�r�ş� sağlanmıştır. Bu ver� g�r�ş�n�n, son 10 yılı kapsayacak şek�lde büyütülmes�ne 

çalışılacaktır. 

Kurum yazışmaları, e-devlet projes� kapsamında elektron�k ortamda sağlanmaktadır. Tüm kurumların bu 

s�stemde yer alması �le b�rl�kte, yazışmaların tamamıyla elektron�k ortamda yapılab�lmes� mümkün olacaktır 

bununla b�rl�kte kurum arş�vleme s�stem�n�n güncellenmes� ve belge ve kayıtların elektron�k ortamda 

saklanması gerekmekted�r. 2022 yılı �çer�s�nde bu faal�yetlerle �lg�l� çalışmalar devam edecekt�r.

 B�l�ş�m sektörünün Kuruma sağlayacağı en öneml� katkılarından b�r�s�de, Kurum araç ve �ş mak�neler�n�n 

yönet�m�d�r. 2019 yılında, Kuruma a�t araç ve �ş mak�nalarının tak�b�ne yönel�k s�stem kurulmuştur. 2022 yılında 

da s�stem�n kullanımına devam ed�lecekt�r.

B�l�ş�m S�stem�
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İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m Müdürlüğü

İnsan Kaynakları

Tokat İl Özel �dares�nde 2021 yılı sonu �t�bar�yle;

       
İdarem�z�n 256 olan norm kadrosundan İl Genel Mecl�s�nce �hdas ed�lm�ş olan 190 kadroda 657 Sayılı 

Devlet Memurları Kanununa tab� 112 adet genel �dar� h�zmetler, tekn�k h�zmetler ve yardımcı h�zmetler 

kadrolarında �st�hdam ed�lmekte, 1 adet şahsa bağlı kadroda ve 27 adet tekn�k kadrolarda �se 5393 Sayılı 

Kanunun 49 uncu maddes� gereğ� Tam Zamanlı Sözleşmel� personel, 128 olan sürekl� �şç� kadrolarında 4857 

sayılı İş Kanununa tab� 93 personel �st�hdam ed�lmekted�r.

Personel Statü Cetvel� (Dolu-Boş)
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İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m Müdürlüğü

Personel Statü Dağılımı
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İl Özel İdare Müdürlükler�

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Murat EKER

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ

Engin KUTLU

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

M. Bülent ERTAN

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ

Fikret ATILIR

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT 
MÜDÜRLÜĞÜ

Necdet COŞ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Gürsel YILDIZ

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Gülşah GÜR

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Mustafa COŞKUN

YOL VE ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL 
MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

Ömer BEYOĞLU

Mehmet COŞKUN  

Engin ÇAKMAK     

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Haluk POLATLIGİL

ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Gülten DEMİRCİ 

Bülent DEMİREL      
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ARTOVA İLÇE ÖZEL İDARESİ

Davut KILIÇ

ALMUS İLÇE ÖZEL İDARESİ

Ebubekir SÖZKESEN 

ERBAA İLÇE ÖZEL İDARESİ

Necmi ÇINAR

BAŞÇİFTLİK İLÇE ÖZEL İDARESİ

Selvet ŞEN

PAZAR İLÇE ÖZEL İDARESİ

Nurettin TATLI

NİKSAR İLÇE ÖZEL İDARESİ

Recep ARSLAN

SULUSARAY İLÇE ÖZEL İDARESİ

Sadık ÇELİK

REŞADİYE İLÇE ÖZEL İDARESİ

ALİ OĞUZ

YEŞİLYURT İLÇE ÖZEL İDARESİ

İbrahim ATINDI

TURHAL İLÇE ÖZEL İDARESİ

Erkan ŞAHİN

ZİLE İLÇE ÖZEL İDARESİ

Gazi KÜRK

İlçe Özel İdare Müdürlükler�
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Yönet�m ve İç Kontrol S�stem�

İdarem�z İç Kontrol Eylem Planı Kamu İç Kontrol Standartları Tebl�ğ�ne uygun olarak 

hazırlanmış ve değ�şen �ht�yaçlar �le bel�rlenen yen� amaç ve hedefler doğrultusunda ve İç Kontrol 

İzleme ve Yönlend�rme Kurulunca yapılan değerlend�rmeler ışığında �ç kontrol eylem planı rev�ze 

ed�lerek uygulamaya konulmuştur. İdarem�z İç Kontrol Eylem Planında bel�rlenen amaç ve hedefler 

doğrultusunda;

Değ�şen koşullar ve �ht�yaçlar doğrultusunda �dare b�r�mler� �le alt b�r�mler�n�n görev 

tanımlarında gereken güncellemeler yapılmıştır.

İdarem�z b�r�m müdürlükler�n�n görev tanımları ve faal�yetler� doğrultusunda süreç anal�zler� 

kapsamında �ş akış şemaları hazırlanmıştır. 

Değ�şen görev tanımları doğrultusunda tüm personel�n yaptığı görevlere �l�şk�n görev tanım 

formları personele yazılı olarak tebl�ğ ed�lm�şt�r.

Görevler ayrılığı �lkes�ne uygun olarak hata, eks�kl�k, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk r�skler�n� 

azaltmak �ç�n faal�yetler �le mal� karar ve �şlemler�n onaylanması, uygulanması, kayded�lmes� ve 

kontrol ed�lmes� görevler� farklı personellere ver�lmekted�r.

Yetk� dev�rler�, devred�len yetk�n�n önem� d�kkate alınarak sınırları bel�rl� ve yazılı olarak 

yapılmaktadır.

Personel�n �şe alınması, görevde yükselmes�, yeterl�l�k ve performans değerlend�rmes� �le 

d�s�pl�n hükümler� �ç�şler� bakanlığı görevde yükselme yönetmel�ğ�, �ş kanunu hükümler� ve personel 

mevzuatı hükümler� gereğ� yer�ne get�r�lmekted�r.

Cov�d-19 salgını neden�yle b�r�mler�n ve personel�n �ht�yaç ve talepler� doğrultusunda ve 

güncel mevzuat değ�ş�kl�ler� �le �lg�l� konularda personele gerekl� fiz�ksel eğ�t�m yeterl� düzeyde 

ver�lememekle b�rl�kte personel�n uzaktan h�zmet �ç� eğ�t�m programlarına katılımı sağlanmıştır.

İdarem�z stratej�k planı Stratej�k Planlamaya İl�şk�n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmel�k �le 

Kamu İdareler� �ç�n Stratej�k Planlama Kılavuzu doğrultusunda hazırlanmıştır. Stratej�k planın amaç ve 

hedefler�n�n bel�rlenmes� ve tüm �dare faal�yetler�n� kapsayab�lmes� �ç�n �dare b�r�mler�, dış kurumlar,  �ç 

ve dış paydaşlar �le anketler yapılmış, b�lg�lend�rme ve çalışma toplantıları düzenlenm�ş ve sunumlar 

yapılarak stratej�k plan kurum personel�nce hazırlanmıştır. 
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İdarem�z bütçes� �darem�z stratej�k planı, performans programı �le amaç,  hedef ve faal�yetler 

doğrultusunda hazırlanmakta, kurumumuz bütçes� performans programında yer alan hedef ve 

faal�yetler �le �l�şk�lend�r�lmekted�r.

İdare b�r�mler� tarafından r�sk anal�z� ve r�sk değerlend�rme çalışmaları devam etmekle b�rl�kte, 

kurumumuz tüm b�r�mler�n�n karşılaşacağı tehl�keler ve bunlar karşısında alınması gereken önlemler� 

�çeren r�sk değerlend�rme raporu hazırlanmıştır. 

İdarem�z harcama b�r�mler� ve mal� h�zmetler müdürlüğünde ön mal� kontrol faal�yet�n�n etk�n 

b�r şek�lde yürütüleb�lmes�, hata ve eks�kl�kler�n en aza �nd�r�leb�lmes� �ç�n ön mal� kontrol formları 

hazırlanmış, hazırlanan formlar değ�şen mevzuat doğrultusunda güncellenerek harcama b�r�mler� 

b�lg�lend�r�lm�ş ve kontrol formları üzer�nden gerek harcama b�r�mler�nde mal� �şlemler�n süreç 

kontrolünün yapılması, gerekse mal� h�zmetler müdürlüğünde etk�n b�r ön mal� kontrol yapılması 

amaçlanmıştır. Ayrıca �darem�z mal� h�zmetler müdürlüğü bünyes�nde ön mal� kontrol b�r�m� aracılığı �le 

tüm ödeme evrakları ödeme önces� ön mal� kontrole tab� tutulmaktadır. 

 İdaren�n hedefler�n�n gerçekleşmes�n� engelleyecek r�skler�n tanımlanması, anal�z ed�lmes� ve 

gerekl� önlemler�n bel�rlenmes�ne yönel�k r�sk değerlend�rmes� çalışmaları devam etmekte, amaç ve 

hedefler�n gerçekleşmes�n� engelleyeb�lecek �ç ve dış r�skler tanımlanarak değerlend�rmeye yönel�k 

anal�zler yapılıp raporlar düzenlenmekted�r

Yönet�m ve İç Kontrol S�stem�
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Yönet�m Şeması
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Tokat İl Özel İdares� 2020-2024 Yılları Stratej�k Planı �le 8 adet stratej�k alan ve bu alanlara bağlı 
olarak 8 adet stratej�k amaç bel�rlem�şt�r. Bu amaçları gerçekleşt�rmek �ç�n �se toplam 29 adet adet 
stratej�k hedef bel�rlenm�şt�r.

2020-2024 Yılı Tokat İl Özel İdares� Stratej�k Planına göre bel�rlenen stratej�k alan, amaç ve 
hedefler aşağıda ver�lm�şt�r.

İdaren�n Amaç ve Hede�ler�

25
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İdaren�n Amaç ve Hede�ler�
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İdaren�n Amaç ve Hede�ler�
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Öncel�kler�m�z, 11. Kalkınma Planı (2020-2024) Eksen� ve Pol�t�kaları altında şu eylem planları �le uyum 

sağlanmıştır. Bunlar;

Kamuda Stratej�k Yönet�m

Amaç

- Kamuda stratej�k yönet�m�n uygulama etk�nl�ğ�n�n artırılması ve hesap vereb�l�rl�k anlayışının,  planlamadan 

�zleme ve değerlend�rmeye kadar yönet�m döngüsünün tüm aşamalarında hayata geç�r�lmes� temel amaçtır.

Pol�t�ka ve Tedb�rler

- Kamu �dareler�nde stratej� gel�şt�rme b�r�mler�n�n kapas�tes� güçlend�r�lecekt�r.

- Kamu �dareler�nde stratej�k yönet�me �l�şk�n �dar� ve beşer� kapas�tey� gel�şt�rmeye yönel�k eğ�t�m programları 

tasarlanacaktır.

- Stratej�k yönet�me �l�şk�n mevzuat, kılavuz ve rehberler uygulama tecrübeler� de d�kkate alınarak bütüncül b�r 

anlayışla gözden geç�r�lecek ve güncellenecekt�r.

- Stratej�k planlama �le performans programı ve faal�yet raporlarına �l�şk�n mevzuat tek b�r �k�nc�l mevzuat 

altında ele alınacaktır.

- Kamu �dareler�nde �ç kontrol s�stemler� ve �ç denet�m uygulamalarının etk�nl�ğ� güçlend�r�lecekt�r.

- Kamu �dareler�nde,  �ç kontrol s�stemler�n�n ve �ç denet�m uygulamalarının etk�nl�ğ�n� artırmaya yönel�k eğ�t�m 

ve danışmanlık faal�yetler� yoluyla kapas�te artışı gerçekleşt�r�lecekt�r.

Kırsal Kalkınma

Amaç

- Sürdürüleb�l�r kırsal kalkınma anlayışıyla,  üret�c� b�rl�kler� ve a�le �şletmeler�n�n üret�m kapas�tes�n�n ve kırsal 

�şgücünün �st�hdam ed�leb�l�rl�ğ�n�n artırılması,  yaşam kal�tes�n�n �y�leşt�r�lmes�,  yoksullukla mücadele �le kırsal 

toplumun düzenl� ve yeterl� gel�r �mkânlarına kavuşturularak refah düzey�n�n artırılması ve nüfusun kırsalda 

tutundurulması temel amaçtır.

Pol�t�ka ve Tedb�rler

- Kırsal yerleş�mler�n sosyal ve fiz�k� altyapısı, �skânı ve yen�den yerleş�m �şler� �ç�n yatırım ve h�zmet �ht�yaçlarının 

tesp�t�, tak�b� ve bu �ht�yaçların g�der�lmes� sağlanacaktır.

- Köyler�n mahall� müşterek n�tel�kl� altyapı ve üst yapı �ht�yaçlarının g�der�lmes� �ç�n büyükşeh�r olmayan �ller �ç�n 

KÖYDES kapsamında;  büyükşeh�r beled�yes� bulunan �llerde köy ve beldeden mahalleye dönen yerleş�m 

yerler�nde �se Büyükşeh�rler�n Kırsal Altyapısı Projes� (KIRDES)  kapsamında köyler�n ve beldeler�n kal�tel� ve 

er�ş�leb�l�r yol ağı, �çme suyu, atık su tes�s�, küçük sulama tes�s� yapım �şler� �ç�n finansal destek sağlanacaktır.

- Kırsal yerleş�mlerde yaşayan vatandaşlarımızın emn�yet,  asay�ş ve kamu düzen�n�n korunması �ç�n �kl�msel ve  

topografik  koşullar  neden�yle  bozulan  yolların  bakım-onarımı  �le yen� yolların yapımı sağlanacaktır.

- Kırsalda yaşam kal�tes�n� artırmaya, kırsalı korunan, yaşanan ve üreten alanlar hal�ne get�rmeye yönel�k 

çevresel destek ve teşv�kler artırılacaktır.

- Kırsaldak� üret�m ve yaşam b�ç�mler�n�n sürdürüleb�l�rl�ğ�n�n sağlanmasına yönel�k kırsal m�rasın yaşatılması, 

tab�at ve kültür varlıklarının korunması sağlanacaktır.

Eğ�t�m

Amaç 

- Tüm b�reyler�n kapsayıcı ve n�tel�kl� b�r eğ�t�me ve hayat boyu öğrenme �mkânlarına er�ş�m� sağlanarak 

düşünme, algılama ve problem çözme yeteneğ� gel�şm�ş, özgüven ve sorumluluk duygusu �le g�r�ş�mc�l�k ve 

yen�l�kç�l�k özell�kler�ne sah�p, demokrat�k değerler� ve m�ll� kültürü özümsem�ş, paylaşıma ve �let�ş�me açık, sanat ve 

estet�k duyguları güçlü, teknoloj� kullanımına yatkın, üretken ve mutlu b�rey yet�şt�rmek temel amaçtır. 

Pol�t�ka ve Tedb�rler 

- Fırsat eş�tl�ğ� temel�nde, tüm kademelerde eğ�t�me er�ş�m sağlanacaktır. 

Temel Pol�t�kalar ve Öncel�kler
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- Tüm eğ�t�m kademeler� �t�barıyla Plan dönem�nde tekl� eğ�t�me geç�lecek; bu amaçla �lave dersl�kler 
yapılacaktır. 

-  Eğ�t�m yapıları teknoloj�ye ve çevreye uyumlu, güvenl�, ekonom�k, estet�k, er�ş�leb�l�r, standartları ve kal�tes� 
yüksek b�r m�mar�de tasarlanacaktır. 

- Tüm eğ�t�m kademeler�nde öğrenc�ler�n �lg� ve yetenekler�ne uygun tasarım ve becer� atölyeler� kurulacaktır. 

Tarım

Amaç 

- Çevresel, sosyal ve ekonom�k olarak sürdürüleb�l�r, ülke �nsanının yeterl� ve dengel� beslenmes�n�n yanı sıra arz 
talep denges�n� gözeten üret�m yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, �ler� teknoloj�ye dayalı, altyapı 
sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve ver�ml�l�ğ� yüksek, etk�n b�r tarım sektörünün oluşturulması temel amaçtır. 

Pol�t�ka ve Tedb�rler 

- Tarımsal destekler artırılacak, su kısıtını gözeten, üret�mde kal�te, ç�ftç� mal�yet ve gel�r�, arz ve talep denges� 
odaklı d�nam�k b�r yapıya kavuşturulacaktır. 

-Plan dönem�nde 2 m�lyon hektar alanın sulamaya açılması hedeflenmekted�r. Bu hedefin 750 b�n hektar 
alanının sulamaya açılması �ç�n gerekl� bütçe kaynağı tahs�s ed�lecekt�r. Ger�ye kalan alana �l�şk�n Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından �lg�l� d�ğer bakanlıklar �le b�rl�kte alternat�f yen� �ç ve dış finansman yöntemler� gel�şt�r�lecek ve bu 
yolla söz konusu yatırımlar tamamlanacaktır. 

- Tarımda suyun ver�ml� kullanılmasına yönel�k su tasarrufu sağlayan yağmurlama ve damla sulama g�b� modern 
sulama s�stemler� yaygınlaştırılacaktır. 

- B�tk�sel üret�m�n sürdürüleb�l�rl�ğ�n� tem�nen g�rd� destekler�, başta mazot ve gübre olmak üzere mal�yetlerdek� 
değ�ş�mler d�kkate alınarak bel�rlenecekt�r. 

- Başta yüksek katma değerl� tıbb� ve aromat�k b�tk�lerde olmak üzere, ürün güven�l�rl�ğ�, çeş�tl�l�ğ� ve üret�m�n� 
artırmak amacıyla, �y� tarım uygulamaları, organ�k tarım, sözleşmel� üret�m, kümelenme, araştırma, pazarlama ve 
markalaşma faal�yetler� desteklenecekt�r. 

Yerel Yönet�mler

Amaç

- Yerel yönet�mler�n etk�n,  hızlı ve kal�tel� h�zmet sunab�len;  dezavantajlı  kes�mler�n �ht�yaçlarını  gözeten;  
katılımcı,  mal�  sürdürüleb�l�rl�ğ�  sağlamış,  şeffaf  ve  hesap  vereb�l�r  b�r yapıya kavuşturularak vatandaş 
memnun�yet�n�n üst düzeye çıkarılması temel amaçtır.

Pol�t�ka ve Tedb�rler

- Yerel yönet�mler�n stratej�k planlarında yer alan öncel�kler� �le kaynak tahs�sler� arasındak� uyum artırılacaktır.

- Yerel yönet�m h�zmetler�n�n standard�zasyonunu ve bu standartlara uyumun denet�m�n� sağlayacak yöntem 
gel�şt�r�lecekt�r.

-  Yerel yönet�mler�n h�zmetler�n�n �dar�,  mal� ve tekn�k asgar� standartları tesp�t ed�lecek; bu standartların 
uygulamasına yönel�k mevzuat düzenlemes� yapılacaktır.

-  Yerel yönet�mlerde �nsan kaynağının uzmanlaşma düzey� ve kapas�tes� artırılacaktır.

- Yerel yönet�mlerde çalışan personel�n n�tel�ğ�n� artırmaya yönel�k eğ�t�mler ver�lecekt�r.

- Yerel yönet�mler�n h�zmet sunumlarını etk�nleşt�rmeye yönel�k yen�den yapılanması sağlanacaktır.

- Yerel yönet�mlerde opt�mum h�zmet ve coğrafi  alan  büyüklüğü  tesp�t  ed�lerek  yerel h�zmet  gerekler�ne  
uygun,  çoklu  ölçüt  tasn�f  s�stem�ne  dayalı  yerel  yönet�mler�n  yen�den yapılandırılmasına �l�şk�n modelleme ve 
mevzuat çalışması yapılacaktır.

Kamuda İnsan Kaynakları

Amaç

- Topluma kal�tel� h�zmet sunan, değ�şen koşullara uyum yeteneğ� yüksek ve daha ver�ml� b�r kamu personel 
s�stem� oluşturulması temel amaçtır.

Pol�t�ka ve Tedb�rler

- Kamu personel�ne �l�şk�n kamu h�zmetler�n�n sunumunda öneml� b�r role sah�p olan �nsan kaynağının tem�n�,  
etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde h�zmet sunumu ve çalışan memnun�yet� artırılacaktır.

Temel Pol�t�kalar ve Öncel�kler

30



29tokatozel�dares�.gov.tr

- Kamu personel�ne �l�şk�n kamu h�zmetler�n�n sunumunda etk�nl�ğ�, ver�ml�l�ğ� ve çalışan memnun�yet�n� 
artırmaya yönel�k hukuk� düzenlemeler yapılacaktır

- Kamu kurumlarının �nsan kaynakları yönet�m� konusunda kapas�teler� güçlend�r�lecekt�r.

- Kamuda et�k b�l�nc�n�n yerleşt�r�lmes�n� ve et�k uygulamalarının güçlenmes�n� sağlayacak şek�lde �lg�l� 
düzenlemeler yapılacaktır.

- Kamu kurum ve kuruluşlarında personele yönel�k eğ�t�mler çeş�tlend�r�lecek ve gel�şt�r�lecekt�r.

- Kamu personel�n�n d�j�tal becer�ler� gel�şt�r�lerek d�j�tal dönüşüm ve teknoloj�k gel�şmelere uyumları 
sağlanacaktır.

- Kamu personel�n�n n�tel�ğ�n� artırmaya yönel�k h�zmet �ç� eğ�t�m programlarının oluşturulması ve düzenl� olarak 
yürütülmes� sağlanacak ve her düzeydek� personele yönet�m becer�s� kazandırmayı amaçlayan eğ�t�m programları 
gel�şt�r�lecekt�r.

- H�zmet �ç� eğ�t�m uygulaması, kamu çalışanlarının meslek� ve temel becer�ler�n� artıran uzaktan eğ�t�m 
s�stemler� kullanılmak suret�yle  kolayca  er�ş�leb�len  b�r  yapıya dönüştürülecekt�r.

Kültür ve Sanat

Amaç 

- Kültürel zeng�nl�k ve çeş�tl�l�ğ�n korunup gel�şt�r�lerek gelecek nes�llere aktarılması, kültür ve sanat 
faal�yetler�n�n yaygınlaştırılması, m�llî kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın 
güçlend�r�lmes� �le kültürün kalkınmadak� çok boyutlu etk�s�n�n artırılması temel amaçtır. 

Pol�t�ka ve Tedb�rler 

- Yurt �ç� ve yurt dışındak� kültür m�rasımız, toplumun kültür, tar�h ve estet�k b�l�nc�n� gel�şt�recek, kültür tur�zm�ne 
katkı sağlayacak ve afet r�sk�n� d�kkate alacak şek�lde korunacak, taşınmaz vakıf kültür varlıklarına vakfiye şartları 
doğrultusunda �şlevsell�k kazandırılacaktır. 

- Yurt �ç� ve yurt dışında taşınmaz vakıf kültür varlıklarımızı korumaya yönel�k restorasyon ve onarım faal�yetler� 
n�tel�k ve n�cel�k olarak gel�şt�r�lecekt�r. 

- Tar�h� kent dokularına yönel�k kentsel tasarımlar yapılacak, tar�h� kent bölgeler� bu tasarımlara göre bütüncül 
anlayışla �y�leşt�r�lecekt�r. 

- Yurt �ç� ve yurt dışındak� taşınmaz kültür m�rasımızın korunmasına yönel�k olarak yürütülen tesp�t ve envanter 
çalışmalarına devam ed�lecek ve elde ed�len ver�ler d�j�tal ortama aktarılacaktır 

- Yerel yönet�mler ve �lg�l� kamu kurumlarının, şehre k�ml�k katan öneml� mekânlara �l�şk�n markalaştırma 
uygulamaları teşv�k ed�l�p yaygınlaştırılacaktır. 

