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 SEVGİLİ VANLILAR;
 İlimiz Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali 
Yılı Performans Programı, belediyemizin 
gelecek yıl bütçe hedef ve göstergelerini, 
kaynak ve kullanım vaziyetini gösteren, adil, 
şeffaf, ilkeli ve katılımcı yönetimin önemli bir 
aracı olan belgedir. Belediyemizin yatırım ve 
hizmet performansı en iyi şekilde bu kitapta 
kendisini göstermektedir.  

 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi olup, 
hizmet sahası 13 ilçeye yükselen 
Belediyemizin cari harcamalarını kontrol 
altında tutarak yatırım bütçesini arttırmak 
ortak çalışmamızın başarısıdır. İlimiz, 
belediyecilik tarihinde bir dönüm 
noktasındadır. Hızlı büyüme ve adil kaynak 
dağılımı,  gerek belediyemizin, gerekse 
Hükümetimizin yaptığı yatırımlarla, İlimiz 
yeniden güçlü bir çıkış yakalamıştır. 
Performans programımız 2020 yılının İlimiz 
için yeni bir yatırım yılı olacağını net olarak 
göstermektedir. İlimizin dört bir yanında; 
Çevre, Yol, cadde ve park tasarımları, 
tarımsal, sağlık ve sosyal belediyecilik 
yatırımlarımız devam ediyor ve gelecek 
yıllarda da devam edecektir. İlimiz altyapı 

yatırımlarında büyük mesafe almış, modern 
şehirleşme, akıllı şehir projeleri, engelsiz kent, 
ihtiyacı olan ailelere maddi ve manevi destek 
gibi büyük projelerle de ilerleme sağlamış ve 
sağlamaya da devam etmektedir.
 
 Belediyemizi, stratejik planda yer alan 
vizyon ve misyonuna uyumlu, tarihi 
değerlerine saygılı, huzurlu ve marka bir şehir 
yapma gayreti içerisinde olduk. Hizmet 
verdiğimiz yılları, İlimiz için bulunmaz bir 
fırsat dönemi olarak tanımladık. İlimizi adil, 
şeffaf, ilkeli, huzurlu ve sosyal belediyecilik 
anlayışı içerisinde yapacağımız yatırımlarla da 
örnek bir kent yapmaya hazırlanıyoruz.
  İlimizin gelişmesine ve güzelleşmesine 
destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız 
olmak üzere, Bakanlarımıza, 
Milletvekillerimize Sayın Valimiz nezdinde 
kamu kurumlarımıza, ilçe belediyelerimize, 
sivil toplum kuruluşlarımıza, mesai 
arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, 2020 
yılı Performans programımızın İlimize ve 
milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.                                                                                  

Mehmet Emin BİLMEZ 
Van Valisi / Büyükşehir Belediye Başkan V.
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1.GENEL BİLGİLER
1.1. MİSYON,VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

Șehrimizin tarihi ve kültürel 
kimliğine sahip çıkarak, 

yasaların vermiș olduğu görev 
ve yetkiler çerçevesinde, 
hizmetlerimizi modern bir 
belediyecilik anlayıșıyla 

gerçekleștirerek, insanların 
yașadıkları șehirden zevk 

almalarını sağlamak

 Daha planlı bir Van, 
daha estetik ve daha konforlu 

bir kent hayatı için 
vizyonumuz Planlı gelișim, 

Estetik Dönüșüm, Fonksiyonel 
Değișimdir 
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 Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

 a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık 

hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. 

 b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 

1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; 

büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, 

bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya 

değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin 

uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.  

 c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, 

bakım ve onarım işleriyle 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. 

 ç) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir 

belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. 

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

 d) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, 

bakım ve onarım işleriyle 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. 

 e) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir 

belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. 

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

 f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma 

hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her 

türlü servis ve toplu taşıma 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 işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik 

düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
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 g) (Değişik: 12/11/2012-6360/7 Md.) Büyükşehir 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 çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun 
olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri 
ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar 
üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. 
h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

 ğ) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının 
korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve 
çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda 
depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve 
kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan 
vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların 
kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden 
değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla 
tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri 
yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının 
atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 

 h) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, 
yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

 ı) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine 
getirmek.

 i) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek 
veya ruhsat vermek. 

 j) Büyükşehir’in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, 
hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, 
işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek 
ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı 
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve 
öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek. 

 k) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak 
ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
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 l) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların 
ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olma-
yanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

 m) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, 
kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçla-
rı dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. 

 n) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, 
kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları 
pazarlamak. 

 o) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili 
hizmetleri yürütmek. 

 ö) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar 
plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları 
büyükşehir 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, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını 
yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdi-
ği izin ve ruhsatları vermek. 

 p) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, 
gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla 
sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu 
hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum 
örgütleri ile işbirliği yapmak. 

 r) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek. 

 s) (Değişik: 12/11/2012-6360/7 Md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike 
oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği 
sağlamak. 

 Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun 
olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/7 
Md.) Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve 
adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, 
birlikte yapabilirler.
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 Madde 8- Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla 

büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek 

kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi 

kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde 

koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca 

gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan 

yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. 

 Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşe-

hir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak 

taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile 

özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi 

ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından 

aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için bele-

diye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon 

merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır.

 Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulun-

madığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden 

bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları 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 kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili 

kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.

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

kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi 

bütçelerinden yaparlar.

 Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye 

ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

ALT YAPI HİZMETLERİ
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 Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum 
ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri 
Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve 
aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının 
görüşünü alır.

ULAŞIM HİZMETLERİ
MADDE 9- (Değişik birinci fıkra: 12/11/2012-6360/8 Md.) Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve 
demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla 
büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek 
kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili 
odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi 
belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. 
Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak 
belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek 
odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. 

 Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve 
güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının 
tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım 
koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. 

 Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.
Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. 

 Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve 
kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

 Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 
tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İLÇE BELEDİYELERİNİN YETKİ VE 
İMTİYAZLARI

MADDE 10- Büyükşehir 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.
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İMAR VE DENETİM YETKİSİ
 MADDE 11-Büyükşehir belediyesi, ilçe 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 on beş gün 
içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından 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, büyükşehir 
belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.

 Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli 
işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye 
tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar 
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.

1.3. YÖNETİM YAPISI VE TEŞKİLATI
1.3.1. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETİMİ

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Büyükşehir Belediyelerinin organlarına ilişkin düzenlemeler 
getirmiş, Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinin organları ve bunların çalışma usul ve esasları 
konusunda 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerinin geçerli olduğunu belirtmiştir. Büyükşehir 
Belediyesinin yönetim ve karar organları; Büyükşehir Belediye meclisi, Büyükşehir Belediye Encümeni 
ve Büyükşehir Belediye Başkanıdır.

1.3.1.1. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
 Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediyesinin karar organıdır ve belediye sınırları içinde 
kalan ilçe seçim çevreleri için tespit edilen Belediye Meclisleri üye sayısının her ilçe için beşte biri 
alınmak suretiyle bulunacak toplam sayı kadar üyeden oluşur. Bu hesaplamada artık sayılar dikkate 
alınmaz. Bu şekilde tespit olunan Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, her ilçe ve ilk kademe belediyesi 
için seçilmiş olan asıl üyelerin seçiliş sırasına göre baştan başlayarak yeter sayıya kadar inilmek suretiyle 
bulunur. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Meclisinin başkanı olup, Büyükşehir 
içindeki diğer Belediyelerin Başkanları, Büyükşehir Belediye Meclisinin doğal üyesidir.
Büyükşehir Belediye Meclisi, her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat 
toplantı yerinde toplanır. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların 
süresi en çok beş gündür. Meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil yapabilir. Büyükşehir Belediye Başkanı, 
acil durumlarda, lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her 
toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. 
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 Büyükşehir Belediye Başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi gün içinde 
gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere Belediye Meclisine iade edebilir. Yeniden 
görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de Büyükşehir Belediye Meclisi üye 
tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Büyükşehir Belediye Başkanı, meclisin 
ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir.

 Büyükşehir Belediye Meclisi ve İlçe Belediye Meclisi kararları, kesinleştiği tarihten itibaren en geç 
yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen 
kararlar yürürlüğe girmez. Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idarî yargı 
mercilerine başvurabilir.
 
 Büyükşehir Belediye Meclisi, üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan 
ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin 
Büyükşehir Belediye Meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. 
İmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, 
gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunludur. Komisyon raporları alenîdir, 
çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenecek 
maliyet bedeli karşılığında verilir. 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
 a) Büyükşehir Belediyesinin sınırları çevresinde ve aynı il sınırları içinde bulunan belediye ve 
köylerin, Büyükşehir Belediyesine katılması konusunda 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri 
uyarınca ilgili ilçe veya ilk kademe belediye meclisinin talebi üzerine katılma kararını almak.

 b)  Büyükşehir Belediye sınırları il sınırı olan illerde il çevre düzeni planını onaylamak.

 c)  Büyükşehir nazım imar planını onaylamak. Büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe 
Belediye Meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararları, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde 
nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelemek aynen veya değiştirilerek kabul ederek sonra 
Büyükşehir Belediye Başkanına göndermek. 

 d)   Meclis ihtisas komisyonlarında görüşülen işleri karara bağlamak, raporların isteyenlere 
verilmesine ilişkin maliyet bedelini tespit etmek.

 e)   Büyükşehir Belediye Encümeninde görev yapmak üzere, kendi üyeleri arasından bir yıl için 
gizli oyla beş üye seçmek.

 f)   Büyükşehir Belediye birimlerinin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesine ilişkin karar 
vermek.
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 g) Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinden gelen bütçeleri yatırım ve hizmetler arasında 
bütünlük sağlayacak biçimde aynen veya değiştirilerek kabul etmek.

