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BAġKANIN SUNUġU 

 

  Aydınlık Yarınları Olan Modern Bir ġanlıurfa Ġçin,   

 

ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesi olarak, etkin, 

ekonomik, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin, uzun 

vadeli planların hazırlanması ile gerçekleĢtirilebileceği 

inancındayız. Bu nedenle Belediyemiz Stratejik Planı, 

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6360 Sayılı BüyükĢehir 

Belediye Kanunu’ nun getirdiği bir zorunluluk olmaktan 

çok, Kurumumuzu daha planlı ve kaynaklarını daha 

verimli kullanmak, il sınırlarımızda yaĢayan halkımızın 

bütününe en iyi hizmeti üretmek, halkımızın huzur ve 

mutluluğunu sağlayıp, katılımcı yönetim anlayıĢıyla 

hazırlanmıĢtır. 

 

Stratejik Planın amaç ve hedefleriyle uyumlu bir Ģekilde hazırlanan 2017 Yılı 

Performans Programı, kentsel geliĢim, sosyal belediyecilik ve kurumsal yapının 

güçlendirilmesini sağlayan ve bu hedefler için gerekli olan kaynak ihtiyacını belirten bir 

çalıĢmadır. 

 

ġanlıurfa’ mız; sanayisiyle ve tarımıyla doğuda geliĢimini tamamlamıĢ, istihdam 

olanaklarıyla insanlarımızın refah düzeyini arttırmıĢ, ulaĢımda raylı sistem, köprülü kavĢak, 

kent ormanı, Gap Vadisi, teleferik ve kentsel dönüĢüm projeleriyle ilimize yeni bir çehre 

kazandırma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bunun yanında kültürel ve sosyal 

projelerle, Peygamberler Ģehri ile dini ve Göbeklitepe ile tarihi kimliğini ön plana çıkaran, 

dünyada ses getiren bir Mega Kent olacaktır. 

 

Katılımcı yönetim anlayıĢı, halkımızla belediyemiz arasında kaynaĢmayı sağlayarak 

kurumsal motivasyonu arttırmıĢtır. Bu motivasyonla çıktığımız yola devam ederken halkımıza 

taahhüt ettiğimiz projeleri ve halkımızın bizden beklediği hizmetleri en iyi Ģekilde yerine 

getirmek için yoğun bir çalıĢma içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyorum.   

 

Bizlerden desteğini ve teveccühünü hiçbir zaman esirgemeyen hemĢehrilerimize, ilçe 

belediyelerimize, planlama çalıĢmalarında istek ve kararlılığını ortaya koyan yöneticilerimize, 

çalıĢma gruplarına, planlama ekibine, ilgili Strateji GeliĢtirme ve Ġç Kontrol ġube 

Müdürlüğüne, kısaca emeği geçen herkese teĢekkür ediyorum.       

 

 

 

                                                                          Nihat ÇĠFTÇĠ 

                                                                                    ġanlıurfa BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 
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GENEL SEKRETER SUNUġU 

Kıymetli ġanlıurfalılar,  

 

Dünyamız ve ülkemiz, birçok alanda önemli ve 

hızlı değiĢimler yaĢamaktadır. Elbette Türkiye’ nin bu 

değiĢimlerden etkilenmemesi düĢünülemez. Ülkemiz 

birçok alanda olduğu gibi, kamu kaynaklarının etkili, 

ekonomik ve verimli Ģekilde kullanılmasında da, hesap 

verilebilirliği ve mali saydamlığı esas alan yepyeni bir 

anlayıĢ benimsemiĢtir. Kamu yönetimindeki bu yeni 

anlayıĢın en önemli araçları; Stratejik Planlar, 

Performans Programları ve Faaliyet Raporlarıdır. 

 

Açık, Ģeffaf, hesap verilebilir bir anlayıĢ içerisinde ve mevzuat doğrultusunda 

bütçemiz imkânları ile hazırlanan BüyükĢehir Belediyemiz 2017 Performans Programı, marka 

Ģehir yolunda ilerleyen ġanlıurfa’ mız için ortaya koymuĢ olduğumuz hedefleri ve bu 

hedeflere ulaĢma noktasındaki stratejilerimizi ve performansımızı ortaya koyacaktır. 

 

BüyükĢehir Belediyemiz, yürüttüğü faaliyetler ile Türkiye’ ye örnek bir belediye olma 

özelliğinin yanında; doğru, zamanında ve yerinde yapılan yatırımlarla hedefe ulaĢan bir 

belediye olarak ta adından söz ettirmektedir. Misyonumuz, vizyonumuz, stratejik amaç ve 

hedeflerimiz doğrultusunda, performans göstergelerimizi mali saydamlık ve hesap 

verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde ilan ederek, halkımızın çalıĢmalarımıza destek ve kılavuz 

olmalarını katılımcılık adına beklemekteyiz. Programın hazırlanmasında tüm birimlerimiz 

yatırım hedeflerini en üst düzeyde belirlemiĢ; bütçeleme, mali disiplinin tüm kurallarına 

uyularak yapılmıĢ ve çalıĢmalar ayrıntılı biçimde sunulmuĢtur. 

 

2017 Yılı Performans Esaslı Bütçelemede temel amacımız, mevcut kaynaklarımızı en 

rasyonel biçimde kullanarak Ģehrimizin ihtiyacı olan hizmet ve yatırımları yerine getirmek 

olacaktır. Bu hedef doğrultusunda hazırlanan bütçenin ġehrimize hayırlı yatırımlar 

getirmesini temenni ediyor, katkı sağlayan herkese teĢekkür ediyorum 

 

 

 

                                 

                                                                                           Abdulkadir AÇAR 

                                                                                         ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesi  

                                                                                       Genel Sekreteri 
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I- GENEL BĠLGĠLER 

A- Performans Programı Nedir? 

 Performans programı, kamu idaresinin stratejik planında belirtilen öncelikler 

doğrultusunda bir mali yıl içinde yürüteceği faaliyetleri ve bu faaliyetlerin gerektirdiği kaynak 

ihtiyacını, faaliyetlerin nicelik, nitelik, sonuç ve etkileri itibariyle gerçekleĢme düzeylerini ve 

bu düzeylerin gerektiğinde hangi kriterlerle değerlendirilip ölçüleceğini gösteren performans 

hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesi ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına esas 

teĢkil eden programdır. 

 Performans programı ile belediye bünyesinde, etkili, verimli, sorunlara çözüm 

getirebilen, katılımcı, saydam ve hesap verebilir özelliklere sahip bir yönetim yapısının 

oluĢturulması beklenmektedir. Özellikle belediyenin mali performansı ile mal ve hizmet 

üretim kalitesini yükseltmek bu beklentiler arasında yer almaktadır.  

 

B- Performans Programının Yasal Dayanağı  

 Performans programının üç yasal dayanağı mevcuttur. 

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu 

            6360 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu 

 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ dur. 

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 3ncü maddesinin 

(n)fıkrasında stratejik plan ve performans planlaması; kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli 

amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara 

ulaĢmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları 

ve bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu 

ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmiĢtir. 

 Anılan Kanunu’nun stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme baĢlığını 

taĢıyan 9. maddesinde belirtildiği üzere, kamu idareleri; kalkınma planlarını, programlarını, 

ilgili mevzuat çerçevesinde misyon ve vizyonlarını oluĢturarak, stratejik planlarını 

hazırlayacaklardır. Yine hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için 

bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve 

hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda olacaklardır. 

 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na göre ise performans programı yasal dayanağını 41. 

madde’de belirtilen “Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas 

teĢkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüĢülerek kabul edilir.” Hükmü ile 

almaktadır. 

Ayrıca daha önce 5 Temmuz 2008 Tarih 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiĢ bulunan “Kamu idarelerince hazırlanacak Performans Programları Hakkında 

Yönetmelik” hükümlerini değiĢtiren, 15 Temmuz 2009 tarih ve 27289 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Performans Programları 

Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre 2017 

Mali Yılı Performans Programı hazırlanmıĢtır. 
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C- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

 

ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesince yerine getirilen tüm faaliyet ve hizmetler; hukuki 

bir alt yapıya dayanmaktadır. BüyükĢehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını 

düzenleyen pek çok kanun bulunmakta olup bunlar içinde özellikle 5216 sayılı BüyükĢehir 

Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu belirleyici bir yer tutmaktadır. Bu kanunlar belediyenin ana hizmet alanları 

ve genel yönetim alanında rol oynamaktadır. 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu’nun 7. 

maddesine göre; BüyükĢehir Belediyelerinin temel yetki ve sorumlulukları Ģu Ģekildedir: 

 
 

 Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları 
(1)(2)

 

 Madde 7- BüyükĢehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır: 

 a) Ġlçe (…)
(2)

  belediyelerinin görüĢlerini alarak büyükĢehir belediyesinin stratejik 

plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini 

hazırlamak. 

 b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükĢehir belediye (…)
(3)

 sınırları 

içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve 

onaylayarak uygulamak; büyükĢehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak 

hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değiĢiklikleri, parselasyon 

plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiĢtirerek onaylamak ve uygulanmasını 

denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama 

imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe (…)
(2)

 belediyelerinin uygulama imar 

plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. 
(3)

 

 c) Kanunlarla büyükĢehir belediyesine verilmiĢ görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, 

yapım, bakım ve onarım iĢleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve 

her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı 

Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. 

 d) BüyükĢehir belediyesi tarafından yapılan veya iĢletilen alanlardaki iĢyerlerine 

büyükĢehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda iĢletilecek yerlere ruhsat vermek 

ve denetlemek. 

 e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.
(4)

 

 f) BüyükĢehir ulaĢım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaĢım ve toplu 

taĢıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu 

üzerinde iĢletilen her türlü servis ve toplu taĢıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve 

tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, 

meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iĢletmek, iĢlettirmek 

veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün 

iĢleri yürütmek. 

 

 

______________________ 

(1) Bu madde başlığı “Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” iken, 

12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

(2) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer 

alan “ve ilk kademe” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

(3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “ve mücavir 

alan” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

(4)  21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “68 ve 72 nci” 
ibaresi, “69 ve 73 üncü” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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 g) (DeğiĢik: 12/11/2012-6360/7 md.) BüyükĢehir belediyesinin yetki alanındaki 

mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, 

yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalıĢmalarını 

yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara iliĢkin 

yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların Ģekil ve ebadını 

belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki 

binalara numara verilmesi iĢlerini gerçekleĢtirmek. 
 h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak. 
 i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su 

havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî iĢyerlerini, eğlence 

yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iĢyerlerini kentin belirli yerlerinde 

toplamak; inĢaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satıĢ yerlerini, hafriyat toprağı, 

moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satıĢ ve depolama sahalarını 

belirlemek, bunların taĢınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; 

büyükĢehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve 

aktarma istasyonuna kadar taĢınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden 

değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine iliĢkin hizmetleri yerine getirmek, bu 

amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, iĢletmek veya iĢlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara iliĢkin 

hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iĢletmek veya 

iĢlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli 

düzenlemeleri yapmak.
(1)

 

 j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve 

denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak 

ve iĢletmek. 

 k) BüyükĢehir belediyesinin yetkili olduğu veya iĢlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini 

yerine getirmek. 

 l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, iĢletmek, 

iĢlettirmek veya ruhsat vermek.   

 m) BüyükĢehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat 

bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri 

yapmak, yaptırmak, iĢletmek veya iĢlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî 

yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor 

müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dıĢı müsabakalarda üstün baĢarı gösteren veya 

derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül 

vermek. 
(2) 

 n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler 

yapmak, kamu kurum ve kuruluĢlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü 

bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. 
(3)

 

  

__________________ 
(1) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle bu bende, “ağaçlandırma yapmak;" 

ibaresinden sonra gelmek üzere "gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye 

etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama 

alanları ve satış yerlerini," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 

(2) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “amatör spor 

kulüplerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “nakdî yardım yapmak,” ibaresi ile “derece alan 

sporculara” ibaresinden sonra gelmek üzere “, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere” ibaresi 

eklenmiştir. 

(3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Gerektiğinde” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetler ile” ibaresi eklenmiştir. 
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 o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taĢıyan 

mekânların ve iĢlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, 

korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inĢa etmek. 

 p) BüyükĢehir içindeki toplu taĢıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri 

kurmak, kurdurmak, iĢletmek veya iĢlettirmek, büyükĢehir sınırları içindeki kara ve denizde 

taksi ve servis araçları dahil toplu taĢıma araçlarına ruhsat vermek. 

 r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri 

kurmak, kurdurmak ve iĢletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda 

üretilen suları pazarlamak. 

 s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, iĢletmek, iĢlettirmek, defin 

ile ilgili hizmetleri yürütmek. 

 t) Her çeĢit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, iĢletmek veya 

iĢlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları 

ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

 u) Ġl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer 

hazırlıkları büyükĢehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve 

malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı 

madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, iĢyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi 

kuruluĢları  ile kamu kuruluĢlarını yangına ve diğer afetlere karĢı alınacak önlemler yönünden 

denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. 

 v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetiĢkinler, yaĢlılar, engelliler, 

kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, 

geliĢtirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, 

iĢletmek veya iĢlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek 

liseleri, kamu kuruluĢları ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği yapmak. 

 y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, iĢletmek veya iĢlettirmek. 

 z) (DeğiĢik: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taĢıyan veya can ve mal güvenliği 

açısından tehlike oluĢturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin 

talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak. 

 BüyükĢehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar 

plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. (DeğiĢik ikinci 

cümle: 12/11/2012-6360/7 md.) BüyükĢehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) 

bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya iliĢkin 

görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. 

  

 Ġlçe (…) 
(1)

 belediyelerinin görev ve yetkileri Ģunlardır: 
(1)

 

 a) Kanunlarla münhasıran büyükĢehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada 

sayılanlar dıĢında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

 b) BüyükĢehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma 

istasyonuna taĢımak. 

 c) Sıhhî iĢyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat 

ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

  
 
 
 
___________________ 

(1) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ve ilk 
kademe” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 
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 d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere 

verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; 

yaĢlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler 

sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve 

binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; 

kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekânların ve iĢlevlerinin geliĢtirilmesine iliĢkin 

hizmetler yapmak.
(1)(2)(3)

 

 e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 

 f) (Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taĢıyan veya can ve mal güvenliği açısından 

tehlike oluĢturan binaları tahliye etmek ve yıkmak. 

 (DeğiĢik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri 

Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve 

sorumluluklar ile sivil hava ulaĢımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer 

alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıĢındadır.  

 (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) BüyükĢehir ve ilçe belediyeleri tarım ve 

hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler. 

  

 Alt yapı hizmetleri 
(4)

 

 Madde 8- BüyükĢehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi 

amacıyla büyükĢehir belediye baĢkanı ya da görevlendirdiği kiĢinin baĢkanlığında, 

yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluĢları ile özel kuruluĢların temsilcilerinin 

katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. BüyükĢehir ilçe (…)
(4)

 belediye baĢkanları 

kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüĢülmesinde koordinasyon merkezlerine üye 

olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki  konularla 

ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarının (oda üst kuruluĢu bulunan yerlerde üst 

kuruluĢun) temsilcileri de davet edilerek görüĢleri alınır. 

 Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluĢları ile özel kuruluĢlar tarafından 

büyükĢehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara 

uygun olarak yapılacak taslak programları birleĢtirerek kesin program hâline getirir. Bu 

amaçla, kamu kurum ve kuruluĢları ile özel kuruluĢlar alt yapı koordinasyon merkezinin 

isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin 

programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluĢu tarafından aynı anda yapılması gerekenler 

ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün 

kamu kurum ve kuruluĢlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi 

bünyesinde oluĢturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır.   

  

 

 

 
–––––––––––––– 

(1) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle bu bende, “belirtilen hizmetlerden” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri 
kullanmak,”ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 

(2) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “beceri kursları 
açmak;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetler ile” ibaresi eklenmiştir. 

(3) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “özürlüler” ibaresi 
“engelliler”  şeklinde değiştirilmiştir. 

(4) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer 
alan “ve ilk kademe” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 
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 Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluĢ bütçelerinde yeterli 

ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükĢehir belediyesi veya ilgisine göre 

bağlı kuruluĢ bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluĢları 

alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını 

da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı 

kuruluĢunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluĢu, 

büyükĢehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz. 

 Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu 

kurum ve kuruluĢları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre 

harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar. 

 Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taĢımayla ilgili 

kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluĢlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. 

 Alt yapı koordinasyon merkezinin çalıĢma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak 

kamu kurum ve kuruluĢ temsilcileri, ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle 

belirlenir. ĠçiĢleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının 

kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına iliĢkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve 

Devlet Plânlama TeĢkilâtı MüsteĢarlığının görüĢünü alır. 

 

Ulaşım Hizmetleri 

Madde 9- (DeğiĢik birinci fıkra: 12/11/2012-6360/8 md.) BüyükĢehir içindeki kara, 

deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taĢımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde 

yürütülmesi amacıyla büyükĢehir belediye baĢkanı ya da görevlendirdiği kiĢinin 

baĢkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluĢları ile, Türkiye ġoförler ve 

Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı UlaĢım 

Koordinasyon Merkezi kurulur. Ġlçe belediye baĢkanları kendi belediyesini ilgilendiren 

konuların görüĢülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. UlaĢım 

Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak 

belirlenmeyen ulaĢım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarından 

ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüĢleri alınır. 

 Bu Kanun ile büyükĢehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, 

koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuĢ ve servis araçlarının durak ve araç 

park yerleri ile sayısının tespitine iliĢkin yetkiler ile büyükĢehir sınırları dahilinde il trafik 

komisyonunun yetkileri ulaĢım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.  

 UlaĢım koordinasyon merkezi kararları, büyükĢehir belediye baĢkanının onayı ile 

yürürlüğe girer.  

 UlaĢım koordinasyon merkezi tarafından toplu taĢıma ile ilgili alınan kararlar, 

belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluĢlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. 

 Koordinasyon merkezinin çalıĢma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu 

kurum ve kuruluĢ temsilcileri, ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

 BüyükĢehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri 

uygulanmaz. 
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 Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin yetkileri ve imtiyazları 
(1)

 

 Madde 10- BüyükĢehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla 

birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan 

yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir. 

 

 Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi 
(2)

 

 Madde 11- BüyükĢehir belediyesi, ilçe (…)
(2)

 belediyelerinin imar uygulamalarını 

denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, 

incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü 

bilgi ve belgeler en geç onbeĢ gün içinde verilir. Ġmar uygulamalarının denetiminde kamu 

kurum ve kuruluĢlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarından 

yararlanılabilir. 

 Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye 

üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği 

takdirde, büyükĢehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir. 

 BüyükĢehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı 

yapılar, gerekli iĢlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı 

uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükĢehir belediyesi 

3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı Ġmar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen 

yetkilerini  kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 nci madde kapsamındaki 

konulardan dolayı iki kez ceza verilemez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––– 

(1) Bu madde başlığı “Büyükşehir belediyesinin yetkileri ve imtiyazları” iken, 12/11/2012 tarihli ve 
6360 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde, aynı maddede yer alan  “, ilçe ve ilk 
kademe” ibaresi “ve ilçe” şeklinde değiştirilmiştir. 

(2) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer 
alan “ve ilk kademe” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 
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D- TeĢkilat Yapısı 

 

ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesi örgüt yapısı; “Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile 

Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve Ekleri” ne 

bağlı kalarak, Belediye Meclisi 13.05.2014 tarih ve 30 nolu kararı ile yeniden 

yapılandırılmıĢtır. 

 

Bu yapılanmada; 

 1 Genel Sekreter,  

 4 Genel Sekreter Yardımcısı,  

 16 Daire BaĢkanlığı,  

 TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı, 

 1.Hukuk MüĢavirliği,  

 Ġç Denetim Birim BaĢkanlığı,  

 Özel Kalem Müdürlüğü,  

 Sivil Savunma Uzmanlığı  

 60 ġube Müdürlüğü  

ile görev, yetki, sorumlulukları ve hizmetleri yerine getirmektedir.  

ÇalıĢan memur personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna ve 5434 sayılı Emekli 

Sandığı Kanuna; iĢçi personel ise 1475 ve 4857 sayılı ĠĢ Kanunu ve 506 sayılı SSK Kanununa 

tabidir. 
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Organizasyon ġeması 

 

  

 

 

 

 

 

 

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYE BAŞKANI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 

MECLİSİ

 

 

ŞUSKİ GENELMÜDÜRÜ

 

GENEL SEKRETERTEFTİŞ KURULU BAŞKANI İÇ DENETÇİ
1. HUKUK MÜŞAVİRİ

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

GENEL SEKRETER 

YARDIMCISI
GENEL SEKRETER 

YARDIMCISI

GENEL SEKRETER 

YARDIMCISI

KÜLTÜR VE SOS. İŞLER 

DAİRE BAŞKANLIĞI

 

 

BASIN YAY. VE HALK. 

İLİŞ. DAİRE BAŞKANLIĞI

ZABITA DAİRE 

BAŞKANLIĞI

 

 

EMLAK VE İSTİMLAK 

DAİRE BAŞKANLIĞI

ULAŞIM DAİRE 

BAŞKANLIĞI

 

İMAR VEŞEHİRCİLİK 

DAİRE BAŞKANLIĞI

 

 

 

FEN İŞLERİ DAİRE 

BAŞKANLIĞI

KIRSAL HZMETLER 

DAİRE BAŞKANLIĞI

 

ÇEVRE KORUMA VE 

KONTROL DAİRE 

BAŞKANLIĞI

 

MALİ HİZMETLER DAİRE 

BAŞKANLIĞI

YAZI İŞL. VE KARARLAR 

DAİRE BAŞKANLIĞI

GENEL SEKRETER 

YARDIMCISI

İTFAİYE DAİRE 

BAŞKANLIĞI

 

STRATEJİ GELİŞTİRME VE 

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE 

BAŞKANLIĞI

 

BİLGİ İŞLEM DAİRE 

BAŞKANLIĞI

 

 

BELEDİYE ENCÜMENİ

 

 

İNSAN KAY. VE EĞİTİM 

DAİRE BAŞKANLIĞI

 

DESTEK HİZ. DAİRE 

BAŞKANLIĞI
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Tablo 1: BüyükĢehir, ġUSKĠ ve Ġlçe Belediyelerinin Görev Alanları 

BÜYÜKġEHIR, ġUSKĠ VE ĠLÇE BELEDIYELERI GÖREV ALANLARI 

GÖREVLER BÜYÜKġEHĠR ġUSKĠ ĠLÇE 

Temel Kentsel Altyapı Hizmetleri 

Yollar ve meydanlar +   

Meydan, yol, sokak adları +   

Kanalizasyon  +  

YeĢil alan, parklar +  + 

Konut +  + 

Su  +  

Havagazı Ve Merkezi Isıtma +   

Temel Kentsel Hizmetler 

Yolcu Ve Yük Terminali Kurma +   

Çöp Ve Sanayi Atıklarının Değerlendirilmesi +  + 

Çöp Toplama   + 

ĠĢletmelere Ruhsat Vermek Ve Denetlemek +  + 

Zabıta +  + 

Ġtfaiye +   

Trafik +   

Nikah   + 

Kamu UlaĢımı +   

Defin Ve Mezarlar +   

Okul Binalarının ĠnĢaatı, Bakım Ve Onarımı, Her Türlü 

Araç, Gereç Ve Malzeme Ġhtiyaçlarının KarĢılaması 

+  + 

Temizlik Ve Kontrolü   + 

Çevre Sağlığı Ve Koruma +  + 

Acil Yardım, Kurtarma Ve Ambulans +  + 

Coğrafi Ve Kent Bilgi Sistemi +  + 
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BÜYÜKġEHĠR, ġUSKĠ VE ĠLÇE BELEDĠYELERĠ GÖREV ALANLARI 

GÖREVLER BÜYÜKġEHĠR ġUSKĠ ĠLÇE 

                        Sosyal Hizmetler 

Sağlık Tesisi Açma Ve ĠĢletme +  + 

Kadınlar Ve Çocuklar Ġçin Koruma Evleri Açma +  + 

              Ekonomik Nitelikli Hizmetler 

Yiyecek Ve Ġçecek Maddeleri Ġçin Laboratuvar +   

Hal, Pazar Yerleri +  + 

Mezbaha +   

Sanayi Bölgesi ÇarĢısı +  + 

Otel, Dükkân Yapmak, Kiralamak +  + 

Ticaret Odalarının Organizesi +   

               Diğer Kültürel Hizmetler 

Eğlence Ve Benzeri Yerler +  + 

Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Korunması, Bakımı Ve 

Yeniden ĠnĢası 

+  + 

Kültür Sanat Turizmin Tanıtımı +  + 

Kütüphane, Kültür Merkezi +   + 

Mesleki Kurslar +  + 

Öğrencilere Ve Amatör Spor Kulüplerine Destek +  + 

Amatör Spor KarĢılaĢmaları Düzenlemek +  + 

BaĢarılı Sporculara Ödül Vermek +  + 

Gıda Bankacılığı Yapmak +  + 

Ġhtiyarlara, Çocuklara Bakım Ve Yardım +  + 

                         Ġmar Hizmetleri 

Ġmar Ruhsat Ve ĠnĢaat Kontrol   + 

Tatbikat Ġmar Planı   + 

Nazım Ġmar Planı +   

Numarataj ÇalıĢmaları +   
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E- Fiziksel Kaynaklar 

 
 ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesi merkez hizmet bina ve 8 ek hizmet binası olmak 
üzere toplam 9 binada hizmet vermektedir.  
 
 
Tablo 2:  ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesi Hizmet Binaları 

 

Binanın Adı Bulunduğu Mahalle ĠĢlevi 

 

 

 

 

 

 

 

MERKEZ BĠNA 

 

 

 

 

 

 

 

ATATÜRK BULVARI 

 BaĢkanlık Makamı 

 Genel Sekreter 

 Genel Sekreter Yardımcıları 

 Özel Kalem Müdürlüğü 

 DanıĢman 

 TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı 

 Ġç Denetçi 

 1. Hukuk MüĢavirliği 

 Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı 

 Yazı ĠĢleri Ve Kararlar Daire BaĢkanlığı 

 Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı 

 Basın Yayın Ve Halkla ĠliĢkiler Daire 

BaĢkanlığı 

 Ġnsan Kaynakları Ve Eğitim Daire 

BaĢkanlığı 
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Binanın Adı Bulunduğu Mahalle ĠĢlevi 

Ek Bina 1 Atatürk Bulvarı  Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı 

Ek Bina 2 Atatürk Bulvarı  Emlak Ve Ġstimlâk Daire BaĢkanlığı 

 

Ek Bina 3 

 

Uçaksavar KavĢağı 

 Zabıta Daire BaĢkanlığı 

 Eğitim ve ĠĢ Güvenliği ġube Müdürlüğü 

 Gelir Takip ġube Müdürlüğü  

Ek Bina 4 Asfalt Cad. 

 Strateji GeliĢtirmeve DıĢ ĠliĢkiler Daire 

BaĢkanlığı 

 Ġç Denetim Birimi 

Ek Bina 5 Karaköprü  Ġmar Ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı 

 

Ek Bina 6 

 

Ġmambakır 

 Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı 

 Sivil Savunma Uzmanlığı 

Ek Bina 7 Refahiye  UlaĢım Daire BaĢkanlığı 

Ek Bina 8 PaĢabağı 

 Çevre Kor. ve Kont. Daire BaĢkanlığı 

 Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı 

 Kırsal Hizmetler Daire BaĢkanlığı 

 Kültür ve Sos. ĠĢler Daire BaĢkanlığı 

Makina Ġkmal Bakım Ve 

Onarım Binası 

 

Esentepe 
 Makine Ġkmal ġube Müdürlüğü 
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Araç ve ĠĢ Makine Parkı 

 

ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesi bünyesinde bulunan araçların listesi aĢağıya 

çıkarılmıĢtır. 

 

Araçların Listesi: 

 

Cinsi Adet 

Otomobil 15 Adet 

Pick-up ve Kamyonet 16 Adet 

Minibüs 18 Adet 

Cenaze Aracı 9 Adet 

Traktör 10 Adet 

Motosiklet 31 Adet 

Otobüs 3 Adet 

Toplu TaĢıma Aracı 78 Adet 

Su Tankeri Arazöz 44 Adet 

Kamyon 44 Adet 

Et Nakil Aracı 4 Adet 

Levha Dikme Aracı 1 Adet 

Seyyar Tamir Aracı 1 Adet 

Akaryakıt Tankeri 4 Adet 

Asfalt Distiribütörü 9 Adet 

Asfalt Tamir Aracı 9 Adet 

Tır Çekicisi 10 Adet 

Dorse 10 Adet 

Sağlık Aracı 2 Adet 

Bomlu Kurtarıcı (Vinç) 3 Adet 

Yol Süpürme Aracı 2 Adet  

Ağaç Sökme Aracı 1 Adet 

Greyder 17 Adet 

Loder Yükleyici 12 Adet 

Kanal Kazıcı ve Yükleyici 9 Adet 

Paletli Ekskavatör 9 Adet 

Lastikli Ekskavatör 3 Adet 

Dozer 5 Adet 

TitreĢimli Silindir 20 Adet 

Küçük Yama Silindiri 9 Adet 

FiniĢer 3 Adet 

Freze 2 Adet 

Forklift 2 Adet 

Mıcır Yayıcı 1 Adet 

TaĢ DöĢeme Makinası 1 Adet 

Mobil Konkasör 1 Adet 

Kiralık Resmi Araç 9 Adet 

Toplam 427 Adet 
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Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 

ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesi’nin BiliĢim hizmetleri Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı 

tarafından yürütülmektedir. Belediyemiz biliĢim alt yapısı en geliĢmiĢ Network cihazlar ile 

donatılmıĢ ve geliĢmeye açık bilgisayar ağına sahiptir. Belediyemizin bütün dıĢ birimleri ile 

kablosuz (Wirelles) link ile iletiĢim bağlantısı mevcut olup, ayrıca kiralanan 9 ayrı iletiĢim 

veri hattı ile tamamı ana merkezden yönetilmektedir. Belediyemiz 100 Mbps fiber internet 

bağlantısıyla hızlı bir internet ortamına sahiptir. BiliĢim teknolojileri yönetim sisteminde 16 

adet sunucu bilgisayar, 372 adet kullanıcı bilgisayar, 33 adet dizüstü bilgisayar, 120 adet lazer 

yazıcı, 31 adet nokta vuruĢlu yazıcı, 16 adet tarayıcı, 3 adet çizici (plotter), 2 adet router, 18 

adet (48 portlu) yönetilebilen ağ anahtarlama cihazı, 4 adet fiber ağ anahtarlama, firewall, 3 

adet GSHDSL modem, yedekleme üniteleri ve 8 adet kablosuz eriĢim noktası cihazları 

bulunmaktadır. YaklaĢık 40 dıĢ hizmet noktasına kablosuz link ile iletiĢim ve internet hizmeti 

verilmektedir. 

ġanlıurfa Kent Bilgi Sistemi (ġUKBĠS) projesi kapsamında, yazılımlar ve 

donanımların tamamı tek merkezden otomasyon ile takibi yapılmakta ve iĢlemler yerine 

getirilmektedir. Yönetim bilgi sistemi uygulamasıyla belediye içinde görev yapan tüm 

baĢkanlık, müdürlük ve alt birimlerinin ortak veri tabanı üzerindeki bilgi yönetimi, denetimi 

ve güncellemesi yapılmaktadır. VatandaĢlarımıza tapu verileri, aile fert sayısı, eğitim ve 

sağlık durumu, gelir düzeyi, vb. bilgiler ilgili kanunlar çerçevesinde sunulmaktadır. Coğrafi 

bilgi sistemi uygulaması, kente olan tüm taĢınmazlara ait iĢyerleri ve meskenlerin kayıtları, 

mükellefiyet bilgileri, alt yapı (içme suyu, pis su, yağmur drenajı, elektrik ve telefon hatları, 

rögar kapak ve bacalarının vb.) bilgileri, koordinatlarıyla birlikte üretilerek dijital ortama 

aktarılmakta olup, numarataj sistemi ile adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin altyapısı 

oluĢturularak, tüm cadde, sokak ve kapı tabelalarının içeriğinin düzenlenmesini sağlayan bir 

sistemdir. 

E-Belediye zaman kısıtlaması olmaksızın vatandaĢlarımızın istek ve Ģikâyetlerini 

iletebileceği, Belediyeye ait tüm borçların internet ortamında sorgulayabileceği ve tüm kredi 

kartları ile ödeme yapabileceği bir elektronik belediyecilik sistemidir. T-Belediye ise yine 

zaman kısıtlaması olmaksızın vatandaĢlarımızın istek ve Ģikâyetlerini iletebileceği, vergi 

borcunu sorgulayabileceği bir telefon belediyeciliği sistemidir. 7 gün 24 saat vatandaĢımızın 

hizmetine sunulmuĢtur. 

GPS Araç Takip uygulaması ile araçların; iĢe baĢlama, iĢ bitimi ve çalıĢma esnasında 

aracın nerede ve nasıl bir hızla seyrettiğini takip edilebilme imkânına sahip bir sistemdir. 

Kent Rehberi uygulaması ile kent haritaları, imar planları yayınlanmaktadır. Kent 

Rehberi sayesinde; kamu kurumları, hastaneler, sağlık ocakları, okullar, polis merkezleri, 

öğrenci yurtları, eczaneler, oteller, noterler, kültür merkezleri, müzeler, cadde ve sokaklar vb. 

gibi kente bulunan bütün önemli noktaların internet üzerinde sorgulamasını izlenmesini ve 

ölçümlenmesini sağlayan bir sistemdir. 

Mezarlık Bilgi Sistemi uygulaması ile mezarlık krokisi üzerinde, aranılan mevtayı 

gösteren, yakınlarını ziyarete gelenler için, mezarlık ve güzergâhlarını en kısa mesafelerle 

belirleyen, zaman içerisinde yeri unutulan ve bilinmeyen mezarların tespitini sağlayan, yeni 

mezar satıĢları için, ada pafta ve parsel bazında alımlar gerçekleĢtirilebilen bir sistemdir. 
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F- Ġnsan Kaynakları 

 

Belediyemiz personelini ilgilendiren kadro atama, terfi, disiplin, sicil, izin gibi 

konularda hizmet verilmektedir.  Belediyemiz Norm Kadro uygulamasını gerçekleĢtirmiĢtir. 

Belediyemizde 384 Memur, 652 Daimi ĠĢçi mevcut olup; atama, terfi, disiplin, sicil, izin gibi 

konularda hizmet verilmektedir. 

 

Tablo 3: Norm Kadro Durumu 

 

 

 

 

Tablo 4: Personel Eğitim Durumu 

 
 

 

 

 Adet Dolu BoĢ 

Genel Sekreter 1 1 0 

Genel Sekreter Yardımcısı 4 4 0 

Daire BaĢkanı 17 17 0 

ġube Müdürü 61 20 41 

- Ġlkokul Ortaokul Lise M.Y.O Lisans Toplam 

Memur 5 40 111 80 149 385 

ĠĢçi 363 87 114 31 40 635 

      1020 
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G- Diğer Hususlar 

 

ġanlıurfa Nüfusunun Analizi: 

  ġanlıurfa nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye sıralamasında 9. sıradadır. Ġlk 11 ilin 

nüfusunu gösteren tablo aĢağıya çıkarılmıĢtır. 

 

    Tablo 5: ġanlıurfa’nın nüfus bakımından iller arasındaki sırası ( 2015 TÜĠK verilerine göre) 

1 Ġstanbul 14.561.865 

2 Ankara 5.231.002 

3 Ġzmir 4.154.203 

4 Bursa 2.823.379 

5 Antalya 2.282.889 

6 Adana 2.177.970 

7 Konya 2.123.871 

8 Gaziantep 1.932.654 

9 ġanlıurfa 1.892.320 

10 Kocaeli 1.759.712 

11 Diyarbakır 1.651.398 
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Not : Suriye sınırına en uzun sınır komĢusu olan ġanlıurfa'da kalan 500 bin civarındaki 

Suriyeli sığınmacılara, BüyükĢehir Belediyemiz kendi bütçesinden de yardımlarını 

sürdürmektedir.  

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.haberler.com/suriye/
http://www.haberler.com/sanliurfa/
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ġanlıurfa nüfusu 2007 ve 2015 yılları arasında sürekli artıĢ göstermektedir. Bu artıĢı 

gösteren grafik aĢağıya çıkarılmıĢtır. 

 

       Tablo 6: 2007 – 2015 yılları arası ġanlıurfa nüfus değiĢimi 

Yıl ġanlıurfa Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu 

2015 1.892.320 950.493 941.827 

2014 1.845.667 925.703 919.964 

2013 1.801.980 901.868 900.112 

2012 1.762.075 881.521 880.554 

2011 1.716.254 858.409 857.845 

2010 1.663.371 831.382 831.989 

2009 1.613.737 809.222 804.515 

2008 1.574.224 788.278 785.946 

2007 1.523.099 756.655 766.444 
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ġanlıurfa Ġlçelerinin Nüfus Bilgileri:  

ġanlıurfa’nın ilçelerinin 2015 yılına göre nüfus dağılımı aĢağıdaki tabloda 

gösterilmiĢtir. 