- Kültür ve sanat h�zmetler�n�n sunumunda mahall� �dareler, özel sektör ve s�v�l toplumun rolü güçlend�r�lecekt�r. 

Tur�zm

Amaç 

- Değ�şen tüket�c� eğ�l�mler� �le teknoloj�k gel�şmeler doğrultusunda tur�zm�n çeş�tlend�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�, 
sezon süres�n�n uzatılması, h�zmet kal�tes�n�n yükselt�lmes� ve daha fazla harcama eğ�l�m� olan z�yaretç�n�n ülkem�ze 
çek�lmes� �le konaklama süres� ve konaklama dışı harcamaların artırılması, her b�r dest�nasyon özel�nde ve odaklı 
anlayış çerçeves�nde sektörde dönüşümün gerçekleşt�r�lmes� ve koruma-kullanma denges� gözet�lerek ekonom�k 
ve sosyal kalkınmaya katkı sağlanması temel amaçtır. 

Pol�t�ka ve Tedb�rler 

- Tur�zm�n tanıtımı ve yatırımların artırılması �ç�n özel sektörün finansman tem�n�nde ve karar süreçler�nde yer 
aldığı Türk�ye Tur�zm Tanıtım ve Gel�şt�rme Ajansı kurulacaktır. 

Gençl�k

Amaç 

- Gençler�n güçlü yaşam becer�ler�ne, �nsan� ve m�llî değerlere sah�p olarak yet�şmeler�n�n, �kt�sad� ve sosyal 
hayata ve karar alma mekan�zmalarına akt�f katılımlarının sağlanması temel amaçtır. 

Pol�t�ka ve Tedb�rler 

- Gençler� okul-sınav-�ş bulma döngüsünden çıkartan, fiz�ksel, sosyal ve b�l�şsel gel�ş�mler� �le yen�l�kç� ve 
g�r�ş�mc� n�tel�kler�n� destekleyen kültürel, b�l�msel ve sport�f faal�yetler özend�r�lecek, yaygınlaştırılacak ve    
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er�ş�leb�l�r hale get�r�lecekt�r. 

- Gençler�n sport�f, kültürel ve sanatsal akt�v�teler �le özell�kle fen, teknoloj�, mühend�sl�k ve matemat�k 
alanlarına yönelmes�n� özend�recek programlar gel�şt�r�lecekt�r. 

- Gençl�k merkezler�n�n sayısı �ht�yaca göre artırılacak ve benzer faal�yetler yürütülen kuruluşlarla ortaklıklar 
gel�şt�r�lecekt�r. 

- Ders dışı zamanlarda gençler�n fiz�ksel, sosyal, sanatsal, sport�f, b�l�şsel ve kültürel gel�ş�mler�n� destekley�c� 
faal�yetler�n okullarda sunulmasına yönel�k b�r model gel�şt�r�lecek, bu model �çer�s�nde kurgulanan h�zmetler 
okulların fiz�k� ve �nsan kaynağı kapas�teler� �le madd� �mkânları gel�şt�r�lerek �lg�l� kurumlar tarafından sunulacaktır. 

- Başta Gençl�k ve Spor Bakanlığı tarafından gençl�k merkezler� ve gençl�k kamplarında yürütülen programlar 
olmak üzere, gençler�n k�ş�sel ve sosyal gel�ş�m�ne katkı sağlamasına yönel�k düzenlenen programlar �le faal�yetler�n 
sayısı ve kal�tes� artırılacaktır. 

Spor

Amaç

- Sporun b�r yaşam alışkanlığı hal�ne geld�ğ�, talep eden herkes�n spor faal�yetler�ne er�şt�ğ�, uluslararası 
şamp�yonalarda başarı elde eden, prest�jl� spor organ�zasyonlarına ev sah�pl�ğ� yapan ve böylel�kle sporun her 
dalında dünya çapında rekabet edeb�len b�r sev�yeye ulaşmak temel amaçtır. 

Pol�t�ka ve Tedb�rler 

- Erken yaşlardan �t�baren spor eğ�t�m� ver�lecek; örgün eğ�t�mde beden eğ�t�m� ve spor dersler�n�n n�tel�ğ� 
artırılacak; mahall�nde spor �mkânları gel�şt�r�lerek her yaştan vatandaşların sport�f faal�yetlere düzenl� katılımı teşv�k 
ed�lecekt�r. 

- Halkın spora olan �lg�s�n� artıracak proje ve kampanyalar gel�şt�r�lecek, spor tes�sler�ne er�ş�m �mkânları 
�y�leşt�r�lecekt�r. 

- Coğrafi konum, �kl�m ve demografik yapıyı d�kkate alan ulusal düzeyde spor tes�sler�n�n yapımı ve etk�n 
kullanılması sağlanacaktır. 

Orta Vadel� Program (2020-2022) 

Kamu Mal� S�stem�n�n Kurumsal Yapısının Güçlend�r�lmes�

- Kalkınma Planı başta olmak üzere üst pol�t�ka belgeler� �le stratej�k plan ve performans programı hazırlama 
süreçler� arasındak� uyum artırılacaktır. 

- Kamu kaynaklarının kullanımının etk�nl�ğ�n� tak�p etmey� kolaylaştıracak program bazlı performans 
bütçelemeye �l�şk�n çalışmalar sonuçlandırılacaktır. 

- Bütünleş�k kamu mal� yönet�m b�l�ş�m s�stem�ne �l�şk�n çalışmalar tamamlanacaktır. 

Orta Vadel� Mal� Plan (2020-2022) 

Bütçe G�derler�ne İl�şk�n Temel Pol�t�kalar

- Kamu �dareler�n�n kamu �ç kontrol standartlarına uyum kapas�tes� artırılacak, kamuda r�sk yönet�m� 
uygulamaları yaygınlaştırılacak, r�sk yönet�m�ne �l�şk�n b�r rehber ve tüm kamu �dareler�n�n kullanımına yönel�k b�r r�sk 
yönet�m� yazılımı gel�şt�r�lecekt�r.

- İç denet�m s�stem�n�n �darelerde daha etk�n b�r şek�lde uygulanmasını sağlamak amacıyla �nsan kaynakları 
altyapısının gel�şt�r�lmes�ne yönel�k çalışmalara hız ver�lecekt�r. 

- Kamu �dareler�n�n Kamu İç Denet�m Standartlarına uyum düzeyler�n�n artırılması sağlanacaktır. Kamu 
�dareler�nde �ç denet�m faal�yetler�n�n dış değerlend�rmes� faal�yetler�ne devam ed�lecekt�r. 

- Mal� yönet�m s�stem�m�z�n temel fonks�yonları olan; makroekonom�k tahm�n ve planlama, mal� planlama, 
bütçe hazırlık, bütçe �şlemler� ve bütçe uygulama, nak�t yönet�m�, borç yönet�m�, gel�r yönet�m�, kamu personel 
yönet�m�, varlık yönet�m�, muhasebe ve mal� raporlama, �zleme ve değerlend�rme �le denet�m süreçler�, b�rl�kte 
çalışab�l�rl�k prens�pler� çerçeves�nde bütünleş�k b�r yapıya kavuşturulacaktır. Böylece, harcama süreçler�ndek� 
kontrol düzey� artırılacak, mal� �şlemlere �l�şk�n süreçler daha hızlı yer�ne get�r�lecek ve karar alma süreçler�nde 
�stat�st�ksel anal�z yöntemler� daha yaygın kullanılacaktır. Elektron�k belge kullanımının artmasına bağlı olarak kaynak 
kullanımında etk�nl�k sağlanarak mal�yetler düşürülecekt�r.. 

tokatozel�dares�.gov.tr

Temel Pol�t�kalar ve Öncel�kler
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1.  2021 YILI TAHMİNİ VE GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇESİ

  2021 yılı Gel�r Bütçes� 220.000.000,00.-TL. olarak tahm�n ed�lm�ş, yıl �çer�s�nde bakanlıklardan gelen 

yatırım ödenekler� bu tahm�ne dah�l ed�lmem�şt�r. 2021 yılı sonu �t�bar�yle gerçekleşen gel�r m�ktarı 

549.880.876,28.-TL. olmuştur. Bu gel�r�n  199.519.567,76 .-TL' s� öz gel�r,  350.361.308,52.-TL' s� devlet 

yardımlarıdır. Toplam gel�r�n % 36,28   ' � öz gel�r ve %63,72 's� �se devlet yardımıdır. Tahm�n� gel�r bütçes�n�n 

gerçekleşme oranı �se %90 olarak gerçekleşm�şt�r.

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

  2021 yılının gerçekleşen gel�r toplamı; 2020 yılı gel�r�ne göre artış oranı yaklaşık % 71,051 olarak 
gerçekleşm�şt�r.

Faal�yetlere İl�şk�n B�lg� ve Değerlend�rmeler
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3.  2020 YILI TAHMİNİ VE GERÇEKLEŞEN GİDER BÜTÇESİ
a) Bütçe G�derler�n�n Fonks�yonel Sınıflandırma Tablosu

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

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

Faal�yetlere İl�şk�n B�lg� ve Değerlend�rmeler
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B. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR        

İl Özel İdarem�z�n 2021 yılı tahm�n� g�der bütçes� 220.000.000,00.-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;

2021 Mal� Yılı Sonu �t�bar�yle;

olmak üzere g�der kayded�lm�şt�r. Bu g�der�n 215.567.500,47.-TL' s� Öz Gel�rlerden, 312.062.194,33.-TL' s� �se 

Devlet Yardımlarından karşılanmış olup, toplam g�derler �çer�s�ndek� Özel İdare g�derler�n�n oranı %40,85    ' e 

tekabül etmekted�r. 

 Personel G�derler�;

 2021 Mal� yılında Personel G�der� olarak 68.465.437,15.-TL. g�der gerçekleşm�şt�r. Bu g�der�n 
20.344.407,73.-TL Öz Gel�rlerden, 48.121.029,42.-TL.' s� �se Devlet Yardımlarından karşılanmıştır. 

 S.G.K. Devlet Pr�m� G�der�;

 2022 Mal� Yılı S.G.K. Devlet Pr�m� G�derler� 15.224.724,73.-TL. olarak gerçekleşm�şt�r. Bu g�der�n 
3.273.094,47.-TL' s� Öz Gel�rlerden 11.951.630,26.TL' s�  �se Devlet Yardımlarından karşılanmıştır. 

 Mal ve H�zmet Alım G�derler�;

 2021 Mal� Yılı Mal ve H�zmet Alımı G�derler� 89.418.627,73.-TL. olarak gerçekleşm�şt�r. Bu g�der�n 
81.981.673,34.-TL' s� Öz Gel�rlerden, 7.436.954,39.-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�;

 2021 Mal� Yılı Fa�z G�derler� 572.271,21.-TL. olarak gerçekleşm�şt�r. Bu g�der�n tamamı Öz Gel�rlerden 

karşılanmıştır.

 Car� Transferler;

 2021 Mal� Yılı Car� Transferler� 15.324.587,41.-TL. olarak gerçekleşm�şt�r. Bu g�der�n 14.593.196,33.-TL’s� 

Öz Gel�rlerden, 731.391,08.-TL’ s� �se Devlet Yardımlarından 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�;

 2021 Mal� Yılı Sermaye G�derler� 335.605.078,57.-TL. olarak gerçekleşm�şt�r. Bu g�der�n 91.783.889,39.-

TL's� Öz Gel�rlerden, 243.821.189,18.-TL' s� �se Bakanlık Yardımlarından karşılanmıştır.

 Borç Verme ;    -

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

 Sermaye Transferler�;
 2021 Mal� Yılı Sermaye Transferler� 3.018.968,00.-TL. olarak gerçekleşm�şt�r. Bu g�der�n tamamı Öz 
Gel�rlerden karşılanmıştır.
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Faal�yetlere İl�şk�n B�lg� ve Değerlend�rmeler
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I – GENEL BİLGİLER

A - Yetk�, Görev ve Sorumluluklar: 

 Müdürlüğümüz 5302 Sayılı İl Özel İdares� Kanununun 36. Maddes� norm kadro �lke ve esaslarına göre 

oluşturulan Mal� H�zmetler Müdürlüğümüzün 5018 Sayılı Kamu Mal� Yönet�m ve Kontrol Kanununda sayılı kanun� 

görev ve sorumluluğu şunlardır: 

• İdaren�n stratej�k plan ve performans programının hazırlanmasını koord�ne etmek ve sonuçlarının

konsol�de ed�lmes� çalışmalarını yürütmek.

• İzleyen �k� yılın bütçe tahm�nler�n� de �çeren �dare bütçes�n�, stratej�k plan ve yıllık performans

programına uygun olarak hazırlamak ve �dare faal�yetler�n�n bunlara uygunluğunu �zlemek ve değerlend�rmek.

• Mevzuatı uyarınca bel�rlenecek bütçe �lke ve esasları çerçeves�nde, ayrıntılı harcama programı

hazırlamak ve h�zmet gereks�n�mler� d�kkate alınarak ödeneğ�n �lg�l� b�r�mlere gönder�lmes�n� sağlamak.

• Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına �l�şk�n ver�ler� toplamak, değerlend�rmek ve bütçe

kes�n hesabı �le mal� �stat�st�kler hazırlamak.

• İlg�l� mevzuatı çerçeves�nde �dare gel�rler�n� tahakkuk ett�rmek, gel�r ve alacaklarının tak�p ve tahs�l

�şlemler�n� yürütmek.

• Genel bütçe kapsamı dışında kalan �darelerde muhasebe h�zmetler�n� yürütmek.

• Harcama b�r�mler� tarafından hazırlanan b�r�m faal�yet raporlarını da esas alarak �daren�n faal�yet

raporunu hazırlamak.

• İdaren�n mülk�yet�nde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara �l�şk�n �cmal cetveller�n�

düzenlemek.

• İdaren�n yatırım programının hazırlanmasını koord�ne etmek, uygulama sonuçlarını �zlemek ve yıllık

değerlend�rme raporunu hazırlamak.

• İdaren�n, d�ğer �dareler nezd�nde tak�b� gereken mal� �ş ve �şlemler�n� yürütmek ve sonuçlandırmak.

• Mal� kanunlarla �lg�l� d�ğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yönet�c�ye ve harcama yetk�l�ler�ne

gerekl� b�lg�ler� sağlamak ve danışmanlık yapmak.

• Ön  mal� kontrol faal�yet�n� yürütmek.

• İç kontrol s�stem�n�n kurulması, standartlarının uygulanması ve gel�şt�r�lmes� konularında çalışmalar

yapmak.

• Mal� konularda üst yönet�c� tarafından ver�len d�ğer görevler� yapmak.

Mal� H�zmetler Müdürlüğü
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Mal� H�zmetler Müdürlüğü

B - Müdürlüğe İl�şk�n B�lg�ler: 
1) F�z�ksel Yapı:
• B�na Durumu:
Müdürlüğümüz, İl Özel İdares� h�zmet b�nası olarak kullanılan 26 Haz�ran Atatürk Kültür Sarayı 3. Katında

h�zmet vermekted�r. B�r�m�m�zde 1 (b�r) müdür odası ve 8 (sek�z) adet personel odası bulunmaktadır. Arş�vleme 
s�stem�m�z b�r adet b�r�m�m�z katında, �k� adet bodrum katındak� genel arş�v bölümünde olmak üzere 3 bölüm 
hal�nde bulunmaktadır. Elektron�k arş�v s�stem�ne geç�lmem�şt�r.
 Genel olarak, h�zmetler�m�z�n yürütülmes� açısından yeterl�d�r.İl Özel İdarem�z�n Elektron�k arş�vleme s�stem�ne 
geç�lmes� ve arş�v memurluğu oluşturulması gerekmekted�r.

• Mak�ne ve Ek�pman Durumu:
Müdürlüğümüz h�zmetler�n�n hızlı ve sağlıklı b�r şek�lde yürütülmes� amacıyla b�r adet (2009) model Renault

Megan marka b�nek otomob�l tahs�s� yapılmıştır. Personeller�m�z�n h�zmet üret�mler�nde kullandıkları b�lg�sayar 
ve d�ğer ek�pmanları mevcuttur.

2 ) Teşk�lat Yapısı: 
Müdürlüğümüzün genel teşk�lat yapısı aşağıdak� g�b�d�r.

3) B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar:
Müdürlüğümüzde gerek b�l�ş�m gerekse elektron�k ek�pmanlarımız görevler�m�z�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n

yeterl� durumdadır. Kurum olarak kullanılan e-�ç�şler� modülü tüm b�r�mlerde olduğu g�b� b�r�m�m�zde de etk�n 
b�r şek�lde kullanılmaktadır.

 Bu kapsamda İl Özel İdare b�r�mler�m�z tarafından İç�şler� Bakanlığı, Mahall� İdareler Genel 
Müdürlüğümüzce tem�n ed�len bütçe, muhasebe, harcama, taşınır-taşınmaz, gel�r ve evrak vb. modüller�  tam 
olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz kayıt modüller� �se �lg�l� müdürlükçe kayıtlar güncellenmed�ğ� �ç�n 
taşınmazlarımızın muhasebeleşt�r�lmes� tam olarak yapılamamıştır. Emlak İst�mlak Müdürlüğümüzce çalışmalar 
devam etmekted�r.

 Mal� H�zmetler b�r�m� olarak yasal görevler�m�z�n yanı sıra tüm b�r�mler�m�ze ve paydaş bakanlık �l 
müdürlükler�ne b�l�ş�m s�stem� ve teknoloj� kaynaklarının kullanımı noktasında ve d�ğer mal� mevzuat konusunda 
b�lg�lend�rme, eğ�t�m h�zmetler�m�zde devam etmekted�r.
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Mal� H�zmetler Müdürlüğü

  4) İnsan Kaynakları: 
  Müdürlüğün �nsan kaynakları yapısı aşağıda ç�zelge hal�nde ver�lm�ş olup, Müdürlüğümüzün halen 1 adet 
Mal� H�zmetler Uzmanı ve 1 Adet Mal� H�zmetler Uzman personel� �ht�yacı bulunmaktadır. 

  II – FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

Mal� H�zmetler Müdürlüğümüzce 2021 yılında 9219  adet muhasebe kaydı oluşturulmuştur. 

11 b�r�m müdürlüğü 11 İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Bakanlıkların İl Müdürlükler�n�n İl Özel İdare bütçes�nden 

gerçekleşen 527.629.694,80.-TL. g�der bütçes� kontroller� yapılarak kayıt altına alınmış ve ödemeler� yapılmıştır.

Ÿ 2021 yılında 549.880.876,28.-TL. olarak gerçekleşen gel�r�m�z oluşmuştur.

Ÿ B�r�m�m�zde 1877 adet evrak elektron�k ortamda tesl�m alınmış, 485 adet evrak gönder�lm�şt�r.
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GENEL BİLGİLER 

Yetk�, Görev ve Sorumluluklar

5302 sayılı İl Özel İdares� Kanununun 36.maddes� gereğ� oluşturulması öngörülen Yazı İşler� Müdürlüğü 

2007 yılında kurulmuştur. Müdürlüğün yetk�, görev ve sorumluluklarını aşağıdak� özetleneb�l�r. Buna göre:İl Özel 

İdares�ne İdare b�r�mler�ne gelen evraklar �le şahıs ve personellerden, posta ve kargodan İdarem�ze gelen resm� yazı, 

fatura, tebl�ğ g�b� her türlü evrakın Gelen Evrakça tesl�m alınması, kurum kaşes� �le tar�h kaşes� basılarak, yazının 

�çer�ğ�ne göre havaleye gönder�lmes�, havaleden gelen evrakların türüne göre B�r�m Müdürlükler�ne veya �lg�l�lere 

tesl�m ed�lmek üzere g�den evrak b�r�m�ne gönder�lmes�.  

• Doküman yönet�m s�stem�n�n oluşturulması evrak dolaşımının sayısal ortama aktarılması.

• G�den Evrak B�r�m�ne Gelen Evrak B�r�m�nden havale ve kayıt ed�len evrakları B�r�m Müdürlükler�ne veya

�lg�l�lere dağıtımı. 

• İl �ç� Kurum ve Kuruluşlara yazılan yazıları dağıtımını yapılması.

• İl �ç� ve İl dışına posta �le g�decek evrakların posta �şlemler�n�n yapılması.

• Arş�v mevzuatı gereğ� "Arş�v Yönetmel�ğ�"n�n ve "Dosya Tasn�f ve Saklama Planları"nın hazırlanması,

güncellenmes� ve uygulanmasının sağlanması.

• Bel�rl� b�r süre saklanması gereken arş�vl�k malzeme �ç�n "B�r�m Arş�v�" kurulması B�r�m ve kurum arş�vler�n�n

elektron�k ortamda değerlend�r�lmes� ve bu amaçla projeler üret�lmes�.

• Kurum Arş�v�ne gelen malzemelerden muhafazasına gerek kalmayanların ayıklanması �ç�n kom�syon

oluşturulması ve kom�syon kararları doğrultusunda �mha �şlemler�n�n yürütülmes�.

• Ayıklama ve �mha �şlemler� net�ces�nde, kurum arş�v�nde saklanmak üzere kalan malzemeler�n mevzuata

göre tasn�f ed�lmes�.

• B�r�m arş�v� ve kurum arş�v� bünyes�ndek� arş�vler�n ve arş�v malzemeler�n�n her türlü zarar ve zararlılardan

korunması.

• Tokat İl Özel İdares� bünyes�nde kullanılan evraklar, formlar ve dosyalama tekn�kler� konusunda

standard�zasyon çalışmaları yapılması.

• Dosya tasn�f ve saklama planlarını yılda b�r kez gözden geç�rerek güncelleme �şlem�n�n gerçekleşt�r�lmes�.

• Muhtar B�lg� S�stem� konusunda yapılan başvuruları, kanunda bel�rt�len sınırlar dah�l�nde, süres� �ç�nde

cevaplandırarak, b�lg� veya belgeye er�ş�mde gereken kolaylıkların sağlanması.

• C�mer (Cumhurbaşkanlığı İlet�ş�m merkez�) yoluyla gelen başvuruları, kanunda bel�rt�len sınırlar dah�l�nde,

süres� �ç�nde cevaplandırarak, b�lg� veya belgeye er�ş�mde gereken kolaylıkların sağlanması. 

• Açık Kapı Projes� yoluyla gelen başvuruları, kanunda bel�rt�len sınırlar dah�l�nde, süres� �ç�nde

cevaplandırarak, b�lg� veya belgeye er�ş�mde gereken kolaylıkların sağlanması. 

• D�ğer Müdürlükler�n görev alanına g�rmeyen �ş ve �şlemlerde Val�, Genel Sekreter�n ve Genel Sekreter

Yardımcılarının vereceğ� �ş ve �şlemler� yürütmek.

• Mevzuatın, am�rler�n ve verd�ğ� benzer n�tel�ktek� d�ğer �şler�n yer�ne get�r�lmes�.

Yazı İşler� Müdürlüğü
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Müdürlüğe İl�şk�n B�lg�ler

F�z�ksel Yapı :

B�na Durumu :

Müdürlüğümüz, 26 Haz�ran Atatürk Kültür Merkez�n�n İl Özel İdares�n�n 2. Katında yer almaktadır. 
Müdürlüğümüze ayrılmış b�r Yazı �şler� Müdürlüğü, Genel Evrak Kayıt Serv�s�, CİMER Bürosu bulunmaktadır.