 Büyükşehir Belediye Meclisi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin bütçelerini kabul ederken; bütçe 
metnindeki kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı madde ve ibareleri çıkarmaya veya değiştirmeye, 
belediyenin tahsile yetkili olmadığı gelirleri çıkarmaya, kanunî sınırlar üzerinde veya altında belirlenmiş 
olan vergi ve harçların oran ve miktarlarını kanunda öngörülen sınırlarına çekmeye, kesinleşmiş belediye 
borçları için bütçeye konulması gerekip de konulmamış ödeneği eklemeye, ortak yatırım programına 
alınan yatırımlar için gerekli ödeneği eklemeye yetkilidir.

 h) Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilâf 
çıkması durumunda yönlendirici ve düzenleyici kararlar almak.

 i)  Yeni kurulan büyükşehir belediyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve 
kültürel tesislerin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında 
dağılımına ilişkin esasları belirlemek, Büyükşehir Belediyesi mücavir alanlarının ilçe ve ilk kademe 
belediyeleri arasındaki bölüşümünü yapmak.

 j) İlçe veya ilk kademe belediyelerine ait görevlerden bir veya birkaçının bedeli kendileri 
tarafından karşılanmak ve istekte bulunmak kaydıyla ortaklaşa veya bizzat Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılmasına karar vermek.

 k)   Büyükşehir Belediyesinin kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin % 10’unu aşmamak ve bütçede 
ödeneği ayrılmış olmak şartıyla, ilgili belediyenin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı 
için Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine ilçe ve ilk kademe belediyelerine malî ve aynî 
yardım yapılmasına karar vermek.

 l)  Yapılacak herhangi bir yatırımın Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşlarından bir veya 
birkaçını aynı anda ilgilendirdiği ve tek elden yapılmasının maliyetleri düşüreceğinin anlaşıldığı 
durumlarda, yatırımı kuruluşlardan birinin yapmasına karar vermek. 

 Büyükşehir Belediye Meclisi, sayılan yetki ve görevlerin yanında Büyükşehir Belediyesinin görev 
alanıyla ilgili olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili kanunların Belediye Meclisine verdiği 
yetkileri kullanır.

1.3.1.2 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ
Büyükşehir Belediye Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri 
arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri 
olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye 
Başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına Genel Sekreter başkanlık eder. 
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 g) Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinden gelen bütçeleri yatırım ve hizmetler arasında 
bütünlük sağlayacak biçimde aynen veya değiştirilerek kabul etmek.

 Büyükşehir Belediye Meclisi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin bütçelerini kabul ederken; bütçe 
metnindeki kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı madde ve ibareleri çıkarmaya veya değiştirmeye, 
belediyenin tahsile yetkili olmadığı gelirleri çıkarmaya, kanunî sınırlar üzerinde veya altında belirlenmiş 
olan vergi ve harçların oran ve miktarlarını kanunda öngörülen sınırlarına çekmeye, kesinleşmiş belediye 
borçları için bütçeye konulması gerekip de konulmamış ödeneği eklemeye, ortak yatırım programına 
alınan yatırımlar için gerekli ödeneği eklemeye yetkilidir.

 h) Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilâf 
çıkması durumunda yönlendirici ve düzenleyici kararlar almak.

 i)  Yeni kurulan büyükşehir belediyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve 
kültürel tesislerin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında 
dağılımına ilişkin esasları belirlemek, Büyükşehir Belediyesi mücavir alanlarının ilçe ve ilk kademe 
belediyeleri arasındaki bölüşümünü yapmak.

 j) İlçe veya ilk kademe belediyelerine ait görevlerden bir veya birkaçının bedeli kendileri 
tarafından karşılanmak ve istekte bulunmak kaydıyla ortaklaşa veya bizzat Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılmasına karar vermek.

 k)   Büyükşehir Belediyesinin kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin % 10’unu aşmamak ve bütçede 
ödeneği ayrılmış olmak şartıyla, ilgili belediyenin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı 
için Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine ilçe ve ilk kademe belediyelerine malî ve aynî 
yardım yapılmasına karar vermek.

 l)  Yapılacak herhangi bir yatırımın Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşlarından bir veya 
birkaçını aynı anda ilgilendirdiği ve tek elden yapılmasının maliyetleri düşüreceğinin anlaşıldığı 
durumlarda, yatırımı kuruluşlardan birinin yapmasına karar vermek. 

 Büyükşehir Belediye Meclisi, sayılan yetki ve görevlerin yanında Büyükşehir Belediyesinin görev 
alanıyla ilgili olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili kanunların Belediye Meclisine verdiği 
yetkileri kullanır.

1.3.1.2 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ
Büyükşehir Belediye Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri 
arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri 
olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye 
Başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına Genel Sekreter başkanlık eder. 

 Büyükşehir Belediye Encümeni, Büyükşehir Belediyesinin görev alanıyla ilgili olarak 5393 sayılı 
Belediye Kanunu ve ilgili diğer Kanunların Belediye Encümenine verdiği yetki ve görevleri yerine 
getirir.

1.3.1.3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. 
Başkan, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki seçmenler 
tarafından doğrudan seçilir. Büyükşehir Belediye Başkan vekili, Belediye Kanunundaki usullere göre 
belirlenir. Ancak, Büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe Belediye Başkanları Büyükşehir 
Belediye Başkan vekili olamaz. Belediye Kanunundaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Büyükşehir 
Belediye Meclisinin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılan Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe 
Belediye Başkanlarının görevlerine Danıştay kararıyla son verilir.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ
 a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve 
belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

 b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini 
oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve 
personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları 
meclise sunmak.

 c) Büyükşehir Belediye Meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını 
uygulamak.

 d) Bu Kanunla Büyükşehir Belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde 
uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.

 e) Büyükşehir Belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini 
sağlamak, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe 
üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak.

 f) Büyükşehir Belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini 
sağlamak.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla, Büyükşehir Belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız 
bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak.

 h)  Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyükşehir belediyesini temsil 
etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek
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 i)   Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek.

 j)   Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak.

 k)  Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden Büyükşehir Belediyesi 
görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

 l)   Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere 
destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak.

 m)   Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararlarını onaylamak.
Büyükşehir Belediyelerinin 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre ilçe ve alt kademe belediyelerine 
görevlerini devretmeleri için Büyükşehir Belediye Başkanının uygun görüşü aranır.

1.3.1.4 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE TEŞKİLATI 

 Büyükşehir Belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire 
başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi 
Büyükşehir Belediyesi Meclisinin kararı ile olur. Büyükşehir Belediyesi personelinin istihdam işlemleri 
22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 
yürütülür.
Büyükşehir Belediyesinde başkan yardımcısı bulunmaz. Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde 
yürütülebilmesi için, genel sekretere yardımcı olmak üzere, nüfusu üç milyonun üzerindeki Büyükşehir 
Belediyelerinde en fazla beş, diğerlerinde en fazla üç genel sekreter yardımcısı atanabilir.
Büyükşehir Belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu 
altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık 
programlarına uygun olarak genel sekreter ve yardımcıları tarafından sağlanır.
Büyükşehir Belediyesi personeli Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve 
üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulur. Genel sekreter, 
Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Nüfusu iki milyonu aşan 
Büyükşehir Belediyelerinde on, diğer Büyükşehir Belediyelerinde beşi geçmemek üzere başkan 
danışmanı görevlendirilebilir. Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, 
ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı 
kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev 
alabilirler.
Büyükşehir Belediyelerinin yerine getirmekle görevli oldukları su ve kanalizasyon hizmetlerini 
yürütmek üzere 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
GÖREVLERİ Hakkında Kanun hükümleri uyarınca genel müdürlük statüsü ile bağlı idare kurulur. 
Büyükşehir Belediyelerinde 
Kurulacak su ve kanalizasyon idarelerinin adına, kadrolarına, mevcut personelinin ve mal varlığının 
devrine ilişkin esaslar İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit edilir.