   

    

Tablo 7:  ġanlıurfa Ġlçelerinin Nüfus Dağılımı  

 

 

 

 

ĠLÇELER NÜFUS SAYISI 

Akçakale 102.350 

Birecik 92.852 

Bozova 54.775 

Ceylanpınar 83.177 

Eyyübiye 368.293 

Halfeti 37.930 

Haliliye 364.946 

Harran 81.870 

Hilvan 41.644 

Karaköprü 132.530 

Siverek 245.385 

Suruç 101.964 

ViranĢehir 184.604 

Toplam 1.892.320 
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Yıllara Göre ġanlıurfa Nüfus Yoğunluğu 

Tablo 8: Kilometre kareye düĢen insan sayısı, ġanlıurfa yüzölçümü 19.451 km
2
 

Yıl ġanlıurfa Nüfusu Nüfus Yoğunluğu 

2015 1.892.320 97 /km
2
 

2014 1.845.667 95 /km
2
 

2013 1.801.980 93 /km
2
 

2012 1.762.075 91 /km
2
 

2011 1.716.254 88 /km
2
 

2010 1.663.371 86 /km
2
 

2009 1.613.737 83 /km
2
 

2008 1.574.224 81 /km
2
 

2007 1.523.099 78 /km
2
 

 

ġanlıurfa Göç Durumu Analizi: 

 ġanlıurfa’dan göç eden kiĢi sayısı ile ġanlıurfa’ya göç eden kiĢi sayıları 

karĢılaĢtırıldığında ġanlıurfa’nın sürekli göç veren bir Ģehir olduğu gözlenmektedir. 

ġanlıurfa’dan göç eden kiĢi sayısı ve ġanlıurfa’ya göç veren kiĢi sayılarını gösteren grafik ve 

harita aĢağıya çıkarılmıĢtır. 

ġanlıurfa Göç Analizi 

 

Yıl Aldığı Göç Verdiği Göç Göç Farkı 

2014 35.670 49.030 -13.360 

2013 33.383 47.429 -14.046 

2012 31.890 44.878 -12.988 

2011 35.888 41.570 -5.682 

2010 32.555 37.555 -5.000 

2009 27.190 35.154 -7.964 

2008 25.510 37.282 -11.772 

 
Tablo 9: ġanlıurfa Göç Analiz 
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Analitik Bütçe Dönemi  

 

Türkiye de bütçe uygulamasına ilk olarak 1839 tarihli Tanzimat fermanı ile kabul ve 

ilan edilmiĢtir. Ġlk uygulama 1841 ile 1842 yıllarında gerçekleĢmiĢtir. Birinci meĢrutiyet          

(1876) yılına kadar siyasi açıdan bütçe sultanın yetkisinde bir değiĢikliğe yol açmayan ve 

sadece hükümete tanınan gelir ve harcama yetkisini bildiren belge niteliğindedir.  Devlet 

bütçesinin uygulamasını bir düzen altına almak amacı ile 1910 yılında Muhasebe-i Umumiye 

Kanununa hazırlık yapılarak 1911 de yürürlüğe konulmuĢtur.  

1924 yılında hazırlanan bütçe klasik anlayıĢa uygun olarak ödeneğin çeĢidi, bölüm, 

madde olarak düzenlenmiĢtir.  

 1927 yılında yeni bir Muhasebe-i Umumiye Kanunu hazırlanarak eski kanunun yerine 

geçmiĢtir. 1949 yılı bütçesinde ödeneğin çeĢidindeki kısımlar ayırımı esas alınmıĢ, genel ve 

katma bütçelerin tümünde aynı ayrım ve numaralandırmanın uygulanması öngörülmüĢtür.  Bu 

amaçla cari (101-600), yatırım (700), devlet borçları (800)  bölümler ayrılmıĢtır.  

1972 yılları bütçeleri 5 yıllık kalkınma planlarının yapılmaya baĢlamasıyla birlikte 

hizmet bütçeleri esasında hazırlanmıĢ ve (A) cetvelinde cari, yatırım, transfer ayırımı 

yapılmıĢtır. Maddeler daha ayrıntılı hale getirilmiĢtir. 1973 yılında geleneksel bütçe 

sisteminin sağladığı parasal denetim, performans bütçe sisteminin hizmet verimliliği ve 

etkinliğin denetimi fonksiyonların yanında bütçenin stratejik bir planlama aracı olarak 

kullanılmasını amaçlayan program bütçe sistemine geçilmiĢtir.  Program bütçe sisteminde (A)  

cetveli cari, (personel- diğer cari)  Yatırım, transfer ayırımı ile 100’ ler ,10’ lar ve 1’ ler 

Ģeklinde kodlanmaktadır.  

1975 yılında 1’ler düzeyi uygulamasından vazgeçilmiĢ, 1985 yılında da 10’lar düzeyi 

uygulamasından vazgeçilmiĢtir. Ancak kesin hesaplar 10’lar düzeyinde çıkarılmaya devam 

edilmiĢtir. 1973 yılında uygulamaya konulan program bütçe sisteminde hayata geçirilemeyen 

fonksiyonel sınıflandırma uygulaması eksiklerini gidermek için analitik bütçe çalıĢmaları 

baĢlatılmıĢtır.  

1995 yılında kamunun yeniden yapılandırılmasını amaçlayan Kamu Mali Yönetimi 

projesi kapsamında analitik bütçe sınıflandırılması olarak adlandırılan yeni bir bütçe 

sınıflandırılması üzerinde çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Analitik bütçe sınıflandırmasının pilot 

uygulaması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine MüsteĢarlığı, Sahil Güvenlik 

Komutanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Hacettepe ve Ege Üniversiteleri pilot kuruluĢ 

olarak 2002 yılı bütçeleri yeni bütçe kodlaması sistematiğine göre hazırlanmıĢ uygulanmıĢtır.  

2003 mali yılında genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin tümünde 

uygulanmasına baĢlanmıĢ, 2006 mali yılında Özel idareler ve Belediyeler gibi kuruluĢlarda da 

Analitik bütçe sistemine geçilmiĢtir.  

 

Analitik Bütçe:  

 Analitik bütçe detaylı bir kurumsal kodlamaya yer veren, program sorumlularının 

tespitine imkan veren, fonksiyonel sınıflandırma sağlayan, aynı sistemi dahilindeki diğer 

bütçelerle konsolide edilebilme imkanı sağlayan, uluslar arası karĢılaĢtırmalara imkan veren, 

ölçmeye ve analize elveriĢli istatistik bilgileri öretmeye imkan veren bir bütçe sistemidir.  
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Analitik Bütçe Sisteminin Yapısı 

 

 Kurumsal, fonksiyonel, ekonomik ve finansman tipi sınıflandırma Ģeklinde 

oluĢturulmuĢtur.  

 

 Kurumsal sınıflandırma: siyasi ve idari sorumluluğun belirlenmesini ve program 

sorumluların tespitini hedeflenmektedir.  

 Birinci düzey; bakanlıkları ve anayasal olarak eĢdeğer kurumları belirlemektedir.  

 Ġkinci düzey; birinci düzende tanımlanan yöneticilere karĢı doğrudan sorumlu 

birimleri kapsar 

 Üçüncü düzey; ana hizmet birimleri gibi ikinci düzeye bağlı birimleri kapsar.  

 Dördüncü düzey; destek ve lojistik birimleri kapsamaktadır.  

 

 Fonksiyonel Sınıflandırma: Hizmetleri esas alır. Halka sunulan değiĢik nitelikteki 

hizmetleri kapsamaktadır.  

 Birinci düzey; devlet faaliyetlerini kapsamaktadır. 

 Ġkinci düzey; ana fonksiyonlar programlara bölünmektedir.  

 Üçüncü düzey; nihai hizmetleri göstermektedir. 

 Dördüncü düzey; muhtemel ihtiyaçlar için boĢ tutulan grubu kapsamaktadır.  

 

 Finansman tipi sınıflandırma: Bütün kurumları kavrayabilmek ve ihtiyaç duyulan, 

devirli ödenekleri izlemek için geliĢtirilmiĢ, harcamanın hangi kaynakla finanse edildiğini 

gösteren bir sınıflandırmadır.  

 Ekonomik sınıflandırma: harcamaların ekonomik etkilerini dikkate alarak bütçenin 

konjektörel ve diğer ekonomik fonksiyonlarını yerine getirmesine olanak sağlar.  

 

 Gelir: Gelirler dört düzeyden oluĢur  

Birinci düzey: iki haneli 

 Ġkinci düzey: tek haneli 

 Üçüncü düzey: tek haneli  

 Dördüncü düzey: iki haneli kodlamadan oluĢur. 

 

Finansmanın Ekonomik sınıflandırması: Gelir ve gider bütçesi denk olarak 

hazırlanır. Bu denklik sağlanamaz ise aradaki açığın ne Ģekilde finanse edileceğini gösteren 

cetveldir. 
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PERFORMANS HAZIRLAMA SÜRECĠ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3: Performans Programı Hazırlama Süreci 

  

Öncelikli Stratejik Amaç Ve Hedeflerinin Belirlenmesi 

Performans Hedef ve Göstergelerinin Belirlenmesi 

Faaliyetlerin Belirlenmesi 

Faaliyetlerle Doğrudan ĠliĢkilendirilebilen Maliyetlerin Tespiti 

Genel Yönetim Giderleri Ġle Diğer Ġdarelere Transfer Edilecek 

Kaynakların Tespiti 

Kaynak Ġhtiyacının Konsolide Edilmesin ( Faaliyetler, Performans 

Hedefleri, Genel Yönetim Giderleri ve Diğer Ġdarelere Transfer Edilecek 

Kaynaklar) 

Ġdare Performans Programının OluĢturulması 

Üst Yönetim-

Harcama                 

Yetkilileri 

Harcama Birimleri 
 

Mali Hizmetler                            

Birimi 
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II- PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 

A- Temel Politika ve Öncelikler 

01.07.2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma 

Planının da yerel yönetimler için aĢağıda yer alan hedefler öngörülmüĢtür.   

Enerji ve ulaĢtırma altyapısının geliĢtirilmesi kapsamında; dıĢ finansman sağlanması 

düĢünülen kent içi ulaĢım projelerinin seçiminde; proje maliyetleri ile iç-dıĢ finansman 

kompozisyonunun belediyelerin mali yapıları ile uyumlu olması Ģartı aranacağı, çevrenin 

korunması ve kentsel altyapının geliĢtirilmesi kapsamında; kentsel altyapı yatırımlarının 

gerçekleĢtirilmesinde belediyelere verilecek mali ve teknik danıĢmanlık hizmetleri 

etkinleĢtirileceği, ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının 

belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf 

tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi 

hazırlanacağı, çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve 

iĢletilmesine iliĢkin belediyelerin kapasiteleri geliĢtirileceği, kırsal kesimde kalkınmanın 

sağlanması kapsamında; kırsal kesimde kalkınmanın hızlandırılmasında ilçe merkezleri ve 

belde belediyeleri ile diğer geliĢme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi 

yerleĢim birimlerine öncelik verilmek suretiyle kaynakların etkin kullanımı sağlanacak ve 

uygulama ülke geneline yaygınlaĢtırılacağı, kurumlar arası yetki ve sorumlulukların 

rasyonelleĢtirilmesi kapsamında; belediyelerin kurulması objektif ölçütlere bağlanacaktır. 

Sadece bu ölçütlere uyan yerleĢim yerleri belediye olarak kabul edileceği, kültürün korunması, 

geliĢtirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi kapsamında; kültürel hayatın 

canlandırılması ve kültürel faaliyetlerin ülkenin bütününe yaygınlaĢtırılması amacıyla, yerel 

nitelikteki kültür hizmetlerinin yerel yönetimlere devredilmesi ve bu alanda kamu özel sektör 

iĢbirliğinin geliĢtirilmesi yönündeki yasal ve idari düzenleme çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. 

Sosyo-ekonomik politikalar ile kültür politikaları arasındaki uyumu artırma gereğinin 

ortaya çıktığı, yoğun göç ve çarpık kentleĢmenin oluĢturduğu uyum sorunları terör ve asayiĢ 

baĢta olmak üzere toplumsal bütünlüğü ve uyumu zedeleyici ortamlar hazırlamaktadır. Bu 

kapsamda, ulusal ve yerel düzeyde, topluma uyum ve aidiyet duygusunu geliĢtirici önlemlerin 

alınması ve bu alanlarda yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve STK’larla diyalogun artırılması 

ihtiyacının bulunduğu, yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı geliĢmenin sağlanması 

kapsamında; yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması çerçevesinde diğer taraftan, Plan 

döneminde yürürlüğe giren il özel idaresi kanunu, belediye kanunu, büyükĢehir belediye 

kanunu ve mahalli idare birlikleri kanunları ile yerel yönetimlerin kalkınma konusundaki yetki 

ve sorumlulukları artırılmıĢtır. Bu geliĢme ile baĢta az geliĢmiĢ bölgelerdeki yerel yönetimler 

olmak üzere, bütün yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliĢtirilmesi ve kaynaklarının artırılması 

ihtiyacının daha da önem kazandığı, kurumlar arası yetki ve sorumlulukların 

rasyonelleĢtirilmesi kapsamında; son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev, 

yetki, kaynak paylaĢımı ve hizmet iliĢkilerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleĢtirilen yasal 

düzenlemelere rağmen, yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunları devam 

etmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli bir 

hizmet seviyesine ulaĢmak için merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve bu 

standartlara uyumun denetim ihtiyacının sürmekte olduğu, politika oluĢturma ve uygulama 

kapasitesinin artırılması kapsamında; bu çerçevede kamu kaynaklarının öncelikli kamu 

hizmetlerine tahsisini, bu kaynakların etkin, etkili ve ekonomik bir Ģekilde kullanılmasını ve 

kamu idarelerine bütçeleme sürecinde daha fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çıkarılmıĢtır. Son yıllarda yerel yönetimlere iliĢkin 

gerçekleĢtirilen yasal düzenlemelerle, 5018 sayılı kanun ile getirilen esaslara uyum sağlandığı, 

enerji ve ulaĢtırma altyapısının geliĢtirilmesi kapsamında; bölgesel hava taĢımacılığının 

geliĢtirilebilmesi için yerel yönetim ve sivil toplum kuruluĢlarının da desteği sağlanacak, 

maliyet azaltıcı tedbirler alınacak ve havayolu Ģirketleri küçük (stol) havaalanı yapısına ve 
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yolcu profiline uygun filo oluĢturmaları için yönlendirileceği, çevrenin korunması ve kentsel 

altyapının geliĢtirilmesi kapsamında; çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve 

iĢletilmesinde ölçek ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler arasındaki 

iĢbirliği ve eĢgüdüm geliĢtirilecek, bu kapsamda mahalli idare birliklerinin kurulması 

destekleneceği, sanayi ve hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçiĢin sağlanması 

kapsamında; turizm hareketlerinin yoğunlaĢtığı bölgelerde yerel yönetimlerin ve kullanıcıların 

turizmle ilgili kararlara ve kamu eliyle yapılacak fiziki altyapının finansmanına katılımı 

sağlanacağı, sosyal güvenlik sisteminin etkinliğinin artırılması kapsamında; yerel yönetimler ve 

sivil toplum kuruluĢlarının sosyal hizmet ve yardımlar alanındaki faaliyetleri destekleneceği, 

kültürün korunması ve geliĢtirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi kapsamında; 

sosyal ve ekonomik politikalarda kültür boyutunun dikkate alınması ve kültür politikalarının 

hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin ve STK’ ların etkin katılımı sağlanacaktır. 

Toplumun her kesiminin kültürel etkinliklere kolay eriĢiminin sağlanacağı, yerel 

düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması kapsamında; baĢta yerel yönetimler olmak üzere yerel 

kuruluĢların yeterli sayı ve nitelikte teknik personele ve donanıma sahip olmaları desteklenecek, 

kalkınmada rolü olan kurumların ve aktörlerin proje hazırlama, uygulama, izleme ve 

değerlendirme konularında kapasiteleri artırılacak, kaynak kullanımında etkinlik sağlanacağı, 

baĢta il özel idareleri olmak üzere, yerel yönetimler ile birliklerinin kırsal kalkınma 

konusundaki etkinliğini artırmak için teknik, mali ve kurumsal kapasiteleri güçlendirileceği, 

kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleĢtirilmesi kapsamında; merkezi yönetimden 

yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı, Avrupa yerel yönetimler özerklik Ģartında getirilen 

ilkeler dikkate alınarak sağlanacaktır. Ancak, yetki ve görev aktarımı yapılmadan önce yerel 

yönetimleri yönetsel ve mali açıdan güçlendirecek önlemler alınacağı, yerel yönetimlerin 

sundukları hizmetler için ülke çapında asgari hizmet standartları belirlenecek; standartlara 

uygunluk denetimi merkezi idare tarafından yapılacağı, e- devlet uygulamalarının 

yaygınlaĢtırılması ve etkinleĢtirilmesi kapsamında; e-devlet, kamunun yeniden 

yapılandırılmasında etkin bir araç olarak kullanılacak, yerel yönetimler de dahil olmak üzere, 

esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalıĢabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetiĢim 

ilkelerinin benimsendiği kamu yönetimi yapısının oluĢmasına destek olunacaktır. Bu kapsamda; 

mevcut kurumsal yapılar, e-devlet oluĢumuna uygunlukları bakımından değerlendirileceği ve 

güçlendirileceği, yerel yönetimlerce elektronik ortamda sunulan hizmetler geliĢtirilecek, bunlara 

iliĢkin standartlar oluĢturulacak ve veri paylaĢımı sağlanacaktır. Bu hizmetlerin sunumunda 

sinerji fırsatları ortaya çıkarılacak, bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan 

faydalanılarak halkın yönetime etkin katılımı için ortam sağlanacağı, kurumlar arası yetki ve 

sorumlulukların rasyonelleĢtirilmesi kapsamında; son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler 

arasında görev, yetki, kaynak paylaĢımı ve hizmet iliĢkilerinin düzenlenmesi amacıyla 

gerçekleĢtirilen yasal düzenlemelere rağmen, yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel 

sorunları devam etmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke 

genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaĢmak için merkezi idarece gerekli standartların 

belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetimi ihtiyacının sürmekte olduğu, çevrenin 

korunması ve kentsel altyapının geliĢtirilmesi kapsamında; çevresel altyapı yatırımlarının 

yapılmasında ve iĢletilmesinde ölçek ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel 

yönetimler arasındaki iĢbirliği ve eĢgüdüm geliĢtirilecek, bu kapsamda mahalli idare 

birliklerinin kurulması destekleneceği, eğitim sisteminin geliĢtirilmesi kapsamında; eğitimin 

yaygınlaĢtırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli idareler, gönüllü kuruluĢlar ve özel 

sektörün katkısı artırılacağı, gelir dağılımının iyileĢtirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla 

mücadele kapsamında; yoksulluk ve sosyal dıĢlanmanın önlenmesine yönelik politikaların 

uygulanmasında ve bunlara yönelik eğitim, barınma ve istihdam gibi hizmetlerde, merkezi idare 

ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluĢları baĢta olmak üzere tüm kesimlerin koordineli bir 

Ģekilde çalıĢması sağlanacağı belirtilmiĢtir. 
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Misyon, Vizyon, Temel Değerler Ve Politika 

 

 

 

 

MĠSYONUMUZ 

 

Medeniyetlere ıĢık tutmuĢ, Peygamberlere ev sahipliği yapmıĢ ġanlıurfa’mızda; 

katılımcı, Ģeffaf bir yönetim anlayıĢı ile kaynakları programlı, planlı, etkili ve verimli 

kullanarak,  alt yapı, üst yapı, sosyal ekonomik ve kültürel alanda yüksek kalite standartları ile 

hizmet sunmak. 