Mak�ne ve Ek�pman Durumu:

Müdürlüğümüze bağlı Genel Evrak Kayıt Bürosunun �ş ve �şlemler� �ç�n b�r araç tahs�s� yapılmış olup,  b�r 
problem bulunmamaktadır.

Teşk�lat Yapısı:

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

B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar

Müdürlüğümüz b�l�ş�m s�stem� gereğ� kadar elektron�k ek�pmanlara sah�pt�r. e-devlet uygulaması �le 
daha da kullanılır hale gelm�şt�r.  İdarem�z�n gelen ve g�den tüm evrakları bu s�stemle kayıt altına alınmıştır.

İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüzün �nsan kaynakları yapısı aşağıda ç�zelgede bel�rt�lm�ş olup, Müdürlüğümüzün personel 
�ht�yacı bulunmamaktadır.

Yazı İşler� Müdürlüğü

4 Personel 1 Personel

Yardımcı 
H�zmetler

3 Personel
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FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

     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 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.

Evrak Trafiğ�

01/01/2021 �le 31/12/2021 tar�hler� arasında �darem�z bünyes�nde 20061 adet gelen ve 12391 adette 

g�den evrak trafiğ� olmuştur.

CİMER �ş ve �şlemler�

01/01/2021 �le 31/12/2021 tar�hler� arasında �darem�ze CİMER vasıtasıyla ulaştırılan; Cumhurbaşkanlığı 

İlet�ş�m Merkez� gereğ�nce 200 adet başvuruya mevzuat çerçeves�nde �şlem yapılmıştır.

MUHTAR B�lg�  S�stem�  İş  ve  İşlemler�

01/01/2021 �le 31/12/2021 tar�hler� arasında �darem�ze MUHTAR B�lg� S�stem� vasıtasıyla ulaştırılan 53 

adet başvuruya mevzuat çerçeves�nde �şlem yapılmıştır.

AÇIK KAPI PROJESİ   S�stem�  İş  ve  İşlemler�

01/01/2021 �le 31/12/2021 tar�hler� arasında �darem�ze AÇIK KAPI PROJESİ S�stem� vasıtasıyla ulaştırılan 

16 adet başvuruya mevzuat çerçeves�nde �şlem yapılmıştır.

Yazı İşler� Müdürlüğü
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 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 Müdürlüğümüzün görevler�; �l kültür ve tur�zm müdürlüğü ve KUDEB �le koord�nel� program 

yapmak ve bütçey� uygulamak, tanıtım faal�yetler� yapmak ve/veya katkı sağlamak, sosyal 

h�zmetlerle �lg�l� faal�yetlerde bulunmak ve/veya katkı sağlamak şekl�nde özetleneb�l�r. 

Müdürlüğümüzce, bütçe �le tahs�s ed�len ödenek çerçeves�nde, Sayın Val�m�z�n d�rekt�fler� 

doğrultusunda, tems�l ağırlama, tören ve organ�zasyonlara yönel�k h�zmetler �le kütüphane, arş�v ve 

tanıtım amaçlı yayınların basımı ve çoğaltılması g�b� çalışmalar yürütülmekted�r. 

Sorumluluk alanımızda bulunan 359 k�ş� kapas�tel�, fuayes� ve d�ğer kullanım alanlarıyla profesyonel 

t�yatro salonu hüv�yet�ndek� Adnan Menderes çok amaçlı salonun da her yıl 100'ün üzer�nde t�yatro, 

panel, konferans, konser, v.b. kültürel ve sanatsal etk�nl�k düzenlenmekted�r. 

 FİZİKSEL YAPI

 B�na Durumu: 

 Müdürlüğümüz 26 Haz�ran Atatürk Kültür Sarayında,  Tokat İl Özel İdares� H�zmet B�nasının, 

2'nc� katında h�zmet vermekted�r.

 Mak�ne ve Ek�pman Durumu: 

Müdürlüğümüz bünyes�nde taşıt ve ek�pman bulunmamaktadır. 

 İNSAN KAYNAKLARI

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 FAALİYETLER

 TAKVİM SATIN ALINMASI

İl�m�z�n tanıtımı amacıyla, 2017, 2018, 2019 ve 
2020 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 ve 2019 yıllarında 1926 yılından 
g ü n ü m ü ze  h � z m et  ve re n ,  A n a d o l u ' n u n  � l k 
Müzeler�nden olan İl Müzem�zde bulunan tar�h� 
eserler, 2020 yılında Tokat'ımızın tar�h�, tur�st�k, doğal 
güzell�kler� ve geleneksel el sanatları, 2021 yılında �se 
tarım konseptl� profesyonel ek�pmanlar �le çekt�r�len 
fotoğraflar yer almıştır.

MUSTAFA AĞA HAMAMI “HAMAM MÜZESİ” RESTORASYON PROJESİ

İl�m�z Merkez Sulusokak'da, Takkec�ler Cam�n�n hemen arkasında bulunan tar�h� Mustafa Ağa 

Hamamı'nın “hamam müze” olarak restore ed�lmes� amacıyla, restorasyon projeler�n�n hazırlanması 

�ç�n 2019 yılında OKA'ya yapılan h�be başvurumuz kabul ed�lm�ş ve 150 b�n TL tutarında h�be desteğ� 

sağlanmıştır. OKA �le sözleşme �mzalanmış ve �ş�n 2019 yılı sonu �t�bar�yle tamamlanması öngörülmüş 

�se de gerek, hamam duvarının yıkılması neden�yle projeler�n yen�lenmes�, gerekse S�vas Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca (pandem� koşulları da etk�l� olduğu üzere) projeler�n �nceleme ve 

onaylama süres�n�n uzaması neden�yle muayene ve kabulü yapılarak �ş�n tesl�m alınması 2020/Kasım 

ayını bulmuştur. D�ğer taraftan uygulama �ş� �ç�n de OKA'ya h�be başvurusunda bulunulmuş, 

başvurumuz kabul ed�lerek 793 b�n TL tutarında h�be desteğ� sağlanmıştır. Sözkonusu Tokat Merkez 

Mustafa Ağa Hamamı Hamam Müzes� Restorasyon Uygulama �ş� 03/03/2021 tar�h�nde yapılan �hale 

sonucunda 5.984.000,00.-TL bedelle �hale ed�lm�ş olup, 19/04/2021 tar�h� �t�bar�yle yer tesl�m� 

yapılarak �şe başlanılmıştır. İş�n b�t�ş ve tesl�m tar�h� 09/12/2022'd�r. Hamam Müzes�'n�n 2023 yılında 

faal�yete geç�r�lmes� öngörülmekted�r.
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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
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TOKAT NİKSAR GÖKÇELİ BELDESİ  YAKINCA CAMİ RESTORASYON UYGULAMA İŞİ

İl�m�z N�ksar İlçes� Gökçel� Beldes� Yakınca Mahalles�nde bulunan, taşınmaz kültür varlığı olarak tesc�ll� 

tar�h� cam� geçm�ş yıllarda yaşanan yangında büyük zarar görmüştür. Sayın Val�m�z�n tal�matları doğrultusunda 

KUDEB tarafından cam�n�n restorasyonuna yönel�k rölöve, rest�tüsyon ve restorasyon projeler� h�zmet alınmak 

suret�yle hazırlatılmış ve projeler S�vas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanmıştır. Söz konusu 

uygulama �ş� İdarem�z Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2020 yılı çalışma programına alındığı üzere sar� 

mukavelel� olarak 996.999,51.-TL bedelle �hale ed�lm�ş ve 03/07/2020 tar�h� �t�bar�yle yer tesl�m� yapılarak �şe 

başlanılmıştır. İş�n b�t�ş ve tesl�m tar�h� 06/08/2021'd�r. Söz konusu �ş tamamlanmış ve geç�c� kabulü yapılarak 

tesl�m alınmıştır.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
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TOKAT KALESİ RESTORASYON PROJESİ

 Tokat Merkez Tar�h� Kale Restorasyon Uygulama �ş�, İl Genel Mecl�s�nce Müdürlüğümüzün 2021 yılı 

yatırım programına alınmış, Kültür ve Tur�zm Bakanlığı, Tokat Beled�yes� ve İdarem�z �ş b�rl�ğ�yle yaptırılması 

karara bağlanmıştır. Kültür Bakanlığınca 4 m�lyon TL, Tokat Beled�yes�nce de 2 m�lyon TL ödeme yapılacağına 

da�r protokoller Sayın Val�m�z �le �lg�l� kurumlar arasında �mzalanmıştır. Akab�nde, S�vas Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunca onaylı projeler çerçeves�nde yapılan �hale sonucunda söz konusu �ş 4.757.000,00.-

TL'ye �hale ed�lm�şt�r. 09/07/2021 tar�h�nde yer tesl�m� yapılarak �şe başlanılmış olup, �ş�n b�t�ş ve tesl�m tar�h� 

15/12/2022'd�r.  Restorasyon devam etmekted�r

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 AKDAĞ'IN ZİRVESİNDEN KAZOVA'YA KIRSAL TURİZM ROTASI PROJESİ

 İl Özel İdares� olarak Orta Karaden�z Kalkınma Ajansına yapmış olduğumuz "Akdağ'ın 

Z�rves�nden Kazova'ya Kırsal Tur�zm Rotası" başlıklı proje başvurumuz 6.383.140,69.-TL h�be desteğ� 

almaya hak kazanmış ve 01 Mayıs 2021 tar�h�nde Ajans �le sözleşme �mzalanmıştır.

 Ballıca Mağarası Tab�at Parkında tur�zm sektörünün gel�şt�r�lmes�n�n amaçlandığı proje 

kapsamında; Ballıca Mağarası g�r�ş�ne sosyal tes�sler, doğa tur�zm� �ç�n kamp alanı ve z�yaretç�ler �ç�n kır 

lokantası  yapımı planlanmaktadır.  Ayrıca,  tarım tur�zm� (agrotur�zm) faal �yetler�n�n 

yaygınlaştırılmasına yönel�k eğ�t�mler ve �lçe tur�zm değerler�n�n tanıtılması amacıyla seyahat 

acenteler�ne ve seyahat blog yazarlarına yönel�k tanıtım faal�yetler� düzenlenecekt�r. Bunların 

yanında, Ballıca Mağarasının UNESCO Dünya M�rası As�l L�stes�'ne alınmasına yönel�k hazırlık 

çalışmaları yapılacaktır.

         Ballıca Mağarasının, pandem�n�n sebep olduğu seyahat kısıtlamalarının sona ermes� önces�nde 

tamamlanması ve z�yarete açılması büyük önem arzett�ğ�nden, projen�n I.etabı olan Sosyal Tes�sler, 

Kamp Alanı ve Kır Lokantası Yapım �ş� derhal �haleye çıkarılmıştır. İhale net�ces�nde bel�rlenen Yüklen�c� 

firmayla sözleşme �mzalanmış ve 19/06/2021 tar�h� �t�bar�yle yer tesl�m� yapılarak �şe başlanılmıştır. 

İhale bedel� 8.600.000,00.-TL olup, �ş�n 2021 yılı sonu �t�bar�yle b�t�r�lerek tesl�m ed�lmes� 

öngörülmekted�r.
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 PAZAR İLÇESİ KAZGÖLÜ REKREASYON ALANI UYGULAMA PROJESİ

 İl�m�z Pazar İlçes� hudutları �çer�s�nde yer alan ve Yaban Hayatı Gel�şt�rme Sahası �çer�s�nde 

kalan Kazgölü, 100'ün üzer�nde göçmen kuşun konaklamasıyla ve muhteşem gün batımıyla 

ünlenm�şt�r. Ballıca Mağarasına olan yakınlığıyla da bölge ve İl�m�z �ç�n çok öneml� b�r tur�zm 

dest�nasyonu oluşturmaktadır. 

        Kazgölü Yaban Hayatı Gel�şt�rme Sahasının toplam koruma alanı 1170 hektar, göl alanı �se (73 

hektar kuru, 201 hektar sulu olmak üzere) 274 hektardır. İdarem�zce, çok sayıda z�yaretç�n�n geld�ğ� bu 

yerde, ekoloj�k dengey� tahr�p etmeyen, bununla b�rl�kte yürüyüş ve b�s�klet yollarıyla, çocuk parkıyla, 

kafeteryasıyla, mesc�d�yle, (küçük ölçekl�) yöresel satış ün�teler�yle z�yaretç�ler�n kal�tel� zaman 

geç�rmes�n� ve bell� b�r d�s�pl�n �çer�s�nde z�yaretler�n� sonlandırmalarını sağlayacak olan doğayla 

entegre b�r proje hazırlanmış ve projem�z, �lg�l� Bakanlıkça onaylanmıştır.

 Pazar İlçes� Kazgölü Rekreasyon Alanı Uygulama �ş� 12.850.000,00.-TL'ye �hale ed�lm�ş ve 

19/06/2021 tar�h� �t�bar�yle yer tesl�m� yapılarak �şe başlanılmıştır. İş�n 2021 yılı sonunda b�t�r�lerek 

tesl�m ed�lmes� öngörülmekted�r..

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

tokatozel�dares�.gov.tr

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

NİKSAR BELEDİYESİNE ÖDENEK AKTARILMASI

İl Genel Mecl�s�n 05/03/2021 tar�hl� ve 114 sayılı kararıyla, 5302 sayılı İl Özel İdares� Kanununun 
64'üncü maddes�n�n ( a ) bend�nde yeralan “d�ğer kamu kurum ve kuruluşları �le ortak h�zmet projeler� 
gerçekleşt�reb�l�r ve bu amaçla gerekl� kaynak aktarımında bulunab�l�r. Bu takd�rde �ş, �ş�n yapımını 
üstlenen kuruluşun tâb� olduğu mevzuat hükümler�ne göre sonuçlandırılır.” hükmü uyarınca, N�ksar 
Beled�yes�ne, taraflar arasında �mzalanan protokol çerçeves�nde, C�had'ül Ekber Dan�şmendl�ler 
N�ksar Müzes� Teşh�r ve Tanz�m Uygulama Projes� g�derler�nde sarf olunmak üzere 175.000,00.-TL 
ödenek aktarılmıştır.

KADIN'IN GÜCÜ, TOKAT'IN GÜCÜ PROJESİ
Projem�z�n konusu, Tokat �l� merkez ve tüm �lçeler�nde kadın �st�hdamının artırılmasını ve kadın 

kooperat�fç�l�ğ�n�n gel�şt�r�lmes�n� sağlamak, kooperat�flerde �st�hdam ed�lecek kadınların üret�mde 
n�tel�kl� ve üretken olmaları adına b�lg� ve becer�ler�n� gel�şt�rmekt�r. Proje kapsamında; yöresel gıda 
üret�m� yapacak kadın kooperat�fler� �ç�n atölyeler kurulacak, üret�m� yapılacak ürünler �ç�n 
oluşturulacak markalar çeş�tl� kanallardan p�yasaya arz ed�lecekt�r. Tahm�n� bütçes� 2.000.000,00.-TL 
olan projem�z, OKA'dan 1.800.000,00.-TL h�be almaya hak kazanmıştır. Pandem� neden�yle yavaş 
�lerleyen proje faal�yetler�ne hız ver�lm�ş, 2021 Temmuz ayı �çer�s�nde kooperat�f mensuplarına eğ�t�m 
ver�lm�şt�r. Kooperat�flere satın alınacak endüstr�yel mak�ne, teçh�zat ve ek�pmanlara �l�şk�n �ht�yaçlar 
yen�den gözden geç�r�lmekte olup, bu çalışmalar sonlandırıldığında satın alma yapılacak ve 
kooperat�fler�m�ze tesl�m ed�lecekt�r.
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 ZÜMRÜDÜ ANKA KANATLARINDA TOKAT MASAL PROJESİ
Val�l�ğ�m�z h�mayeler�nde; OKA, İl Özel İdares�, İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü, Kültür ve Tur�zm İl 

Müdürlüğü ve Tokat Yazması Tur�zm ve Otelc�l�k A.Ş. �şb�rl�ğ�yle, Tokat'ın somut olmayan kültürel 
m�rası olan masalların keşfed�lmes� ve tam�r� �le uzman masalcılar tarafından derlenmes� ve anlatılması, 
profesyonel kamera ve ek�pmanlar kullanılarak bel�rl� b�r kurgu çerçeves�nde v�deo çek�mler�n�n 
yapılmasına yönel�k Zümrüdü Anka Kanatlarında Tokat Masal Projes� hazırlanmış ve uygulamaya 
geç�r�lm�şt�r.  Projen�n toplam bütçes� 200 b�n  TL olup, görev ve harcamalar, bahs� geçen kurum ve 
kuruluşlarca, Sayın Val�m�z�n d�rekt�fler� doğrultusunda yer�ne get�r�lmekted�r.

Proje kapsamında, uzman masalcılar tarafından geçm�şten günümüze anlatılan masallar 
derlenm�ş, tam�r� yapılmış, yen� masal kahramanları yaratılmış, yöresel yen� masallar üret�lm�ş ve İl�m�z 
Merkez ve İlçeler�ndek� İdarem�zce tesp�t olunan onüç (13)  adet tar�h� ve tur�st�k mekanda (uzman 
masalcılar tarafından) okunan yöresel masalların profesyonel eğ�t�m almış yönetmen tarafından, 2 
aded� Full HD olmak üzere 5 adet kamera ve 1 adet drone kullanılarak profesyonel çek�mler� yapılmıştır. 
Hazırlanan masal filmler� TV'lerde ve sosyal ağlarda yayınlanacağı g�b� b�r yayınev� �le anlaşma 
yapılmak suret�yle Tokat Masalları adı altında k�tap hal�ne get�r�lerek ücret� mukab�l�nde satışa 
sunulması ve İl�m�z�n tanıtımının yanında k�taptan gel�r elde ed�lmes� planlanmaktadır.

tokatozel�dares�.gov.tr

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
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 İl Genel Mecl�s Üyeler�m�z�n köy yerleş�m yerler�n� 
z�yaretler� esnasında tesp�t ett�kler� kırsal kes�mde yaşayan, 
müşkül/düşkün/�ht �yaçl ı  o lduğu tesp�t  ed� len engel l � 
vatandaşlarımıza b�labedel dağıtılmak üzere öncek� yıllarda 
olduğu g�b� bu senede akülü tekerlekl� sandalyeler alınmış ve 
kurum doktorumuzca da sağlık raporu �ncelenerek tey�t ed�len 
�ht�yaç sah�pler�ne 

ENGELLİLERİMİZİNYANINDAYIZ, ENGELLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ PROJESİ

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YILI İÇİN BÜTÇE İLE TAHSİS OLUNAN ÖDENEK MİKTARLARI İLE

SARFEDİLEN ÖDENEK MİKTARLARI
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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�
· Dem�rbaş ve trans�t ambarları

Yürütülen Temel Faal�yetler 
· İhale kom�syonlarını oluşturmak.
· İhale �lanlarını yapmak.
· İlandan sonra �hale kom�syonu üyeler�ne �hale �şlem dosyası vermek.
· 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. 
· Gerçekleşt�rme 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

Destek H�zmetler� Müdürlüğü
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    · 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. 
    · 5576 Sayılı Kanununla yakalanan ve el konulan kaçak akaryakıtların tesl�m alınması ve tasfiyeler�ne �l�şk�n 
faal�yetler� yapmak. 
     · Gerçekleşt�rme 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 marka 

b�nek otomob�l tahs�s� yapılmıştır.

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

 
 3) 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 depolama ün�tes� (Qnap-Nas) c�hazımız 
bulunmaktadır. 

Destek H�zmetler� Müdürlüğü
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 4) İnsan Kaynakları 
 Müdürlüğün �nsan kaynakları yapısı aşağıda ç�zelge hal�nde ver�lm�şt�r.

Destek H�zmetler� Müdürlüğü
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Destek H�zmetler� Müdürlüğü

5) B�r�m�m�z�n yaptığı �haleler:

2021 YILI İHALE İCMALİ

İHALE TÜRENE GÖRE DAĞILIM
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Destek H�zmetler� Müdürlüğü

6) B�r�m�m�z�n Ödemeler:

DOĞRUDAN TEMİN, ABONELİK,İLAN VS. GİDER ÖDEMELERİ
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Destek H�zmetler� Müdürlüğü
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Destek H�zmetler Müdürlüğü
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I – GENEL BİLGİLER 
    

 A – 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. O günden ber� 

h�zmetler�ne devam etmekted�r. Teşk�lat yapısında çok öneml� değ�ş�mler bugüne kadar geç�rmem�şt�r.

Müdürlüğümüzün kanun�  görev ve sorumlulukları şunlardır:

· Personel�n yapısını ve hareketler�n� tak�p etmek.

· Personel�n sosyal h�zmetler �şlemler�n� tak�p etmek.

· Personel�n sağlık h�zmetler�n� tak�p etmek.

· Personel�n eğ�t�m h�zmetler�n� tak�p etmek.   

B - Müdürlüğe İl�şk�n B�lg�ler: 
     

 1) F�z�ksel Yapı:  
   

   B�na Durumu: 

 Müdürlüğümüz, Tokat İl Özel İdares�n�n Merkez b�nası olan, 26 Haz�ran Atatürk Kültür Merkez�nde 

görev yapmaktadır. Müdürlüğümüze ayrılmış, b�r müdür odası, b�r adet muhasebe-tahakkuk odası ve b�r adet 

personel odası bulunmaktadır. Arş�vleme s�stem�m�z personel odasında yer almaktadır. Genel olarak, 

h�zmetler�m�z�n yürütülmes� açısından yeterl�d�r. Bununla b�rl�kte, arş�vler�n daha fazla g�zl�l�ğ�n�n sağlanması 

açısından, farklı b�r oda ayrılması planlanmaktadır. Bu konuda, İdareye talepler�m�z �let�lm�şt�r.
    

 Mak�ne ve Ek�pman Durumu:      

 Müdürlüğümüz h�zmetler� amacıyla özel b�r araç tahs�s� bulunmamakta olup, araç �ht�yacı 

gerekt�ğ�nde, genel sekreterl�k emr�ne ver�lm�ş araçlardan faydalanılmaktadır. Bu konu �le �lg�l� öneml� 

problemler bulunmamaktadır.  
 

 2) Teşk�lat Yapısı:  

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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 3) 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 12 yıldır uygulanmaktadır. Bu kapsamda d�ğer müdürlükler �le �let�ş�m öneml� derecede 

artırılmıştır. Bununla b�rl�kte, bu konuda daha fazla çalışma gerekmekted�r. B�lg� paylaşımı konusunda daha 

fazla çalışma �ht�yaç duyulmaktadır. Ayrıca Müdürlüğün arş�v s�stem�n�n tamamen elektron�k ortama 

aktarılması gerekmekted�r.