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ
2.1. TEŞKİLAT ŞEMASI
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VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL DAĞILIMI

2.2 İNSAN KAYNAKLARI
 

BİRİM Memur 
Personel 

Sözleşmel� 
Personel 

İşç� 
Personel 

Mav�kent 
Personel� 

Belvan 
Personel� 

Toplam 

Genel Sekreterl�k 4   1 1 14 20 

1.Hukuk Müşav�rl�ğ� 4 9 5 4 4 26 

Basın Yayın Şube Müdürlüğü  - 6 1 1 2 10 

B�lg� İşlem Da�res� Başkanlığı 7 13 6 8 16 50 

Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk. 7 8 9 3 198 225 

Destek H�zmetler� Da�res� Bşk. 12 9 8 11 91 131 

Emlak ve İst�mlak Da�res� Başkanlığı 8 4 7 3 6 28 

Fen İşler� Da�res� Başkanlığı 14 35 5 2 23 79 

İmar ve Şeh�rc�l�k Da�res� Bşk. 22 25 10 6 6 69 

İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m D. Bşk. 11 1 6 1 3 22 

İşletme ve İşt�rakler Da�res� Bşk. 23 6 19 18 55 121 

İtfa�ye Da�res� Başkanlığı 164 1 30 10 151 356 

Kültür ve Sosyal İşler Da�res� Bşk. 7 6 14 16 24 67 

Mak�ne İkmal Bakım ve Onarım D. 
Bşk. 

9 3 73 26 111 222 

Mal� H�zmetler Da�res� Başkanlığı 13 11 15 9 9 57 

Muhtarlık İşler� Da�res� Başkanlığı 8  -  - 1 3 12 

Özel Kalem Müdürlüğü 2 2 4 4 4 16 

Park ve Bahçeler Da�res� Başkanlığı 3 19 19 42 145 228 

Sağlık İşler� Da�res� Başkanlığı 19 18 40 13 97 187 

Sosyal H�zmetler Da�res� Başkanlığı 13 2 7 2 64 88 

Tarımsal H�zmetler Da�res� Bşk. 12 10 9 1 9 41 

Teft�ş Kurulu Başkanlığı 2  -  - 2 3 7 

Ulaşım Da�res� Başkanlığı 33 9 24 33 247 346 

Yazı İşler� ve Kararlar Da�res� Bşk. 8 1 4 7 11 31 

Yol Yapım Bakım ve Onarım D. Bşk. 16 24 82 31 319 472 

Zabıta Da�res� Başkanlığı 93 4 1 2 9 109 

Mav�kent Büro ve K�l�m Atölyeler�  -  -  - 14 6 20 

Belvan Büro  -  -  -  - 6 6 

Belvan Kocael� Parkı  -  -  -  - 53 53 

VASKİ       56 18 74 

TOPLAM 514 226 399 327 1707 3173 
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A ARACIN CİNSİ MODELİ ADET 

Başkanlık

 Audi Otomobil AA Sedan  2015 1 
Nissan Navara 2016 1 

Toyota Rav4 2010 1 

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ford Focus Otomobil AA Sedan  2017 1 

 
 
 
 
 
 
 
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 

Tanker (Su)
 1996 1 

1997 1 

Traktör (Bahçe Tipi)
 1996 1 

2001 1 
Mıtsubıshı Hidrolik Platformlu 218 1 

Kamyonet (Açık Kasa)
 

1971
 

1
 

Traktör (Yol Tipi) 1997 1 

Steyr Traktör 1982 1 

Traktör (Tarım) 2001 1 

Toyota Hılux Kamyonet
 

2015
 

1
 

Süpürme Mak. 2015 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire 
Başkanlığı  

Fork Lift 2004 1 

Kamyon

 1985 1 

1992 1 

1996 1 

1997 3 

1998 1 

2000 1 

2004 2 

2007 1 

2012 2 

Kanal Kazıcı
 1996 2 

2010 4 

Kamyonet

 1993 1 

2015 1 

2002 3 

2005 3 

Motosiklet  2005 2 

Otobüs

 1984 1 

1996 9 

1997 3 

2002 1 

2012 3 

Otomobil

 
 

1991 1 

1992 1 

1993 1 

1997 1 

2.3. ARAÇ ÇEŞİDİ VE MÜLKİYET DURUMU
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1998 5 

1999 2 

2001 1 

2010 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İtfaiye Daire Başkanlığı  

İtfaiye Aracı  2000 1 

Tanker (Su)
 2006 1 

1992 1 

Kamyon (İtfaiye Aracı)
 2005 1 

2009 1 

Kamyonet (Çift Kabinli) 
 

2002
 

1
 

Kamyon (Kapalı Kasa)
 

2011
 

1
 

Özel Amaçlı İtfaiye Öncü Aracı 
 

2017
 

1
 

Özel Amaçlı Araç (Arazöz)

 1995 1 

1998 2 

1997 1 

Özel Amaçlı İtfaiye Aracı

 2001 1 

2006 1 

2005 1 

2015 1 

2014 1 

2008 1 

2009 1 

2011 2 

2016 1 

2017 1 

1994 2 

2012 6 

 
 
 
 
 
 

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cenaze Aracı

 2005 1 

2000 1 

2012 5 

Cenaze Aracı Kamyonet
 1997 1 

2007 1 

Özel Amaçlı Cenaze Aracı

 2006 2 

2016 6 

2005 1 

2011 3 

Otoyol Otobüs  1996 1 

Kamyonet (Kapalı Kasa)  2011 1 

Kamyonet 2002 1 

Otomobil

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

 Özel Amaçlı Ambulans
 

2014
 

2
 

Özel Amaçlı Veteriner Aracı
 

2015
 

1
 

Mobil Sağlık Aracı 2015 1 

 
 
 
 
 
 
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı  

Kamyonet 2014 2 

Kamyonet  1998 1 

Kamyonet (Kapalı Kasa)
 

2011
 

1
 

Kazıcı Yükleyici 2017 1 

Fiat Kamyonet 2018 3 

Yarı Römork 2016 1 

Ford Transit Kamyonet
 

2016
 

1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı  Otobüs 

 2001 1 

2000 3 

1986 1 

1987 1 

2006 1 

2010 6 

2009 5 

2012 4 

2011 2 

2014 17 

2015 43 

Kamyon 2014 1 

Özel Amaçlı Araç (Yol Bak. Tam. 
Ar) 

2012 1 

 
 
 
 
 
 
 

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire 
Başkanlığı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asfalt Serme Makinesi
 

2010
 

1
 

Asfalt Silindiri 2007 1 

Asfalt Yama Aracı  2015 5 

Damperli Kamyon 

 1992 1 

1993 4 

1994 5 

1997 5 

2000 4 

2003 1 

2005 1 

2006 1 

2007 1 

2010 13 

2011 6 

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire 
Başkanlığı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 1 

Dozer

 1986 5 

2000 3 

2007 1 

Ekskavatör

 1992 1 

2010 1 

2011 1 

2012 1 

2015 2 

Greyder

 1984 2 

1986 10 

1996 1 

1998 1 

2000 6 

2007 1 

2008 1 

2010 1 

2011 1 

2015 10 

Kamyon

 1993 1 

1994 1 

1996 1 

1997 2 

2000 4 

2003 7 

2008 1 

2010 2 

2011 2 

Kamyon (Özel Amaçlı Asfalt 
Distribütör)

 2011
 

1
 

Kamyonet 

 1997 1 

2005 1 

2007 1 

2008 1 

2011 3 

2015 15 

Kanal Kazıcı

 2000 2 

2004 1 

2011 5 

Kaya Delici 2000 1 

Kazıcı Yükleyici 2006 1 

Kendinden Yüklemeli TransMixer 2015 2 

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire 
Başkanlığı

 

Komatsu PW 180-7EO 2012 1 
Konkasör 1988 1 

Lastik Tekerlekli Yükleyici

 1996 3 

2000 4 

2004 2 

2007 2 

2010 1 

2015 8 

Las. Tek. Eksvatör 2011 1 

Özel Amaçlı Araç (Yol Bak. Tam. 
Aracı)

 1996
 

1
 

Özel Amaçlı Araç (Yol Bak. 
Tamir) 

2013 1 

Özel Amaçlı Tuz Serici 2015 7 

Paletli Ekskavatör
 1999 1 

2010 5 
2011 3 

Rotatif

 2000 2 
2002 2 
2006 1 
2007 1 

Silindir

 1987 2 
1988 1 
2012 2 
1996 2 
2000 2 
2003 1 

Teleskobik Forklift 2014 1 

Treyler ve Dorse

 1992 1 
2001 2 
2007 2 
2008 4 
2010 1 
2012 2 
2015 10 

Yol Çizgi Makinesi 2004 1 

Yükleyici

 1974 1 
1992 1 
1996 1 
2012 1 

İşletme İştirakçiler Daire Başkanlığı  Et Dağıtım Aracı(Kamyon) 2015 3 
Zabıta Daire Başkanlığı  Kamyonet (Çift Kabinli) 2011 1 

VASKİ  BMC Fatih Damperli Kamyon  1992 1 
 TOPLAM   475 

NOT: KURUMUMUZDA 479 ÖZMAL VE 150 ADET KİRALIK ARAÇ KULLANILMAKTADIR

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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Kullanım Amacı  Mahallee  Pafta  Adada  Parsel  Mülkiyet 
Durumu  

Kullanan Birimm  Hasar 
Durumu  

Ana Bina  Şerefiye 26 925 19 VBB Boş Arazi Yıkıldı  

Eski Vaski Binası Çarşı 27 194 35 VBB Kullanılmıyor Ağır 
Hasarlı 

Eski Fen İşleri Binası  Şerefiye 14 61 37 VBB Kullanılmıyor Ağır 
Hasarlı 

Otogar  Akköprü 117 15 13-26-75-
18 

VBB İşletme ve İştirakler 
Daire Baş. 