 

VĠZYONUMUZ 

 

Yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıĢ ġehr-i Ġbrahim kenti olan 

ġanlıurfa’mızı; büyük olan geçmiĢini unutmayarak, Ģehri imar ederken gönülleri fetheden bir 

belediyecilik anlayıĢı ve görkemli bir gelecek için, disipline edilmiĢ, sürdürülebilir, her zaman 

dinamik bir anlayıĢ ile yaĢanabilir kentler sıralamasında bir Dünya ġehri yapmaktır. 
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DEĞERLERĠMĠZ 

 

 Ġnsan odaklı hizmet üretmek,                                                                                                                         

 Toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket etmek,                                                                                      

 Kentimizin tarihi değerlerini ve dokusunu korumak, 

 Çevreye duyarlı bir Ģekilde belediyecilik hizmetlerini gerçekleĢtirmek, 

 Çağın getirdiği yenilikleri vatandaĢların hizmetine sunmak ve hizmetlerin 

sürdürülebilirliğini sağlamak,                    

 ġanlıurfa halkının ve paydaĢlarımızın söz sahibi olabilecekleri katılımcı bir yönetim 

anlayıĢını benimsemek.   

 

KALĠTE POLĠTĠKAMIZ 

 

ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesi olarak amacımız; kurumsallaĢmıĢ, düzenli ve 

disiplinli çalıĢmalar yaparak, “Medeniyetlerin BaĢkenti olan ġanlıurfa’mızı Türkiye ve Dünya 

gündemine taĢımaktır. Bu amaçla vatandaĢ memnuniyetinin sürekliliğini sağlayarak, yerel 

hizmetlerde dürüstlüğü, Ģeffaflığı, hesap verilebilirliği ve güveni ön plana çıkarmak temel 

politikamız olacaktır. 

      Bu politikamızı gerçekleĢtirmek için: 

1. Sürekli değiĢime ve geliĢime  açık olmak, 

2. Ġnsan odaklı yönetim anlayıĢı sergilemek, 

3. Tarih, eğitim, turizm, çevre ve toplum sağlığı bilincini geliĢtirmek, 

4. Sosyal belediyecilik anlayıĢıyla sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak, 

5. Halkın memnuniyetini ve beklentilerini yasal çerçevede yerine getirmek, 

6. Kent ve kırsal alanlardaki belediye hizmetlerinin adil dağılımını sağlamak, 

7. Birlikte yönetim anlayıĢıyla vatandaĢlarımızla  çözüm üreten  belediye olmak, 

8. Kurum içi koordinasyonu, çalıĢanın performans ve katma değerini en üst seviyede 

tutmak, 

9. Hizmetlerimizde en güncel teknolojiyi kullanarak, yenilikleri takip eden en iyi kurum 

olmak, 

10. ġanlıurfa’nın geleceğini Ģekillendirmek için, beklentilerinin  üzerinde  bir hizmet 

standardı sağlamak, 

11. Tarihi dokuyu koruyarak, kentsel dönüĢüm projelerini hayata geçirerek Ġlimizi 

yaĢanabilir bir megakent  haline getirmek. 
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B- Amaç ve Hedefler 

AMAÇ–1: Kurumsal GeliĢim: Kaynaklardan maksimum düzeyde faydalanarak, hizmetlerde 

sürdürebilirliği, etkinliği ve verimliliği sağlayarak, vatandaĢlarımızın ve çalıĢanlarımızın 

memnuniyetini sürekli arttırmak. 

 

Hedef 1.1: Katılımcı, Ģeffaf ve paylaĢımcı bir yönetim anlayıĢı sergilemek 

Hedef 1.2: Belediyemizin yeniden yapılandırılmasını ve kurumsal yapısının geliĢtirilmesini 

sağlamak. 

Hedef 1.3: Birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve personelimizin geliĢimini sürekli 

arttırmak, moral ve motivasyon sağlayacak faaliyetler gerçekleĢtirmek. 

Hedef 1.4: Mali yapıyı güçlendirici çalıĢmalar yapmak, kaynakları önceliklerine göre tahsis 

etmek üzere bütçeleme yaparak, yapılan tahakkukların tahsilât oranlarını arttırmak. 

Hedef 1.5: Belediyemize ait olan araç ve iĢ makinelerinden max. düzeyde faydalanmak 

Hedef 1.6: ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesinde gerçekleĢen tüm iĢ ve iĢlemlerin mevzuata 

uygun olarak yürütülmesini sağlamak 

Hedef 1.7: Hizmetlerde etkinliği ve verimliliği arttırmak  

 

AMAÇ–2: Sosyal GeliĢim: ġanlıurfa’yı Sosyal belediyecilik açısından öncü, kültür ve inanç 

turizminin önemli merkezlerinden olan, bir dünya kenti yapmak. 

 

Hedef 2.1: Ġlimizin ihtiyaç duyduğu sosyal, kültürel, çevre, istihdam ve turizm alanlarında 

sosyal ve teknik projeler hazırlayarak ulusal, uluslar arası hibe ve fon kaynaklarından 

faydalanmak. BüyükĢehir Belediyemizin gerek ulusal, gerekse uluslararası aktörler ile 

iliĢkilerini temsil etmek ve düzenlemek. 

Hedef 2.2: 12000 yıllık tarihi geçmiĢe sahip olan Ġlimizin, kültür ve inanç turizmini tanıtıcı 

faaliyetler yapmak 

Hedef 2.3: YaĢlı, bakıma muhtaç ve yoksul vatandaĢlara sosyal yardım hizmeti sunmak. 

Hedef 2.4: Çocuk,  engelli ve kadınlara sunulan sosyal hizmetlerin kalitesini arttırmak, 

ihtiyaç duyulan alanlarda da sosyal destek hizmetleri vererek halk sağlığı konusunda halkı 

bilinçlendirmek. 

Hedef 2.5: Gençlerin zamanlarını sporla değerlendirmelerine katkıda bulunarak, lisanslı 

sporcu sayısının artmasını sağlayıp, sportif  baĢarılarla Ģehrimizin ismini duyurmak. 

AMAÇ–3: Kentsel Ve Kırsal GeliĢim: Tarihi dokusu korunmuĢ, yeĢiller içerisinde, 

ġanlıurfa’nın güzelliklerini sergileyen, üst yapısı tamamlanmıĢ yeni bir Ģehir oluĢturmak. 

 

Hedef 3.1: ġanlıurfa’nın üst yapı (yol, kaldırım, refüj, köprü, bulvar vb.)faaliyetlerini 

tamamlamak ve bunların sürekli iyileĢtirilmesini sağlamak 

Hedef 3.2: ġanlıurfa ilinin planlanan hedeflerine (stabilize yol, beton yol, asfalt yol, menfez 

ve büz boru vb.)  ulaĢmasına katkıda bulunmak üzere kırsal ve kentsel geliĢmiĢlik farklarını 

azaltarak, sürekliliğini sağlamak. 

Hedef 3.3: ġanlıurfa ilinin kırsal kalkınmanın tarımsal, hayvansal ve kırsal istihdam 

dinamikleri envanteri geliĢtirme ve faaliyetlerinin planlanan hedeflerine ulaĢmasına katkıda 

bulunmak üzere kırsal ve kentsel geliĢmiĢlik farklarını azaltarak, sürekliliğini sağlamak. 

Hedef 3.4: ġanlıurfa il sınırları içerisinde alt yapı kurum ve kuruluĢlarla ile faaliyetlerin 

koordinasyonunu sağlamak  

Hedef 3.5: Ġlgili Daire BaĢkanlıklarından gelecek olan proje ve yapım iĢlerinin istenilen 

zaman ve ölçülerde yapılmasını sağlamak. 
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Hedef 3.6: Ġlimizde çevre ve katı atık yönetim sistemini kurmak, çevre kirliliğini en aza 

indirgemek. 

Hedef 3.7: Ġlimizde kiĢi baĢına düĢen yeĢil alan miktarının arttırılması amacı ile imar 

planında yeĢil alan olarak ayrılmıĢ ve mülkiyet problemi çözülmüĢ alanların peyzaj 

projelerinin yapılması, uygulanması ve gerekli bakımla korunmasını sağlamak. 

Hedef 3.8: Ġlgili Daire BaĢkanlıklarından gelecek olan proje ve yapım iĢlerinin istenilen 

zaman ve ölçülerde yapılmasını sağlamak. 

Hedef 3.9: Ġlimizde esenlik, huzur ve düzeni sağlayarak, çevre ve sağlık konularında projeler 

üreterek uygulanmasını sağlayarak, kenti disipline etmek 

Hedef 3.10: Kent bütününde Ģehircilik ilkelerine uygun yaĢanabilir kent oluĢumunu 

sağlamak. 
Hedef 3.11: Kültürel ve tarihsel dokuyu korumak, gelecek nesillere aktarımını sağlamak 
Hedef 3.12: Kentsel DönüĢüm projelerini uygulamak. 
Hedef 3.13: Ġlgili Daire BaĢkanlıklarından gelecek olan proje ve yapım iĢlerinin istenilen 

zaman ve ölçülerde yapılmasını sağlamak. 
Hedef 3.14: UlaĢım master planına uygun, vatandaĢ ve toplu taĢıma yapan araç sahiplerinin 

memnuniyetini sağlayarak; hızlı, güvenilir, konforlu bir toplu taĢıma hizmeti sunmak 
Hedef 3.15: Mezarlık hizmetlerinde kaliteyi arttırmak. 
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C- Performans Hedef  ve Göstergeleri ile Faaliyetleri 

a) Performans Hedef Tablosu 
 

Stratejik Amaç  1. Kurumsal GeliĢim 

Kaynaklardan maksimum düzeyde faydalanarak, hizmetlerde sürdürebilirliği, etkinliği ve verimliliği 

sağlayarak, vatandaĢlarımızın ve çalıĢanlarımızın memnuniyetini sürekli arttırmak. 
  

Stratejik Hedef 1.1 

Katılımcı, Ģeffaf ve paylaĢımcı bir yönetim anlayıĢı sergilemek. 

No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe 

(BinTL) 

Bütçe 

DıĢı(Bin

TL) 

Toplam 

(BinTL) 

1.1.1 

Her yıl, düzenlenen etkinlik, 

faaliyet, fuar vb. programlarda yer 

alarak, ġanlıurfa BüyükĢehir 

Belediyesinin kurumsal 

çalıĢmalarının yansımalarını halka 

tanıtmak. 

Katılınan ve 

düzenlenen 

etkinlik, faaliyet ve 

festival sayısı 

1.500 - 1.500 

1.1.2 

Yazılı, görsel ve internet 

medyasıyla ile BüyükĢehir 

Belediyesinin haberlerini takip 

etmek için abonelik ve anlaĢmaları 

yapmak. 

Yapılan abonelik 

ve anlaĢma sayısı 
20 - 20 

1.1.3 
BüyükĢehir Belediyesi faaliyet 

bülteni hazırlamak. 

Hazırlanan faaliyet 

bülteni sayısı 
200 - 200 

1.1.4 

BüyükĢehir Belediyesi internet 

televizyonu ve otomasyon sistemini 

kurmak. 

Proje aĢaması (%) 

 
200 - 200 

1.1.5 

LED ekranlardan ve BüyükĢehir’e 

bağlı tüm hizmet binaları ve 

kamuya açık izin alınacak alanlarda 

internet televizyonunun 

yayınlanmasını sağlamak. 

Proje aĢaması (%) 

 
200 - 200 

1.1.6 

BüyükĢehir Belediye Meclisini, 

internet televizyonundan 3G ile 

canlı olarak yayın yapılmasını 

sağlamak. 

Proje aĢaması (%) 

 
75 - 75 

1.1.8 

Belediyemizin kurumsal 

faaliyetlerini; tanıtım kliplerini ve 

görsellerini kent mobilyalarında 

yayınlamak. 

Yayınlanan 

materyal sayısı 
50 - 50 

1.1.9 

Belediye BaĢkanımızın halk 

günleriyle vatandaĢlarımızla bir 

araya gelmesini sağlamak. 

Hazırlanan 

buluĢma sayısı 
10 - 10 

1.1.10 

Üst geçitlerin tanıtım tabelalarının 

yeniden düzenlenmesi ve 

yenilenmesi için gerekli çalıĢmaları 

yapmak. 

Proje aĢaması (%) 

 
20 - 20 
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Stratejik Hedef 1.3 

Birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve personelimizin geliĢimini sürekli arttırarak, moral ve 

motivasyon sağlayacak faaliyetler gerçekleĢtirmek. 

No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe 

 (BinTL) 
Bütçe DıĢı 

Toplam 

(Bin TL) 

1.3.1 

Her yıl Daire BaĢkanlıklarından 

gelen eğitim taleplerini yapılan 

eğitim programı çerçevesinde 

gerçekleĢtirmek. 

Program 

dâhilinde yapılan 

eğitim sayısı 

30 - 30 

1.3.2 

Birimler arası aylık toplantılar  (Ġç 

iletiĢim, Üst yönetim bilgilendirme, 

SGT toplantıları) düzenlemek. 

GerçekleĢtirilen 

toplantı sayısı 
10 - 10 

1.3.3 
YazıĢma kuralları ve arĢiv ile ilgili 

eğitimler vermek. 

Verilen eğitim 

sayısı 
10 - 10 

1.3.4 

Personelin moral ve motivasyonunu 

arttırmaya yönelik sosyal aktiviteler 

düzenlemek. 

Düzenlenen 

aktivite sayısı 
10 - 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Hedef 1.2 

Belediyemizin yeniden yapılandırılmasını ve kurumsal yapısının geliĢtirilmesini sağlamak. 

No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe  

(Bin TL) 
Bütçe DıĢı 

Toplam 

(Bin TL) 

1.2.1 

Her yıl ISO 9001:2008 Kalite 

Yönetim Sistemleri standardı 

gereklerini kurumda sürekli 

sağlamak. 

DıĢ Tetkik 

Uygunsuzluk 

Sayıları 
20 - 20 

1.2.2 

Her yıl EFQM Avrupa Kalite Vakfı 

Mükemmellik Modeli gereklerini 

kurumda sürekli sağlamak. 

BaĢvuru Puanı 20 - 20 
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Stratejik Hedef 1.4 

Mali yapıyı güçlendirici çalıĢmalar yapmak, kaynakları önceliklerine göre tahsis etmek üzere bütçeleme 

yaparak, yapılan tahakkukların tahsilât oranlarını arttırmak. 

No Stratejiler Performans 

Göstergesi 

Bütçe  

(Bin TL) 

Bütçe DıĢı Toplam 

(Bin TL) 

1.4.1 Her yıl bütçenin gerçekleĢme oranını 

sürdürülebilir Ģekilde sağlamak. 

    Gelir-gider 

oranı 

- - - 

1.4.2 Her yıl ödeme planı oluĢturularak 

plana göre ödemeleri 

gerçekleĢtirmek. 

Ödeme planına 

uygunluk 

- - - 

1.4.3 Her yıl BüyükĢehir Belediyesi 

sorumluluğunda olan vergi ve diğer 

gelirlerin tahakkuk iĢlemlerini 

gerçekleĢtirmek. 

Tahakkuku 

yapılan vergi 

gelirlerinin oranı 

10 - 10 

1.4.4 Her yıl tahakkuku yapılmıĢ gelirlerin 

tahsilât iĢlemlerini gerçekleĢtirmek. 

Tahsilâtı 

gerçekleĢtirilmiĢ 

tahakkukların 

oranı 

50 - 50 

1.4.5 Her yıl vadesinde ödenmeyen takipli 

alacakların tahsilâtını 

gerçekleĢtirmek. 

Tahsilâtı yapılmıĢ 

takipli alacakların 

oranı 

100 - 100 

1.4.6 5 yıl içerisinde vergi mükellef 

bilgilerini güncellemek. 

Güncellenen 

mükellef sayısı 

- - - 

1.4.7 5 yıl içerisinde kayıt dıĢı vergi 

mükelleflerinin tespitini yaparak 

mükellef sayısını arttırmak. 

Tespit edilen 

mükellef sayısı 

10 - 10 

1.4.8 Kompanzasyon kurulu tüm tesisleri 

uzaktan takip etmek . 

Kompanzayon 

kurulu tesis sayısı 

10 - 10 

1.4.9 Enerji verimliliği yüksek cihazlar 

kullanarak tasarruf tedbirleri almak. 

Tasarruf 

tedbirleri alınan 

tesis sayısı 

10 - 10 

1.4.10 Bahçelievler Mh.  Ġle Abdulkadir 

Karahan Cad.bulunan lambaları led 

armatüre dönüĢtürmek. 

Proje aĢaması 

(%) 

 

30 - 30 

1.4.11 Abide ile Kapaklı Pasajı arasında 

Atatürk Bulvarını Modern bir Ģekilde 

aydınlatmak. 

Proje AĢaması %) 

 

75 - 75 

1.4.12 BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığının 

satıĢına karar verdiği taĢınmazların 

kaynak elde etmek amacıyla 

değerlendirmek. 

SatıĢı yapılan 

taĢınmazlar (m
2
) 

50 - 50 
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Stratejik Hedef 1.5 

Belediyemize ait olan araç ve iĢ makinelerinden maksimum düzeyde faydalanmak. 

No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe 

(Bin TL)  
Bütçe DıĢı 

Toplam 

(Bin TL) 

1.5.1 

Makine ikmal atölyelerini tek bir 

çatı altında toplayarak tam 

teĢekküllü, modern bir makine 

ikmal atölyesi tesis etmek. 

Proje aĢaması (%) 100 - 100 

1.5.2 

Araç arıza tespit programlarını 

alarak kısa sürede araçların 

bakım onarımlarını 

gerçekleĢtirmek. 

Proje aĢaması (%) 10 - 10 

Stratejik Hedef 1.6 

ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesinde gerçekleĢen tüm iĢ ve iĢlemlerin mevzuata uygun olarak 

yürütülmesini sağlamak. 