   

 4) İnsan Kaynakları:  

   

Müdürlüğün �nsan kaynakları yapısı aşağıda ç�zelge hal�nde ver�lm�ş olup, Müdürlüğümüzün personel 

�ht�yacı şu aşamada bulunmamaktadır. Bununla b�rl�kte elektron�k arş�vleme s�stem�n�n uygulamaya 

geçmes� �le b�rl�kte, personel �ht�yacı doğab�lecekt�r. 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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 II – FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
     

Müdürlüğümüzün faal�yetler� personel�n İdare �le �lg�l� �şlemler�, görevlend�rmeler, sosyal h�zmetler ve 

sağlık h�zmetler�n�n tak�b�nden oluşmaktadır. Özell�kle rut�n �şlemler�n dışında personel eğ�t�m h�zmetler�, 

öneml� b�r faal�yet olarak, Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Bu konudak� faal�yetler�m�z� artırmak ve 

personel�n daha donanımlı hale gelmes�n� sağlamak öneml� amaçlarımızdandır. Bu zamana kadar bu konuda 

�st�krarlı b�r faal�yet devam etmekted�r. Her geçen yıl bu konuda faal�yetler�m�z artmaktadır. Bu tür faal�yetler�n 

artması şüphes�z k� d�ğer �lg�l� müdürlükler�n talepler� �le de bağlantılıdır. Bununla b�rl�kte ödeneklerde 

olab�lecek kısıntılar, daha çok bu tür faal�yetler�n azalmasına sebep olmaktadır. 2021 yılı dah�l�nde bugüne 

kadar toplam 23 adet eğ�t�m ve sem�ner programına katılım sağlanmıştır.  
   

Kurumumuzda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu gereğ�; 1 adet İşyer� Hek�m�, 2 adet İş Sağlığı ve 

Güvenl�ğ� Uzmanı görev yapmaktadır.

Toplam 418 personele (ş�rket personel� dah�l) İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Temel Eğ�t�m� ver�lm�şt�r.

Toplum Yararına Program dah�l�nde 2021 yılı �çer�s�ne �şç� �st�hdam ed�lmem�şt�r

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YILI EĞİTİM ve SEMİNERE KATILIM LİSTESİ
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I – GENEL BİLGİLER

A – Yetk�, Görev ve Sorumluluklar: 

 Müdürlüğün B�r�m  Görev ve Sorumlulukları şunlardır: 

· İl Encümen� tarafından köy muhtarlarına ver�len İl Özel İdares� Köy yardım yönetmel�ğ� hükümler�ne 

göre yapılan yardımlarının dağıtım ve tak�b�n� yapmak 

· İl Özel İdares�ne a�t h�zmet b�nalarını, atölye lojman sosyal tes�s v.b. Yapıların onarımı �ç�n gerekl� 

çalışmaları yapmak, b�na ve tes�sler�n projeler�n� yapmak ve yaptırmak.

· İş artış oranları alınmadan önce gerekçel� raporlar �ncelenerek tekn�k rapor düzenlenmes�.

· Köy �ç� �nşaat �şler�n� yapmak ve yaptırmak

· Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görev alanına g�ren konularda İl Özel İdares�'nden kurum görüşünün 

�stenmes� durumunda gerekl� �ncelemeler� yapmak ve kurum görüşünü hazırlamak. B�r�m�n faal�yet 

alanı �çer�s�ndek� �şlerle �lg�l� d�ğer kurum ve kuruluşlarla �mzalanan protokollü �şler� yapmak Yapılacak 

olan tüm h�zmetlere a�t envanter kayıtlarını oluşturmak.

· B�r�m� �le �lg�l� dönemler hal�nde Faal�yet Raporları, Performans raporları ve br�fing dosyalarını 

hazırlamak ve Üst Makama sunmak.

· B�r�me a�t �şlerde kullanılmak üzere görevlend�r�len araçların sevk ve �dares�n� yapmak.

· İdareye a�t tüm yerleş�m alanlarındak� (B�na, Atölye, Asansör, Isıtma, Soğutma s�stemler�, Konferans 

Salonu Bakım ve Onarım İşler�n� yapmak ve yaptırmak.

· Metruk b�naların yıkılması veya korunmasına a�t �şler� yapmak veya yaptırmak

· Şeh�t kab�rler�n�n bakım onarım ve yapım �şler�n�n yapılması

· Am�rler�n�n ve mevzuatın verd�ğ� benzer n�tel�kte d�ğer �ş ve �şlemler� yapmak

B -  Müdürlüğe İl�şk�n B�lg�ler

1) F�z�ksel Yapı: 

B�na Durumu
 Müdürlüğümüz, 26 Haz�ran Atatürk Kültür Sarayında yer alan merkez b�nanın 2. katında faal�yetler�n� 

yürütmekted�r. Müdürlüğümüze ayrılmış b�r Müdür odası ve 5 adet personel odası bulunmaktadır. 

Mak�ne ve Ek�pman Durumu
 Müdürlüğümüz h�zmetler� amacıyla;  2 adet otomob�l tahs�s ed�lm�şt�r.

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Müdürlüğümüz b�l�ş�m s�stem� gerekl� derecede elektron�k ek�pmanlara sah�pt�r. E-devlet ve AMP 

hakked�ş programı, NETCAD ve AUTOCAD ç�z�m programları kullanılmaktadır. 

Yapı Kontrol Müdürlüğü
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Yapı Kontrol Müdürlüğü

İnsan Kaynakları

Ş�rket Personel�
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Yapı Kontrol Müdürlüğü

II-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
GAYRİMENKUL  BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI
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Yapı Kontrol Müdürlüğü
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Yapı Kontrol Müdürlüğü

2021 YILI MERKEZ İLÇE VE İLÇE KÖYLERİNE YAPILAN KÖY YARDIM İCMALİ 

SOSYAL HİZMETLER KAMPÜSÜ 
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Yapı Kontrol Müdürlüğü

BÜYÜKBAĞLAR KÖYÜ MEZARLIK DUVARI YAPIMI

REŞADİYE KAYMAKAMEVİ
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Yapı Kontrol Müdürlüğü

BAŞÇİFTLİK HÜKÜMET KONAĞI

Ÿ Başç�ftl�k Hükümet Konağı projes� 

hazırlanmış, uygulama �hales� yapılmış 

olup �nşaatına başlanmıştır.

NİKSAR HÜKÜMET KONAĞI

TURHAL HÜKÜMET KONAĞI

N�ksar Hükümet 

Konağı projes� 

hazırlanmış, uygulama 

�hales� yapılmış olup 

�nşaatına başlanmıştır.

Turhal Hükümet Konağı 

projes� hazırlanarak olup 

uygulama �hales� 

yapılmış olup �nşaatına 

başlanmıştır.

82



81tokatozel�dares�.gov.tr

Yapı Kontrol Müdürlüğü

DEREKIŞLA KÖYÜ MEZARLIK DUVARI YAPIMI

TOKAT ŞEHİR ORMANI PROJESİ

ÇAMDERE MESİRE ALANI PROJESİ
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Yapı Kontrol Müdürlüğü

NİKSAR YAZICIK MESİRE ALANI PROJESİ 

NİKSAR HÜKÜMET KONAĞI PROJESİ 

SOSYAL TESİSLERDE TADİLAT YAPIMI 
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Yapı Kontrol Müdürlüğü

ARTOVA TRAFİK EĞİTİM PİSTİ YAPIM İŞİ 

REŞADİYE TRAFİK EĞİTİM PİSTİ YAPIM İŞİ

SULUSARAY TRAFİK EĞİTİM PİSTİ YAPIM İŞİ
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Yapı Kontrol Müdürlüğü

TURHAL TRAFİK EĞİTİM PİSTİ YAPIM İŞİ

YEŞİLYURT TRAFİK EĞİTİM PİSTİ YAPIM İŞİ

ERBAA ATATÜRK  GÜÇLENDİRME İŞİİLKOKULU
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Yapı Kontrol Müdürlüğü

ERBAA GÜLDERE İLKOKULU GÜÇLENDİRME İŞİ

ERBAA HÜSEYİN ÖZDİLEK ORTAOKULU GÜÇLENDİRME İŞİ

BİNA YIKIMLARI
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Yapı Kontrol MüdürlüğüYapı Kontrol Müdürlüğü

BAŞÇİFTLİK NAMAZGAH İNŞAATI

KABİRLERİ YAPILAN ŞEHİTLERİMİZ
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Yapı Kontrol Müdürlüğü
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Encümen Müdürlüğü

GENEL BİLGİLER

 Yetk�, Görev ve Sorumluluklar 

1) İl Genel Mecl�s �ş ve �şlemler�n�n yürütülmes�

2) İl Encümen �ş ve �şlemler�n�n yürütülmes�

 Müdürlüğe İl�şk�n B�lg�ler

 F�z�ksel Yapı

 B�na Durumu

 Müdürlüğümüz, Tokat İl Özel İdares�n�n Merkez B�nası olan, 26 Haz�ran Atatürk Kültür Merkez�nde görev 
yapmaktadır. Müdürlüğümüze ayrılmış, b�r Müdür odası ve b�r personel odası �le b�rl�kte b�r arş�v odamız bulunmakta 
olup, personel odamız fiz�k� şartları açısından çalışma şartlarına uygun değ�ld�r.   

 Mak�ne ve Ek�pman Durumu

 Müdürlüğümüzde hâl�hazırda kullanılmakta olan 6 adet b�lg�sayar, (5 adet masa üstü-1 adet laptop) 1 adet 
fotokop� mak�nes� ve 1 adet tarayıcı mevcut olup, Müdürlüğümüz h�zmetler�nde kullanılmak üzere özel b�r araç tahs�s� 
bulunmamakta olup, araç �ht�yacı gerekt�ğ�nde, Genel Sekreterl�k emr�ne ver�lm�ş araçlardan faydalanılmaktadır. Bu 
konu �le �lg�l� öneml� problemler bulunmamaktadır.

 

 Teşk�lat Yapısı

 Müdürlüğümüzde 657 sayılı yasaya tab�; 1 (Şef) Müdür Vek�l�, 2 Sözleşmel� Memur ve 2 ş�rket (�şç�) personel� 
görev yapmaktadır.

 B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar

 Müdürlüğümüz b�l�ş�m s�stem� yeter� kadar olmasa da elektron�k ek�pmanlara sah�pt�r. e-devlet s�stem� 
uygulanmaktadır. Bu kapsamda d�ğer müdürlükler �le �let�ş�m ve koord�ne öneml� derecede artırılmıştır.

 İnsan Kaynakları

 Müdürlüğün �nsan kaynakları yapısı aşağıda ç�zelge hal�nde ver�lm�ş olup, Müdürlüğümüzün personel �ht�yacı 
bulunmaktadır.

 FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

Tokat İl Özel İdares� Genel Mecl�s�, �lg�l� Kanun ve d�ğer yasal mevzuatlar çerçeves�nde, İl�m�z 

h�zmetler�ne yönel�k, mecl�s çalışmalarının yanında kom�syon çalışmaları da yapmak suret�yle; 2021 

yılında 11 olağan 1 olağanüstü toplantı yapılarak 413 adet İl Genel Mecl�s kararı alınmıştır.

İl Encümen�, 2021 yılı �çer�s�nde, toplam 54 toplantı yaparak 506 adet karar almıştır.
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Yol ve Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü

0I – GENEL BİLGİLER

A – 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. İdarem�zde 

bulunan tüm kamyon ve �ş mak�neler�n�n sorumluluğu Müdürlüğümüze ver�lm�şt�r.

Müdürlüğümüz kanun� görev ve sorumlulukları şunlardır:

· İl�m�z yol ağında bulunan grup ve münfer�t köy yollarının, bakım, onarım h�zmetler�n� yürütmek. 

(greyderl� bakım, banket bakımı, malzemel� Bakım, Asfalt bakım-yama, sanat yapılarının 

tem�zlenmes�)

· Kış aylarında kar mücadeles� yaparak köy yollarını sürekl� ulaşıma açık tutmak.

·  Sağlıklı ve güvenl� ulaşımın sağlanması �ç�n gerekl� trafik �kaz ve �şaret levhalarının konulması.

· Köy yollarının standardının artırılması.

· Köy yolları yapım ve standart yükseltme projeler� hazırlamak ve kontrollük h�zmetler�n� yürütmek.

· Köprü ve sanat yapısı projeler� hazırlamak ve kontrollük h�zmetler�n� yürütmek.

B -  Müdürlüğe İl�şk�n B�lg�ler: 

1)  F�z�ksel Yapı: 

B�na Durumu: 

Müdürlüğümüz Term�nal yanında, Mülga Köy H�zmetler� Müdürlüğü kampüsü �ç�ndek� ek b�nada 

h�zmet vermekted�r. B�nanın �k�nc� katında, Müdürlüğümüze ayrılmış b�r Müdür odası ve on adet personel 

odası bulunmakta. B�r�nc� katta, yed� adet personel odası, b�r adet �şç� gaz�nosu, b�r adet mesc�t ve çay ocağı 

bulunmaktadır. Müdürlüğümüz h�zmet b�nasının fiz�k� şartlarının �y�leşt�r�lmes� gerekmekted�r.

Mak�ne ve Ek�pman Durumu: 

Müdürlüğümüz h�zmetler�n� yürütmek üzere; 4 adet p�ck-up,2 adet otomob�l tahs�s ed�lm�şt�r.       

Ayrıca yol yapım ve bakım çalışmalarında görevl� 13 adet kamyon, 2 adet dozer, 3 adet greyder, 2 adet 

yükley�c�, 1 adet kanal kazıcı yükley�c�, 3 adet Ekskavatör  1 adet d�str�bütör, 5 adet s�l�nd�r, 1 adet su tankı, 1 

adet vagon d�r�l, 2 adet treyler aracı mevcuttur.

2)  Teşk�lat Yapısı: 

Müdürlüğümüz teşk�lat yapısı aşağıdak� g�b�d�r. 

94



93tokatozel�dares�.gov.tr

Yol ve Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü

3) 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 coğrafi b�lg� s�stem�ne yönel�k ek�pmanların kullanımın, yeterl� 

modernl�kte kullanılması gerekl�l�ğ�d�r (GPS, Ölçüm aletler�, coğrafi 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� artırmaktadır. 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 ortama aktarılması gerekmekted�r. 

4) 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
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Yol ve Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü

 II – FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

 Yol ve Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü olarak, �l�m�z genel�nde KÖYDES ve Özel İdare projeler� 

kapsamında; köy yollarında toplam; 44,05 km tesv�ye, 205,7 km onarım,  56,2 km stab�l�ze kaplama, 484 km 

greyderle bakım, 21,3 km. I. kat asfalt kaplama, 59,5 km II. kat asfalt, 17,73 km. BSK, 138,12 km. K�l�tl� Beton Parke 

Köy Yolu (köy �ç� dah�l), 10 km SSB Beton Yol, 7 adet menfez(Köprü, Beton Menfez ve Koruge menfez borusu 

dağ�), 25 adet heyelan tem�zl�ğ� ve 1850 km. Asfalt Bakım (yama) yapılmıştır. Köy yollarımıza 1509 adet trafik 

�kaz ve �şaret levhası konulmuştur.
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Yol ve Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü

Yol ve Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğünce 2021 yılında �hale ed�lerek yapılan
faal�yetlere a�t ayrıntılı b�lg�ler� �çeren ç�zelgeler aşağıda sunulmuştur
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Yol ve Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü

KÖYDES Projes� Kapsamında 2021 Yılı İçer�s�nde İhalel� Yol Yapım İşler�
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Yol ve Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü
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   I – GENEL BİLGİLER

A – Yetk�, Görev ve Sorumluluklar: 

Müdürlüğümüz Tokat İl Özel İdares�n�n 5302 sayılı kanunun 36. Maddes�n�n norm kadro �lke ve esaslarına göre 

h�zmetler�n� sürdürmekted�r. 2007 yılı ağustos ayında kurulan Müdürlüğümüz, 2013 yılı �t�bar�yle, Mülga Plan Proje, 

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü'nün kapatılmasından dolayı, özell�kle kapalı sulama suyu tes�sler� ve yer altı sulama suyu 

tes�sler� �le sulama göletler� konusunda h�zmetler�n yapımı görevler�n� de üstlenm�şt�r. Bunun dışında, Müdürlüğümüz 

teşk�lat yapısında çok öneml� değ�ş�mler bu güne kadar geç�rmem�şt�r. 

Müdürlüğümüz kanun� görev ve sorumluluğu şunlardır: 

Ÿ Tarımsal altyapı projeler�n�n fiz�b�l�te raporlarını hazırlamak

Ÿ Uygulamaya aktarılması planlanan, tarımsal altyapı projeler�n�n (gölet, sulama suyu tes�s� vb.) yapılması 

sağlamak

Ÿ Projeler� yapılan �şler�n uygulamasını yaptırmak ve kontrollük h�zmetler�yle �şler�n tekn�ğ�ne uygun şek�lde 

yapımını denetlemek

Ÿ Araz� kullanım problemler� �le �lg�l� projeler�n (erozyon, drenaj, araz� yolu, tesv�ye vb.) çözümünü sağlamak.

Ÿ Yeraltı su sondajları yapmak ve bu suları sulama tes�sler�nde kullanmak.

Ÿ Tarımsal alanlarla �lg�l� �z�nlerde kurumumuzun d�ğer müdürlükler� �le koord�nel� çalışarak, bu �şler�n 

sekretaryasını yapmak. 

Ÿ Sulama tes�sler� ve göletler�n projeler� hazırlanırken; maden ruhsatı, orman �z�nler�, mera �z�nler� g�b� konularda 

projeler� hazırlatmak ve gerekl� tüm çalışmaları yapmak.

Ÿ Mülga Toprak-Su ve Köy H�zmetler� Müdürlüğü tarafından yapılan tes�sler�n bakım, onarım h�zmetler�n� 

yapmak.

B - Müdürlüğe İl�şk�n B�lg�ler: 

1) F�z�ksel Yapı: 

B�na Durumu: 

Müdürlüğümüz, 26 Haz�ran Atatürk Kültür Sarayı batı cephes�ndek� b�nanın üçüncü katında faal�yetler�n� 

yürütmekted�r. Müdürlüğümüze ayrılmış, 1 Müdür odası ve 7 adet personel odası bulunmaktadır. 1 adet arş�v salonu 

bulunmaktadır. Odalar mevcut personel �ç�n yeterl� bulunmamakla b�rl�kte odaların fiz�k� şartları �y� durumdadır. Yen� 

geleb�lecek personel �ç�n oda bulunmamaktadır.

Mak�ne ve Ek�pman Durumu: 

Ÿ Müdürlüğümüz h�zmetler� amacıyla; 2 adet p�ck-up ve 1 adet otomob�l tahs�s ed�lm�şt�r. 

2) Teşk�lat Yapısı: 

Müdürlüğümüzün genel teşk�lat yapısı aşağıdak� g�b�d�r. İş yoğunluğuna göre b�r teşk�latlanma yapısına g�d�lm�şt�r. 

Teşk�lat yapısı, kurumsallaştırılmış b�r yapı değ�ld�r. Uygulamayı tems�l etmekted�r. Özell�kle tekn�k h�zmet yapan 

personeller�n, farklı gruplarda çalışab�lmekted�r.  

Tarımsal H�zmetler Müdürlüğü
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 3) 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 12 yıldır uygulanmaktadır. Bu kapsamda d�ğer müdürlükler �le �let�ş�m öneml� derecede 

artırılmıştır. Bununla b�rl�kte, bu konuda daha fazla çalışma gerekmekted�r. B�lg� paylaşımı konusunda daha 

fazla çalışma �ht�yaç duyulmaktadır. Ayrıca Müdürlüğün arş�v s�stem�n�n tamamen elektron�k ortama 

aktarılması gerekmekted�r. 

   

 4) İnsan Kaynakları :  

   

Müdürlüğün �nsan kaynakları yapısı aşağıda ç�zelge hal�nde ver�lm�ş olup, Müdürlüğümüzün personel �ht�yacı 

şu aşamada bulunmamaktadır. Bununla b�rl�kte elektron�k arş�vleme s�stem�n�n uygulamaya geçmes� �le 

b�rl�kte, personel �ht�yacı doğab�lecekt�r.  

Tarımsal H�zmetler Müdürlüğü
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 II – FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

Müdürlüğün faal�yet alanını tarımsal altyapı h�zmetler� oluşturmaktadır. Tarımsal altyapı h�zmetler� 

�çer�s�nde en yoğun faal�yet alanını �se sulama altyapısını tamamlamaya yönel�k olarak yapılan, sulama 

tes�sler�n�n �nşası oluşturmaktadır. Bu kapsamda, su rezerv�n� artırmaya yönel�k olarak, gölet yapım faal�yetler�, 

önem arz etmekted�r. 2021 yılında 1 adet gölet tes�s�nde faal�yetler devam etm�şt�r ve �nşaatı tamamlanmıştır. 

Önümüzdek� yıllarda da uygulanması üzere 4 adet gölet projes�n�n çalışmaları devam etmekted�r. Sulama 

tes�sler� yapımı genel olarak yen� yapımlarla b�rl�kte esk� tes�sler� yen�leme ve kapas�te artırma üzer�ned�r. 

Bununla b�rl�kte, sulama tes�sler�nde açık s�stemler�n yer�ne kapalı s�stem yapım sürec�nde hızla devam 

etmekted�r. Bu sene yapılan sulama tes�sler�n�n % 96's� kapalı s�stem olarak uygulanmıştır. Toplulaştırma 

faal�yetler� �se 2018 yılı �t�bar�yle tamamlanmıştır. 

Tarımsal H�zmetler Müdürlüğünün temel faal�yetler�ne �l�şk�n ayrıntılı b�lg�ler aşağıdak� tablolarda 

ver�lm�şt�r.

SULAMA TESİSİ YAPIMLARI

Tarımsal H�zmetler Müdürlüğü
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2021 YILI EĞİTİM ve SEMİNERE KATILIM LİSTESİ

SULAMA TESİSİ BAKIM ONARIMLARI

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER

VASITASIYLA YAPILAN FAALİYETLER

Tarımsal H�zmetler Müdürlüğü
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GÖLET YAPIMLARI

SULAMA TESİSLERİ YAPIMI İLE İLGİLİ BAZI GÖRÜNTÜLER:

Tarımsal H�zmetler Müdürlüğü
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Tarımsal H�zmetler Müdürlüğü
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Tarımsal H�zmetler Müdürlüğü
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Tarımsal H�zmetler Müdürlüğü
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I – GENEL BİLGİLER

A - Yetk�, Görev ve Sorumluluklar: 

İl Genel Mecl�s�m�z�n kararlarıyla oluşturulan Emlak ve İst�mlak Müdürlüğümüz m�syonu; Müdürlüğümüzce 

oluşturulan yatırım programı ve bütçey� yasalar çerçeves�nde en etk�n ve ver�ml� b�ç�mde kullanarak hedef 

k�tlem�z�n fiz�k� yaşamsal alanlarındak� standardını yükselterek modern, çağdaş ve yaşanılab�l�r sev�yeye 

ulaştırmak. 

Çalışmalarımızda vatandaşın uygulamaya katılmasını sağlayarak h�zmetlerden yararlanmasını ve 

memnun�yet�n� sürekl� kılmak, h�zmet kal�tes�n� artırarak talepler�n en kısa sürede olumlu olarak 

sonuçlanmasını sağlayıp, vatandaş memnun�yet�n� en üst düzeye yükseltmekt�r.

Emlak ve İst�mlak Müdürlüğü görev alanı Beled�ye Mücav�r alanı dışında kalan köyden oluşmakta olup;

Ÿ 5302 sayılı Özel İdare Kanunu, 

Ÿ 5403 ve 6537 sayılı Toprak Koruma Kanunu

Ÿ 2872 sayılı Çevre Kanunu

Ÿ 2886 ve 4734 sayılı İhale Kanunu, 

Ÿ 3213 Sayılı Maden Kanunu

Ÿ 10/08/2005 tar�h ve 25902 sayılı Resm� Gazetede Yayınlanan 2005/9207 sayılı İşyer� Açma ve 

Çalışma Ruhsatlarına İl�şk�n Yönetmel�kler 

v.b Kanunlar ve bu kanunlara tab� yönetmel�kler çerçeves�nde faal�yetler�n� yürütmekted�r.