Hasarsız 

Sebze Hali  Pembeci mirza 155 81 27.4.2014 VBB İşletme ve İştirakler 
Daire Baş. 

Hasarsız 

Kültür Merkezi  Kevenli   34 62 VBB Kültür Daire 
Başkanlığı 

Hasarsız 

Kadın Sığınma Evi  Şerefiye 21 911 263 -264 VBB Kültür Daire 
Başkanlığı 

Hasarsız 

Yer Altı Çarşısı  Şerefiye 4 2042 9 VBB Kirada Hasarsız 

Atatürk Kültür Parkı  Selimbey 79 667 13 VBB Çevre Koruma Daire 
Başkanlığı 

Hasarsız 

Hayvan Pazarı  Bostaniçi   3371 1 VBB İşletme ve İştirakler 
Daire Baş. ( Kirada ) 

Hasarsız 

Yeni Hizmet Binası  Şerefiye 21 1701 266 VBB Büyükşehir 
Belediyesi Hizmet 
Binası 

Hasarsız 

İtfaiye Binası  Tebrizkapı 96 501 9 VBB İtfaiye Daire 
Başkanlığı 

Hasarsız 

Erçiş Otogar Binası  Aşağı Işıklı 0 0 527 VBB İşletme ve İştirakler 
Daire Baş. ( Kirada ) 

Hasarsız 

City Van  Binası (İnşaat)  Şerefiye 26 925 89 VBB İnşaat Hasarsız 

Tarımsal Hız. Daire 
Başkanlığı  

Şerefiye 24 2172 263 -264 Kira Tarımsal Hiz. Daire 
Başkanlığı 

Hasarsız 

Kadın Dan. ve Day. Merkezi  Abd.Gazi 93 1379 227 Kira Boşaltıldı Hasarsız 
Çocuk Kreşi  Pembecimirza 153 89 22 Kira Sosyal Hizmetler 

Daire Başkanlığı 
Hasarsız 

Garaj ve Bakım Atölyeleri  Süphan 142 92 6 Kira Makine İkmal Bakım 
ve Onarım Daire 
Başkanlığı 

Hasarsız 

Etüt Merkezi  Alipaşa 6 1046 215 Kira Kültür Daire 
Başkanlığı 

Hasarsız 

İtfaiye Gurup Amirliği Çatak 
İlçesi 

Cumhuriyet 51LIV6 175 3 Kira İtfaiye Daire 
Başkanlığı 

Hasarsız 

Hayvan Barınağı  Akköprü 111 17 10 Kira Sağlık İşleri Dire 
Başkanlığı 

Hasarsız 

Köylere Yönelik Şantiye 
Binası Tuşba  

Akköprü  17 67 Tahsis Yol Yapım Bakım ve 
Onarım Daire 
Başkanlığı 

Hasarsız 

Köylere Yönelik Şantiye 
Binası Tuşba  

Topaktaş  118 8 Tahsis Yol Yapım Bakım ve 
Onarım Daire 
Başkanlığı 

Hasarsız 

Köylere Yönelik Şantiye 
Binası  Başkale  

Yeni  159 5 Tahsis Yol Yapım Bakım ve 
Onarım Daire 
Başkanlığı 

Hasarsız 

Köylere Yönelik 
ŞantiyeBinasıMuradiye  

Kandahar  173 5 VBB Yol Yapım Bakım ve 
Onarım Daire 
Başkanlığı 

Hasarsız 

Köylere Yönelik Şantiye 
Binası Özalp  

Cumhuriyet  120 107-108-
109  110-
111-112       
113-114-
115 116-
117-118-

119 

VBB Yol Yapım Bakım ve 
Onarım Daire 
Başkanlığı 

Hasarsız 

2.4. KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE BİNALAR
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Köylere Yönelik Şantiye 
Binası Çatak  

Adnan Menderes  193 7 Maliye 
Hazinesi 

Yol Yapım Bakım ve 
Onarım Daire 
Başkanlığı 

Hasarsız 

Köylere Yönelik Şantiye 
Binası Erçiş  

Tekevler  160 1 Maliye 
Hazinesi 

Yol Yapım Bakım ve 
Onarım Daire 
Başkanlığı 

Hasarsız 

Köylere Yönelik Şantiye 
Binası Gevaş  

Karşıyaka  117 1 Maliye 
Hazinesi 

Yol Yapım Bakım ve 
Onarım Daire 
Başkanlığı 

Hasarsız 

Köylere Yönelik 
ŞantiyeBinasıGürpınar  

Güzelsu  126 9 Maliye 
Hazinesi 

Yol Yapım Bakım ve 
Onarım Daire 
Başkanlığı 

Hasarsız 

Köylere Yönelik Şantiye 
Binası Saray

Merkez   2269 Kamu Orta 
Malı 

Yol Yapım Bakım ve 
Onarım Daire 
Başkanlığı 

Hasarsız 

Köylere Yönelik 
ŞantiyeBinası Çaldıran  

Kışla  171 11 Maliye 
Hazinesi 

Yol Yapım Bakım ve 
Onarım Daire 
Başkanlığı 

Hasarsız 

Mezbahane Binası Gevaş Aladüz   687 Gevaş Bld. 
Tahsisli 

İşletme İştirakler 
Daire Başkanlığı 

Hasarsız 

Mezbahane Binası Erciş  Kışla  15 70 VBB İşletme İştirakler 
Daire Başkanlığı 

Hasarsız 

Mezbahane Binası Başkale  Tepebaşı  215 5 VBB İşletme İştirakler 
Daire Başkanlığı 

Hasarsız 

Mezbahane Binası Muradiye  Yavuz Selim  256 6 Muradiye 
BLD. 
Tahsis 

İşletme İştirakler 
Daire Başkanlığı 

Hasarsız 

Mezbahane Binası Çatak  Karşıyaka  126 15 Çatak Bld. 
Tahsisli 

İşletme İştirakler 
Daire Başkanlığı 

Hasarsız 

Mezbahane Binası Özalp  Kargalı  264 1-2 VBB İşletme İştirakler 
Daire Başkanlığı 

Hasarsız 

Mezbahane Binası Gürpınar  Kığzı  264 2 Maliye 
Hazinesi 

İşletme İştirakler 
Daire Başkanlığı 

Hasarsız 

 

2.5. TEKNOLOJİK ALT YAPI
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BAŞKANLIK  3 8    1 1 5       4      
GENEL 
SEKRETER

1  1  1  1  2  1     7 2   1 2 

GENEL 
SEKRETER 
YARDIMCISI V. 
(İDARİ-SOSYAL) 

2 1 5    1  1       4 1   2 1 

GENEL 
SEKRETER 
YARDIMCISI 
(TEKNİK) 

1 1 1    1  3       2    1 1 

GENEL 
SEKRETER 
YARDIMCISI V. 
(MALİ) 

1 1 5    1  2       3 1   1 1 

TEFTİŞ KURULU 
BAŞKANLIĞI 

3 2 6      4       3    1  
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ÖZEL KALEM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 2 1    1  2       1      

BASIN YAYIN 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 4 4   1   1       3    1  

HALKLA 
İLİŞKİLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 2 1   1   1       3      

AB VE DIŞ 
İLİŞKİLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

               2      

1. HUKUK 
MÜŞAVİRLİĞİ 

 11 17   4   10       12      

YAZI İŞLERİ ve 
KARARLAR 
DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

 17 11  1 5   14       16      

İNSAN 
KAYNAKLARI 
VE EĞİTİM 
BAŞKANLIĞI 

1 9 12   2   13       12      

KADIN VE AİLE 
HİZMETLERİ 
DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

                     

KÜLTÜR VE 
SOSYAL İŞLER 
DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

 14 10   1  2 5       5      

SOSYAL 
HİZMETLER 
DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

5 18 13   2   6       20    5  

İTFAİYE 
DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

2 4 26   1  8 15       26 15    19 

SAĞLIK İŞLERİ 
DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

5 19 14   2  1 10       14 1    3 

ZABITA 
DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

2 16 3   1  1 8       16 1   1 32 

FEN İŞLERİ 
DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

1 16 25   2   13       18     4 

ULAŞIM 
DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

3 17 28   8  3 13       22     23 

İMAR VE 
ŞEHİRCİLİK 
DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

6 27 28   2   6       29      

EMLAK 
İSTİMLAK 
DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

 12 13   2   4       10      

BİLGİ İŞLEM 
DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

8 26 19   4  1 7  2     19  
 

1  1 2 

ÇEVRE 
KORUMA VE 
KONTROL 
DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

2 16 13   1   3       13 8 1 1  11 
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3. HİZMET BİRİMLERİNİN TANIMLANMASI

3.1. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 Belediyenin ilgili birimleriyle işbirliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve 
onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek, 
Bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Belediye birimleri arasında koordinasyon ve işbirliği esaslarını 
belirlemek, 
 Başkanlık ve bağlı birimlerinin her nevi elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve 
onarımlarına ilişkin Başkanlıkça belirlenen ilkelere paralel olarak düzenlemeler yapmak, gerekli 
görülen hallerde bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak, 
 Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akışı düzenini 
kurmak, buna yönelik yazılımları geliştirmek veya sağlamak,
 Belediyenin görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası 
çevrimiçi ve çevrimdışı veri akışını ve koordinasyonunu sağlamak, 
 Diğer birimler ile işbirliği yaparak birimlerde bilgisayar kullanacak personel ile uygulayıcılarının 
eğitimini sağlamak, 
 Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların Belediye bünyesine aktarımını konusunda görüş 
ve önerilerde bulunmak, 
 Projeler geliştirmek, projeleri işletmek, denetlemek ve diğer birimlerce yapılacak projelere 
yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak, 