No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe  

(Bin TL) 
Bütçe DıĢı 

Toplam 

(Bin TL) 

1.6.1 Ġç denetimler yapmak. 
Yapılan denetimlerin 

sayısı 
- - - 

1.6.2 
Hukuki süreçlerin etkinliğini 

arttırmak 

Açılan dosya sayısı-

biten devam eden 

dosya sayısı 

100 - 100 

1.6.3 
Mal ve hizmet alımlarında en iyi 

fiyatı yakalamak. 
Piyasa değeri 15 - 15 

1.6.4 

 

Mal ve hizmet alımlarında en iyi 

kaliteyi sağlamak. 

Teknik Ģartname  15 - 15 

1.6.5 

 

Hedeflenen projeye uygun 

hizmet verilmesini sağlamak. 

Uygulama iĢlerinde, 

fen ve sanat 

kurallarına uygunluk 

10 - 10 

1.6.6 

Hazırlanan projelerin uygulama 

öncesi, uzun ömürlü, kaliteli, 

görsel ve estetiğin korunduğu, 

ergonomik, ihtiyacı karĢılayan 

nitelikte olmasını sağlamak. 

Proje sayısı 10 - 10 

1.6.7 
Kontrolü nitelikli, eksiksiz, hızlı 

Ģekilde sağlamak. 
Gelen dosya sayısı 

10 - 10 
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Stratejik Hedef 1.7 

Hizmetlerde etkinliği ve verimliliği arttırmak. 

No Stratejiler Performans 

Göstergesi 

Bütçe 

(Bin TL)  

Bütçe DıĢı Toplam 

(Bin TL) 

1.7.1 Memnuniyet anketleri yapmak. Anket sonucu 20 - 20 

1.7.2 Stratejik plan performans 

ölçümlerini yapmak. 

Stratejik plan 

performans ölçüm 

sonucu(%) 

5 - 5 

1.7.3 ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesi 

iletiĢim merkezini santralle 

birlikte tek çatı altında toplamak 

ve alt yapısını oluĢturmak 

Proje aĢaması (%) 

 

400 - 400 

1.7.4 ġanlıurfa ĠletiĢim Merkezi 

(ġUBĠM) aracılığı ile; 

vatandaĢtan gelen öneri-Ģikayet 

ve istek-teĢekkür baĢvuruları ile 

ilgili taraflara ger bildirim 

yapmak. 

Yapılan geri bildirim 

oranı 

10 - 10 

1.7.6 Genel ArĢiv Birimimizi yeniden 

düzenleyerek tüm birimlerin 

ihtiyacına cevap verecek 

kapasitede evraklara kolayca 

ulaĢılabilecek bir yapıyı 

sağlamak. 

Proje aĢaması (%) 

 

100 - 100 

1.7.7 Meclis toplantılarında komisyona 

havale edilen tüm konularla ilgili 

komisyon üyeleri ile 

koordinasyonu sağlayıp 

toplantıları gerçekleĢtirmek. 

Yapılan komisyon 

toplantıları 

10 - 10 

1.7.8 Meclis üyelerine yönelik 

yönetiĢim eğitimi düzenlemek. 

Yapılan eğitim sayısı 10 - 10 

1.7.9 Meclis toplantılarından önceki 

hafta tüm ilçe belediyelerine ve 

tüm meclis üyelerine yasal 

iletiĢim yolları ile gündem 

maddelerini bildirmek ve 

toplantıdan sonra çıkan kararları 

tüm meclis üyelerine dağıtmak 

Yapılan toplantı 

sayısı 

10 - 10 

1.7.10 Meclis tarafından onaylanan 

yönetmelikleri kitap haline 

getirerek, basımını 

gerçekleĢtirmek. 

Basımı yapılmıĢ 

kitap sayısı 

10 - 10 
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No Stratejiler Performans 

Göstergesi 

Bütçe 

(Bin TL)  

Bütçe DıĢı Toplam 

(Bin TL) 

1.7.11 Gelen ve giden tüm evrakları 

kayıt altına alarak ilgili yerlere 

ulaĢımını güvenli bir Ģekilde 

sağlamak. 

Gelen ve giden evrak 

sayısı 

10 - 10 

1.7.12 BĠMER, CĠMER, Bilgi edinme 

konularında vatandaĢlara ilgili 

daire baĢkanlıkları aracılığı ile 

geri bildirim yapılmasını 

sağlamak. 

Yapılan geri bildirim 

oranı 

5 - 5 

1.7.13 ġanlıurfa halkla iliĢkiler 

merkezini (ġUHĠM) yeniden 

düzenlemek. 

Proje aĢaması (%) 

 

50 - 50 

1.7.14 ĠĢ Sağılığı ve Güvenliği Birimini 

kurarak kurumumuzun sıfır iĢ 

kazasıyla hizmet vermesini 

sağlamak. 

ĠSG Kurulunun 

oluĢturulması 

10 - 10 

1.7.15 Kurumumuzun personel 

politikalarının norm kadro 

standartlarına göre düzenlemek. 

Emekliye ayrılacak 

personel sayısı 

4.000 - 4.000 

1.7.16 10 adet sanal sunucu kurulacak, 

daha sonraki yıllar için ihtiyaç 

doğrultusunda gerekenler 

faaliyetleri gerçekleĢtirmek. 

Sanal Sunucu Adedi 2.000 - 2.000 

1.7.17 5 yıl süresince tam zamanlı her 

ilçede kent bilgi sisteminde veri 

güncellemesi yapmak. 

Veri güncellemesi 

yapılan ilçe sayısı 

130 - 130 

1.7.20 5 yıl içerisinde uydu fotoğrafı 

çektirerek sisteme dâhil etmek. 

Sisteme dahil edilen 

alan miktarı, ilçe 

sayısı 

600 - 600 

1.7.21 Daire BaĢkanlıklarına kotalı 

SMS hizmeti sunmak. 

Hizmet sunulan daire 

baĢkanlığı sayısı 

40 - 40 

1.7.22 Tüm ilçelerde numarataj 

çalıĢmalarını bitirmek ve 

güncelliğini sağlamak. 

ÇalıĢma yapılan ilçe 

sayısı 

590 - 590 

1.7.23 Tüm ilçelerde numarataj 

birimlerin kurulmasını sağlamak. 

Kurulan birim sayısı 1.000 - 1.000 

1.7.25 TaĢınır mal ve kayıt 

yönetmeliğine uygun bir ambar 

ile değerlendirme ambarı 

yapmak. 

Proje AĢaması (%) 

 

20 - 20 
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Stratejik Amaç  2. Sosyal GeliĢim 

ġanlıurfa’ yı Sosyal Belediyecilik açısından öncü, kültür ve inanç turizminin önemli merkezlerinden 

olan, bir dünya kenti yapmak. 

  

Stratejik Hedef 2.1 

Ġlimizin ihtiyaç duyduğu sosyal, kültürel, çevre, istihdam ve turizm alanlarında sosyal ve teknik projeler 

hazırlayarak ulusal, uluslar arası hibe ve fon kaynaklarından faydalanmak. BüyükĢehir Belediyemizin 

gerek ulusal, gerekse uluslararası aktörler ile iliĢkilerini temsil etmek ve düzenlemek. 

No Stratejiler Performans 

Göstergesi 

Bütçe  

(Bin TL) 

Bütçe DıĢı Toplam 

(Bin TL) 

2.1.1 AB, Dünya Bankası, BM ve 

Kalkınma Ajanslarının hibe 

programlarına proje hazırlamak. 

Hazırlanan proje 

sayısı 

 

20 - 20 

 2.1.2 BüyükĢehir Belediyemizin 

ülkemizdeki ve yurtdıĢındaki 

uluslararası kuruluĢlarla ve yurt 

dıĢındaki belediyelerle olan 

iliĢkilerinin koordinasyonunu 

sağlayarak ilgili birimlerimizin 

faaliyetlere aktif katılımın 

gerçekleĢtirmek ve bu kapsamda 

gereken tüm hizmet içi eğitimleri 

gerçekleĢtirmek ve planlanan iĢ 

seyahatlerini uygulamak. 

Yapılan hizmet içi 

eğitimler ve iĢ 

seyahatleri sayısı  

25 - 25 

Stratejik Hedef 2.2 

12000 yıllık tarihi geçmiĢe sahip olan Ġlimizin, kültür ve inanç turizmini tanıtıcı faaliyetler  yapmak. 

No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe  

(Bin TL) 
Bütçe DıĢı 

Toplam 

(Bin TL) 

2.2.1 

Çocukların ve gençlerin sanatsal 

çalıĢmalarını destekleyici 

faaliyetler yapmak. 

GerçekleĢtirilen 

faaliyet sayısı 
100 - 100 

2.2.2 
Kültür ve sanat etkinlikleri 

organize etmek ve katılmak. 

Düzenlenen kültür ve 

sanat festivalleri 

sayısı 

500 - 500 

2.2.3 Ramazan Ģenlikleri yapmak. 
Düzenlenen ramazan 

Ģenlikleri sayısı 
500 - 500 

2.2.4 

ġanlıurfa kültür ve sanatına 

katkıda bulunmuĢ kiĢiler için 

Anma ve vefa geceleri 

düzenlemek. 

Düzenlenen anma 

gecesi sayısı 
100 - 100 

2.2.5 

ġair Nabi ve Abdulkadir Karahan 

adına Ģiir ve kompozisyon 

yarıĢmaları düzenlemek. 

Düzenlenen yarıĢma 

sayısı 
20 - 20 

2.2.6 
Eyyüb Nebi sabır günleri 

düzenlemek . 

Düzenlenen etkinlik 

sayısı 
20 - 20 
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No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe  

(Bin TL) 
Bütçe DıĢı 

Toplam 

(Bin TL) 

2.2.7 
Mezopotamya film festivali 

düzenlemek. 

Düzenlenen festival 

sayısı 
600 - 600 

2.2.8 
ġanlıurfa Müzik Festivali 

düzenlemek . 

Düzenlenen festival 

sayısı 
350 - 350 

2.2.9 
Göbeklitepe  sempozyumları 

düzenlemek. 

Düzenlenen 

sempozyum sayısı 
250 - 250 

2.2.10 

Ġlimizde kültürel ve sosyal 

etkinliklerin yapılabileceği tam 

donanımlı kültür merkezinin 

yapılmasını sağlamak. 

Proje aĢaması (%) 

 
100 - 100 

2.2.11 
Kültürel mirasımızı tanıtıcı 

sergiler açmak. 
   Açılan sergi sayısı 250 - 250 

2.2.12 

Ġlimize ait kültürel, tarihi ve 

turistik bilgileri içeren eserler 

yayınlamak. 

Yayınlanan eser 

sayısı 
50 - 50 

2.2.13 

Ġlimizin kültürel turizm 

değerlerini tanıtmak amacıyla 

yurtiçi ve yurtdıĢı fuarlara 

katılmak. 

Katılınan fuar sayısı 250  250 

2.2.14 

Konservatuarımıza bağlı müzik 

gruplarımız ile müzik 

kültürümüzü tanıtmak. 

Yapılan etkinlik 

sayısı 
175 - 175 

2.2.15 

Belediyemize ait müzelerde 

sergilenen objelerin sayısını 

arttırma çalıĢmalarını yapmak. 

Sergilenen obje 

sayısı 
30 - 30 

2.2.16 

Ġlimizi ziyaret eden yerli ve 

yabancı turistlere rehberlik 

hizmeti ve enformasyon hizmeti 

vermek. 

Verilen rehberlik 

hizmeti sayısı 
25 - 25 

2.2.17 

Yurt içi ve yurt dıĢında kardeĢ 

Ģehir iliĢkilerini geliĢtirmek 

amacıyla faaliyetler yapmak. 

Yapılan faaliyet 

sayısı 
60 - 60 

2.2.18 

Ġlimize gelen yerli ve yabancı 

turistlere hizmet vermek 

amacıyla havaalanı, otogar, ve 

Ģehrin muhtelif yerlerine Ģehrin 

turizm haritasını içeren KIOSK 

ve panolar kurmak. 

 

Kurulan pano ve 

KIOSK sayısı 

100 - 100 

2.2.21 

 

Yılın en iyi bestesini seçmek ve 

müzik kültürünü tanıtmak. 

 

Yapılan faaliyet 

sayısı 

20 - 20 

2.2.22 
 

Harran bilim okulunu açmak. 

 

Yapılan etkinlik 

sayısı 

400 - 400 
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Stratejik Hedef 
2.3 

YaĢlı, bakıma muhtaç ve yoksul vatandaĢlara sosyal yardım hizmeti sunmak. 

No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe 

(Bin TL) 

  

Bütçe DıĢı 
Toplam 

(Bin TL) 

2.3.2 

Madde bağımlılığı, hastalıklar ve 

belirli gün ve haftalar için çeĢitli 

etkinlikler ve konferansların 

düzenlenmesi. 

Yapılan etkinlik 

sayısı 
50 - 50 

2.3.4 

Madde bağımlılığı, çölyak, 

fenilketonüri hastalığı ile ilgili 

toplumu bilinçlendirme 

çalıĢmaları yapmak. 

 

Basımı yapılan 

Kitapçık ve BroĢür 

sayısı 

75 - 75 

2.3.5 
Ġhtiyaç sahibi vatandaĢlara gıda 

paketi dağıtımı yapmak. 

 

Yardım yapılan kiĢi 

sayısı 

1.250 - 1.250 

2.3.7 
Ramazan ayında iftar yemeği 

vermek. 

Ġftar yemeği verilen 

kiĢi sayısı 
100 - 100 

2.3.8 
Eğitim öğretim yılı için ve 

kırtasiye dağıtımı yapmak. 

Öğrenci yardımı 

yapılan kiĢi sayısı 
175 - 175 

 

No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe  

(Bin TL) 
Bütçe DıĢı 

Toplam 

(Bin TL) 

2.2.24 

 

Tarihi ve kültürel mirasımızı 

tanıtıcı geziler düzenlemek. 

 

Yapılan etkinlik 

sayısı 

25 - 25 

2.2.25 

 

Ġlimizin tanıtım materyallerinin 

güncellenmesi ve arĢivlenmesi 

 

Hazırlanan materyal 

sayısı 

50 - 50 

2.2.26 

Mutfak kültürünün tanıtımı için 

yarıĢmalar düzenlemek. (Ġsot ve 

çiğköfte yarıĢmaları) 

 

Yapılan etkinlik 

sayısı 

75 - 75 

2.2.27 

 

Ġlimizin tanıtımına katkıda 

bulunacak takvim çalıĢması 

yapmak. 

Yapılan çalıĢma 

sayısı 
70 - 70 

2.2.29 

Kültür ve sanat etkinlikleri 

(etkinliklere uygun  materyal 

hazırlamak) organize etmek 

katılmak. 

Düzenlenen etkinlik 

sayısı 
250 - 250 

2.2.30 

Tarihi ve kültürel mirasımızı 

tanıtıcı gezilerin 

organizasyonunu sağlamak. 

Organize edilen gezi 

sayı 
200 - 200 
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No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe 

(Bin TL) 

  

Bütçe DıĢı 
Toplam 

(Bin TL) 

2.3.9 

STK'lar ve ilgili paydaĢlarla 

iĢbirliği çerçevesinde faaliyetleri 

belirlemek ve yürütmek. 

Faaliyet sayısı 75 - 75 

2.3.11 

Mültecilere yönelik yardım 

fonları oluĢturup, çadırkent ve 

kent merkezinde sosyal etkinlik 

ve eğitim kursları verilecek 

UlaĢılan mülteci 

sayısı 
450 - 450 
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Stratejik Hedef 2.4 

Çocuk,  engelli ve kadınlara sunulan sosyal hizmetlerin kalitesini arttırmak, ihtiyaç duyulan alanlarda da 

sosyal destek hizmetleri vererek halk sağlığı konusunda halkı bilinçlendirmek. 

No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe 

 (Bin TL) 

Bütçe 

DıĢı 

Toplam 

(Bin TL) 

2.4.1 
Kadın mesleki eğitim merkezleri 

kurmak. 

OluĢturulan merkez 

sayısı 
400 - 400 

2.4.2 

Kadına yönelik Ģiddetin 

önlenmesi için komisyon 

oluĢturup eğitimler düzenlemek. 

Komisyon kurulması 

ve birimlerle 

çalıĢmaya baĢlanılması 

100 - 100 

2.4.3 
Halk sağlığı ile kadınlara yönelik 

sağlık taraması yapmak. 

Yapılan sağlık 

taraması çalıĢmasının 

sayısı 

100 - 100 

2.4.4 
Kadın destek merkezlerinde kreĢ 

açmak. 
Açılan kreĢ sayısı 250 - 250 

2.4.5 Evlilik öncesi okulları açmak. 
Açılan evlilik okulu 

sayısı 
30 - 30 

2.4.6 

Kırsal alanlardaki okuma yazma 

bilmeyen kadınlara yönelik 

kurslar açmak. 

Açılan kurs sayısı 30 - 30 

2.4.7 

Kadın Dostu Kenti olarak 

cinsiyet eĢitliğine duyarlı sosyal 

dönüĢüm eğitimleri vermek. 

Verilen eğitim sayısı 20 - 20 

2.4.8 

Kadın el emeği ürünlerinin 

pazarlanması için yeni pazar 

kurmak. 

Temin edilen yer 

sayısı 
40 - 40 

2.4.9 

Dünya kadınlar gününde 

merkezlerimizdeki kursiyerlere 

çeĢitli etkinlikler düzenlemek. 

Düzenlenen etkinlik 

sayısı 
40 - 40 

2.4.10 
Anneler Günü etkinliği 

düzenlemek 

Düzenlenen etkinlik 

sayısı 
50 - 50 

2.4.11 
Ġl dıĢı ve il içi gezileri 

düzenlemek.                                                        
Düzenlenen gezi sayısı 200 - 200 

2.4.12 

Engelli Koordinasyon 

Merkezinin bakım ve onarımı 

yapılarak, iç mefruĢatını 

döĢemek.  

Engelli koordinasyon 

merkezi etkin hale 

getirilecek. 

350 - 350 

2.4.13 

ġehir merkezindeki belirli 

parklara engelli oyun gurubu 

yapmak. 

Engelli oyun grubu 

yapılan park sayısı 
215 - 215 

2.4.15 

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 

ortaklaĢa ilçelerdeki tüm 

okulların giriĢlerine 

eriĢilebilirliği sağlamak için 

çalıĢmalar yapmak. 

 

Düzenlenen okul 

sayısı 

121 - 121 

2.4.16 

Engellilere yönelik çeĢitli sportif 

kurslar açarak Engelli Türkiye 

ġampiyonası yarıĢmalarına 

katılımlarını sağlamak. 

Katılım sağlanacak 

spor dalları sayısı 
25 - 25 
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No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe 

 (Bin TL) 

Bütçe 

DıĢı 

Toplam 

(Bin TL) 

2.4.17 

Engelli ve ailelerine çeĢitli 

bilgilendirme eğitim seminerleri 

vermek. 