Bel�rlenen m�syon doğrultusunda, müdürlüğümüzün yetk�, görev ve sorumlulukları şu şek�lde

tanımlanab�l�r:

Ÿ  Madenc�l�k ve Madenc�l�ğe Dayalı Tes�sler (Kırma Eleme Tes�s�, Beton Santraller�,  vb.) İşyerler� �ç�n 

İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatları düzenlemek.

Ÿ  Gayr�sıhh� Müesseseler ( Madenc�l�kle �lg�l� üret�m yapılan �şyerler�  ) İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatı 

düzenlemek.

Ÿ  Madenc�l�k faal�yet� yürüten İşyerler� �le �lg�l� denet�m ve d�ğer �z�nler� tak�p etmek.

Ÿ  I-A Grubu Hammadde Üret�m İz�nler�n� düzenlemek ve denet�mler�n� yapmak.

Ÿ  I-A Grubu Kum-Çakıl Ocak Ruhsatlarının düzenlenmes�, denetlenmes� ve stok halede bulunan 

malzemeler�n satış �şlemler�n� yapmak.

Ÿ  Maden ve Petrol İşler� Genel Müdürlüğü tarafından ver�len görevler� yapmak. 

Ÿ  5686 Sayılı Jeotermal  Kaynaklar ve Doğal M�nerall� Sular Kanununa göre ruhsat vermek, denet�m  ve 

İdare adına olan ruhsatlarda sondaj �şlemler� yapmak

Ÿ  Emlak ve İst�mlâk H�zmetler� ve İdareye A�t Lojmanların Tahs�s İşlemler�.

Ÿ

B - Müdürlüğe İl�şk�n B�lg�ler: 

 1) F�z�ksel Yapı: 

· B�na Durumu: 

 Müdürlüğümüz, Tokat Şeh�rler arası otobüs term�nal�n�n yanında bulunan mülga Köy 

H�zmetler� İl Müdürlüğünün ana b�nasının 1. katında görev yapmaktadır.

· Mak�ne ve Ek�pman Durumu: 

      Müdürlüğümüze 1 adet N�ssan Navara marka 4x4 p�kap aracı tahs�s ed�lm�şt�r

Emlak ve İst�mlak Müdürlüğü
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Emlak ve İst�mlak Müdürlüğü

2) Teşk�lat Yapısı: 

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

3) B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar: 

Müdürlüğümüz b�l�ş�m s�stem� GPS s�steml� ek�pman eks�kl�ğ�ne rağmen yeterl� derecede elektron�k 

ek�pmanlara sah�pt�r. E-devlet uygulaması, İdarede yaklaşık 8 yıldır uygulanmaktadır. Bu kapsamda d�ğer 

müdürlükler �le �let�ş�m öneml� derecede artırılmıştır. Bununla b�rl�kte, bu konuda daha fazla çalışma 

gerekmekted�r. B�lg� paylaşımı konusunda daha fazla çalışmaya �ht�yaç duyulmakta olup, CBS s�stem�ne 

�nt�bak �ç�n çalışmalar yapılması ve Müdürlüğün arş�v s�stem�n�n tamamen elektron�k ortama aktarılması 

gerekmekted�r

4) İnsan Kaynakları: 
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Emlak ve İst�mlak Müdürlüğü

II – FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
İLİMİZDE BULUNAN MADENLER
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Emlak ve İst�mlak Müdürlüğü

MADENCİLİK FAALİYETİ KAPSAMINDA TOKAT İLİ VE

İLÇELERİNDE VERİLEN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT LİSTESİ

MADENCİLİĞE DAYALI TESİSLER

TOKAT İLİ VERİLEN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT LİSTESİ
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Emlak ve İst�mlak Müdürlüğü
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Emlak ve İst�mlak Müdürlüğü

TOKAT İLİ İDAREMİZE AİT JEOTERMAL KAYNAKLARA AİT TEKNİK BİLGİLER

Sulusaray Jeotermal B�lg�ler� 

Reşad�ye Jeotermal B�lg�ler� 

N�ksar Jeotermal B�lg�ler� 

EMLAK VE İSTİMLAK BİRİMİ

 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. 
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Emlak ve İst�mlak Müdürlüğü

İDAREMİZ TARAFINDAN TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZLAR
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Emlak ve İst�mlak Müdürlüğü

TOKAT İL ÖZEL İDARESİNCE KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİNE TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZLAR

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN VEYA ORTAĞI OLDUĞU ŞİRKETLER

TARAFINDAN İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETLER İCMALİ
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Emlak ve İst�mlak Müdürlüğü
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Emlak ve İst�mlak Müdürlüğü
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Emlak ve İst�mlak Müdürlüğü
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GENEL BİLGİLERİ

Yetk�, Görev ve Sorumluluklar

 İl Genel Mecl�s�m�z�n 05.01.2020 Tar�h ve 30 sayılı kararlarıyla Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğünün kapatılması �le oluşturulan Müdürlüğümüzün m�syonu; Yatırım programı ve bütçey� yasalar 

çerçeves�nde en etk�n ve ver�ml� b�ç�mde kullanarak hedef k�tlem�z�n fiz�k� yaşamsal alanlarındak� standardını 

yükselterek fiz�k� alanları modern, çağdaş ve yaşanılab�l�r sev�yeye ulaştırmak. 

Çalışmalarımızda vatandaşın uygulamaya katılmasını sağlayarak h�zmetlerden yararlanmasını ve 

memnun�yet�n� sürekl� kılmak, h�zmet kal�tes�n� artırarak talepler�n en kısa sürede olumlu olarak 

sonuçlanmasını sağlayıp, vatandaş memnun�yet�n� en üst düzeye yükseltmekt�r.

İmar ve Kentsel İy�leşt�rme Müdürlüğünün  görev alanı Beled�ye Mücav�r alanı dışında kalan 614 köyden 

oluşmakta olup;

Ÿ 5302 sayılı Özel İdare Kanunu, 

Ÿ 3194 sayılı İmar Kanunu, 

Ÿ 5403 ve 6537 sayılı Toprak Koruma Kanunu

Ÿ 2872 sayılı Çevre Kanunu

Ÿ 2863 sayılı Kültür ve Tab�at Varlıkları Koruma Kanunu, 

Ÿ 2886 ve 4734 sayılı İhale Kanunu

Ÿ

10/08/2005 tar�h ve 25902 sayılı Resm� Gazetede Yayınlanan 2005/9207 sayılı İşyer� Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İl�şk�n Yönetmel�kler v.b Kanunlar ve bu kanunlara tab� yönetmel�kler çerçeves�nde faal�yetler�n� 

yürütmekted�r.

Bel�rlenen M�syon doğrultusunda, Müdürlüğümüzün yetk�, görev ve sorumlulukları şu şek�lde tanımlanab�l�r:

Ÿ Gayr�sıhh� Müesseseler (Akaryakıt ve LPG İstasyonları, üret�m yapılan �şyerler�  vb.) ve Sıhh� 

Müesseseler  ( Market, Bakkal, Kahvehane, Umuma Açık İst�rahat ve Eğlence Yerler� vb.) �ç�n İşyer� 

Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemek.

Ÿ İşyerler� �le �lg�l� denet�m ve d�ğer �z�nler� tak�p etmek

Ÿ Çevresel Etk� Değerlend�rme Raporu (ÇED) �ç�n b�r�m görüşü vermek.

Ÿ Köy Yerleş�k ve Gel�şme Alanlarının Tesp�t� ve onaylanması �şlemler�n� yapmak

Ÿ Köy yerleşme plan �şlemler�n� yürütmek,

Ÿ Her türlü İmar Planı hazırlanması, onayı, rev�zyon ve değ�ş�kl�k �şlemler�n� yapmak ve denetlemek.

Ÿ İfraz, Tevh�d, C�ns Değ�ş�kl�ğ�, H�ssel� Satış, Hal�hazır Har�ta vb. İşlemler�n� yapmak

Ÿ Yapı ruhsatı yapı kullanma ve yapı �z�nler� �şlemler�n� yapmak,

Ÿ Kaçak İnşaat Denet�mler�n� yapmak. R�skl� ve metruk yapıların denet�m �şlemler�n� yürütmek

Ÿ MAKS S�stem�ne İl�şk�n Numarataj H�zmetler�n� yapmak

Ÿ Yatırım Projeler�n�n Başvurularını Değerlend�rerek Sonuçlandırmak.

Ÿ KUDEB (Koruma Uygulama Ve Denet�m Bürosu) H�zmetler�. 

Ÿ Sığınak Raporlarının kayıt altına alınması �şlemler�n�,

İl Çevre Düzen� Planı �şlemler�n� yürütmekt�r.

İmar ve Kentsel İy�leşt�rme Müdürlüğü
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HARİTA VE PLAN İŞLERİ:

Ÿ Hal�hazır har�ta �şler�,

Ÿ İmar planı yapım ve tad�lat �şler�,

Ÿ Köy yerleş�k ve gel�şme alan tesp�t�,

Ÿ İfraz, tevh�t, c�ns değ�ş�kl�ğ�, yola terk, İhdas, H�ssel� satış, İmar durum belges� düzenleme,

Ÿ Kurum görüşler� verme.

Ÿ Köy yerleşme planlarını yaptırma.

İMAR İŞLEMLERİ

Ÿ Yapı İz�nler�, yapı ruhsatları

Ÿ Yapı kullanma ruhsatları,

Ÿ Yapı ve kaçak �nşaat denet�mler�,

Ÿ Yatırım projeler�n�n değerlend�r�lmes�,

Ÿ MAKS h�zmetler�.

Ÿ R�skl� Yapı-Metruk Yapı �şlemler�

Ÿ Sığınak Rapor �şlemler�.

KUDEB BİRİMİ

Ÿ Yetk� alanındak� bas�t onarım �z�nler�,

Ÿ Restorasyon denet�mler�,

Ÿ Yetk� alanındak� �z�ns�z uygulamalara müdahale,

Ÿ Tesc�l Öner�ler�,

Ÿ Yetk� alanındak� yıkım talepler�,

Ÿ Restorasyon �şler�nde uygulama kontrollüğü

RUHSAT BİRİMİ

Ÿ Gayr�sıhh� Müessese İşyer� Ruhsatları

Ÿ Sıhh� Müessese İşyer� Ruhsatları

Ÿ Umuma Açık �şyer� ruhsatları

Müdürlüğe İl�şk�n B�lg�ler

F�z�ksel Yapı:

B�na Durumu:

Müdürlüğümüz, Tokat Şeh�rler arası otobüs term�nal�n�n yanında bulunan İdarem�ze a�t b�nanın 2. katında görev 

yapmaktadır.

Mak�ne ve Ek�pman Durumu:

Mak�ne ve Ek�pman Durumu: Müdürlüğümüze 3 adet b�nek araç tahs�s ed�lm�şt�r.

Teşk�lat Yapısı:

İmar ve Kentsel İy�leşt�rme Müdürlüğü
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B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar

Müdürlüğümüz b�l�ş�m s�stem� GPS s�steml� ek�pman eks�kl�ğ�ne rağmen yeterl� 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. Bununla b�rl�kte, bu konuda daha fazla çalışma 

gerekmekted�r. B�lg� paylaşımı konusunda daha fazla çalışmaya �ht�yaç duyulmakta olup, CBS s�stem�ne 

�nt�bak �ç�n çalışmalar yapılması ve Müdürlüğün arş�v s�stem�n�n tamamen elektron�k ortama aktarılması 

gerekmekted�r.

      İnsan Kaynakları 

İmar ve Kentsel İy�leşt�rme Müdürlüğü
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   FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

 KÖY YERLEŞİK ALAN ÇALIŞMALARI

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 614 adet köy bulunmaktadır.

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.

İmar ve Kentsel İy�leşt�rme Müdürlüğü
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 İMAR  İŞLEMLERİ

 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, MAKS 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 �le 

R�skl� ve Metruk Yapı �ş ve �şlemler� �le Sığınak rapor �şlemler�n� �çermekted�r.

İmar ve Kentsel İy�leşt�rme Müdürlüğü
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İmar ve Kentsel İy�leşt�rme Müdürlüğü

 3194 SAYILI İMAR KANUNU'NA İSTİNADEN 2021 YILINDA UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI

 2021 yılı �çer�s�nde  İdarem�ze 199 adet �z�ns�z veya ruhsatsız �nşaat sah�pler�ne 70.527,97 TL �dar� para 

cezası uygulanmıştır.

 TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt S�stem�ne İl�şk�n yen� ve MAKS 

s�stem�ndek� güncellemelerden dolayı değ�şen kapı numaralarıyla 

beraber 220 adet Numarataj ver�lm�şt�r.

 Merkez �lçeye bağlı köylerde 68 adet Elektr�k abonel�ğ� 

d�lekçes� �şlem görmüştür.

 İlçelere bağlı köylerde elektr�k abonel�ğ� �şlemler� İlçe Özel 

İdare Müdürlükler�nce ver�lmekted�r
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İmar ve Kentsel İy�leşt�rme Müdürlüğü

KUDEB ANA FAALİYET KONULARI

KORUMA  FAALİYETLERİ

· Taşınmaz Kültür Varlıkları envanter�n�n düzenlenmes�, güncellenmes� 

· Tesc�l talepler�n�n raporlanması ve S�vas Koruma Kuruluna gönder�lmes�

· Ma�l-� �nh�dam (tehl�ke arz eden yapılar) durumundak� yapıların raporlanması Beled�yelere ve 

S�vas Koruma Kuruluna �let�lmes�

· Taşınmaz Kültür Varlıkları �le �lg�l� proje h�zmet alım �haleler�n�n yapılması

· Taşınmaz Kültür Varlıklarına a�t katkı payı �şlemler�n�n düzenlenmes�, tak�b� 

· Yıkım talepler�n�n raporlanması ve S�vas Koruma Kuruluna gönder�lmes�

· Taşınmaz Kültür Varlıkları İle İlg�l� kurum görüşler�n�n ver�lmes�

· İl Genel�nde metruk b�naların tesp�t�nde kom�syon üyel�ğ� yapılması

· S�vas Koruma Kuruluna Val�l�k Tems�lc�s� olarak katılım sağlanması

 

UYGULAMA  FAALİYETLERİ

· Bas�t Onarım (Tad�lat ve tam�rat) �z�nler�n�n ver�lmes�

· İz�ns�z Uygulamalarla �lg�l� �şlemler�n yapılması

· Talep hal�nde resm� kontrollük h�zmetler�n�n ver�lmes� hak ed�ş, metraj vb. düzenlenmes�

DENETİM  FAALİYETLERİ

· Restorasyon uygulamalarının yer�nde denet�m� ve raporlanması

· Yen� Yapılanma uygulamalarının yer�nde denet�m� ve raporlanması

· Bas�t Onarım (Tam�rat ve Tad�lat İzn�) �zn� ver�len yapıların yer�nde denet�m� ve raporlanması

2021 KUDEB FAALİYETLERİNİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI
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İmar ve Kentsel İy�leşt�rme Müdürlüğü

TOKAT TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİ

METRUK BİNA TARAMALARINA  AİT ÖRNEKLER

Merkez Yatmış Köyü

Metruk B�na

Reşad�ye Sarıyayla Köyü

Metruk B�na
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İmar ve Kentsel İy�leşt�rme Müdürlüğü

KÖYLERDE METRUK YAPI KONROLÜ
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KÖYLERDE RİSKLİ YAPI KONROLÜ

2021 Yılı �çer�s�nde İmar ve Kentsel İy�leşt�rme Müdürlüğü olarak Köy Muhtarlarına yönel�k b�lg�lend�rme 

amaçlı yazılar gönder�lm�ş, İlçe Özel İdare Müdürler� ve Köy Muhtarlarıyla yüz yüze toplantılar düzenlenm�ş, 

h�zmet alanlarımızla �lg�l� broşür ve afişler�n dağıtımı yapılmıştır. Bu sayede faal�yetler�m�zle �lg�l� olarak talepte 

bulunan vatandaşların talepler�n�n en hızlı ve sağlıklı b�r şek�lde sonuçlandırılması hedeflenm�şt�r. Ayrıca 2021 

yılı �çer�s�nde �l genel�nde Mekansal Adres Kayıt S�stem� (MAKS) çalışmaları doğrultusunda adresler�n 

entegrasyonu hususunda Köy Muhtarlarıyla büro ve araz� çalışmaları yapılmıştır. 

 Ruhsat sah�pler� �le İl ve İlçelerde Jandarma komutanlıkları ve Emn�yet Müdürlükler� �le denet�mler 

sonucunda tesp�t ed�len hususlar hakkında b�lg�lend�rme amaçlı yazışmalar yapılmıştır.  

Müdürlüğümüzce ver�len İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatlarına yönel�k denet�mler (Gayrı sıhh� ve Sıhh� 

İşletmeler) yapılmış olup, bu konuda eks�kl�k ve uyarı yazışmaları yapılmıştır. 

 Talep durumunda İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatı, Gayrı sıhh� ve Sıhh� İşletmelere yönel�k �şyer� Açma 

ve Çalışma ruhsatları düzenlenm�şt�r. 

 Karşılaşılan sıkıntılar olarak; görev ve yetk� alanımıza göre personel ve araç sayımızın yeters�zl�ğ�, 

İdarece yer�nde (İlçelerde) ver�lmes� gereken h�zmet�n ver�lemey�ş� sayılab�l�r.

 Bu sıkıntılara rağmen görev, yetk� ve sorumluluk alanlarımızda �şyer� sah�pler� ve hayatını devam ett�ren 

vatandaşlarımız �ç�n rahat ve yaşanab�l�r b�r ortam oluşturab�lmek hedefiyle, mevcut �mkanlarla h�zmet 

götürme gayret� ve azm� �le çalışmalarımız devam etmekted�r.

İmar ve Kentsel İy�leşt�rme Müdürlüğü
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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. Ver� alımına yönel�k �lg�l� Müdürlükler�n 
kullanımına sunulmuş 3 adet tablet dgps ek�pmanına sah�p bulunmaktadır. Ayrıca ver� alımına yönel�k olarak, 
İHA (Drone) alımı gerçekleşt�r�lm�ş olup, �lg�l� Müdürlükler tarafından hal� hazır alımına yönel�k faal�yetler 
sürdürülmekted�r. Müdürlük bünyes�nde; ARCGIS, NETCAD ve PİX4D yazılımları �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 

 FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ:

 1. B�lg�, Ver� İşleme ve Sunum Faal�yetler�:
 2021 Yılı Faal�yetler�:
 2021 yılı faal�yetler�n�n ana yapısını, Kurum Coğrafi B�lg� S�stem�n�n ver� yapısını güçlend�rmek ve sunum 
programları hazırlamak oluşturmuştur. Yapılan faal�yetler şu şek�lde özetleneb�l�r:
Ÿ Ver� tabanının güncell�ğ�n� y�t�rmes� sebeb�yle, güncel ver� tabanına geç�ş yapılmıştır.
Ÿ Kurum CBS s�stem�, ana programı olan Arcg�s programının yen� sürümü s�steme adapte ed�lm�şt�r.
Ÿ CBS s�stem�ne bağlı, sunum programlarının etk�nl�ğ�n� artırması amacıyla çalışmalar devam etmekted�r. Eks�k 

ve gel�şt�r�lmes� gereken kısımlara, müdahaleler yapılmaktadır.

B�lg� İşlem Müdürlüğü
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B�lg� İşlem Müdürlüğü

Ÿ Proje tak�p ve arş�vlemeye yönel�k, paket program hazırlanmış ve kullanıma sunulmuştur. Programın 

kullanımına yönel�k olarak kullanıcılara ve �darec�lere sunum yapılmıştır. Proje g�r�şler� sağlanmakla b�rl�kte, 

güncel proje g�r�ş� �sten�len düzeye get�r�lemem�şt�r.

Ÿ 2021 yılında geçm�ş yıllara a�t gerek coğrafi ver� ve gerekse proje b�lg� ver�ler�n�n, s�stemlere aktarılmasına 

önem ver�lm�şt�r. Özell�kle geçm�şe yönel�k b�rçok proje b�lg�s� elektron�k ortama aktarılmıştır.

 2022 Yılı Hedefler�:

 • 2022 yılında, geçm�şe yönel�k coğrafi ver�ler�n, mevcut yatırımlara daha fazla katkı sağlaması amacıyla, 

ver�ler�n akıllandırılması ve sunulmasına yönel�k çalışmalara ağırlık ver�lecekt�r.

 • Eks�k yatırım ver�ler�n�n (�çme suyu �shale hatları, �çme suyu pompaj tes�sler�, yol sanat yapıları, sulama 

pompajları) alımına yönel�k faal�yetler gerçekleşt�r�lecekt�r. Söz konusu ver�ler�n, Kurum tekn�k elemanlarından 

sağlanması hedeflenmekted�r. Sağlanamadığı takd�rde, h�zmet alımına da g�d�leb�lecekt�r.

 • Proje B�lg� ve Arş�vleme S�stem�n�n, güncell�ğ�n�n ve kullanımının artırılması amacıyla, b�lg�lend�rme 

çalışmalarına ağırlık ver�lecekt�r. 

 • Kuruma a�t güncel CBS ver�ler�n�n, yatırımcı b�r�mlerden zamanında gelmes�ne yönel�k uygulamalar 

artırılacaktır.

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

 2021 Yılı Faal�yetler�:

 • Merkez ve d�ğer b�nalarda, network güvenl�k s�stem�n�n etk�nl�ğ�n�n artırılmasına karşın tedb�rler alınmakta 

güncellemeler yapılmaktadır.

 2022 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.
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 3. AR-GE Faal�yetler� :

 2021 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, bu zamana kadar yapılan mahsuplaşma düzey� % 14 c�varında olmuştur. 

Fazla elektr�k üret�m�, bel�rlenen fiyat üzer�nden satılmaktadır. 2021 yılında, her �k� tes�s �ç�n de üret�c� firmalar �le 1 yıllık 

bakım anlaşmaları �mzalanmıştır. 2021 yılında, Çayören RES tes�s�, % 95 emre amadel�k oranının altında kalmıştır. 

Bunun sebeb�, türb�ne a�t 2 adet ana karttan b�rs�n�n arıza yapması ve çalışmamasıdır. Ana kart ç�p tem�n� problem� 

sebeb�yle henüz monte ed�lmem�şt�r. Emre amadel�ğ�n % 95 altında gerçekleşmes�nden dolayı, yüklen�c� firmadan 

gerekl� tazm�nat alımı yapılacaktır. Semerc� RES tes�s�, % 95 üzer�nde b�r emre amadel�k oranı �le çalışmıştır.

 • Tes�sler�n, 2021 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. Her �k� tes�s�n brüt üret�m kazancı 2.874.090,83 TL olarak gerçekleşm�şt�r. Aynı 

dönemde, tes�sler�n elektr�k �let�m, s�stem �şlet�m ve bakım bedel� olarak, toplam 1.070.965,14 TL (KDV dah�l) 

ödenm�şt�r. Söz konusu dönem �ç�n; Kurumumuzun elektr�k üret�m�nden elde ett�ğ� net kazanç, 1.803.125,69 TL’d�r.

 • ÇEDAŞ �le toplam 33 tüket�m noktasında (Çayören 25 adet, Semerc� 8 adet) mahsuplaşma yapılmaktadır. 