PARK VE 
BAHÇELER 
DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

1

 

12

 

14

 

1

  

2 1

 

2

 

4

       

3

 

8

  

1

  

10

 

YOL YAPIM 
BAKIM VE 
ONARIM 
DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

2

 

42

 

30

   

2

  

8

 

27

       

23

    

2

 

16

 

MUHTARLIK 
İŞLERİ DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

1
 

2
 

6
   

1
          

7
      

MALİ 
HİZMETLER 
DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

2
 

6
 

36
   

3
   

23
       

19
      

İŞLETME VE 
İŞTİRAKLER 
DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

5
 

19
 

13
   

2
  

4
 

5
       

14
      

TARIMSAL 
HİZMETLER 
DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

1

 

3

 

22

   

2

   

6

       

7

      

DESTEK 
HİZMETLERİ 
DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

3

 

18

 

19

  

2

 4

 

  

11

       

21

      

MAKİNE İKMAL 
BAKIM VE 
ONARIM 
DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

 

22

 

21

   

3

  

2

 

23

       

20

     

4

 

DEPO            1    20 15  2 30
0 

21 

TOPLAM 58 362
 

425
 

1 4 58 7 33 247
 

0 3 1 0 0 0 398
 

52 2 4 316
 

150
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 İnternet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayınlama ve e-posta vb. iş ve işlemleri için 
gerekli her türlü çalışmayı yapmak ve uygulamak,
 Belediyenin veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları oluşturmak, 
geliştirmek ve Belediye çalışanlarına bunları duyurmak, 
 Veri güvenliği politikalarının uygulanmasını izlemek, ölçmek ve denetlemek, 
 Belediyenin bilişim envanterini yapmak, bilgi işlem sisteminin tesis, teçhizat ve malzeme 
ihtiyacını belirlemek, ihtiyaca göre öneriler hazırlamak, 
 Belediyenin diğer birimlerinin bilgisayarla yürütülen hizmetlerine destek olmak ve bu 
konularda işbirliği yapmak, 
 Müdürlük ve diğer müdürlüklere alınacak teçhizat ve programların alınmasında gerekli 
incelemeyi yapmak, teknik şartnameleri ve sözleşme metinlerini hazırlamak, ekonomik ve aynı 
zamanda verimli olanlarını tercih etmek, temin sonrası ilgili firmalarla irtibata geçip gerekli servis 
formlarını kayıt altında tutmak ve onaya sunmak, 
 Belediyenin tüm birimlerini bilgisayar teknolojisinden faydalandırmak, iş verimini, artırmak, 
zaman kaybını azaltmak, daha etkin ve uygun planlamanın yapılmasını temin etmek. 
Belediyenin merkeze uzak birimlerindeki internet aboneliği için gerekli girişimleri yapmak, 
malzemeleri temin ettirmek, 
 Uzak birimlerdeki bilgisayar sistemlerinin kullanılır durumda olmalarını sağlamak, 
 Üst Yöneticinin vereceği diğer görevleri yapmaktır.

ELEKTRONİK SİTEMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
 Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimlerin, telefon ve telsiz haberleşme 
sistemlerini sürekli çalışır halde tutar bu yöndeki bakım taleplerini değerlendirir, 
Birimler arası organizasyonunu gerçekleştirmek, telsiz ve telefon haberleşme cihazlar ve 
sistemlerini takip eder.
 Elektronik cihaz ve sistemleri (fakslar, fotoğraf makineleri, video kameralar, Tv ler ve uydu 
sistemleri, uydu alıcıları, çanak antenler, navigasyonlar, mesafe ölçüm cihazı, Gps cihazı, ses kayıt 
cihazları, radyo, müzik set, seslendirme ve anons sistemleri vb..,), Haberleşme cihaz ve sistemi 
(telefon santralı, ip setler, telefon makineleri, telsiz telefonlar, telsiz cihazları vb) taleplerini 
değerlendirip gerekli çalışmaları yapar ve şartnameleri hazırlar, kurulumlarını yapar/yaptırır, işler 
halde tutar.
 Belediye birimlerin ihtiyacı olan Data amaçlı (GSM, Araç takip, telefon, uydu telefonu) 
hatlarının ve Kablo tv hatlarının tesis edilmesini ve işler halde tutulmasını sağlar.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının kendi sistemleri için gerekli olacak Kesintisiz güç kaynaklarının 
temini ve kurulmasını sağlar.
 Dış imkânlarla ve/veya sözleşme yoluyla yapılacak bakım ve onarımların yapılmasını 
koordine eder. 
 Yeni projeler üretir, projelere destek verir.
 Elektronik haberleşme sistemi ve donanımlarının (Baz istasyonu, Saha dolapları) yerinin 
kiralanması süreçlerini yürütür.
 Elektronik haberleşme sistemi ve ekipmanlarının (Baz istasyonu) Yer Seçim belgesi 
taleplerinin değerlendirme süreçlerini yürütmek için gerekli çalışmaları başlatmaktadır.
Mobil Baz istasyonların kurulum taleplerini değerlendirir.
Baz istasyonları kurulum şikâyetlerini inceleyip değerlendirir.

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



24

2020 PERFORMANS PROGRAMI

 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan lisans almış Elektronik haberleşme sektöründeki 
işletmecilerin mevcut altyapıları kullanma taleplerinin, altyapı ruhsatlanmalarındaki geçiş hakkı 
süreçlerini yürütmek. Gerekli sözleşmelerin hazırlanarak işletmeci ve Belediye arasında 
imzalanmasının takibini sağlamak amacıyla çalışmaları başlatmaktadır.
 Büyükşehir Belediyesi ana telefon santrallerinin işletilmesini ve koordinasyonunu sağlar.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 Bilgi teknolojiler ve Uygulamaları ile desteklenen Kentsel Coğrafi Bilgi Sisteminin 
kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve işlemleri yapar, buradan elde edilen sonuç 
ürünleri internet tabanlı sistemler aracılığıyla Belediyenin ve Vatandaşın kullanımına sunar.
 Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için belediye mekânsal veri 
altyapısının oluşturulması, geliştirilmesi ve belediyenin ihtiyaç duyacağı her türlü verinin 
üretilmesi, temin edilmesi, paylaşılması, güncellenmesi, düzenlemesi konularında çalışmalar 
yürütür.
 Kentsel coğrafi bilgi sistemi kapsamında belediyenin diğer birim ve müdürlüklerince üretilen 
mekânsal verilerin sunulduğu portali kurar, İşletir ve Coğrafi verilerin diğer birim ve müdürlüklerce 
paylaşılması ile ilgili olarak koordinasyon faaliyetlerini yürütür.  Coğrafi bilgi teknolojilerinin 
kullanımında kurumlar arası eşgüdüm faaliyetlerini yürütür.
 Kent yöneticilerine güncel verilere dayalı karar destek sistemleri ile daha hızlı, doğru ve etkili 
kararlar verme imkânı sağlar.
 Coğrafi veri ile coğrafi bilginin kentsel düzeyde üretimine, kalitesine ve paylaşımına yönelik 
standartlar ile bunlara ilişkin temel politika ve stratejilerin belirlenmesini sağlar.
 Coğrafi portal ile sunulacak veriler için veri erişim haklarını belirler, veri erişimiyle ortaya 
çıkacak iş ve işlemleri takip eder.
 Bilgisayar ortamında üretilecek olan hâlihazır, imar, kadastro, uydu fotoğrafları, altyapı vb. 
haritalarının ilgili metinsel (mülkiyet, adres, arazi kullanımı, ulaşım, nüfus vb.) verilerle 
ilişkilendirerek verilerin kolay ve doğru kullanımını sağlar ve bu şekilde belediyeler ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olan kente ait altyapı, üstyapı yatırımlarının daha çabuk, 
daha ekonomik ve en doğru şekilde Planlanmasına, koordinasyonuna imkân sağlar.
Verilerin ikinci bir maliyetle elde edilmesinin önüne geçmek için kurumlar arası bilgi paylaşım 
protokolleri yapılması için çalışmalar yapar.
 Coğrafi verilere ait meta verilerin temin edilmesini, oluşturulmasını, depolanmasını, analiz 
edilmesini, meta veri kataloglarının oluşturulmasını, bakımının yapılmasını sağlar. 
 Adres ve Numaralama Yönetmeliğine uygun olarak Kent Numaratajının 
yenilenmesi/güncellenmesi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütür. 
 Numarataj alanındaki iş ve işlemlerle ilgili ilçe belediyeleri ile diğer kurum ve kuruluşlarla 
koordinasyonu sağlar.   Adres verilerinin güncel tutulmasını ve adrese ilişkin verilerin Ulusal Adres 
Veri Tabanına entegrasyonunu sağlar.