UlaĢılacak engelli 

ailesi sayısı 
25 - 25 

2.4.18 

Engelliler Koordinasyon 

Merkezimizde engellilere yönelik  

psikolojik ve sosyal eğitimler 

vermek. 

Eğitimden 

faydalanacak engelli 

sayısı 

25 - 25 

2.4.19 

Belediye personeli ve diğer kamu 

personellerine Engellilerle 

ĠletiĢim Kurma yöntemlerine 

iliĢkin eğitimler vermek. 

Verilecek eğitim sayısı 25 - 25 

2.4.20 

Engelli koordinasyon merkezinde 

gönüllü gençlik grupları 

oluĢturarak yaĢlı ve engellilere 

yönelik evde bakım hizmetleri 

sunmak. 

Talep sayısı 20 - 20 

2.4.21 

Ġlk ve Orta öğretim okullarındaki 

öğrencilere engellilerle iletiĢim 

kurma eğitimleri vermek. 

Verilen eğitim sayısı 10 - 10 

2.4.22 

Yardıma muhtaç engelli 

vatandaĢlar için ayni yardımlar 

yapmak. 

Talep sayısı 100 - 100 

2.4.23 

Engellilere yönelik piknik, Ģehir 

içi ve Ģehir dıĢı gezi programları 

düzenlemek. 

 

Faydalanacak engelli 

sayısı 

40 - 40 

2.4.24 

Engelliler haftası ve Dünya 

Engelliler Günü programları 

düzenlemek. 

Bu düzenlenen 

program sayısı 
45 - 45 

2.4.25 

VatandaĢların engelli bireylere 

karĢı sorumluluklarını 

belirleyecek çeĢitli  broĢür ve 

dergi gibi bilgilendirme 

materyalleri  bastırılarak 

dağıtımını sağlamak. 

 

Hazırlanan 

bilgilendirme 

materyali sayısı 

25 - 25 

2.4.28 

Ġlimizde gıda ile ilgili, 

vatandaĢlardan gelen Ģikâyetleri 

tarım il müdürlüğü ile birlikte 

çözmek. 

Çözüme kavuĢturulan 

Ģikâyet sayısı 
- - - 
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Stratejik Hedef 2.5 

Gençlerin zamanlarını sporla değerlendirmelerine katkıda bulunarak, lisanslı sporcu sayısının artmasını 

sağlayıp, sportif baĢarılarla Ģehrimizin ismini duyurmak. 

No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe 

 (Bin 

TL) 

Bütçe DıĢı 
Toplam 

(Bin TL) 

2.5.1 

Yıl içerisinde spor 

federasyonlarının faaliyetlerine 

katılım sağlamak. 

Spor 

federasyonlarına 

katılım sayısı 

725 - 725 

2.5.2 
Gençlik kampı projelendirme 

çalıĢmaları yapmak. 
Proje sayısı 350 - 350 

2.5.3 
Hayat boyu spor turnuvası 

düzenlemek. 

Düzenlenen turnuva 

sayısı 
200 - 200 

2.5.4 
Ferdi 18 branĢta malzeme alımı 

yapmak. 

Malzeme alımı 

yapılan branĢ sayısı 
240 - 240 

2.5.5 Her ilçeye spor sahası yapmak. 
Yapılacak spor sahası 

sayısı 
600 - 600 

2.5.6 
Tüm yüzme havuzlarının bakım 

onarımlarını yapmak. 

 

Bakım onarım sayısı 
200 - 200 

2.5.7 
18 Mart Çanakkale Zaferi 

etkinlikleri düzenlemek. 
Etkinlik sayısı 120 - 120 

2.5.8 
11 Nisan kurtuluĢ maratonu 

düzenlemek. 
Etkinlik sayısı 75 - 75 

2.5.9 
23 Nisan Çocuk ġenlikleri 

düzenlemek. 
Katılım sayısı 150 - 150 

2.5.10 
19 Mayıs Gençlik Bayramı 

etkinlikleri düzenlemek. 
Etkinlik sayısı 100 - 100 

2.5.11 Yaz spor okulları açmak. Açılan okul sayısı 50 - 50 

2.5.12 

BüyükĢehir Belediyespor 

Kulübünün altında 18 branĢta 

faaliyet gösteren lisanlı sporcu 

yetiĢtirmek. 

YetiĢtirilen lisanslı 

sporcu sayısı 
250 - 250 

2.5.13 Çatakta gençlik kampları açmak. 
Kamplara katılan kiĢi 

sayısı 
200 - 200 

2.5.14 
Sporcuların katılacağı gençlik 

kampları düzenlemek. 

Kamplara katılan kiĢi 

sayısı 
350 - 350 
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No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe 

 (Bin 

TL) 

Bütçe DıĢı 
Toplam 

(Bin TL) 

2.5.15 

Amatör Spor Kulüpleri 

Federasyonuna malzeme yardımı 

yapmak. 

Malzeme yardımı 

yapılan kulüp sayısı 
350 - 350 

2.5.16 
Göbeklitepe yarı maraton ve 10 

km koĢusu düzenlemek. 

KoĢuya katılan kiĢi 

sayısı 
250 - 250 

 

 

 

 

Stratejik Amaç  3. Kentsel ve Kırsal GeliĢim 

Tarihi dokusu korunmuĢ, yeĢiller içerisinde, ġanlıurfa’nın güzelliklerini sergileyen, üst yapısı 

tamamlanmıĢ yeni bir Ģehir oluĢturmak. 

Stratejik Hedef 3.1 

ġanlıurfa’nın üst yapı (Yol, kaldırım, refüj, köprü, bulvar vb.)faaliyetlerini tamamlamak ve bunların 

sürekli iyileĢtirilmesini sağlamak. 

No Stratejiler Performans 

Göstergesi 

Bütçe  

(Bin TL) 

Bütçe DıĢı Toplam 

(Bin TL) 

3.1.1 15 mt. ve üstü imar yolları 

açmak, terasman kotuna 

getirmek.  

Toplam yama ve 

dolgu ( m
3
) 

8.000  8.000 

3.1.2 15 mt. ve üstü imar yollarını 

stabilize, alt temel ve temel 

kotuna getirmek. 

Toplam yol alanı 

(m
2
)  

2.400 - 2.400 

3.1.3 15 mt ve üstü yolların üst 

yapısını  (asfalt, kilit parke taĢı 

vb. ) yapmak. 

Toplam yol alanı 

(m
2
) 

40.000 - 40.000 

3.1.4 BüyükĢehir sorumluluğundaki 

yollarda orta refüj yapmak. 

Toplam yapılan 

bordür (mt)  

1.200 - 1.200 

3.1.5 BüyükĢehir sorumluluğundaki 

yollarda kaldırım (Tretuvar ) 

yapmak. 

Toplam kaldırım 

alanı (m
2
) 

16.000 - 16.000 

3.1.6 BüyükĢehir sorumluluğundaki 

yolların bakım ve onarımını 

(Asfalt, kilitli parke taĢı vb.) 

yapmak. 

Toplam onarım alanı    

 (m
2
) 

 1.600 -  1.600 

3.1.7 Yaya üst geçitleri yapmak. Toplam yapılan üst 

geçit sayısı (Adet) 

 600 -     600 

3.1.8 Köprülü kavĢaklar (Dal geçitler) 

yapmak. 

Yapılan kavĢak sayısı 12.000 - 12.000 

3.1.9 Köprüler yapmak. Yapılan köprü sayısı  5.000 - 

 

 5.000 
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Stratejik Hedef 3.2 

ġanlıurfa ilinin planlanan hedeflerine (stabilize yol, beton yol, asfalt yol, menfez ve büz boru vb.)  

ulaĢmasına katkıda bulunmak üzere kırsal ve kentsel geliĢmiĢlik farklarını azaltarak, sürekliliğini 

sağlamak. 

No Stratejiler Performans 

Göstergesi 

Bütçe 

 (BinTL) 

Bütçe DıĢı Toplam 

(Bin TL) 

3.2.1 Kırsal mahalle yollarının 

stabilize kaplamasının yapılması. 

Toplam yapılan 

stabilize yol miktarı 

(km) 

7.986 - 7.986 

3.2.2 Kırsal mahalle yollarının 1. Kat 

asfalt sathi kaplamasının 

yapılması. 

Toplam yapılan 1. 

Kat asfalt yol miktarı 

(km) 

30.250 - 30.250 

3.2.3 Kırsal mahalle yollarının 2. Kat 

asfalt sathi kaplamasının 

yapılması. 

Toplam yapılan 2. 

Kat asfalt yol miktarı 

(km) 

12705  12.705 

3.2.4 Kırsal mahallelere beton yol 

yapılması. 

Toplam yapılan 

beton yol miktarı 

(km) 

13.068 - 13.068 

3.2.5 Kırsal mahalle yollarında sıcak 

asfalt dökümü yapmak. (BSK)  

Toplam dökülen 

asfalt (km) 

17.910 - 17.910 

3.2.6 Kırsal mahallelerde gerekli 

menfez ve sanat yapıların 

yapılması. 

Toplam yapılan sanat 

yapılarının sayısı 

(ad.)    

1.200 - 1.200 

Stratejik Hedef 3.3 

ġanlıurfa ilinin kırsal kalkınmanın tarımsal, hayvansal ve kırsal istihdam dinamikleri envanteri 

geliĢtirme ve faaliyetlerinin planlanan hedeflerine ulaĢmasına katkıda bulunmak üzere kırsal ve kentsel 

geliĢmiĢlik farklarını azaltarak, sürekliliğini sağlamak. 

No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe 

 (BinTL) 
Bütçe DıĢı 

Toplam 

(Bin TL) 

3.3.1 

Süs bitkileri envanteri 

geliĢtirilmesi, anaçlık bahçe 

tanzimi, proje teknik danıĢmanlık 

desteği vermek. 

Toplam proje etüd 

çalıĢmaları ve 

sayıları (ad.) 

1.500 - 1.500 

3.3.2 

Meyvecilik envanteri 

geliĢtirilmesi, anaçlık, damızlık, 

bahçe tanzimi, proje teknik 

danıĢmanlık desteği vermek. 

Toplam proje etüd 

çalıĢmaları ve 

sayıları (ad.) 

500 - 500 

3.3.3 

Sebzecilik envanteri 

geliĢtirilmesi, yerel çeĢit 

geliĢtirme, proje teknik 

danıĢmanlık desteği vermek. 

Toplam proje etüd 

çalıĢmaları ve 

sayıları (ad.) 

1.500 - 1.500 
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No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe 

 (BinTL) 
Bütçe DıĢı 

Toplam 

(Bin TL) 

3.3.4 

Çim bitkileri desenleri envanteri 

geliĢtirilmesi, proje teknik 

danıĢmanlık desteği vermek. 

toplam proje etüd 

çalıĢmaları ve 

sayıları ( ad.) 

900 - 900 

3.3.5 
Ġpek böcekçiliği geliĢtirme ve 

destek hizmetlerini sağlamak. 

Toplam proje etüd 

çalıĢmaları ve 

sayıları ( ad.) 

250 - 250 

3.3.6 

 

Arıcılık geliĢtirme ve destek 

hizmetlerini sağlamak. 

Toplam proje etüd 

çalıĢmaları ve 

sayıları (ad.) 

250 - 250 

3.3.7 
Su ürünleri geliĢtirme ve destek 

hizmetlerini sağlamak. 

Toplam proje etüd 

çalıĢmaları ve 

sayıları ( ad.) 

200 - 200 

3.3.8 

Endüstri bitkileri (tıbbi ve 

aromatik, ballı,yağ, lif, niĢasta ve 

Ģeker bitkileri) envanteri 

geliĢtirme, proje teknik 

danıĢmanlık  hizmetleri sunmak. 

Toplam proje etüd 

çalıĢmaları ve 

sayıları ( ad.) 

300 - 300 

3.3.9 
Çiftçi ve mesleki eğitim merkezi 

açmak. 

Toplam proje etüd 

çalıĢmaları ve 

sayıları ( ad.) 

600 - 600 

3.3.10 

Biyogaz sistemleri geliĢtirme ve 

destek faaliyetleri 

gerçeleĢtirmek. 

Toplam proje etüd 

çalıĢmaları ve 

sayıları (ad.) 

2.000 - 2.000 

3.3.11 

Hayvancılık geliĢtirme, çiftlik 

envanteri, teknik danıĢmanlık 

hizmetini sağlamak. 

Toplam proje etüd 

çalıĢmaları ve 

sayıları ( ad.) 

1.500 - 1.500 

3.3.12 

Kırsal potansiyel ürünlerin 

bakımı, geliĢtirilmesi, koruma, 

gübreleme ilaçlama, iĢleme, 

paketleme, ulusal ve uluslar arası 

pazar, fuar vb. çalıĢmaları 

geliĢtirme, tanıtım ve destek 

hizmetini sağlamak. 

Toplam proje etüd 

çalıĢmaları ve 

sayıları  (ad.) 

600 - 600 

3.3.13 
Toprak, su kaynakları, sulama 

suyu projeleri hazırlamak. 

Toplam proje etüd 

çalıĢmaları ve 

sayıları (ad.) 

1.000 - 1.000 
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Stratejik Hedef 3.4 

ġanlıurfa il sınırları içerisinde alt yapı kurum ve kuruluĢlarla ile faaliyetlerin koordinasyonunu 

sağlamak. 

No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe 

 (BinTL) 
Bütçe DıĢı 

Toplam 

(Bin TL) 

3.4.1 

AYKOME kazılarının 

ruhsatlandırılması ve 

koordinasyonun sağlanması. 

Toplam verilen 

ruhsat sayısı 

(Adet/m
2
) 

2.500 - 2.500 

3.4.2 

Alt yapı kuruluĢları ile birlikte 

hareket ederek alt yapı 

yatırımlarının koordinasyonu 

sağlamak, tüm alt yapı projeleri 

(mevcutlar dahil ) bir program 

içerisinde dahil edilmesini 

sağlamak, tüm alt yapı 

haritalarının güncellenmesini ve 

paylaĢımını sağlamak. 

Proje aĢaması (%) 

 
2.000 - 2.000 

 

 

 

 

No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe 

 (BinTL) 
Bütçe DıĢı 

Toplam 

(Bin TL) 

3.3.14 

Teknik ve destek personel 

eğitimi geliĢtirilmesi,  temini, 

gezi ve istiĢare toplantıları 

yapmak. 

Toplam proje etüd 

çalıĢmaları ve 

sayıları ( ad.) 

4.000 - 4.000 

3.3.15 

Kırsal proje çalıĢmalarına 

yönelik park, bahçe, fide, fidan, 

araç, gereç, makine ve ekipman 

satın alımı, hizmet alımı, bakım, 

onarım ve kiralama faaliyetlerini 

gerçekleĢtirmek. 

Toplam proje etüd 

çalıĢmaları ve 

sayıları ( ad.) 

1.500 - 1.500 

3.3.16 
Arazi kiralama faaliyetleri 

yapmak. 

Toplam proje etüd 

çalıĢmaları ve 

sayıları ( ad.) 

500 - 500 

3.3.17 

Kırsal geliĢtirme ve kalkındırma 

kooperatifi kurulması ve hizmet 

desteğinin verilmesi. 

Proje aĢaması ( % ) 500 - 500 

3.3.18 

Yem bitkileri envanteri 

geliĢtirme, proje teknik 

danıĢmanlık ve patent alımı 

sağlamak. 

Toplam proje etüd 

çalıĢmaları ve 

sayıları ( ad.) 

1.600 - 1.600 
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Stratejik Hedef 3.5 

Ġlgili Daire BaĢkanlıklarından gelecek olan proje ve yapım iĢlerinin istenilen zaman ve ölçülerde 

yapılmasını sağlamak. 

No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe  

(Bin TL) 
Bütçe DıĢı 

Toplam 

(Bin TL) 

3.5.1 
Merkez ve ilçelerde BüyükĢehir 

hizmet binasını yapmak. 

Yapılan bina kapalı 

alanı  (m
2
) 

50.000 - 50.000 

3.5.2 
Ġl sınırlarımızda  spor ve sosyal 

tesis yapmak. 

Yapılan sosyal tesis 

kapalı +açık alanı        

(m
2
) 

5.000 - 5.000 

3.5.3 

Ġl sınırlarımızda hal pazarları, 

semt pazarları, otobüs 

terminalleri yapmak. 

Yapılan  tesisin   

kapalı +açık 

alanı(m
2
) 

6.000 - 6.000 

3.5.4 
Merkezde fuar ve kongre 

merkezi yapmak.  

Kapalı ve açık alanı 

(m
2
) 

5.000 - 5.000 

 

 

 

  Stratejik Hedef 3.6 

Ġlimizde çevre ve katı atık yönetim sistemini kurmak, çevre kirliliğini en aza indirgemek. 

No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe 

(Bin TL)  
Bütçe DıĢı 

Toplam 

(Bin TL) 

3.6.1 

5 yıl içerisinde ViranĢehir-

Ceylanpınar, Hilvan-Siverek 

olmak üzere 2 adet entegre katı 

atık tesisi kurmak. 

Kurulan entegre katı 

atık tesis sayısı 
 30.000 30.000 

3.6.2 

5 Ġlçede (Hilvan, Birecik, 

Bozova, Halfeti, Ceylanpınar) 

katı atık transfer istasyonu 

kurmak. 

Kurulan katı atık 

transfer istasyonu 

sayısı 

 8.000 8.000 

3.6.3 

Hafriyat, moloz ve inĢaat 

atıklarının düzenli depolanması 

için tesisat kurmak veya 

kurdurtmak, iĢletmek veya 

iĢletilmesini sağlamak. 

Kurulan hafriyat 

sahası sayısı 
40 - 40 

3.6.4 
Ġl genelinde vektör mücadelesini 

yürütmek. 

Vektörle mücadele 

edilen ilçe sayısı 
15.000 - 15.000 

3.6.5 

Toplamda 3 etap olarak 

yapılması planlanan Katı Atık 

Entegre Tesisi Projesinin 

1.Etabını yapmak. 

Proje AĢaması (%)  30.000  

3.6.6 

Görüntü, Gürültü ve hava 

kirliliğini önlemeye yönelik 

projeler yapmak ve uygulamak. 

Yapılan proje sayısı 100 - 100 

3.6.7 
Ġlimizin stratejik gürültü 

haritasını çıkarmak. 

OluĢturulan Stratejik 

gürültü haritası 
350 - 350 
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Stratejik Hedef 3.7 

Ġlimizde kiĢi baĢına düĢen yeĢil alan miktarının arttırılması amacı ile imar planında yeĢil alan olarak 

ayrılmıĢ ve mülkiyet problemi çözülmüĢ alanların peyzaj projelerinin yapılması, uygulanması ve gerekli 

bakımla korunmasını sağlamak. 