2020 yılında mahsuplaşmalar, Çayören RES tes�s�nde üret�m�n % 14’üne, Semerc� RES tes�s�nde �se % 12’s�ne karşılık 

gelmekted�r. 2021 yılında, dağıtım bedel� d�kkate alınmadığında mahsuplaşmalarda ortalama fiyat 1.08 TL, satışta 

�se 0.64 TL olarak gerçekleşm�şt�r. Dağıtım bedel� d�kkate alındığında �se; mahsuplaşmalarda ortalama fiyat 0.75 TL, 

satışta �se 0.58 TL 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, 20.941.355,04 kWh üret�m gerçekleşt�r�lm�ş olup, 

7.218.801,13 TL net kar elde ed�lm�şt�r. 
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 • AMP programının 2021 yılı güncellemes� yapılmıştır. 3 kullanıcılı v�rüs programı alınmıştır. Arvento Araç 

Tak�p ve F�lo Yönet�m� S�stem� 2021 yılı abonel�k �şlemler� yapılmıştır.

 • Mecl�s kararları doğrultusunda, b�rçok projeye eş finansman ödemeler� yapılmıştır. Bu projeler: Yağs�yan 

Köyü Süt Ürünler� Gel�şt�rme Projes�, Tokat Uluslararası Gıda ve Tarım Üssü Kurulumu F�z�b�l�te Etüdü Projes�, 

Kadının Gücü Tokat’ın Gücü Projes�, Yazmacılık ve Etnografya Müzes� Projes�, Mustafa Ağa Hamam Müzes� 

Restorasyon Projes�, Kadın G�r�ş�mc� S.S. Em�rsey�tl� Rençber ve Zanaatkar Kadın G�r�ş�mc� Üret�m ve İşleme 

Kooperat�fi Yapım İşler�, Ak�k Taşı İşleme Atölyes�ne Mak�ne ve Malzeme Alımı, Z�nav Gölü Rekreasyon Alanı 

Projes�, Sulusaray F�z�k Tedav� ve Rehab�l�tasyon Merkez� Projes�, Z�le OSB İçme Suyu Altyapısının 

Gel�şt�r�lmes� Projes�, Merkez Çamdere Köyü Mes�re Alanı Yapımı Projes�.

 2022 Yılı Hedefler�:

 • Kuruma a�t RES tes�sler�nde, EPDK tarafından üret�m dağıtım bedeller�nde yaklaşık 5 kat artışın 

gerçekleşmes� durumunda; mahsuplaşmayı artıracak tar�fe değ�ş�kl�kler�ne g�d�lecekt�r.

 • Semerc� RES tes�s�, elektr�k nak�l hatlarında zamana bağlı olarak aşınmadan dolayı problemler 

yaşanmaktadır. Bu problemler�n kes�n olarak çözümüne yönel�k uygulamalar yapılacaktır.

 • 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.
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2021 Yılı Yapılan Harcamalar:
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Yetk�, Göre B�r�m Görev ve Sorumlulukları:
Tokat İl Özel İdares�ne a�t taşıtların tahs�s�, kullanılması ve denet�m� hususlarında 237 sayılı Taşıt Kanunu 

Hükümler� �le bu konuda yayınlanmış tebl�ğ ve tam�mlere uyulmasını sağlamaktır.
Tokat İl Özel İdares�ne a�t araç, mak�ne ve teçh�zatın yedek parçalarını tem�n etmek, tam�r bakım onarımını 

yapmak.
Yen� araç, �ş mak�nes� ve teçh�zat alımında kurumun �ht�yaçlarını bel�rlemek, tekn�k şartname hazırlamak, 

�hale �şlemler�n� düzenlemek. 
Araç, �ş mak�nes� ve teçh�zat k�ralama �şler�nde tekn�k şartnames�n� hazırlamak, �şlemler�n� düzenlemek.
Araçların ve �ş mak�neler�n�n trafiğe kayıtlı şekl�n�n har�c�nde tad�lat yapılacak �se proje ve uygunluk 

belgeler�n� hazırlamak. Trafik şube müdürlüğü, araç muayene �stasyonu, �lg�l� odalar ve kurumlarla �lg�l� �şlemler� 
yapmak.

Zorunlu mal� trafik s�gortası, fenn� muayene,  gaz em�syon ölçümler�n� yaptırmak.
Ekonom�k ömrünü doldurmuş olan araç, �ş mak�nes�, ek�pman, teçh�zat, atölye tezgah ve bunlara a�t 

malzemeler� kullanım dışına çıkartmak, h�be, satış ve benzer� �ş ve �şlemler�n� yapmak.
Araç, �ş mak�nes� ve teçh�zatın tahs�s, denet�m ve kontrolünü yapmak. Val�l�k, Genel Sekreterl�k,   B�r�m 

müdürlükler�, �lçe müdürlükler� ve d�ğer kurumlara görevlend�rme �le tahs�s ed�len araçların; uygun 
kullanılmasını, gerekl� bakımlarının yapılmasını sağlayarak kullanıcı kusurlarını bel�rlemek. Mesa� b�t�m�nde şoför 
ve operatörlerce gerekl� tem�zl�k, yağlama ve bakımlarının yapılmasını, mesa� başlangıç sevk� esnasında �se 
günlük per�yod�k bakımlarının yapılmasını sağlamak ve denetlemek.

İmal ed�len her türlü mal, malzeme �le �lg�l� olarak mal�yet bedeller�n�n tesp�t� ve stok kayıtlarının hammadde 
ve mamul mal düzey�nde tutulmasını sağlamak.

Yedek parça deposunun per�yod�k ve yılsonu sayım dökümler�n�n yapılması,    depolarda bulunan mal ve 
malzemelerle �lg�l� olarak stok kayıtlarının tutulmasını sağlamak. 

Araç kazalarında; �lg�l� trafik ve kamu kuruluşlarının kaza raporları �le b�rl�kte  kaza �le �lg�l� rapor hazırlamak, 
hasar tesp�t� yapmak, �şlemler�n� tak�p etmek.

Araç, mak�ne, teçh�zat ,ek�pman, yedek parça, akaryakıt, maden� yağ g�b� �ht�yaçlarının yıllık yatırım 
bütçeler�ne tekl�fin�n yapılması ve yılı �çer�s�nde tem�n�n� sağlamak.

Araç, �ş mak�nes� ve teçh�zatın yıllık per�yod�k kontroller�n�n yapılması �ş ve �şlemler�n� yapmak.
Mak�neler hakkında araçları kullanan - tam�r eden şoför,operatör, ustalara ve büro personel�ne  gerekl� 

eğ�t�mler�n ver�lmes�n� sağlamak.
Operatör, şoför, usta ve büro personel�ne  �ş sağlığı ve güvenl�ğ� mevzuatı hükümler� uyarınca tüm emn�yet 

ve güvenl�k tedb�rler�n�n alınması,personele bu konu hakkında gereken eğ�t�m�n ver�lmes� hususunda İnsan 
Kaynakları Müdürlüğü,  İSG uzmanı personel ve anlaşmalı ISGkurumutarafından tebl�ğ ed�len şartları 
koord�nel� şek�lde çalışarak sağlamak.

Yedek parça, akaryakıt, maden� yağ, last�k ve muhtel�f malzemeler�n tekn�k şartnameler�n� hazırlamak, 
muayene ve kabul �şlemler�n� yapmak, kayıtlarını tutmak, depo etmek, �kmal� ve dağıtımı �ç�n gereken �şlemler� 
yapmak.

Araçlarda ve mak�nelerde kullanılan maden� yağ, filtre, akü, last�k g�b� değ�şt�r�lmes� sonucu meydana 
gelen atıkların geç�c� depolanmasına ve toplanmasına �l�şk�n tekn�k ve �dar� esaslar uygulanarak bakanlık 
tarafından yetk�lend�r�lm�ş kuruluş tarafından kend�s�ne a�t l�sanslı atık taşıma aracı �le taşınması, �ş ve �şlemler�n� 
sağlamak.

Garant� kapsamında bulunan araç ve mak�neler, yetk�l� serv�ste yapılması gereken bakım onarım �şler�nde, 
tam�ratı ustalar tarafından yeterl� teknoloj�k yazılım bulunmaması hal�nde veya �ş yükünün yoğun olduğu 
zamanlarda gerekl� tam�rat, bakım, onarım �şler�; yetk�l� serv�slerde ve serbest p�yasada yaptırılması �ş ve 
�şlemler�n� yapmak.

İşletme Müdürlüğü
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F�z�ksel Yapı

B�na Durumu

 Müdürlüğümüz Tokat-Turhal karayolunun 12.km's�nde bulunmaktadır. Yerleşkem�z �çer�nde b�r adet 
�dare b�nası, b�r adet kantar, yedek parça ambarı, D�nlenme ve eğ�t�m salonu, last�k ambarı, motorhane, 
şasehane, elektr�khane, kaynakhane, boyahane ve araç bakım yağlama kısımları bulunmaktadır. 

      
Mak�ne ve Ek�pman Durumu

 Müdürlüğümüz h�zmetler�n� yürütmek üzere 3 adet p�ck-up, 1 adet ac�l müdahale aracı, 1 adet sulama 
aracı, 1 adet otomob�l, 1 adet yağlama aracı 1 adet kaynak aracı ve 1 adet panelvan mevcuttur. 

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, �darem�zde yaklaşık 13 yıldır uygulanmaktadır. Bu kapsamda d�ğer müdürlüklerle �let�ş�m öneml� 

derecede kolaylaşmıştır. Müdürlüğümüz bünyes�nde araç tam�rler�n�n ve kullanılan malzemeler�n tak�b� �ç�n 

b�r d�j�tal program gel�şt�r�lmes�ne devam ed�lmekted�r. Bunun sayes�nde yapılan tüm �şlemler�n tak�b�n�n 

d�j�tal ortama aktarılması çok daha kolay olacaktır.
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 İnsan Kaynakları
 Müdürlüğümüz'de 3 Memur, 2 Sözleşmel� Memur, 16 Atölye Personel� olmak üzere Toplam 21 
personel görev yapmaktadır.

İşletme Müdürlüğü

Faal�yetlere İl�şk�n B�lg�ler

2021 YILI BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ
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 Atölye B�r�m�m�ze 2021 yılı �çer�s�nde yapılan bakım onarım taleb� 555 Adet olup;  1308 Adet 
tam�rat gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

Atölye B�r�m�m�z seyyar tam�r ek�b� tarafından 2021 yılı �çer�s�nde 594 Adet arıza taleb� �let�lm�ş 
olup; 665 Adet arıza araz� şartlarında tam�r ed�lm�şt�r.

İşletme Müdürlüğü

ATÖLYE BİRİMİNDE YAPILAN ONARIMLARA AİT GÖRÜNTÜLER

SEYYAR TAMİR EKİBİ İLE YAPILAN ONARIMLARA AİT GÖRÜNTÜLER 
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ATÖLYE BİRİMİNDE YAPILAN ONARIMLARA AİT GÖRÜNTÜLER

2021 Yılı �çer�s�nde Tokat MEPASAN

Soğuk Hava Deposu Tad�latı yapılarak

�şlevsel hale get�r�lm�şt�r.
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 Yetk�, Görev ve Sorumluluklar

 Müdürlüğün kanun� görev ve sorumluluğu şunlardır: 

 İçmesuyu çalışmaları başlığı altında, köyler�n �ht�yaç durumuna göre; yen� depo, depo bakım onarım, 

terfi b�nası, ENH motopomp, İçme suyu �sale hattı döşenmes�, göze bakım onarım çalışmaları, terfi b�nası enerj� 

nak�l hattı çek�lmes�, sondaj çalışmaları vb. faal�yetler� projelend�rmek ve yapımını gerçekleşt�rmek.

 Kanal�zasyon çalışmaları başlığı altında, köyler�n �ht�yaç durumuna göre; kanal�zasyon, doğal arıtma, 

paket arıtma ve Güneş Enerj� S�steml� (GES) paket arıtma tes�sler� �le �lg�l�, etüt-proje, yen� yapım, hat yen�leme 

ve bakım onarım h�zmetler�n� gerçekleşt�rmek.

Köyler�n Çevresel Atıklarını toplayarak, Katı Atık B�rl�ğ�ne nakl�yes�n�n yapılması.

Köy �ç� yollara, �ht�yaca göre Parke döşenmes�n� sağlamak.

 İl Özel İdares�nce yürütülecek çalışmalarda «Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Yönetmel�ğ�» 

hükümler�ne göre gerekl� �şlemler� yapmak, E-Çed s�stem� üzer�nden PTD dosyalarına İdare adına kurum 

görüşünün oluşturulması.

 İl Özel İdares� h�zmet alanı �çer�s�nde uçkun ve larva �le mücadele çalışmaları yapmak,

 Müdürlüğe İl�şk�n B�lg�ler

 F�z�ksel Yapı

 B�na Durumu

 Müdürlüğümüz, 26 Haz�ran Atatürk Kültür Sarayında yer alan merkez b�nanın 3. katında faal�yetler�n� 

yürütmekted�r.Müdürlüğümüze ayrılmış b�r Müdür odası ve 9 adet personel odası bulunmaktadır.Ayrıca  

elektr�k ve �nşaat ustaları �ç�n b�nanın sol alt tarafında ayrılmış olan 2adet oda ve 2 adet �nşaat ve elektr�k 

malzemeler� �ç�n depo bulunmaktadır.Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ambar ve parke üret�m 

tes�s� atölye tes�s�m�zde yer almaktadır.

 Mak�ne ve Ek�pman Durumu

 Müdürlüğümüz h�zmetler� amacıyla; 1 adet otomob�l, 1 adet j�p,1 adet kamyon, 3 adet v�danjör, 10 adet 

çöp kamyonu,3 adet kepçe(kazıcı ve yükley�c�) ve b�r adet forkl�ft tahs�s ed�lm�şt�r. Görev ve 

sorumluluğumuzdak� �şler�n yoğun olduğu yaz aylarında araç yeters�zl�ğ� olmaktadır. Bu sebepten dolayı 2020 

yılında Köydes'den 1 adet araç k�ralanmıştır.

 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 

uygulanmaktadır.  Bu kapsamda d�ğer müdürlükler �le �let�ş�m öneml� derecede artırılmıştır. Müdürlüğümüz �ç�n 

en öneml� husus coğrafi b�lg� s�stem�ne yönel�k ek�pmanların kullanımın, yeterl� modernl�kte kullanılması 

gerekl�l�ğ�d�r (GPS, ölçüm aletler�, coğrafi 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.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
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Teşk�lat Şeması

İnsan Kaynakları

147



tokatozel�dares�.gov.tr

Faal�yetlere A�t B�lg�ler

 İçme Suyu Çalışmaları

 İl�m�zdek� köyler�n �çme suyu tes�sler� göze,�sale,depo ve şebeke s�stemler�nden oluşmaktadır.

 Şebekes�z köyümüz bulunmamaktadır. Ancak; yeters�z �çme suyu bulunan köyler�m�z olup yıl 

�çer�s�ndek� yağış m�ktarı ve yaz aylarındak� nüfus hareket�ne göre köy sayısı değ�şmekted�r. İçme suyu 

yeters�zl�ğ�n�n asıl sebeb� b�r kısım köyler�m�zde su sayacının bulunmaması, mevcut olan sayaçların bazılarında 

herhang� b�r madd� tar�fe uygulanmamasıdır. Bu konu �le �lg�l� Merkez KHGB tarafından sayaçlar takılarak 

tahs�lat yapılması 2021 yılında gerçekleşt�r�lmek üzere programa alınması önem arz etmekted�r.

Günümüzde mevcut gözeler�n azalması ve kuruması neden�yle yeters�z olan köyler�n �çme suyu 

sıkıntısının g�der�leb�lmes� maksadıyla yeraltı suyunun çıkarılarak köy deposuna terfi ed�lmes� çalışmalarına 

ağırlık ver�lm�şt�r.

İçme suyu depolarımız Sağlık Bakanlığının �stem�ş olduğu �çme suyu standartlarına uygun hale 

get�r�leb�lmes� �ç�n bakım onarım çalışmaları gerçekleşt�r�lm�şt�r. Depolara otomat�k klor mak�nes� tem�n� ve 

uzaktan tak�p s�stem� 44 köyümüzde yapılmış ve olumlu sonuç alınmıştır. Ancak SCADA s�stem�n�n tüm 

depolarda uygulanması sıkı b�r tak�p ve tekn�k b�r ek�p gerekt�rmekted�r.

Müdürlüğümüz bünyes�nde terfi ve şebekel� tes�slerde oluşan arızaların g�der�leb�lmes� maksadıyla 

mob�l tekn�k ek�b�m�z bulunmaktadır.

İçme suyu yeters�zl�ğ� g�der�lmes� ve su  kal�tes�n�n arttırılması �ç�n �çme suyu göze çalışmaları yaptırılacaktır.

Altyapı H�zmetler� Yapımı İcmal� (�çme Suyu)

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
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2021 yılında 5 köyün ve  1 köyün  bağlısının su yeters�zl�ğ� sorunu g�der�lm�şt�r.10 köyün ve 3 

köyün bağlısının �çme suyu yeters�zl�ğ� �le �lg�l� çalışmalar devam etmekted�r.

KANALİZASYON ÇALIŞMALARI

Almus Tokat arasında yer alan Yeş�lırmak Havzasındak� Müdürlüğümüzce   proje çalışmaları 
gerçekleşt�r�len 16 köyün, Tokat Beled�yes�n�n Uzun burun mevk��nde bulunan TOKİ konutlarına alt 
yapı hattına bağlanması �ç�n 2022 bütçes�ne ödenek ayrılması gerekmekted�r. 

İl�m�zdek� kanal�zasyon çalışmaları esk� tes�sler� yen�leme ve bakım onarım faal�yetler�nden 
oluşmaktadır. Bu �şlemler Merkez �lçe ve �lçelerdek� mevcut araçlarla ve alt yapı malzemes� alımları �le 
gerçekleşt�r�lmekted�r. Ayrıca fossept�k ve şebeke değ�ş�m� olan köylerde �hale yapılarak sorun 
çözülmekted�r. 

İl�m�zdek� alt yapı çalışmaları sızdırmalı ve sızdırmasız fossept�k, doğal arıtma ve paket arıtma 
şekl�nde gerçekleşmekted�r.

Derelere deşarj olan köyler�m�z 2021 yılında fossept�k  yapılarak sorunları çözülmekted�r. Ferd� 
fossept�k olan köyler�m�z yerleş�m yerler�n�n topografik yapısından kaynaklanmaktadır. Bunlarla �lg�l� 
tek t�p ferd� fossept�k çalışmalarımız bulunmaktadır. 

İl genel�nde üç adet v�danjör �le h�zmet ver�lmekted�r. Bu araçlarla köy altyapı tıkanıklıkları ve 
fossept�kler�n boşaltılması yapılmaktadır. Ayrıca köyler�m�zde doğal arıtmalarda bulunmakta olup 
ver�ms�z çalışmaktadır. 

Bununla �lg�l� paket arıtma çalışmalarına yönelerek b�r adet köyde uygulama projes� yapılmıştır.
Tes�s ver�ml� çalışmasına rağmen enerj� g�der�n�n fazla olması bu s�stem�n rantabl olmadığı 
kanaat�ne varılmıştır. Yen� gel�şmeler tak�p ed�lmekted�r

KANALİZASYON ÇALIŞMALARINA AİT GÖRÜNTÜLER 
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PARKE ÇALIŞMALARI
Parke üret�m atölyes�nde arıza olmadığı takd�rde günlük 600 m2 üret�m yapılab�lmekted�r.
2021 yılında Ek�m ayının sonuna kadar 47.650 m2 parke üret�lerek  Merkez İlçe 98 köye 

dağıtımı yapılmıştır.
Parke tes�s�m�z�n olması, dışarıdan parke alımında �darem�ze rekabet açısından avantaj 

sağlamaktadır. Aks� takd�rde dışarıdak� parke firmaları �lerk� yıllarda fiyatları �sted�kler� g�b� 

arttırab�l�rler.
İlçeler�n �se, parkey� dışarıdan almalarının devam etmes� daha uygundur.

2021 YILI ALTYAPI HİZMERLERİ YAPIMI İCMALİ (PARKE YAPIM)

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

PARKE ÇALIŞMALARINA AİT GÖRÜNTÜLER 

154



153tokatozel�dares�.gov.tr

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

PARKE ÇALIŞMALARINA AİT GÖRÜNTÜLER 

155



tokatozel�dares�.gov.tr

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

EVSEL ATIK TOPLAMA ÇALIŞMALARI

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� ve Turhal 

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 �darem�z arasında 

protokol �mzalanmıştır. İlg�l� Beled�yeye ücret� İdarem�z tarafından karşılanmak suret� �le 

toplatılmaktadır
2021 yılında evsel katı atık toplama h�zmet� 413 köye 10 çöp toplama aracı ve 2327 adet 

konteyner �le gerçekleşt�r�lmekted�r. Tüm köylere h�zmet ver�leb�lmes� �ç�n 11 çöp toplama aracına 

�ht�yaç duyulmaktadır.
2020 yılında kalan bölgelere de h�zmet�n götürüleb�lmes� amacıyla, 
İl�m�z 5 bölgeye ayrılarak tüm beled�yeler �le b�rl�kte bel�rlenen  bölgelere Çevre ve Şeh�rc�l�k 

Bakanlığından Tokat İl Özel İdares�ne 2.000.000 TL Tokat-Turhal-Pazar-Z�le Katı Atık B�rl�ğ�ne 

1.200.000 TL olmak üzere toplamda  3.200.000 TL h�be alınarak 1Çek�c� 2 Treyler Dorses� Tokat İl 

Özel İdares�, 1 Çek�c� 2 Treyler Dorses� Tokat-Turhal-Z�le-Pazar Katı Atık B�rl�ğ� almıştır. 
Ger�ye kalan 916.000 TL �le Almus,Artova,N�ksar ve Reşad�ye İlçeler�ne aktarma �stasyonları 

yapılmış ödenek yeters�zl�ğ� neden�yle eks�kl�kler�n tamamlanab�lmes� �ç�n Çevre ve Şeh�rc�l�k 

Bakanlığından ödenek taleb�nde bulunulması üzer�ne, İller Bankası aracılığı �le 1000.000.00 TL tahs�s 

yapılmış, Rampalardak� araç g�r�ş ve çıkış alanları betonla kaplanmış olup ayrıca 4 adet kantar ve 

kulübe yapılmıştır. 
5 �nc�  bölge olan Başç�ftl�k  İlçes� ve Belde Beled�yeler�ne  aktarma �stasyonu �ht�yacı vardır. 

Ayrıca faal�yete başlayan  Almus, Artova,N�ksar ve Reşad�ye  aktarma �stasyonlarında  tam kapas�te 

çalışma yapab�lmek �ç�n  en az 2 adet çek�c� 4 adet dorse �ht�yaç olup, araçların tartımını yapab�lmek 

�ç�nde aktarma �stasyonlarına kantar ve  kulübe yapılmıştır.

2021 YILI ÇÖP TOPLAMA HİZMETİ
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GENEL BİLGİLER

Yetk�, Görev ve Sorumluluklar

Hukuk Müşav�rl�ğ� üst yönet�c�ye bağlı b�r b�r�m olarak görev yapmaktadır.

B�r�m�n görev ve sorumluluğu şunlardır:

İl Özel İdares� tüm b�r�mler� ve d�ğer müdürlükler tarafından Hukuk Müşav�rl�ğ�ne �let�len hukuksal 

konularda görüş vermek.