3.2. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Van Büyükşehir Belediyesi'nin daha temiz bir Van için, hava, su ve toprak kirliliğinin önlenmesi, 
geri kazanılabilir atıkların hammadde döngüsüne yeniden kazandırılması evsel katı atık, sanayi, 
tehlikeli ve tıbbi atıkların çevreye olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak şekilde toplanması 
taşınması ve berterafını gerçekleştirilmesine yönelik öncellikli etüt, plan, proje ve laboratuvar 
çalışmaları yapmak/yaptırmak, projelerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak, çevre 
kirliliği yaratan unsurları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak veya aldırmak.
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 Belediyenin Çevre Koruma Politikasını belirlemek, yürütülen faaliyetlerin çağa ve teknolojik 
gelişime ayak uydurmasını ve halkın sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak, ÇED kapsamında 
çevresel etkiler açısından projelerin Başkanlık adına kurum görüşü verme, ÇED toplantılarına 
katılım sağlamak ve görüş bildirmek, Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin 
korunmasını sağlamak; Büyükşehir Katı Atık Yönetim Planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların 
kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden 
değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla 
tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri 
yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek ve bununla 
ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak ile ilgili görev ve çalışmaları yürütmek.   

 Van Gölü Havzası ekosisteminin korunmasına ilişkin projeler yapmak/yaptırmak doğrudan 
veya dolaylı olarak kirletici taşıyan dereler, kanalizasyon bağlantıları,  tarımsal kirlilik, sanayi 
işletmeleri atıkları vb. diğer kirletici etmenlerin rutin ve/veya şikâyete istinaden yapılan 
kontrol/denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında yetki 
çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemleri uygulamak, yapılan kontrol/denetimlerde tespit edilen 
yetki dışı konularda ise yetkili kurumlara gerekli bildirimleri yapmak.

3.3. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 Kurumsal yapı içerisinde yatırımcı bir birim olmamakla birlikte, tüm birimlere her alanda 
hizmet üretimi temelinde gerekli, lazım olan ihtiyaç ve taleplerinin cari mevzuat ve talimatlar 
kapsamında; temin edilmesi, alt yapısının hazırlanması, destek sunulması ve karşılamaktır. 
Bu temelde kurumsal yapı içerisinde önemli derecede işlevsel görev ve yetkilere sahip birimimiz 
olarak, tüm hizmet birimlerine bütçe prensipleri kapsamında tasarruf tedbirlerine riayet etmek 
şartıyla ekonomik, verimli, kaliteli, yerinde ve zamanında en seri,  lojistik desteklerin sağlanması 
esas alınmıştır. 
 Kurumsal, genel mevzuata uygun ve yasal zemine bağlı kalarak;
a) Kurum ve birimler arası yazışma ile personel hareketlerini takip etmek, iş ve işlemlerini 
sağlamak, kayıt altına almak.
b) Mal, hizmet, yapım, danışmanlık, müşavirlik alımı ihalelerini yapmak, yaptırmak.
c) Kurumsal birimlerin doğrudan temin kapsamında her türlü alımlarını yapmak,
ç) Kurumun tüm taşınır mal ve ambar kayıt ve hizmetlerini, işlemlerini yapmak,
d) Kuruma ait tesisler ve binaların koruma, bakım ve güvenliğini sağlamak, yapmak,
e) Kuruma ait ana hizmet birimlerin diğer hizmet ve lojistik destekleri sağlamak.
f) Düşünülmeyen veya öngörülmeyen yapısal ve doğal gelişmelere karşı gerekli tedbirleri almak, 
işlemlerini sonuçlandırmak.
g) Kuruma bağlı işletme, ortaklık ve yan kuruluşlarının ile Üst yönetim tarafından verilen diğer 
emir ve görevleri yerine getirmek.  İlkeleri kapsamında ürün ve hizmetlerin sağlanması 
gerçekleştirilmesinde görev tanımı olarak amaç ve hedef seçilmiştir.

3.4. EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 Stratejik plan ve yatırım çalışma programında yer alan ve imar planından kaynaklanan 
Büyükşehir Belediyesince yürütülecek kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazlarla ilgili iş ve 
işlemleri kapsayan iş programını Belediye stratejik plan ve performans programına ve bütçesine 
uygun hazırlamak, Belediyeye ait mevcut taşınmazları yönetmek, taşınmazlarla ilgili süreli veya 
süresiz bağış, trampa, tahsis, kiralama, geçici işgal, irtifa hakkı, intifa ve üst hakkı kurmak yap işlet 
devret veya yap işlet modeli gibi yasal hakları tesis etmek; bu taşınmazlarla ilgili süresiz 
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 Belediyenin Çevre Koruma Politikasını belirlemek, yürütülen faaliyetlerin çağa ve teknolojik 
gelişime ayak uydurmasını ve halkın sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak, ÇED kapsamında 
çevresel etkiler açısından projelerin Başkanlık adına kurum görüşü verme, ÇED toplantılarına 
katılım sağlamak ve görüş bildirmek, Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin 
korunmasını sağlamak; Büyükşehir Katı Atık Yönetim Planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların 
kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden 
değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla 
tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri 
yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek ve bununla 
ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak ile ilgili görev ve çalışmaları yürütmek.   

 Van Gölü Havzası ekosisteminin korunmasına ilişkin projeler yapmak/yaptırmak doğrudan 
veya dolaylı olarak kirletici taşıyan dereler, kanalizasyon bağlantıları,  tarımsal kirlilik, sanayi 
işletmeleri atıkları vb. diğer kirletici etmenlerin rutin ve/veya şikâyete istinaden yapılan 
kontrol/denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında yetki 
çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemleri uygulamak, yapılan kontrol/denetimlerde tespit edilen 
yetki dışı konularda ise yetkili kurumlara gerekli bildirimleri yapmak.

3.3. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 Kurumsal yapı içerisinde yatırımcı bir birim olmamakla birlikte, tüm birimlere her alanda 
hizmet üretimi temelinde gerekli, lazım olan ihtiyaç ve taleplerinin cari mevzuat ve talimatlar 
kapsamında; temin edilmesi, alt yapısının hazırlanması, destek sunulması ve karşılamaktır. 
Bu temelde kurumsal yapı içerisinde önemli derecede işlevsel görev ve yetkilere sahip birimimiz 
olarak, tüm hizmet birimlerine bütçe prensipleri kapsamında tasarruf tedbirlerine riayet etmek 
şartıyla ekonomik, verimli, kaliteli, yerinde ve zamanında en seri,  lojistik desteklerin sağlanması 
esas alınmıştır. 
 Kurumsal, genel mevzuata uygun ve yasal zemine bağlı kalarak;
a) Kurum ve birimler arası yazışma ile personel hareketlerini takip etmek, iş ve işlemlerini 
sağlamak, kayıt altına almak.
b) Mal, hizmet, yapım, danışmanlık, müşavirlik alımı ihalelerini yapmak, yaptırmak.
c) Kurumsal birimlerin doğrudan temin kapsamında her türlü alımlarını yapmak,
ç) Kurumun tüm taşınır mal ve ambar kayıt ve hizmetlerini, işlemlerini yapmak,
d) Kuruma ait tesisler ve binaların koruma, bakım ve güvenliğini sağlamak, yapmak,
e) Kuruma ait ana hizmet birimlerin diğer hizmet ve lojistik destekleri sağlamak.
f) Düşünülmeyen veya öngörülmeyen yapısal ve doğal gelişmelere karşı gerekli tedbirleri almak, 
işlemlerini sonuçlandırmak.
g) Kuruma bağlı işletme, ortaklık ve yan kuruluşlarının ile Üst yönetim tarafından verilen diğer 
emir ve görevleri yerine getirmek.  İlkeleri kapsamında ürün ve hizmetlerin sağlanması 
gerçekleştirilmesinde görev tanımı olarak amaç ve hedef seçilmiştir.

3.4. EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 Stratejik plan ve yatırım çalışma programında yer alan ve imar planından kaynaklanan 
Büyükşehir Belediyesince yürütülecek kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazlarla ilgili iş ve 
işlemleri kapsayan iş programını Belediye stratejik plan ve performans programına ve bütçesine 
uygun hazırlamak, Belediyeye ait mevcut taşınmazları yönetmek, taşınmazlarla ilgili süreli veya 
süresiz bağış, trampa, tahsis, kiralama, geçici işgal, irtifa hakkı, intifa ve üst hakkı kurmak yap işlet 
devret veya yap işlet modeli gibi yasal hakları tesis etmek; bu taşınmazlarla ilgili süresiz 