No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe 

(Bin TL) 
Bütçe DıĢı 

Toplam 

(Bin TL) 

3.7.1 

Ġl Geneli 15mt ve üstü yollarda 

oluĢacak kavĢak, refüj ve 

kaldırımların ağaçlandırma ve 

çimlendirme peyzaj çalıĢmalarını 

yapmak . 

ÇalıĢmaların 

tamamlanması 
2.500  2.500 

3.7.2 

Akçakale Ġlçe merkezinde 

bulunan ormanlık alanı, mesire 

alanı olarak düzenlemek. 

Proje AĢaması (%) 750 - 750 

3.7.3 

Akçakale Ġlçesinde bulunan eski 

çöp merkezinin yerine kent parkı 

yapmak. 

Proje AĢaması (%) 1.700 - 1.700 

3.7.4 

Bozova Ġlçe giriĢinde bulunan 35 

dönümlük alanın peyzaj 

düzenlemesini yapmak. 

Proje AĢaması (%) 800 - 800 

3.7.6 

Harran Ġlçe Merkezindeki 

surların çevre düzenlemesini 

yapmak. 

Proje aĢaması (%) 500 - 500 

3.7.7 

Hilvan Ġlçesinde Siverek 

yolundaki ormanlık alanı, 100 

dönümlük mesire alanı olarak 

düzenlemek. 

Proje aĢaması (%) 1.800 - 1.800 

3.7.8 

Hilvan Ġlçesi Gürgür’de bulunan 

125 dönümlük alanı, mesire ve 

dinlenme alanı olarak 

düzenlemek. 

Proje aĢaması (%) 3.000 - 3.000 

3.7.10 

ViranĢehir Cırcıp Deresinin 

çevresin de bulunan alanın en az 

100 dönümlük kısmını 

rekreasyon alanı olarak 

düzenlemek. 

Proje aĢaması (%) - - - 

3.7.11 

Ġl Merkezinde bulunan 7 Etaptan 

oluĢan GAP Vadisi Rekreasyon 

Projesinin en az 4 etabını 

yapmak. 

Proje aĢaması (%) 25.000 - 25.000 

3.7.12 

ViranĢehir Sulutepe’nin 

çevresinde bulunan 150 

dönümlük alanı 3 etap halinde 

düzenleyerek rekreasyon alanı 

olarak düzenlemek. 

Proje aĢaması (%) 2.500 - 2.500 

3.7.13 

ViranĢehir Ġlçesindeki Aslan 

Baba türbesinin çevre 

düzenlemesini yapmak. 

Proje aĢaması (%) 400 - 400 
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No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe 

(Bin TL) 
Bütçe DıĢı 

Toplam 

(Bin TL) 

3.7.14 

Siverek Ġlçesindeki 1100 

dönümlük Selim Pınar Vadisi 

rekreasyon alanının en az 

%10'luk bölümünün 

düzenlemesini gerçekleĢtirmek. 

Proje aĢaması (%) 2.500 - 2.500 

3.7.15 

Suruç giriĢinde bulunan 10.6 

dönümlük alanı park olarak 

düzenlemek . 

Proje aĢaması (%) - - - 

3.7.16 

Halfeti Sahil Ģeridini yeniden 

projelendirerek gerekli 

düzenlemeleri yapmak. 

Proje aĢaması (%) 8.000 - 8.000 

3.7.17 
Halfeti'de 41 dönümlük alanı 

park alanı olarak düzenlemek. 
Proje aĢaması (%) 800 - 800 

3.7.18 

Halfeti’de 3 Etap olarak 

yapılması planlanan 227 

dönümlük alanın 1.Etabını 

düzenleyerek park alanı yapmak. 

Proje aĢaması (%) - - - 

3.7.20 

Ahmet Yesevi mahallesinde  

Selehaddin Eyyübi 82 dönümlük 

alanın park olarak düzenlemek. 

Proje aĢaması (%) 4.000 - 4.000 

3.7.24 
Her yıl en az 35.000 adet gül 

dikmek. 
Dikilen gül sayısı 160 - 160 

Stratejik Hedef 3.8 

Ġlgili Daire BaĢkanlıklarından gelecek olan proje ve yapım iĢlerinin istenilen zaman ve ölçülerde 

yapılmasını sağlamak. 

No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe 

(Bin TL) 

  

Bütçe DıĢı 
Toplam 

(Bin TL) 

3.8.1 
Proje ve taleplerin 

gerçekleĢtirilmesi. 

Gelecek taleplerin 

gerçekleĢtirilmesi 
50 - 50 

Stratejik Hedef 3.9 

Ġlimizde esenlik, huzur ve düzeni sağlayarak, çevre ve sağlık konularında projeler üreterek 

uygulanmasını sağlayarak, kenti disipline etmek. 

No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe 

 (Bin 

TL) 

Bütçe DıĢı 
Toplam 

(Bin TL) 

3.9.1 

UKOME'ye ait mobese 

kameralarını izleyerek 

olumsuzluk tespit edilmesi 

halinde müdahale etmek. 

Olumsuzluklara 

müdahale etme 

yüzdesi 

10 - 10 

3.9.2 
Her ay yetki alanımızdaki 

iĢyerlerini denetlemek. 

Yapılan denetim 

sayısı 
- - - 
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Stratejik Hedef 3.9 

Ġlimizde esenlik, huzur ve düzeni sağlayarak, çevre ve sağlık konularında projeler üreterek 

uygulanmasını sağlayarak, kenti disipline etmek. 

No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe 

 (Bin 

TL) 

Bütçe DıĢı 
Toplam 

(Bin TL) 

3.9.1 

UKOME'ye ait mobese 

kameralarını izleyerek 

olumsuzluk tespit edilmesi 

halinde müdahale etmek. 

Olumsuzluklara 

müdahale etme 

yüzdesi 

10 - 10 

3.9.2 
Her ay yetki alanımızdaki 

iĢyerlerini denetlemek 

Yapılan denetim 

sayısı 
- - - 

No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe 

 (Bin TL) 
Bütçe DıĢı 

Toplam 

(Bin TL) 

3.9.3 

Toplu ulaĢımda tahditli ve 

tahsisli araçları her ay kontrol 

etmek. 

Yapılan denetim 

sayısı 
10 - 10 

3.9.4 

Ġlçelerde BüyükĢehir 

Belediyesine ait zabıta noktaları 

oluĢturmak. 

OluĢturulan zabıta 

noktası sayısı 
20 - 20 

3.9.5 
Yılda bir  BüyükĢehir Zabıta 

Dergisi çıkarmak. 
Çıkarılan dergi sayısı 20 - 20 

3.9.6 

Yanıcı ve parlayıcı madde 

kategorisindeki iĢyerlerini ve 

1.sınıf GSM iĢyerlerini 

denetlemek. 

Yapılan denetim 

sayısı 
30 - 30 

3.9.8 

Ġl sınırları içerisinde faaliyet 

gösteren ve yetki alanımızda olan 

tüm iĢyerlerini ruhsatlandırmak 

ve ölçü ayar faaliyetlerini 

sürdürmek. 

Ruhsat ve ölçü ayar 

sayısı  
15 - 15 

3.9.9 

Fırat havzasında balıkçılığın 

standartlara uygun hale 

getirilmesi için tarım il ve ilçe 

müdürlükleri ile çalıĢmalar 

yürütmek, kira bedel iĢlemlerini 

gerçekleĢtirmek. 

Yapılan denetim 

sayısı 
- - - 

3.9.10 

Ġlçe Belediyeleri ve ilgili 

kurumlarla koordineli bir Ģekilde 

sahipsiz hayvanlarla 

bulaĢabilecek (zoonoz 

hastalıklar) hastalıklarla ilgili 

eylem planı oluĢturmak ve hayata 

geçirmek. 

Proje AĢaması (%) 1.000 - 1.000 

3.9.11 

Tüm Ġlçelerimizde faaliyet 

gösteren Pet-Shop iĢletmelerine 2 

yılda bir eğitim vererek 

sertifikalandırmak. 

Verilen sertifika 

sayısı 
- - - 

3.9.12 

Kurban Bayramı öncesi tüm 

ilçelerde kurulacak komisyonlara 

katılarak tespit edilen kesim yeri 

alanlarıyla ilgili, yapılması 

gerekenler noktasında eylem 

planı oluĢturmak. 

Tespit edilen kesim 

yeri sayısı 
50 - 50 

3.9.13 
Ġl ve Ġlçe Sağlık Müdürlükleri ile 

yeni projeler yapmak. 

Ekipman kullanılan 

proje sayısı 
400 - 400 

3.9.14 

Ġl sınırları içerisinde, tüm ilçelere 

hizmet verecek olan modern 

sokak hayvanları rehabilitasyon 

merkezi ve hayvan hastanesi 

kurmak. 

Proje aĢaması (%) 4.000 - 4.000 
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No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe 

 (Bin TL) 
Bütçe DıĢı 

Toplam 

(Bin TL) 

3.9.15 

5 yıl içerisinde ilçe amirlik 

binalarının yapılması veya tahsisi 

yoluna gitmek. 

Yapılan ilçe amirlik 

sayısı 
1.250 - 1.250 

3.9.16 

5 yıl içerisinde ihtiyaç duyulan 

yangın müdahale araçlarını 

almak. 

Alınan araç sayısı 4.000 - 4.000 

3.9.17 

5 yıl içerisinde su üstü ve sualtı 

ekibi oluĢturup eğitimini 

aldırmak. 

Ekibin oluĢma 

durumu(%) 
- - - 

3.9.18 

5 yıl içerisinde ilimizin yangın 

risk ve yangın ulaĢım haritasını 

çıkarmak ve güncelliğini 

sağlamak.. 

Risk haritası oluĢma 

yüzdesi (%) 
50 - 50 

3.9.19 
KiĢisel koruyucu malzemeleri 

almak. 

Alınan kiĢisel 

koruyucu malzeme 

sayısı 

180 - 180 

3.9.20 Kurtarma ekipmanları almak. 
Alınan kurtarma 

ekipmanı sayısı 
100 - 100 

3.9.21 

5 yıl içinde kent merkezindeki, 

kapalı çarĢılar ve tarihi hanlar 

bölgesinde yangın hidratları ve 

yangın dolapları oluĢturmak. 

OluĢturulan yangın 

hidrantları ve yangın 

dolapları sayısı 

150 - 150 

3.9.22 

5 yıl içerisinde ilimizde, 

yangınlara müdahale için gerekli 

olan bölgelere mobil ekip 

oluĢturmak. 

OluĢturulan mobil 

ekip sayısı 
- - - 

3.9.23 

5 yıl içerisinde itfaiye 

personelinin yurt içi ve yurt dıĢı 

eğitim ve seminerlerine 

katılmalarını sağlamak. 

Katılınan eğitim 

sayısı 
10 - 10 

3.8.24 

 5 yıl içerisinde kapatılan 

beldelere itfaiye römorkları 

tahsis etmek. 

Alınan römork sayısı 10 - 10 

3.9.27 

Yasal çerçevede kurum içi ve 

kurum dıĢından gelen veya 

hazırlanması gereken plan ve 

talimatların hazırlanması, revize 

edilmesi ilgili kurum ve birimlere 

ulaĢımını sağlamak. 

Hazırlanan ve revize 

edilen plan ve 

talimatlar 

10 - 10 

3.9.28 

Belediyemize ait binalarda 

bulunan yangın söndürme 

ekipmanlarının dolum ve 

bakımını yaptırmak. 

Dolumu ve bakımı 

yapılmıĢ yangın 

söndürme cihazları 

30 - 30 
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Stratejik Hedef 3.10 

Kent bütününde Ģehircilik ilkelerine uygun yaĢanabilir kent oluĢumunu sağlamak. 

No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe  

(Bin TL) 
Bütçe DıĢı 

Toplam 

(Bin TL) 

3.10.1 

Mahallelerin (Köy) geliĢme 

alanı Ġmar Planı yapmak. 

(Jeoloji etütleri ve halihazır 

haritaları dahil) 

Yapılan mahalle 

(köy) sayısı 
1.000 - 1.000 

3.10.2 

Ġmar planın revizyonunu 

yapmak.  (Jeoloji Etütleri ve 

halihazır haritaları dahil) 

Yapılan Ġlçe Sayısı 400 - 400 

3.10.3 

Kentsel dönüĢüm alanı olarak 

belirlenen bölgede proje 

yapmak. (imar planı, jeoloji 

etütleri ve halihazır haritaları 

dahil) 

Proje yapılan bölge 

sayısı 
1.000 - 1.000 

3.10.4 

Kaçak yapılaĢma istidadı 

gösteren alanların imar planını 

yapmak. 

Proje aĢaması (%) 

 
200 - 200 

3.10.5 
Kent bütünü 25.000 nazım 

imar planı yaptırmak. 

Ġmar planın oluĢum 

yüzdesi 
175 - 175 

3.10.6 

Halfeti ilçesi savaĢan ve çekem 

bölgelerinin koruma amaçlı 

imar planlarını yapmak. 

Koruma amaçlı imar 

planı 
100 - 100 

3.10.7 

BaĢkanlık tarafından uygun 

görülen talepler doğrultusunda 

harita yapım ve uygulama 

iĢlerinin yapılması. 

Gelen talep sayısı 100 - 100 

3.10.8 
Kale Eteği Güneyi 

KamulaĢtırmasını yapmak. 

Proje aĢaması (%) 

 
10.000 - 10.000 

3.10.9 

Çevik Kuvvet Evren San. 

Çevre Yolu KamulaĢtırmasını 

yapmak. 

Proje aĢaması (%) 

 
5.000 - 5.000 

3.10.10 

Kuzeydoğusu Akçakale 

Bağlantı Yolu 

KamulaĢtırmasını yapmak. 

Proje aĢaması (%) 

 
3.000 - 3.000 

3.10.11 

Yakubiye (Fuzuli - Yakup 

Kalfa Arası) KamulaĢtırmasını 

yapmak. 

Proje aĢaması (%) 

 
10.000 - 10.000 

3.10.12 
Güney Surları 

KamulaĢtırmasını yapmak. 

Proje aĢaması (%) 

 
- - - 

3.10.13 
KarĢıyaka Tandoğan Cad. 

KamulaĢtırmasını yapmak. 

Proje aĢaması (%) 

 
5.900 - 5.900 
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Stratejik Hedef 3.11 

Kültürel ve tarihsel dokuyu korumak, gelecek nesillere aktarımını sağlamak. 

No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe  

(Bin TL) 
Bütçe DıĢı 

Toplam 

(Bin TL) 

3.11.1 

Tescilli yapıların restorasyon 

uygulama yapım iĢlerini 

gerçekleĢtirmek. 

Restore edilen yapı 

sayısı 
50 - 50 

3.11.2 

Tarihi tescilli yapıların 

projelendirilme iĢlemlerini 

yapmak. 

Projelendirilen 

tescilli yapı sayısı 
100 - 100 

3.11.3 

Sokak cephe düzenleme ve 

uygulama yapım iĢlerini 

gerçekleĢtirmek. 

 

Uygulama yapılan 

sokak sayısı 

 

400 - 400 

3.11.4 

Arkeolojik sit alanları koruma 

amaçlı imar planları kentsel sit 

alanları içerisinde bulunan 

alanlarda çevre düzenleme 

aydınlatma, meydan düzenlemesi 

cephe ve üst örtü düzenlemesi 

zemin kaplama iĢlerini 

gerçekleĢtirmek. 

Arkeolojik sit 

alanları koruma 

amaçlı imar planları 

kentsel sit alanları 

içerisinde bulunan 

tarihi alan ve 

yapıların sayısı 

400 - 400 

3.11.5 

Ġhtiyaç sahibi vatandaĢlara ait 

acil müdahale gerektiren tescilli 

evlerin onarımı. 

Gelen talep sayısı 200 - 200 

 

Stratejik Hedef 3.12 

Kentsel DönüĢüm projelerini uygulamak. 

No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe  

(Bin TL) 
Bütçe DıĢı 

Toplam 

(Bin TL) 

3.12.1 
Eski sanayi bölgesi kentsel 

dönüĢüm projesini yapmak. 

Proje aĢaması (%) 

 
10.000 - 10.000 

3.12.3 

Karar alınan 7 ayrı bölgede 

kentsel dönüĢüm ve geliĢim 

projesini yapmak.( Eyyübiye 

Ġlçesi Hayvan Pazarı,   Suruç 

Ġlçesi Onbirnisan Mahallesi,   

Eyyübiye Ġlçesi Yeni Cezaevi,  

Karaköprü Ġlçesi AĢık Mahallesi 

408  Parsel,Karaköprü Ġlçesi 

Dinamit Deposu,   Karaköprü 

Ġlçesi Mehmetçik,  Karaköprü 

Ġlçesi AĢık Ve Öğütçü Mahallesi) 

Proje aĢaması (%) 

 
20.000 - 20.000 

3.12.4 

Karakoyunlu Mah. ve Hızmalı 

Mah I. Etap ve II. Etap kentsel 

dönüĢüm çalıĢmalarını 

baĢlatmak. 

Proje aĢaması (%) 

 
5.000 - 5.000 
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Stratejik Hedef 3.13 

Ġlgili Daire BaĢkanlıklarından gelecek olan proje ve yapım iĢlerinin istenilen zaman ve ölçülerde 

yapılmasını sağlamak. 

No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe  

(Bin TL) 
Bütçe DıĢı 

Toplam 

(Bin TL) 

3.13.1 
Proje ve taleplerin 

gerçekleĢtirilmesi. 

Gelecek taleplerin 

gerçekleĢtirilmesi 
100 - 100 

 

Stratejik Hedef 3.14 

UlaĢım master planına uygun, vatandaĢ ve toplu taĢıma yapan araç sahiplerinin memnuniyetini 

sağlayarak; hızlı, güvenilir, konforlu bir toplu taĢıma hizmeti sunmak. 

No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe  

(Bin TL) 
Bütçe DıĢı 

Toplam 

(Bin TL) 

3.14.1 

Ġhtiyaç duyulan bölgelerde 

yeni otobüs güzergahlar 

açmak. 

Hizmet sunulan araç 

sayısı ve  güzergah 

sayısı 

50.000 - 50.000 

3.14.2 

Her yıl Ġhtiyaç duyulan toplu 

taĢıma aracı alım iĢlemlerini 

gerçekleĢtirmek. 

Alınan toplu taĢıma 

aracı sayısı 
5.000 - 5.000 

3.14.3 Araç takip sistemini kurmak. 
Takip sistemi kurulan 

araç sayısı 
600 - 600 

3.14.4 
Belirlenen noktalara akıllı bilet 

dolum makinesi kurmak. 

Kurulan dolum 

makinesi sayısı 
350 - 350 

3.14.5 Modern durak alımı yapmak. 
Alınan modern durak 

sayısı 
400 - 400 

3.14.6 
Belirlenen noktalarda aktarma 

merkezleri oluĢturmak. 