Gerekt�ğ�nde Özel İdare ve d�ğer Müdürlükler�n 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeler� Kanununda öngörülen sözleşme tasarıları üzer�nde �nceleme 

yapmak ve görüş b�ld�rmek.

B�r�m� �le �lg�l� dönemler hal�nde Faal�yet Raporları, Performans raporları ve br�fing dosyalarını hazırlamak 

ve Üst Makama sunmak

Özel İdare ve d�ğer Müdürlükler�n İl Özel İdares� �le �lg�l� görev alanına g�ren her türlü hukuk ve ceza davaları 

�le �cra ve hac�z �şlemler�n� a�t olduğu yargı organı ve da�relerde �kame ve tak�p etmek.

F�z�ksel Yapı

B�na Durumu

Hukuk Müşav�rl�ğ� faal�yetler�n�, İl Özel İdares�n�n ana h�zmet b�nası olan 26 Haz�ran Atatürk Kültür 

Merkez�nde bulunan 2 adet büroda faal�yet�n� devam ett�rmekted�r.

Mak�ne ve Ek�pman Durumu

Hukuk Müşav�rl�ğ� araç �ht�yacını, İl Özel İdares�ne a�t araçlardan �stek yaparak sağlamaktır.

Teşk�lat Yapısı

Hukuk Müşav�rl�ğ� üst yönet�c�ye bağlı olarak faal�yetler�n� yürütmekted�r. Bugün �t�bar�yle �k� avukat 

personel tarafından çalışmalarını sürdürülmekted�r. B�r�m �çer�s�nde teşk�latlanma ayrımı yapılmamıştır.

B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar

Hukuk Müşav�rl�ğ� b�l�ş�m s�stem� açısından yeterl� düzeyde ek�pmana sah�pt�r. Bu ek�pmanlar b�lg�sayar, 

çeş�tl� t�pte yazıcılar ve tarayıcıdır. Hukuk Müşav�rl�ğ� personel� tarafından e-devlet uygulamaları etk�n olarak 

kullanılmaktadır.

İnsan Kaynakları

Hukuk Müşav�rl�ğ�
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Hukuk Müşav�rl�ğ�

Faal�yetlere İl�şk�n B�lg�ler
 Hukuk Müşav�rl�ğ� tarafından tak�p ed�len toplam dava sayısı 141 'd�r. Bu davaların 91'�  Adl�, 50 

tanes� �se İdar� davadır. İdarem�z adına 252 tane �cra tak�p dosyası bulunmaktadır.  

Davacı olarak tak�p ed�len davaların, 
Alacak, tazm�nat, kamulaştırma, �t�razın �ptal�, şerh�n terk�n�, yayla-mera sınır tesp�t� ve 

müdahalen�n men� (6360 sayılı Yasa �le kapatılarak �darem�ze devred�len mülga beled�yeler tarafından 

açılan davalardır.) , kurum �şlem�n�n �ptal�, z�mmet, kamu malına zarar verme,  kamu malını hırsızlık, kamu 

aleyh�ne dolandırıcılık, h�zmet neden�yle güven� kötüye kullanma, �mar k�rl�l�ğ� suçu konusunu 

oluşturmaktadır. 

Davalı olarak tak�p ed�len davaların, 
İşç� alacağı, tazm�nat, kamulaştırmasız el atma ( yol yapımı neden�yle ), alacak , rücu alacağı, 

ecr�m�s�l, �t�razın �ptal�,şerh�n terk�n�, tam yargı, �ptal , yayla - mera (6360 sayılı Yasa �le kapatılarak 

�darem�ze devred�len mülga beled�yeler�n davalı olduğu davalardır.)  tesp�t davaları oluşturmaktadır. 

İcra tak�p dosyalarında �se, 
Tokat İl Özel İdares� �cra tak�p dosyalarında alacaklıdır. İcra tak�p dosyalarının konusunu 

mahkeme kararları neden�yle başlatılan �lamlı �cra tak�pler�, k�ra alacakları, �dar� para cezaları ve  

ecr�m�s�l alacakları oluşmaktadır.

50

252

91
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İl Emn�yet Müdürlüğü

KURUMUMUZA AİT BAKANLIK BÜTÇESİ VE İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ ÜZERİNDEN 

YAPILAN YAPIM İŞLERİ VEYA MAL ALIMLARI

İl�m�z merkez ve �lçeler�ne ek Kent Güvenl�k Yönet�m S�stemler� (KGYS) ve CCTV s�stemler� 

kurularak kurumsal f/o hatlarda değ�ş�kl�k yapılmıştır.

“Tokat İl Emn�yet Müdürlüğü Merkez ve İlçeler Kent Güvenl�k Yönet�m S�stem�n�n (KGYS-PTS) 

Gen�şleme, Modern�zasyon ve S�stem Performans Artırımı İş�” 14.10.2021 günü yapılan �hale 

net�ces�nde, 2.417.000,00 TL bedel �le ekonom�k açıdan en uygun tekl�fi veren Barış Telekom 

Güvenl�k S�stemler� T�c. Ltd. Şt�.'ye ver�lm�şt�r. 09.11.2021 sözleşme �mzalanmış, 12.11.2021 tar�h�nde 

yüklen�c� firmaya yer tesl�m� yapılarak �şe başlanmıştır. 22.12.2021 tar�h�nde söz konusu �ş�n geç�c� 

kabulü yapılmıştır.

“Turhal Pol�sev� doğalgaz dönüşüm �ş�” 28.04.2021 tar�h�nde yapılan �halede KDV har�ç 

164.500,00 TL tekl�f �le ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�fi veren Al Isı Mekan�k – Cav�t AL şahsına 

ver�lm�şt�r. 20.05.2021 tar�h�nde sözleşme �mzalanmıştır ve 24.05.2021 tar�h�nde yüklen�c� firmaya yer 

tesl�m� yapılarak �şe başlanmıştır. 11.08.2021 tar�h�nde söz konusu �ş�n geç�c� kabulü yapılmıştır.
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İl Jandarma Komutanlığı

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı b�rl�kler�nde kullanılmak üzere CAT6 KABLO tedar�k 

ed�lerek  34.645 TL ödenm�şt�r.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı b�rl�kler�nde bulunan mevcut kamera ve kamera kayıt 

c�hazlarının �y�leşt�rme çalışmaları kapsamında Kamera ve Kayıt C�hazı Alımı yapılmış ve 15,340 TL 

ödenm�şt�r.
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Uygulanan Proje - Faal�yet B�lg�ler� ve Ödenek Kullanımı:
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Tokat GOP Ün�vers�tes� 

Tokat'ta t�car� sebze fides� yet�şt�r�c�l�ğ�n�n yaygınlaştırılması ve özel sektörün fidec�l�ğe 

yönlend�r�lmes� maksadıyla 2015 yılında Tokat Val�l�ğ� İl Özel İdares� desteğ� �le kurulan alt yapı sayes�nde 

fide yet�şt�r�c�l�ğ�ne yönel�k çalışmalar başlatılmıştır. Domates, patlıcan, hıyar ve marulda fide 

yet�şt�r�c�l�ğ�nde paklobutrazol uygulamalarının fide kal�tes�ne etk�ler� değ�ş�k çalışmalarla araştırılmıştır. B�r 

yandan fide kal�tes�ne yönel�k çalışmalar yürütülürken, d�ğer yandan paklobutrazol uygulamalarının 

domates ve hıyarda meyvede kalıntı etk�ler� �ncelenm�şt�r. F�dec�l�k sektöründe karşılaşılan sorunların 

çözümüne yönel�k ön çalışmalar yürütülmüştür. Domates, b�ber ve patlıcanda fide yet�şt�rme ortamına 

verm�kompost ve m�kor�za �lave ed�lmes�n�n fide kal�tes� ve fide yet�şt�rme süres�ne etk�ler� araştırılmıştır. 

Bu maksatla fide yet�şt�rme ortamına %5, 10 ve 20 oranında verm�kompost �lave ed�lerek 

verm�kompostun etk�ler� �ncelenm�şt�r.

Proje kapsamında 2021 yılında Tokat'ta üret�c�ler�n kullandıkları çeş�tler�n fideler� yet�şt�r�lm�şt�r. Bu 

maksatla domates, b�ber, patlıcan, hıyar, kavun, karpuz ve kabak fideler� yet�şt�r�lm�şt�r. Toplamda 1 m�lyon 

190 b�n fide yet�şt�r�lm�şt�r. Ayrıca domates ve hıyarda topraksız tarım koşullarında b�tk�ler�n büyüme 

uçlarına paklobutrazol uygulaması yapılarak b�tk� boyunun kontrolü ve boğum arasının kısaltılması 

çalışılmıştır. Bu maksatla farklı dozlarda paklobutrazol uygulanmış ve b�tk� boyu ve boğum arası 

uzunlukların yanında ver�m, kal�te ve paklobutrazol kalıntısı �ncelenm�şt�r. Uygulamalara bağlı olarak hıyar 

ve domateste b�tk� boyunda kısalmalar elde ed�lmes�ne karşın yeterl� düzeyde boy kontrolü sağlamadığı 

görülmüştür. Sonuçların değerlend�r�lmes�nden sonra bu çalışmanın 2022 yılında doz ve uygulama 

şekl�n�n çeş�tlend�r�lerek tekrarlanmasına karar ver�lm�şt�r. Meyvelerde yapılan anal�zlerde paklobutrazol 

kalıntısının r�skl� sınırın altında kaldığı bel�rlenm�şt�r.

Sonuç olarak Tokat'ta t�car� sebze fides� yet�şt�r�c�l�ğ�n�n başarıyla yürütüleb�ld�ğ�, fide 

yet�şt�r�c�l�ğ�nde yet�şt�rme süres�n�n kısaltılması ve fide kal�tes�n�n artırılmasına yönel�k çalışmalara �ht�yaç 

olduğu bel�rlenm�şt�r. Tokat'lı sebze yet�şt�r�c�ler� Tokat'ta yet�şm�ş sebze fideler�n�n �l dışından gelen 

fidelere göre daha kal�tel� ve ucuz olduğunu, adaptasyon süres�n�n çok kısaldığını ve bunun da ver�mde 

olumlu etk� oluşturduğunu, hastalık ve zararlı etk�s�n�n de azaldığını bel�rtm�şlerd�r.
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Tokat �l�n�n sosyoekonom�k açıdan en öneml� tarım dalı bağcılıktır. İst�krarlı ve karlı b�r üret�m dalı 

olduğu �ç�n bölgede bağ alanı ve üret�len yaprak/üzüm m�ktarı sürekl� artmaktadır. Bölgede Nar�nce 

çeş�d� ağırlıklı b�r üret�m yapılmakta, ulusal ve yöresel bazı sofralık çeş�tler de sınırlı olarak üret�mde yer 

almaktadır. Bölgede sürekl� olarak bağ tes�s yapılmakta olup değ�ş�k nedenlerle bağlarda (tutmayan 

veya kuruyan/hastalıklı asmalardan) oluşan boş yerler b�r�m alandan gel�r�n azalmasına neden 

olmaktadır. Bağdak� boş yerler�n b�r an önce fidan d�k�lerek tamamlanması gerekmekted�r. Bu 

durumda en uygun ve hızlı çözüm yaz dönem�nde tüplü fidanlarla Haz�ran ayında bağdak� boş yerler�n 

tamamlanmasıdır. Y�ne bölgede sofralık üzüm çeş�tl�l�ğ� ve üret�m m�ktarı son derece düşüktür. Tokat 

bölges�n�n sarmalık yaprağın öneml� üret�m merkezler�nden b�r� olması neden�yle, üret�m desen�ne 

yen� b�r üzüm çeş�d�n� eklemek ve ekonom�k katkı sağlamak son derece öneml�d�r. Y�ne t�car� değere 

sah�p yöresel çeş�tler�n fidanlarının bağlarda sayısını artırmak da, genet�k kaynakların muhafazası 

açısından öneml�d�r. Bu projede Nar�nce, yöresel ve ulusal sofralık çeş�tler �le tüplü fidanların üret�lerek, 

bölge üret�c�ler�ne ulaştırılması hedeflenm�şt�r. Proje kapsamında 15.520 adet fidan üret�lm�ş ve 8 

Haz�ran 2021 tar�h�nde düzenlenen törenle üret�c�lere ulaştırılmıştır.
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 Tokat Gaz�osmanpaşa Ün�vers�tes� Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkez� Müdürlüğü 

tarafından bulunduğumuz yöre ve çevres�ne uyum sağlamış en başarılı ana ırkı �le arıcılarımızın damızlık 

materyaller�n� karşılamak amacıyla 2022 yılı �lkbahar mevs�m� �çer�s�nde �lk damızlık ana arı üret�m� 

gerçekleşt�r�lecek olup, bu amaç �ç�n 500 adet ç�ftleşt�rme kutusu, 500 adet ana arı yüksük takımı, 1500 

adet ana arı transfer kutusu, 500 kg arı yem�, 4 adet saf damızlık ana arı ve 60 adet arı kolon�s� s�par�ş� 

ver�lm�şt�r. 

Bu proje �le Tokat Gaz�osmanpaşa Ün�vers�tes� Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkez� 

bünyes�nde yer alan balıkçılık b�r�m�nde yumurta ve yavru üret�m�n� gerçekleşt�rmek üzere kuluçkahane ve 

yavru büyütme havuzlarında altyapı olanaklarının �y�leşt�r�lmes� amaçlanmıştır. Kuluçka dolapları (4 adet), 

yalaklar (6 adet) ve ön büyütme tankları (12 adet) bakım ve onarıma alınarak hazır hale get�r�lm�şt�r. Ayrıca 

kullanılacak dolap, yalak ve tanklar �ç�n su tes�satı onarılmıştır. Ön büyütmeler� tamamlanmış yavruların 

büyütme ve anaç stokunun besleme ve bakım faal�yetler�n�n gerçekleşt�r�leceğ� toplam 13 havuzun taban, 

�ç yan ve dış yan yüzeyler� onarılmıştır (Şek�l 1a, b). Havuz yanlarındak� alana beton dökümü 

gerçekleşt�r�lm�şt�r (Şek�l 1c). Her b�r havuzun çıkışında yer alan deşarj boru ve vana s�stemler� elden 

geç�r�lm�şt�r (Şek�l 1d). Havuz çıkışlarına su savakları yapılmıştır (Şek�l 1e). Yırtıcı kuşlardan korunmak 
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amacıyla her havuzun üstü 2 cm gen�şl�ğ�nde kuş koruma ağları �le kapatılmıştır (Şek�l 1f). Balıkçılık 

b�r�m�nde tamamlanan altyapı �y�leşt�r�lmes� sonrası 15.000 adet yavru alabalık tem�n� yapılarak havuzlarda 

yet�şt�r�c�l�k uygulamasına geç�lm�şt�r. Bu proje desteğ�yle balıkçılık b�r�m� �şlevsel n�tel�k kazanmış ve yıl 

boyu üret�me �mkan verecek koşullar sağlanarak projen�n ana hedefine ulaşılmıştır.

Bu çalışma �le, Tokat �l�nde örtü altı ve açık alanda b�ber ve patlıcan üret�m�nde b�yoloj�k mücadele 

uygulamaları ve �y� tarım uygulamalarının b�rl�kte kullanımının üret�m dönem�nde karşılaşılan zararlılar ve 

ürünlerden elde ed�len üret�m m�ktarları üzer�ndek� etk�s�ne bakılmıştır. Bu amaçla Tokat Gaz�osmanpaşa 

Ün�vers�tes� Araştırma ve Uygulama serasında ve araz�s�nde denemeler yürütülmüştür.

F�de d�k�m dönem�nde patlıcan (Karabey çeş�d�), b�ber (Esen F1ve Bulut F1 çeş�d�) kullanılmıştır. Örtü 

altında patlıcan yet�şt�r�c�l�ğ�nde görülen yaprak b�t� zararlısına karşı Or�us laev�gatus predatör böceğ�, %20 

Acetam�pr�d, %1,5 Vert�c�ll�um lecan�� stra�n Bb-1 %1,5 - 1x108 kon�d�/ml, Beauver�a bass�ana stra�n Bb-1 

%1,5,1x10 kolon�/ml, 790 g/l Neem o�l + 0.3 G/l Azad�racht�n, 10 g/l Azad�racht�n A kullanılmıştır. En �y� etk� 

Acetam�pr�d'te elde ed�l�rken b�yoloj�k preparatların bel�rl� oranda yaprakb�t�n� kontrol altında tutab�ld�ğ� 

görülmüştür.

Tokat GOP Ün�vers�tes�
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B�berde tr�ps mücadeles�nde açık alanda yürütülen çalışmada Or�us laev�gatus predatör böceğ�,

Amblyse�us sw�rsk�� predatör akarı, 790 g/l Neem o�l + 0.3 G/l Azad�racht�n , 240 g/l Sp�nosad, % 50

Formetanate hydrochlor�de ve Yapışkan Mav� Tuzak+feromon kullanılmıştır. B�berde b�yoloj�k

mücadele uygulamaları başarılı b�r şek�lde yürütülmüştür. Deneme alanında Thr�ps tabac� türünün az

olduğu yaygın türün Frankl�nealla occ�dental�s olduğu bel�rlenm�şt�r. Tokat �l� genel�nde açık ve serada

yet�şt�r�len b�ber alanlarında tr�ps sürvey� yapılmıştır, ç�çek tr�ps�n�n yaygın tür olduğu bel�rlenm�şt�r.

Frankl�ella occ�dental�s (Ç�çek tr�ps�) türünün Tokat �l� b�ber alanlarında yaygın olması end�şe ver�c�d�r.

Ç�çek tr�ps� TSWV( Domates Lekel� Solgunluk V�rüsü)nün öneml� b�r vektörüdür. Ç�çek tr�ps�n�n b�ber

ve domates alanlarında yaygın olması bu hastalık etmen�n�n yayılmasına sebep olmaktadır, öneml�

derecede kal�te ve kant�te açısından ekonom�k kayıplara yol açmaktadır. Deneme alanında Predatör

böcek Or�us laev�gatus açık alanda üreme �mkanı bulab�lm�şt�r. Açık alanda da başarılı sonuçlar

alınması öneml�d�r. Mav� yapışkan tuzak+feromon uygulaması çok başarılı olarak bulunmuştur.

Deneme alanında b�yoloj�k uygulamalar ve preparatlar tr�ps zararlı yoğunluğunu ekonom�k zarar eş�ğ�

olan 3 tr�ps/ç�çek yoğunluğunun altında tutab�lm�şt�r.

Çalışma sonucunda b�yoloj�k mücadele uygulamalarının yapılacağı seralarda tek ürün yet�şt�r�lmes� 

daha uygun olacaktır. B�ber ve patlıcan yet�şt�r�c�l�ğ�nde �y� tarım uygulamalarından alınacak sonuçlar 

öneml�d�r. Sonuç olarak örtü altında ve açık alanda b�yoloj�k mücadele uygulamalarının tekn�k eleman 

gözet�m�nde yapılması uygulamaların başarısını artıracaktır. Geleneksel tarıma göre tekn�k b�lg�ye olan 

�ht�yaç b�yoloj�k mücadelede daha fazladır. Sofralarımıza daha az �laç kullanarak sağlıklı ürünler koyab�lmek ve 

üret�c�ler�m�z�n daha �y� kazanç elde edeb�lmes� �ç�n bu konudak� çalışmaların devamlılığı öneml�d�r. B�yoloj�k 

preparatların bel�rl� oranda tr�ps ve afit mücadeles�nde açık alanlda ve örtü altında kullanılab�leceğ�n� 

görmektey�z. Tokat �l�nde b�yoloj�k mücadele uygulamalarına yönel�k çalışmaların artırılması ve üret�c�lere bu 

uygulamaların ben�mset�lmes� yöre üret�c�s� �ç�n öneml�d�r.

Tokat GOP Ün�vers�tes�
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Bu çalışma, 2021 yı l ı  vejetasyon dönem�nde Tokat-Artova/Taşpınar (1193 m) ve 

TokatReşad�ye/Bozcalı (1500m) araz� şartlarında yürütülmüştür. Araştırmada 11 farklı melez 

(A3/110xA2/11; A8/34 x A13/1; T4/4 x T6/28; A2/11 x Melody; A7/12 x Van Gogh; A3/223 x Megusta; 

Başç�ftl�k Beyazı x A13/1; Başç�ftl�k Beyazı x   

Megusta; 

Başç�ftl�k Beyazı x Van Gogh; Aledd�yan Sarısı x A2/11; Aledd�yan Sarısı x T6/28) a�les�ne a�t patates 

klonları �ncelenm�şt�r.

Bu çalışma 2014 yılında başlanılan TÜBİTAK-TOVAG 113O928 numaralı projen�n devamı n�tel�ğ�nde 

olup, seleks�yon programının �k�nc� tarla aşamasını kapsamaktadır. Araştırmaya Artova'da farklı 

melezkomb�nasyonlarından oluşan 807 adet patates klonu �le başlanmış, b�r kısmı hasat önces�, b�r kısmı 

hasatesnasında tarlada, b�r kısmı �se hasattan sonra laboratuvar şartlarında gerekl� �ncelemeler�n ardından 

negat�f seleks�yona tab� tutularak, b�r sonrak� klonal kuşakta �ncelenecek klon sayısı 514'edüşürülmüştür. 

Reşad�ye lokasyonunda �se 1073 adet klon d�k�lm�ş, 768 aded� poz�t�f seleks�yona tab� tutulmuştur.

Hasattan sonra her b�r klona a�t yumru ver�m�, yumru sayısı, ortalama yumru ağırlığı, yumru şekl�, 

kabukdüzgünlüğü, yumru �ç reng�, yumru kabuk reng� g�b� kr�terler bel�rlenm�şt�r. Elde ed�len bulgular 

sonucunda klonların çeş�tl� özell�kler� açısından gen�ş b�r vasyasyonun olduğu bel�rlenm�şt�r. Ayrıca, üstün 

özell�k gösteren çeş�t adaylarından hazırlanan, şu an soğuk hava deposunda bulunan 3 ton patates 2022 

vejetasyon yılında Reşad�ye Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından bel�rlenen ç�ftç�lere Mart ayı �çer�s�nde 

dağıtılacaktır. 2022 vejetasyon yılında ç�ftç� araz�ler�nde tak�b� yapılarak, ç�ftç� el�ndek� ver�mler� de 

değerlend�r�lmeye alınacaktır.

Bu projen�n önem�, mevcut ıslah materyal�nde tarla seleks�yon denemeler�ne devam ed�lerek, 

ver�m ve kal�te g�b� seleks�yon kr�terler� bakımından üstün özell�kl� klonlar elde etmek, bu klonlardan da 

mer�stem kültürü yöntem�yle m�n� yumru üret�m� yaparak lokasyon denemeler� �ç�n v�rüsten ar� tohumluk 

elde ed�lmes�n� sağlamaktır. Ayrıca, klonların hastalık etmenler�ne karşı dayanıklılıkları test ed�lerek, 

dayanıklı klonlar ver�m ve kal�te yönünden de üstün �se, mer�stem kültürü �le m�n� yumru üret�mler� 

yapılarak lokasyon denemeler� �ç�n hazır hale get�r�lm�şt�r. Ver�m, kal�te g�b� seleks�yon kr�terler� bakımından 

üm�tvar olmayan, ancak dayanıklı olarak tesp�t ed�len klonlardan mann�tol medyalarda �n v�tro b�tk� üret�m� 

yapılarak �ler�de planlanacak melezleme çalışmalarında ebeveyn olarak kullanılması projen�n d�ğer b�r 

amacını oluşturmaktadır.