olarak değiştirme, satın alma, ön alım, kamulaştırma ve diğer iş ve işlemleri yürütmek, Tasarruf 
hakları Belediyeye geçen taşınmazlarla ilgili devir ve teslim işlemlerini yapmak, Belediye 
Hizmetleri için ihtiyaç duyulan özel ve tüzel kişilere ait taşınmaz mallar üzerinde irtifak, intifa, üst 
hakkı, geçiş, geçit hakkı kurulması ve bunların tapu kütüklerine kaydedilmelerine, kaldırılmasına, 
süre uzatımına ait işlemleri yapmak, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığınca yürütülen faaliyetlerin ve 
tüm iş ve işlemleri Belediyenin stratejik planı ve iş programlarına uygun bir şekilde yürütmek, 
Belediyenin görevleri dâhilinde bulunan ve yetki alanında olan yatırım programı ve stratejik planda 
yer alan veya imar planından kaynaklanan kentsel dönüşüm projelerinin uygulama alanları deniz ve 
kara ulaşımı toplu taşıma, yollar, istasyonlar, iskeleler, çevre koruma depolama, terminal ve 
otoparklar soysal donatı, bölge parkları, mezarlıklar, müze, kütüphane, spor, dinlenme, eğlence, 
sağlık, eğitim ve kültür tesisleri tarihi doku, barajlar, dere ıslahları, kaynaklar, toptancı halleri, 
mezbahalar, afet tehlikelerine yönelik düzenlemeler vb. kentsel projelerin gerçekleşmesi için 
gerekli olan arsa temini ve kamulaştırma ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek kamu hizmetleri için 
gerekli olan taşınmazlar edinmek, Belediyenin ihtiyacı olan özel mülkiyetteki taşınmazların direkt 
satın alınmasına yönelik işlemleri yapmak, Belediyeye bağışlanan taşınmaz malların bağış ve 
koşullu bağışların usulüne uygun olarak kabullerini ve tapu kayıt işlemlerinin yürütülmesini 
sağlamak, Şehir içinde dağınık yerlerde faaliyet gösteren belli meslek gruplarının bir araya toplanıp 
aynı alanda ve gerekirse yerleşim alanlarının dışında faaliyet gösterebilmeleri için projeler geliştirip 
bu amaç için arsa üretmek, Belediyenin devir alacağı veya Belediyeye tahsis edilen taşınmazların 
tapu sicil kayıtlarını yapmak taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, intifa ve irtifa hakları 
ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek Belediyeye ait taşınmazların tapu sicillerinde 
değişiklik yapmak, İmarı olan yerlerde imar uygulaması yapılan alanlarda yer alan ve mevzuat 
gereği Belediye adına tescili gereken taşınmazlara ilişkin tapu tescil işlemlerin yapılmasını 
sağlamak tapu kayıtlarını almak, İmar uygulaması yapılan alanlarda açılması veya genişletilmesi 
Büyükşehir Belediyesi yetkilerindeki yolların müştemilat vb. bedellerini ödemek ve bunların 
açılması sağlamak, Belediye taşınmazlarının değerlendirilmesi korunması en karlı ve verimli 
şekilde işletilmesi bu konuda diğer birimlerle koordinasyon sağlamak, Belediyeye ait müstakil ve 
hisseli taşınmazların satılması ve satın alınmasını sağlamak gerektiğinde izaleyi şüyu davası 
açılmasına yönelik tüm iş ve işlemleri yürütmek,  Belediyenin amaç ve politikalarının stratejik 
planına uygun daire başkanlığına ait plan program ve bütçe önerisinin hazırlanmasını sağlamak ve 
onaya sunmak, Belediye tarafından satılan, satın alınan, tahsis, takas ve irtifak hakkına konu 
taşınmazların değerlemesini, kıymet takdirlerini hazırlamak için yeteri kadar kıymet takdiri 
komisyonunu sağlamak gerekirse sermaye piyasası kanunun çerçevesinde lisans almış olan 
gayrimenkul değerleme kurum ve kuruluşları marifetiyle gayrimenkullerin gayrimenkul 
projelerinin ve gayrı menkule bağlı hak ve faydaların değer tespitlerini yapmak,  Belediyenin mülki 
olan taşınmazların envanterini çıkarmak tapu kayıtlarının izlemek ve bunların değer artışlarının 
günün koşullarına göre işlem görmesini ve kayıtların tutulmasını sağlamak, Belediyenin sayılı olan 
ve müstakil inşaat yapmaya elverişli bulunan imar projelerindeki Belediye hisselerinin diğer hisse 
sahiplerine 3194 sayılı kanunun 17. maddesi doğrultusunda satış işlemlerini yapmak, Belediye 
Meclis kararı ile karar altına alınan park alanları, yeşil alanlar, yollar kurum hizmet alanları ve 
birimlerden gelen talepler doğrultusunda makamın uygun göreceği diğer alanlarla Belediye 
kanunu, Büyükşehir Belediyesi kanunca, Kamulaştırma Kanunun İmar Affı Kanunu ve diğer 
Kanunların Yönetmelikleri ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kamulaştırma kararlarının alınması 
ve diğer plan ve programlarının yapılmasını sevk ve idare etmek,  Kamulaştırılacak alanlardan tapu 
kayıtlarının çıkartılması ve planların incelenmesi gerekiyorsa parsel çaplarının temin edilmesini 
sağlamak, Kamulaştırma ile ilgili idaremize karşı açılan davalarda hukuk müşavirliği ile birlikte 
koordineli olarak takip edilmesi bilirkişilere eşlik etmek üzere teknik personel görevlendirilmesi 
konu hakkında bilgi belge ve görüşlerin sunulmasını sevk ve idare etmek, Belediyemize ait 
taşınmazların işgalini önlemek üzere plan ve paftasına göre kontrolünü periyodik olarak yapmak ve 
ilgili kurum ve birimlerle irtibata geçerek engellemek ve gerekli tedbirleri almak, 5393 sayılı Yasa 
gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından karar verilen kentsel dönüşüm projelerinin 
uygulamalarını gerçekleştirmek.
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3.5. FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 Belediye Başkanınca ataması yapılan Daire Başkanı tarafından, daire başkanlığına Yasa ve 
Yönetmelikler doğrultusunda sevk, idare ve temsil etmek gibi görevleri yürütmekle yükümlüdür. 
Daire başkanlığının hizmet alanı içine giren işlerin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım 
programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlayarak, Başkanın onayına sunmak.
 Daire Başkanlığına bağlı olan Yapı İşleri Şube Müdürlüğü, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü 
ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü bünyesinde hedeflenmiş plan çerçevesinde alt ve üst yapıların; 
planlaması, projelendirilmesi, uygulanması ve birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak. 
Vatandaşlardan gelen talepleri, resmi yazışmaları, personelin sevk ve idaresini, çalışma koşullarını 
düzenlemek ve takip etmek, kalite sisteminin sürekli uygulanabilirliği ve geliştirilmesini sağlamak. 
Daire Başkanlığı personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli personelin 
disiplin amiri olarak üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek, ilgili kanun ve 
yönetmelik çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruşlarına başkanlık makamınca yapılacak 
görevlendirmeye göre her türlü teknik desteği vermek. Vatandaşların memnuniyetini sağlamaya 
yönelik çalışmalara katkı sağlamak, tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda 
planları hazırlamak, uygulamak, aksayan yönlere yönelik çözümler üretmek.
 Daire Başkanlığına bağlı olan Yapı İşleri Şube Müdürlüğü, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü 
ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ortak amacı; bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev 
ve sorumlulukları yerine getirmek, gelen evrakları ilgili personele havale etmek; birimi ile ilgili 
yazışmaların yapılmasını sağlamak, ihale usulü ile yapılacak olan işlerin ihale dosyalarını 
hazırlamak, ihale işlemlerini yürütmek ve sonlandırmak, yapımı gerçekleştirilen imalatların projeye 
uygun ve mevzuata uygunluğunu, işin başlangıcından bitimine kadar denetlemek, işin geçici ve 
kesin kabulünü yapmak, yapılan imalatların uygulanma safhasının yönetimi ve denetimi kendisine 
verilen işlerin sözleşme eklerine, Fen ve Sanat kuralları ile iş programına uygun olarak süresinde 
bitirmesini sağlamak. 
 Daire Başkanlığına bağlı olan Yapı İşleri Şube Müdürlüğü; Belediyenin misyon ve vizyonu 
doğrultusunda şube müdürlüğü ile ilgili stratejik hedeflerin oluşturulmasını, uygulamasını 
sağlamak, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlamak, uygulamak, bütçe ve performans 
gerçekleşmelerini izlemek, ilgili üst yönetime raporlamak, aksayan yönlerle ilgili iyileştirmeler 
yapmak. Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapmak. Van Büyükşehir Belediyesine 
bağlı tüm birimlerin üst yapı (bina, tesis, hizmet alanları vb.) inşaatların yapmak ve yapımına ait 
kontrollük hizmetlerini takip etmek. Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili 
teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda 
yapılması kontrol etmek.
 Daire Başkanlığına bağlı olan Bakım Onarım Şube Müdürlüğü; Büyükşehir Belediyesi ve 
bağlı birimlere ait üst yapı tesislerinin bakım onarım ve yenileme ihtiyaçlarını tespit etmek ve 
onarım ve yenileme çalışmalarına ilişkin ihale dokümanlarını hazırlamak. Müdürlüğün yapacağı 
bakım, onarım ve tadilat işleri ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş 
ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek. 
 Daire Başkanlığına bağlı olan Kent Estetiği Şube Müdürlüğü; Kentin fiziksel mekân 
kalitesini artıracak ve katma değer kazandıracak stratejiler üreterek ilgili birimlerle koordineli 
çalışmak. Kent estetiği ile ilgi Ar-Ge çalışmaları ve ulusal/uluslararası alanda literatür taraması 
yapmaktır. 
 