OluĢturulan aktarma 

merkezi sayısı 
100 - 100 

3.14.7 
Belirlenen noktalarda ledli 

trafik bilgi ekranları kurmak. 

Kurulan ledli trafik 

bilgi ekranı sayısı 
400 - 400 

3.14.8 Akıllı kavĢaklar oluĢturmak. 
OluĢturulan akıllı 

kavĢak sayısı 
350 - 350 

3.13.9 
TEDES Sistemini hayata 

geçirmek. 
Proje Yüzdesi 1.250 - 1.250 

3.14.10 

TEDES kapsamında ihtiyaç 

duyulan ilçelerde trafik 

denetleme merkezleri yapmak. 

OluĢturulan trafik 

denetleme merkezleri 

sayısı 

150 - 150 

3.14.11 Mobil EDS araçları almak. 
Alınan mobil EDS 

aracı sayısı 
200 - 200 

3.14.12 
KavĢak düzenlemelerini 

yapmak. 

Düzenleme yapılan 

kavĢak sayısı 
70 - 700 

3.14.15 
Ġhtiyaç duyulan noktalarda 

taksi durakları yapmak. 

Yapılan taksi durağı 

sayısı 
250 - 250 

3.14.16 
Mevcut üstgeçitlere asansör 

yapmak. 

Yapılan asansör 

sayısı 
150 - 150 

3.14.17 Katlı otoparklar yapmak. 
Yapılan otopark 

sayısı 
9.000 - 9.000 
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No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe  

(Bin TL) 
Bütçe DıĢı 

Toplam 

(Bin TL) 

3.14.18 Bisiklet yolları yapmak. 

 

Proje aĢaması (%) 

 

750 - 750 

3.14.19 

Mevcut kavĢakların 

sinyanilazyon ve alt yapı 

bakımı yapılarak ihtiyaç olan 

yerlerde yeni sinyalize 

kavĢaklar yapmak. 

Yapılan sinyalize 

kavĢak sayısı 
500 - 500 

3.14.20 

Ġhtiyacı olan bölgelerde trafik 

yön ve bilgi levhaları 

oluĢturmak. 

Ġhtiyaçların 

gerçekleĢtirilmesi 
500 - 500 

3.14.21 

KavĢaklarda UPS sisteminin  

( Güç Kaynağı) entegre 

edilmesi. 

UPS sistemi entegre 

edilen kavĢak sayısı 
75 - 75 

3.14.22 
UlaĢım Master Planını 

hazırlamak. 

Proje aĢaması (%) 

 
200 - 200 

3.14.23 
Çocuklar için trafik eğitim 

pisti (park) yapmak. 

Yapılan trafik pisti 

sayısı 
100 - 100 

 

Stratejik Hedef 3.15 

Mezarlık hizmetlerinde kaliteyi arttırmak 

No Stratejiler 
Performans 

Göstergesi 

Bütçe  

(Bin TL) 

Bütçe 

DıĢı 

Toplam 

(Bin TL) 

3.15.1 

Mezarlık alanı yetersiz olan 

ilçelerde yeni mezarlık alanı 

oluĢturmak. 

OluĢturulan yeni 

mezarlık alanı sayısı 
3.000 - 3.000 

3.15.2 

Merkez mezarlıklarımızda 

Mezarlık Bilgi Sistemini 

oluĢturmak. 

Proje aĢaması (%) 

 
200  200 

3.15.3 
Tüm Ġlçe mezarlıklarının ihtiyaç 

duyduğu tadilatları yapmak. 
Yapılan tadilat sayısı 3.000 - 3.000 

3.15.4 

2 ilçede (ViranĢehir ve Akçakale) 

mezbahana yapmak veya 

yaptırmak. 

Yapılan yada 

yaptırılan mezbahana 

sayısı 

5.000 - 5.000 
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D- Ġdarenin Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 

  Ġdare Performans Tablosu  

 

Stratejik Amaç  1. Kurumsal GeliĢim 

Kaynaklardan maksimum düzeyde faydalanarak, hizmetlerde sürdürebilirliği, etkinliği ve verimliliği 

sağlayarak, vatandaĢlarımızın ve çalıĢanlarımızın memnuniyetini sürekli arttırmak. 

  

Stratejik Hedef 1.1 2017 (Bin TL) 

Katılımcı, Ģeffaf ve paylaĢımcı bir yönetim anlayıĢı sergilemek. 2.410 

 

Stratejik Hedef 1.2 2017 

Belediyemizin yeniden yapılandırılmasını ve kurumsal yapısının geliĢtirilmesini 

sağlamak. 
40 

 

Stratejik Hedef 1.3 2017 

Birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve personelimizin geliĢimini sürekli 

arttırarak, moral ve motivasyon sağlayacak faaliyetler gerçekleĢtirmek. 
60 

 

Stratejik Hedef 1.4 2017 

Mali yapıyı güçlendirici çalıĢmalar yapmak, kaynakları önceliklerine göre tahsis 

etmek üzere bütçeleme yaparak, yapılan tahakkukların tahsilât oranlarını arttırmak. 
345 

 

Stratejik Hedef 1.5 2017 

Belediyemize ait olan araç ve iĢ makinelerinden maksimum düzeyde faydalanmak. 110 

 

Stratejik Hedef 1.6 2017 

ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesinde gerçekleĢen tüm iĢ ve iĢlemlerin mevzuata uygun 

olarak yürütülmesini sağlamak. 
160 

 

Stratejik Hedef 1.7 2017 

Hizmetlerde etkinliği ve verimliliği arttırmak. 9.030 
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Stratejik Amaç 2. Sosyal GeliĢim 

ġanlıurfa’yı Sosyal belediyecilik açısından öncü, kültür ve inanç turizminin önemli merkezlerinden 

olan, bir dünya kenti yapmak. 

  

Stratejik Hedef 2.1 2017(Bin TL) 

Ġlimizin ihtiyaç duyduğu sosyal, kültürel, çevre, istihdam ve turizm alanlarında sosyal 

ve teknik projeler hazırlayarak ulusal, uluslar arası hibe ve fon kaynaklarından 

faydalanmak. BüyükĢehir Belediyemizin gerek ulusal, gerekse uluslararası aktörler ile 

iliĢkilerini temsil etmek ve düzenlemek. 

45 

 

Stratejik Hedef 2.2 2017 

12000 yıllık tarihi geçmiĢe sahip olan Ġlimizin, kültür ve inanç turizmini tanıtıcı 

faaliyetler yapmak. 
4.570 

 

Stratejik Hedef 2.3 2017 

YaĢlı, bakıma muhtaç ve yoksul vatandaĢlara sosyal yardım hizmeti sunmak. 2.175 

 

Stratejik Hedef 2.4 2017 

Çocuk,  engelli ve kadınlara sunulan sosyal hizmetlerin kalitesini arttırmak, ihtiyaç 

duyulan alanlarda da sosyal destek hizmetleri vererek halk sağlığı konusunda halkı 

bilinçlendirmek. 

2.286 

 

Stratejik Hedef 2.5 2017 

Gençlerin zamanlarını sporla değerlendirmelerine katkıda bulunarak, lisanslı sporcu 

sayısının artmasını sağlayıp, sportif baĢarılarla Ģehrimizin ismini duyurmak. 
4.210 
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Stratejik Hedef 3.2 2017 

ġanlıurfa ilinin planlanan hedeflerine (stabilize yol, beton yol, asfalt yol, menfez ve 

büz boru vb.)  ulaĢmasına katkıda bulunmak üzere kırsal ve kentsel geliĢmiĢlik 

farklarını azaltarak, sürekliliğini sağlamak. 

83.119 

 

Stratejik Hedef 3.3 2017 

ġanlıurfa ilinin kırsal kalkınmanın tarımsal, hayvansal ve kırsal istihdam dinamikleri 

envanteri geliĢtirme ve faaliyetlerinin planlanan hedeflerine ulaĢmasına katkıda 

bulunmak üzere kırsal ve kentsel geliĢmiĢlik farklarını azaltarak, sürekliliğini 

sağlamak. 

24.600 

 

Stratejik Hedef 3.4 2017 

ġanlıurfa il sınırları içerisinde alt yapı kurum ve kuruluĢlarla ile faaliyetlerin 

koordinasyonunu sağlamak. 
4.500 

 

Stratejik Hedef 3.5 2017 

Ġlgili Daire BaĢkanlıklarından gelecek olan proje ve yapım iĢlerinin istenilen zaman 

ve ölçülerde yapılmasını sağlamak. 
66.000 

 

Stratejik Hedef 3.6 2017 

Ġlimizde çevre ve katı atık yönetim sistemini kurmak, çevre kirliliğini en aza 

indirgemek. 
15.490 

 

Stratejik Hedef 3.7 2017 

Ġlimizde kiĢi baĢına düĢen yeĢil alan miktarının arttırılması amacı ile imar planında 

yeĢil alan olarak ayrılmıĢ ve mülkiyet problemi çözülmüĢ alanların peyzaj 

projelerinin yapılması, uygulanması ve gerekli bakımla korunmasını sağlamak. 

54.410 

 

Stratejik Hedef 3.8 2017 

Ġlgili Daire BaĢkanlıklarından gelecek olan proje ve yapım iĢlerinin istenilen zaman 

ve ölçülerde yapılmasını sağlamak. 
50 

 

 

 

 

Stratejik Amaç  3. Kentsel ve Kırsal GeliĢim 

Tarihi dokusu korunmuĢ, yeĢiller içerisinde, ġanlıurfa’nın güzelliklerini sergileyen, üst yapısı 

tamamlanmıĢ yeni bir Ģehir oluĢturmak. 

  

Stratejik Hedef 3.1 2017(Bin TL) 

ġanlıurfa’nın üst yapı (yol, kaldırım, refüj, köprü, bulvar vb.)faaliyetlerini 

tamamlamak ve bunların sürekli iyileĢtirilmesini sağlamak. 
86.800 
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Stratejik Hedef 3.9 2017 

Ġlimizde esenlik, huzur ve düzeni sağlayarak, çevre ve sağlık konularında projeler 

üreterek uygulanmasını sağlayarak, kenti disipline etmek. 
11.345 

 

Stratejik Hedef 3.10 2017 

Kent bütününde Ģehircilik ilkelerine uygun yaĢanabilir kent oluĢumunu sağlamak. 32.375 

 

Stratejik Hedef 3.11 2017 

Kültürel ve tarihsel dokuyu korumak, gelecek nesillere aktarımını sağlamak 1.150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Hedef 3.12 2017 

Kentsel DönüĢüm projelerini uygulamak. 35.000 

Stratejik Hedef 3.13 2017 

Ġlgili Daire BaĢkanlıklarından gelecek olan proje ve yapım iĢlerinin istenilen zaman 

ve ölçülerde yapılmasını sağlamak. 
100 

Stratejik Hedef 3.14 2017 

UlaĢım master planına uygun, vatandaĢ ve toplu taĢıma yapan araç sahiplerinin 

memnuniyetini sağlayarak; hızlı, güvenilir, konforlu bir toplu taĢıma hizmeti 

sunmak. 

68.900 

Stratejik Hedef 3.15 2017 

Mezarlık hizmetlerinde kaliteyi arttırmak. 11.200 
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 Toplam Kaynak Ġhtiyacı Tablosu 

Ġdare Adı: ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesi  

B
ü

tç
e 

K
a
y
n

a
k

 Ġ
h

ti
y
a
cı

 

Ekonomik Kod  

Faaliyet 

Toplamı 

(Bin TL) 

Genel 

Yönetim 

Giderleri 

Toplamı 

Diğer 

Ġdarelere 

Transfer 

Edilecek 

Kaynaklar 

Toplamı 

Genel 

Toplam 

(Bin TL) 

01 Personel Giderleri 92.581 - - 92.581 

02 
SGK Devlet Primi 

Giderleri 
15.756 - - 15.756 

03 
Mal ve Hizmet Alım 

Giderleri 
377.684 - - 377.684 

04 Faiz Giderleri 4.000 -  4.000 

05 Cari Transferler 17.702 - - 17.702 

06 Sermaye Giderleri 381.989 - - 381.989 

07 Sermaye Transferleri 950 - - 950 

08 Borç verme 7.500 - - 7.500 

09 Yedek Ödenek 98.000 - - 98.000 

Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 996.162 - - 996.162 

B
ü

tç
e 

D
ıĢ

ı 

K
a
y
n

a
k

 

Döner Sermaye - - - - 

Diğer Yurt Ġçi - - - - 

Yurt DıĢı  - - - - 

Toplam Bütçe DıĢı Kaynak 

Ġhtiyacı 
- - - - 

Toplam Kaynak Ġhtiyacı 996.162   996.162 



2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 
 

                                              ġANLIURFA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 64 

 

2017 Mali yılında ġanlıurfa Belediye bütçesi Gideri 996.162.116,00 TL, Gelir 

636.962.116,00 TL. ve Ekonomik Sınıflandırması(Ġller Bankası Kredi ) 60.000.000,00TL 

olarak tespit edilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 16: Yıllar Ġtibariyle Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Ve Haziran 

GerçekleĢmeleri (Bin TL) 

 2016 Bütçe 
2016 Haziran 

Harcama 
2017 Bütçe 

Personel 

giderleri  
86.375 40.809 92.581 

Sosyal güvenlik 

kurum Devlet 

primi giderleri                                    

15.263 7045 15.756 

Mal ve hizmet 

alımları                                     
287.264 119.324 377.684 

Faiz giderleri       6500 2821 4000 

Cari transferler   17.900 6356 17.702 

Sermaye 

giderleri                
200.457 60.110 381.989 

Sermaye 

transferleri 
1387 12.891 950 

Borç verme                                            7500 7000 7500 

Yedek ödenek                               61.000 - 98.000 

Toplam                      683.646 256.356 996.162 
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2017 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması 

I II III IV Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tutar(Bin TL) 

1    Ġç Borçlanma 60.000 

1 8   Mali KuruluĢlardan sağlanan finansman 60.000 

1 8 2  Ġller Bankası 60.000 

1 8 2 1 Borçlanma 60.000 

    Toplam 60.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 17: Yıllar itibariyle gelir bütçe, gerçekleĢmeleri, hedef ve tahminleri(Bin TL) 

 2016 Bütçe 2016 Haziran Gelir 2017 Bütçe 

Vergi Gelirleri                                                 22.055 11.872 20.037 

TeĢebbüs ve 

Mülkiyet gelirleri                                                       

56.305 39.731 102.024 

Alınan BağıĢ ve 

Yardımlar                                           

17.552 1.681 6.561 

Diğer Gelirler                                   498.410 358.323 677.042 

Sermaye Gelirleri                                      89.531 24.923 131.530 

Red ve Ġadeler (-)                                                              -207 -1.339 -1.032 

Toplam                       683.646 435.191 936.162 
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Harcama Birimlerinin Toplam Faaliyet Bütçesi 

 

 

 

 

 Tablo 19: Yıllar Ġtibariyle Kurumsal Sınıflandırma Bazında Bütçe, GerçekleĢmeleri Hedef Ve 

Tahminleri (Bin TL) 

 2016 Bütçe 
2016 Haziran 

Harcama 
2017 Bütçe 

Özel Kalem Müd.                                                                  882 625 1.285 

Sivil Savunma Uzmanlığı 76 - 

5902 sayılı kanuna istinaden 

Destek Hizmetleri Dairesi 

BaĢkanlığının altında birim 

olarak açılmıĢtır. 

Ġnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi 

BaĢkanlığı                                                                          
147.795 68.998 164.382 

Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı                                                                  3.519 424 5.785 

Yazı ĠĢleri Ve Kararlar Dairesi 

BaĢkanlığı                                                                                   
2263 1.282 3.124 

TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı 81 2 112 

Hukuk MüĢavirliği 1.286 548 1.299 

Basın Yay. Ve Halk. Ġl. Dairesi 

BaĢkanlığı                                                                    
1.700 793 2.512 

Çev. Ve Kor. Ve Kont. Dairesi 

BaĢkanlığı 
61.165 20.536 72.448 

Destek Hizmetleri Dairesi 

BaĢkanlığı  
39.531 13.989 53.744 

Emlak Ve Ġstimlâk Dairesi 

BaĢkanlığı                                                    
33.194 21.057 42.003 

Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı                                                             82.508 53.535 176.869 

Ġmar Ve ġehircilik Dairesi 

BaĢkanlığı 
20.598 3057 17.954 

Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığı 4.784 287 5.158 

Kırsal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı 79.552 2.653 128.770 

Kültür Ve Sosyal ĠĢler Dairesi 

BaĢkanlığı 
23.522 10.180 30.672 

Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı                                                        88.833 15.065 121.470 

Strateji GeliĢtirme Ve DıĢ ĠliĢkiler 

Daire BaĢkanı 
249 - 637 

UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı                                                       91.653 43.259 167.092 

Zabıta Dairesi BaĢkanlığı      455 66 635 

TOPLAM                                                                       683.646 256.356 996.162 
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E- Harcama Yetkilileri 

 

 

 

 

1 Özel Kalem Müdürü                                                                  Ġ. Halil KARACA 

2 Ġnsan Kaynakları Ve Eğitim Daire BaĢkanı                                                                          Mahmut ATÇI 

3 Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanı                                                                  Murat KARABULUT 

4 Yazı ĠĢleri Ve Kararlar Daire BaĢkanı                                                                                   Bekir ENGÜL 

5 TeftiĢ Kurulu BaĢkanı M. Lamih ÇELĠK 

6 Hukuk MüĢaviri Mustafa GÜNEġ 

7 Basın Yay. Ve Halk. ĠliĢ. Daire BaĢkanı                                                                    Mithat Nebi ġENGÖZ 

8 Çev. Ve Kor. Ve Kont. Daire BaĢkanı Halil KIRMIZI 

9 Destek Hizmetleri Daire BaĢkanı  Ahmet Nur ASOĞLU 

10 Emlak Ve Ġstimlâk Daire BaĢkanı                                                    Yahya ÜRÜN 

11 Fen ĠĢleri Daire BaĢkanı                                                             Musa DEMĠRKOL 

12 Ġmar Ve ġehircilik Daire BaĢkanı Nezir ÇELĠK 

13 Ġtfaiye Daire BaĢkanı Mustafa KAYTAN 

14 Kırsal Hizmetler Daire BaĢkanı  YaĢar FIRAT 

15 Kültür Ve Sosyal ĠĢler Daire BaĢkanı Ekrem AYAZ  

16 Mali Hizmetler Daire BaĢkanı                                                        Ö.  Faruk ULUDAĞ 

17 Strateji GeliĢtirme Ve DıĢ ĠliĢkiler Daire BaĢkanı                                                       Ġzzettin POLAT 

18 UlaĢım Hizmetleri Daire BaĢkanı                                                       M. Can HALLAÇ 

19 Zabıta Daire BaĢkanı    M. Burak KÜÇÜK 