Tokat GOP Ün�vers�tes� 
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Bu projede, Tokat'a bağlı merkez ve �lçeler�n�n süs b�tk�ler� potans�yel�n�n değerlend�r�lmes�, 

materyal sorunun ortadan kaldırılması ve yen� türler�n yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Projede, Gerbera 

yet�şt�r�c�l�ğ�n�n önem� ve Zambak (L�l�um sp.) b�tk�s�n�n potans�yel� göz önüne alındığında 5 farklı Gerbera 

ve 2 farklı Zambak çeş�d� (S�ber�a (�thal)-Ak Zambak) damızlık materyal� olarak seç�lm�şt�r. Çalışmada 

damızlık parseller�n kurulması �ç�n özell�kle bölgede t�car� olarak üret�m� yapılan ve yaygın olan çeş�tler 

arasından Gerbera (Gerbera jameson�� cv.) fideler� ve Zambak soğanları tem�n ed�lerek damızlık parseller 

kurulmuştur. Damızlık olarak tem�n ed�len fide ve soğanlar sera ortamında büyüme ve gel�şmeler� teşv�k 

ed�lm�şt�r (Şek�l 1-Şek�l 2). Damızlık materyaller� �le kurulan yet�şt�rme alanlarından elde ed�len b�tk� ve 

soğanlarda 2 farklı üret�m yöntem� seç�lm�şt�r.

Gerberada yoğun olarak yapılan üret�m yöntemler�nden b�r�s� olan ayırma �le üret�m (Şek�l 2), 

zambak b�tk�s�nde �se soğan pulları �le çoğaltma yöntem�d�r. Yen�l�kç� olarak �se bu �k� farklı türde de doku 

kültürü �le çoğaltma yöntem� denenm�şt�r.

Damızlık soğanlar, 4 Haz�ran 2020 yılında topraksız tarım yöntemler�nden b�r�s� olan ve zambak 

yet�şt�r�c�l�ğ�nde yaygın olarak terc�h ed�len kasalarda yet�şt�r�c�l�k terc�h ed�lm�şt�r (Şek�l 4). Soğanlar 

d�k�mden �t�baren yaklaşık 90 gün sonra, soğan boyutunu artırmak �ç�n zambak kand�ller�n�n renk 

göstermes�yle b�rl�kte tüm kand�ller kes�lm�şt�r. Kes�m� yapılan b�tk�ler, solana kadar büyümes� ve gel�şmes� 

teşv�k ed�lerek soğan boyutunun artırılması sağlanmıştır.

Proje sonunda 2500 adet Gerbera lades�nden ayırma yöntem� �le 12 500 adet yen� b�tk� elde 

ed�lm�şt�r. Zambak soğanlarından �se 1000 adet (18-20 cm kal�bre) sağlıklı materyal �le 15 000 adet yen� 

yavru soğan elde ed�lm�şt�r.
Doku kültürü �le çoğaltım yöntem�nde �se protokoller gel�şt�r�lmekte ve sürdürüleb�l�r şek�lde 2 farklı 

türün çoğaltılmasına devam ed�lmekted�r. Bu sayede açılan ve/veya açılacak olan yen� süs b�tk�ler� 

üret�m alanlarının en büyük �ht�yaçlarından b�r�s� olan b�tk�sel materyaller şeh�r ve bölge �çer�s�nde 

tedar�k� sağlanacaktır. Ayrıca yen� ve potans�yel� olan türler �le yet�şt�r�c�l�ğ�n yaygınlaştırılacağı ve 

üret�me katma değer sağlayacağı düşünülmekted�r.
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Gençl�k ve Spor İl Müdürlüğü

2021 YILI İL ÖZEL İDARE YATIRIM TABLOSU

 MERKEZ GÜNEŞLİ BUTİK YÜZME HAVUZU

 Bütçe Kaynağı : Spor Toto Teşk�lat Başkanlığı - Tokat İl Özel İdares�

 İhale Bedel� : 4.408.000,00 TL (KDV Har�ç)

 İl Özel İdare Katkısı:1.400.000,00 TL(KDV Har�ç)

Bakanlığımızca Spor Toto Teşk�lat Başkanlığı �le Tokat İl Özel İdares� Merkez Güneşl� Mahalles�ne Yarı Ol�mp�k 

Yüzme Havuzu Geç�c� kabulü yapılmıştır. But�k Yüzme Havuzu 25*12,5 m ölçüler�nde olup �çer�s�nde soyunma odaları, wc-

duş ve �dar� ofisler bulunmaktadır. 
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 MERKEZ TOPÇUBAĞI BUTİK YÜZME HAVUZU

 Bütçe Kaynağı :  Tokat İl Özel İdares�

 İhale Bedel� : 3.728.900,00 TL (KDV Har�ç)

İl Özel İdares� tarafından ödeneğ� karşılanmak üzere Merkez Topçubağı Mahalles�ne Yarı Ol�mp�k Yüzme Havuzu 

Geç�c� kabulü yapıldı. But�k Yüzme Havuzu 25*12,5 m ölçüler�nde olup �çer�s�nde soyunma odaları, wc-duş ve �dar� ofisler 

bulunmaktadır.

 MERKEZ GÜNEVİ BUTİK SPOR SALONU

 Bütçe Kaynağı    : Tokat İl Özel İdares�

 Sözleşme Bedel� : 2.044.000,00 TL (KDV Har�ç)

Tokat İl Özel İdares� bütçes� Merkez Günev� Mahalles� Spor Salonu Geç�c� kabulü yapıldı. But�k Spor Salonları 

n�zam� oyun sahası ölçüler�nde olup �çer�s�nde soyunma odaları, wc-duş ve �dar� ofisler bulunmaktadır.
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Gençl�k ve Spor İl Müdürlüğü

 GOP ÜNİVERSİTESİ ATLETİZM PİSTİ TADİLATI 

 Bütçe Kaynağı      :  Tokat  İl  Özel  İdares�

 Sözleşme Bedel�  :  180.000,00 TL (KDV Har�ç)

Tokat Gaz�osmanpaşa Ün�vers�tes� Merkez Taşlıç�ftl�k yerleşkes�nde bulunan ve ün�vers�te öğrenc�ler� 

�le sporcularımızın akt�f olarak kullandığı atlet�zm p�st alanında meydana gelen bozuklukların bakım ve onarımı 

tamamlanarak, h�zmete açılmıştır.

 ALMUS FUTBOL SAHASI YAPIMI

 Bütçe Kaynağı   :  Tokat  İl  Özel  İdares�

 İhale Bedel�       :  123.000,00TL (KDV Har�ç)

İl Özel İdares� tarafından ödeneğ� karşılanmak üzere Almus İlçem�ze ç�m yüzeyl� futbol sahası tel örgü 

yapım �ş� tamamlanarak h�zmete açılmıştır.
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Gençl�k ve Spor İl Müdürlüğü

 ALMUS GÜREŞ ANTRENMAN SALONU

 Bütçe Kaynağı     :  İl  Özel  İdares�

 Sözleşme Bedel� :  875.000,00 TL (KDV Har�ç)

 Tokat İl Özel İdares�nce ödeneğ� tem�n ed�lecek olan Almus  Güreş Antrenman Spor Salonu; 450 m2 

oturum alanına sah�p olup 12*12 metrel�k 2 adet güreş m�nder� �le Kond�syon ve fitness alanından oluşmaktadır. 

İnşaat çalışmaları tamamlanmış olup geç�c� kabul aşamasındadır.

 REŞADİYE GENÇLİK MERKEZİ

 Bütçe Kaynağı             :  Spor Toto Teşk�lat Başkanlığı - Tokat İl Özel İdares�

 Sözleşme Bedel�        :  2.031.000,00 TL (KDV Har�ç)

 İl Özel İdare Katkısı   :  731.000,00 TL (KDV Har�ç)

Bakanlığımızca Spor Toto Teşk�lat Başkanlığı �le İl Özel İdares� tarafından ödeneğ� karşılanan Reşad�ye Gençl�k Merkez� 

yapım �ş� tamamlanarak, geç�c� kabulü yapılmıştır. B�na bodrum kat, zem�n kat ve 1. Kat olmak üzere 3 kattan 

oluşmaktadır. B�na oturum alanı 324 m2d�r. Bodrum katta spor salonu, soyunma odaları ve tekn�k hac�m odaları 

bulunmaktadır. Zem�n Katta 3 adet dersl�k, eğ�tmen odası, bay-bayan wc, arş�v odası ve tem�zl�k odası yer almaktadır. 1. 

Katta �k� adet dersl�k, 100 k�ş�l�k konferans salonu, �dar� ofis ve fuaye alanı bulunmaktadır
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Gençl�k ve Spor İl Müdürlüğü

 BELDE BELEDİYELERİMİZE 10 ADET SENTETİK ÇİM  FUTBOL  SAHASI YAPILMASI 

 Bütçe Kaynağı  : Tokat İl Özel İdares�

 İhale Bedel�      : 1.628.728,00 TL (KDV Har�ç)

İl Özel İdares� tarafından ödeneğ� karşılanmak üzere 

belde beled�yeler�m�ze 10 adet m�n� halı sahası; Merkez 

Em�rsey�t, Almus Çevrel�, Erbaa Karayaka, N�ksar 

Gökçel�, Yazıcık ve Gürçeşme, Pazar Üzümören, 

Reşad�ye C�m�tekke ve Hasanşeyh �le Turhal Şenyurt 

Beldeler�ne 20*40 m ölçüler�nde Sentet�k Ç�m Saha 

yapımı tamamlanmış olup h�zmete açılmıştır.

GENÇLİK MERKEZLERİ MALZEME ALIMI

Tokat İl Özel İdares�n�n 2021 Yılı bütçes�nden Tokat Merkez, Erbaa, N�ksar, Turhal, Reşad�ye ve Z�le 

Gençl�k Merkezler�m�zde kullanılmak üzere toplam 74.236,60 TL (kdv dah�l) tutarında malzeme alımı 

gerçekleşt�r�lm�şt�r.

206



205

İL KÜLTÜR VE
TURİZM

MÜDÜRLÜĞÜ

207



tokatozel�dares�.gov.tr

İl Kültür ve Tur�zm Müdürlüğü
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İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü

2021 YILI MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ
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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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İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü
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İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü

217



tokatozel�dares�.gov.tr

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

Özel İdares� tarafından ödenekler� karşılanarak, İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızda 

Bakanlığımız h�zmetler�n� vatandaşa ulaştırmak amacı �le görevlend�r�len Personel L�stes�;

· Tokat A�le ve Sosyal H�zmetler İl Müdürlüğü 2 Sosyolog

· Turhal Sosyal H�zmet Merkez� 1 Sosyolog

· N�ksar Sosyal H�zmet Merkez� 1 Sosyolog

· Erbaa Sosyal H�zmet Merkez� 1 Sosyolog

Araç K�ralama;

· 2 Adet P�ck-Up : Aylık K�ralama Bedel� 2.350,00 TL (1 Araç)

· 1 Adet B�nek Araç: Aylık K�ralama Bedel� 4.350,00 TL

SOSYAL DESTEK HIZIR TOKAT

Sosyal Destek Hızır Tokat Projes� İç�n İl Özel İdares� Tarafından 2021 Yılında 1.325.000,00 TL Ödenek 

Ayrılmıştır.

Ülkem�zde talep odaklı h�zmet model�nden arz odaklı h�zmet model�ne geç�ş yapılmaktadır. Bu 

kapsamda �l�m�zde bulunan �ht�yaç sah�b� (Şeh�t Yakınları, gaz�ler ve çocukları, yet�mler ve öksüzler, yoksullar, 

yaşlılar, engell�ler, dul ve k�mses�zler, engell� çocuklar, anne-babası engell� çocuklar) vatandaşlarımıza Devlet�n 

şefkat el�n�n her zaman üzerler�nde olduğunun h�ssett�r�lmes�, yalnız olmadıklarının b�l�nc�nde olarak 

hayatlarını �dame ett�rmeler� ve var �se �ht�yaç ve sorunlarının g�der�lmes� projen�n en öneml� amacıdır. 

Projem�z �le öncel�kl� amaç �ht�yaç sah�b� vatandaşlarımızın yanlarına g�derek hasb�hal etmek ve onları 

d�nlemek olacaktır. Bu z�yaretlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın, Val�m�z ve Kaymakamımızın selamları a�lelere 

�let�lecekt�r. Yapılacak olan sohbetlerle devlet�n şefkat el� vatandaşlarımıza h�ssett�r�lecekt�r.

Şefkat Elç�ler�m�z tarafından yapılan z�yaretlerde, bel�rl� sebeplerden dolayı evler� zarar gören (sel, 

yangın vb.) vatandaşlarımıza �nşaat malzemes� ve ev eşyası desteğ� ver�l�rken, sağlık sorunları yaşayan 

çocuklarımızı amel�yat ett�r�p, med�kal malzeme desteğ� verd�k. 

Pandem� sürec�nde çalışamayan veya madd� �mkansızlık çeken a�leler�m�z�n gıda kol�ler�n� evler�ne 

bırakırken, kıyafet alımı konusunda zorluk çeken a�leler�n çocuklarına kıyafet desteğ� verd�k.

Tüm bunların yanı sıra �ş�tme sorunu yaşayan vatandaşımıza kulak, yürüyemeyen vatandaşlarımıza 

ayak olduk. (�ş�tme c�hazı ve protez ayak tedar�ğ� yapıldı)
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A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler İl Müdürlüğü

 KARDELENLERİ DESTEKLEME  (KARDES) PROJESİ

 KARDES projes� faal�yetler� kapsamında Turhal Çocuk Destek Merkez� Müdürlüğü 

bünyes�nde;
· Tarımsal alan oluşturulması (Sera)
· Kümes hayvancılığı yapılması
· Kardelen Kültür Sanat Ev� yapılması. 
· Turhal Engels�z Yaşam Bakım ve Rehab�l�tasyon Merkez� Müdürlüğü bünyes�nde;
· Tarımsal alan oluşturulması (Sera)
 Böylel�kle; Çocuklarımızın ve engell� vatandaşlarımızın �ç�nde bulundukları travmat�k 

durumdan kurtulmaları, sağlıklı beslenmeler� ve meslek ed�nmeler� sağlanacaktır. 
 Proje bütçes� 1.600.000,00 TL'd�r. Bütçen�n 1.000.000,00 TL's� Orta Karaden�z Kalkınma 

Ajansı (OKA) tarafından karşılanacak olup, kalan 600.000,00 TL'l�k kısım İl Özel İdares�nce 

karşılanacaktır.

 KAYNAĞI BAKANLIKTAN SAĞLANAN VE İHALESİ İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN 

YAPILAN YATIRIMLAR
 İl Müdürlüğümüz, Sosyal H�zmet Merkez� Müdürlüğümüz ve Çocuk Evler� Kord�nasyon 

Merkez� Müdürlükler�m�z� �ç�nde bulunduran h�zmet b�namızın �nşaası, Bakanlığımız tarafından 2014-

2020 yılı yatırım programına alınmış olup, yen� h�zmet b�nasının yapılacağı arsadan çıkan tar�h� eser� 

koruyacak şek�lde yen�den yaptırılan proje, 30.11.2020 tar�h�nde İl Özel İdares� tarafından �hales� 

yapılmış olup, �nşaat çalışmaları devam etmekted�r. Projen�n %94'ü tamamlanmıştır
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A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler İl Müdürlüğü

Sosyal H�zmetler Kampüsü (Çocuk Evler� S�tes�, Gündüzlü Yaşam Bakım ve Rehab�l�tasyon 
Merkez�, Bakım Rehab�l�tasyon ve A�le Danışma Merkez� Müdürlüğü) yaklaşık mal�yet� 97.531.000 TL 
olup, �hales� 2 faz hal�nde İl Özel İdares� Köylere H�zmet Götürme B�rl�ğ� tarafından yapılmıştır. 
Müteahh�t firmaya yer tesl�m� yapılmış olup temel kazı çalışmaları başlamıştır.
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 Turhal Engels�z Yaşam Bakım, Rehab�l�tasyon Ve A�le Danışma Merkez� Müdürlüğü
 Doğalgaz Dönüşüm İş� 

 Turhal Engels�z Yaşam Bakım, Rehab�l�tasyon ve A�le Danışma Merkez� Müdürlüğü doğalgaz 
dönüşüm �ş� �ç�n 24.08.2020 tar�h�nde, 157.617,00 TL bedel �le sözleşme yapılmış olup, 26.10.2020 
tar�h�nde geç�c� kabulü yapılmıştır. 

A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler İl Müdürlüğü
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Performans Tablosu Sonuçları ve Değerlend�rmes�

KURUMSAL GELİŞİM

26 52
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Kurumsal Kab�l�yet ve Kapat�sen�n Değerlend�r�lmes�

2020-2024 dönem� stratej�k planımızda bel�rlenen hedefler�n �lk yılı olan 2021 yılında yapılan faal�yetlere göre 

değerlend�rmeler�m�z aşağıda sunulmuştur.

 Üstünlükler

· Çözüme ve hedefe odaklı çalışma,

· Değ�ş�me ve Gel�ş�me Açıklık,

· Tarafsız ve Şeffaf Uygulama, 

· Kurumsal Güven�l�rl�k,

· Kolay Er�ş�leb�l�rl�k, 

· Katılımcı H�zmet Anlayışı, 

 Zayıflıklar

· Kurumsal B�naların Yeters�zl�ğ�,

· Yatırım-F�nansman Oranındak� Eks�kl�k,

· Kal�f�ye Personel Yeters�zl�ğ�,

· Mak�ne ve Ek�pmanların Yen�lenememes�, 

· Gerçekleşen Gel�r Oranlarının Düşük Olması,

· Yeterl� Tanıtım Faal�yetler�n�n Yapılamayışı,

Değerlend�rme  

 2020-2024 Dönem� 5 yıllık Stratej�k Planımızda bel�rlenm�ş olan 8 adet stratej�k amaç ve 29 adet stratej�k 

hedef�m�ze ulaşmak �ç�n 2020 ve 2021 yılları çalışmalarımız tamamlanmış bulunmaktadır. 

 2021 yılı faal�yet raporumuzda sunulduğu üzere bel�rlenen hedefler�m�ze ulaşmada yıllar �t�bar�yle kurumsal b�r 

başarı ortalaması yakalanmış olduğu tesp�t ed�lmekted�r. 

 Bununla b�rl�kte öz kaynaklarımız har�c�nde kurumuza aktırılan yurt �ç� kaynak oranları ne kadar çoğalırsa 

hedefler�n çok üzer�nde gerçekleşmeler olduğu açıkça görülmüştür. Dolayısıyla İl Özel İdareler�n�n gel�r kalemler�n�n 

çeş�tlend�r�lmes� ve artırılması genel bütçeden alınan verg� paylarının çoğalması hal�nde stratej�k plan çerçeves�nde 

hedeflenen oranların kısa zamanda yakalanacağı ve İl�m�zde yaşayan �nsanımızın ekonom�k refah sev�yes�n�n 

artırılab�leceğ�, alt yapı sorunlarının kısa zamanda çözüleceğ�, yöre �nsanımızın, ç�ftç�ler�m�z�n, öğrenc�ler�m�z�n ve tüm 

dezavantajlı grupların her türlü �ht�yaçların karşılanacağı b�r ortam oluşacaktır. 

              Ancak ülkem�zde ve dünya genel�nde yaşanan pandem�, doğal afetler ve küresel �kl�m değ�ş�kl�ğ� g�b� olaylar 

göstermekted�r k�   Kurumlarımızın ve İl Özel İdarem�z�n bu konularda hazırlıklı olunması amacıyla gelecek planlaması 

yapılırken Ar-ge çalışmaları yapılmalıdır.  Bu Ar-ge çalışmaları net�ces�nde hazırlanacak projelerle Çevre, Tarım ve Su 

projeler�ne ağırlık ver�lmel�d�r. Bu projeler d�ğer paydaş kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak olarak yürütülmel�d�r.
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Öner� ve Tedb�rler

 ÖNERİ VE TEDBİRLER  

· Tarımsal Kalkınmayı sağlamak ve ç�ftç�ler�m�z�n ekonom�k refah düzey�n�n artırılması �ç�n tarımsal 

altyapıyı gel�şt�rme projeler�ne daha fazla destek sağlanmalıdır.

· Üret�m� ve �st�hdamı artırmaya yönel�k devlet pol�t�kalarına yerel olarak f�nansal destekler ver�lmel�d�r.

· Köyde yaşayan, her türlü tarımsal ve hayvansal üret�m yapan genç ve kadın ç�ftç�ler�m�ze yönel�k 

projeler gel�şt�r�lmel� başlatılan projelere   destekler�m�z devam ett�r�lmel�d�r.

· Köy �ç� yolları, köy yolları ve grup yollarımızda bel�rl� b�r standart sağlanmalıdır.

· İçme suyu ve kanal�zasyon şebeke s�stemler� tüm köyler�m�zde tamamlanmalıdır. Atık toplama 

h�zmetler�m�z nüfus yoğunluğu olan köyler öncel�kl� olmak üzere s�steml� b�r şek�lde standart hale 

dönüştürülmel� personel araç gereç sorunlarının çözümü �ç�n yeterl� kaynak ayrılmalıdır.

· İl Özel İdarem�z�n gel�r kalemler�n�n artırılması ve çeş�tlend�r�lmes� �ç�n gel�r artırıcı projeler yapılmalıdır.

· Personeller�n meslek gruplarına göre h�zmet �ç� eğ�t�mler sağlanmalı, İç kontrol standartları hayata 

geç�r�lerek kaynak �srafına engel olunmalı, tasarruf tedb�rler� her noktada alınmalıdır.

· Gençler�m�ze, çocuklarımıza, engell� ve dezavantajlı gruplara, şeh�t yakınları ve gaz�ler�m�ze, 

kadınlarımıza sosyal �çer�kl� projeler hazırlanarak hayata geç�r�lmel�d�r.

· Kurum arş�vler� yen�den düzenlenmel�, b�r arş�v memurluğu oluşturulmalıdır.

· Tar�h�, Kültürel ve doğal varlıklarımızın gün yüzüne çıkarılması �ç�n başlatılan proje ve yatırımların 

tamamlanarak İl�m�z�n tur�zm gel�rler�n�n artırılması sağlanmalıdır.
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Üst Yönet�c� Beyanı

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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İç Kontrol Güvence Beyanı

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 

Saffet GÜNGÖR – Genel Sekreter Yardımcısı 

Kaya ATEŞ – Genel Sekreter Yardımcısı

Haluk POLATLIGİL – Yazı İşler� Müdürü 

Eng�n KUTLU – İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m Müdürü

Mustafa ÇOŞKUN – Tarımsal H�zmetler Müdür V.

Murat EKER – B�lg� İşlem Müdür V.

Gülşah GÜR – Yapı Kontrol Müdür V.

Gülten DEMİRCİ – Encümen Müdür V.

M. Bülent ERTAN – Destek H�zmetler� Müdür V.

Ömer BEYOĞLU– Yol ve Ulaşım H�zmetler� Müdür V.

Necdet COŞ-İmar ve Kentsel İy�leşt�rme Müdür V.

Bülent DEMİREL – Emlak ve İst�mlak Müdür V.

Mehmet COŞKUN- Çevre ve Kontrol Müdür V.

Eng�n ÇAKMAK- İşletme Müdür V.

F�kret ATILIR – Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
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Mal� H�zmetler B�r�m Yönet�c�s�n�n Beyanı

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 2021 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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