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



28

2020 PERFORMANS PROGRAMI

 Çevre Düzeni Planı’na uygun olmak kaydıyla, Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları 
içinde 1/25.000 ile 1/5000 arasındaki her ölçekte Nazım İmar Planı’nı yapmak yaptırmak ve 
onaylayarak uygulamak; Büyükşehir içindeki Belediyelerin nazım plana uygun olarak 
hazırlayacakları uygulama imar planlarını,  bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon 
planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını 
denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar 
planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan İlçe Belediyelerinin uygulama imar planlarını ve 
parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak.
 3194 sayılı İmar Kanunu dâhilindeki alanlarda düzenlenen Nazım İmar Planları, Uygulama 
İmar Planları ile yerleşimlerin farklı gelişme etaplarında yapılması gerekli ve uygun görülen plan 
ilavesi, plan revizyonlarının yapımı ve Uygulama İmar Planı örneğinde hazırlanan tüm planların 
hazırlanması ve onanması aşamasında araştırma, tasarım, çizim ve yazışma işlemleri ile ilave plan 
taleplerini değerlendirerek Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunmak.
 Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları 
öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım ön izin 
belgesini düzenlemek, Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit 
alanlarında, tadilat ev tamiratların; özgün ve biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini 
denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek, Tarihi alanların Koruma 
Amaçlı İmar Planlarını yapmak ve/veya yaptırmak.
 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15. 16. 17. ve 18. madde uygulamalarına göre İlçe 
Belediyelerinin yapmış oldukları işlemleri inceleyerek onaylamak, yasal süresi içerisinde 
uygulamaların yapılmaması durumunda uygulamaları yapmak veya yaptırmak
Belediyenin ihtiyaç duyduğu arazi ölçüm ve hâlihazır harita çalışmalarını yapmak, 
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26. maddesi gereği tahsis ve kiralama gibi yöntemlerle Büyükşehir 
Belediyesince yürütülmekte olan yatırım projelerine ait yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi 
taleplerini değerlendirmek, 
 Kaçak yapılaşmayla etkin mücadele yöntemlerini belirlemek ve buna yönelik çözümler 
üretmek, 
 İlçe Belediyelerinin yaptıkları ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapı tespitlerinin ve bunlara 
yönelik yasal işlemlerin süreçlerini 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 11. maddesi 
gereği denetlemek ve gereğinin yapılmasını sağlamak, 
Ruhsatsız yapılaşmaların engellenmesi amacıyla faaliyetler düzenlemek ve halkı bilinçlendirici 
çalışmalarda bulunmak, 
 Plan ve projelere ilişkin jeolojik raporları incelemek, uygun görüş vermek, planlamaya altlık 
teşkil edecek şekilde yorumlamak, gerektiğinde jeolojik etüt yapmak yaptırmak, denetlemek, 
onaylamak,
 Köy gelişim alanları ve planlamaları ile ilgili çalışmalar yapmak.
 Kent estetiğinin iyileştirilmesi amacıyla cephe düzenlemeleri ve cephe iyileştirme çalışmaları 
yapmak veya yaptırmak. Görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmak.
 Van Havzasının iklimine, toprak yapısına, yeşil alan ve koridorlarına, kıyı alanlarına yönelik 
çalışmalar yapmak yaptırmak.
 Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde uygulanacak olan imar yönetmeliği hazırlanması 
için çalışmalar yapmak.
 Yapı Denetim kanunu ve İmar Kanunu mevzuatına ilişkin uygulamaları takip edip 
değerlendirmek, uygulama birliğini sağlayıcı koordinasyon kararları olarak ilçe belediyelerine 
bildirmek, uygulamada tereddütte düşülen konularda görüş bildirmek.

3.6 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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3.7. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına 
Dair Yönetmelik doğrultusunda kurulan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı; Eğitim ve 
Hizmet Alımı Personel Şube Müdürlüğü, Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü ve Özlük İşleri 
Şube Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.
 Personelin istihdamında, mesleki bilgi ve yeteneklerine göre çalışma şartlarını 
oluşturmasında, yetişme, gelişme ve görevde yükselme yönünden adil ve eşit imkânlar sağlamak, 
çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, sendika üyeliği 
ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeksizin eşit davranmak,
 Personelin işe alınmasında, görevlendirilmesinde ve görevde yükseltilmesinde bilgi, yetenek, 
performans, deneyim ve güvenirliği esas almak,
 Personelin görevlerini Van Büyükşehir Belediyesinin etik politikasına uygun olarak 
tarafsızlık, dürüstlük ve adalet ilkeleri çerçevesinde yürütmesini sağlamak,
 Yönetim ve hizmet sunumunun her aşama ve kademesinde, hizmet alanların ve personelin 
kişilik ve insani haklarına saygıyı ön planda tutmak,
 Geleceğe yönelik bakış açısına sahip, sonuç ve hedef odaklı, halka hizmeti esas alan katılımcı 
ve paylaşımcı yönetim anlayışı sergilemek, 
 Hedef ve stratejiler doğrultusunda hizmet üretim ve sunum sürecinde çalışanlardan en yüksek 
verimi almayı sağlayacak bir çalışma sistemi kurmak,
 Değişen şartlara uyum sağlama kapasitesi yüksek bir işgücü kaynağı oluşturmak,
 Gizlilik arz eden her türlü bilgi ve belgelerin korunmasını sağlamak, Bilgi teknolojilerinin 
kamu hizmetlerinde etkili kullanımının sağlanması amacıyla bu alanda yetkin personele öncelik 
tanımak.

3.8. İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 Sebze Hali Müdürlüğü,Terminaller Şube Müdürlüğü, Mezbahaneler Şube Müdürlüğü ve 
İştirakler Şube Müdürlüğü işletme ve iştirakler Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapmaktadır. 
Daire Başkanlığınca söz konusu müdürlüklerin görev ve yükümlülüklerinin takibinin yanı sıra 
belediye bünyesindeki şirketlerin sermaye artışlarını ve bunlarla ilgili resmi yazışmaları, 5216 
sayılı yasayla Büyükşehir Belediye sınırları içinde kalan hallerin ve mezbahanelerin denetim ve 
koordinasyonu ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

HAL MÜDÜRLÜĞÜ
 
 24.06.1995 tarihinde kabul edilerek 27.06.1995 tarih ve 22326 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanıp yürürlüğe giren 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı 
Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (4128 ve 4367 sayılı yasalar ile değişik) ve bu 
kararnameye göre hazırlanan;  Toptancı Halleri Yönetim ve işleyişi Hakkında Yönetmelik Hal 
Zabıtası Teşkilat Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete 
11.09.1998 tarih 23460 sayılı Yas Sebze ve Meyve Üretici Birliklerinin Tabi Olduğu Esaslar 
Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete 15.01.1997 tarih 22870 sayı) gereğince sebze ve meyvenin 
üreticinin malları için birinci elden, tüccar malları için ikinci elden tüketiciye ulaşmasının 
sağlandığı, yas sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest 
rekabet sistemi içerisinde yapılması sağlanan toptancı hali, Yas Sebze ve Meyve Hali Müdürlüğü 
tarafından yönetilmektedir. 
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 Van Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde bulunan tüm şehir içi ve şehirlerarası otobüs 
terminallerinin Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler ve Genelgeler hükümlerine göre sevk ve 
idaresini Belediye adına yürütmek,Van Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde ihtiyaç duyulan 
ilçelere şehir içi ve şehirlerarası otobüs terminalleri yapılmasını önermek, yapılacak terminallerin 
işletimi konusunda önceden görüş ve önerilerde bulunmak suretiyle proje dizaynını yönlendirmek,
 Vatandaşlarımızın şehirlerarası yol mesafe ve fiyatlarla ilgili rayiç belgelerini düzenlemek
 Terminallerde faaliyet gösteren tüm acenteler (yazıhane) denetlenerek 4925 sayılı Karayolu 
Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca bulunması gerekli belgeleri 
tamamlatmak,
 Satın alma talebi yapma, Terminallerdeki gayri sıhhi müesseselerin gıda ve diğer denetimleri 
yapılmasını sağlamak,Tüm Terminallerde giriş-çıkış yapmadan yol kenarlarında yolcu 
indirip-bindiren otobüslerin denetimini yaptırmak ve gerekli durumlarda firma/acente hakkında 
yasal işlem yapmak,Terminallerin bakım, onarım, tamir, ısıtma, aydınlatma, soğutma, iç ve dış alan 
temizliği, çevre düzenlemesi, otopark, taşınır mallar vb. iş ve işlemlerini yapmak/yaptırmak,
 Van Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde, karayolu ile şehir içi ve şehirlerarası otobüslerle 
yapılan taşımacılık faaliyetlerini kontrol ve denetim altında tutmak üzere terminallerde “denetim 
birimleri” oluşturmak,Karayolu Taşıma Yönetmeliğine uygun olarak istatistik amaçlı Faaliyet 
raporlarını aylık periyotlar halinde Ulaştırma Bakanlığı'na göndermek,Terminallerin 
kurumsallaşması, koordinasyonun sağlanması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi için;  
 Terminallerde görev yapan Belediye birimleri kendi görev ve hukuki sorumlulukları ile 
beraber, Terminal yöneticilerinin sevk ve talepleri doğrultusunda görevlerini yerine getirmek,Yolcu 
ve vatandaşların şikâyet ve önerilerini dikkate almak, incelemek, sonuçlandırmak, gerektiği 
takdirde ilgiler hakkında yasal işlem yapmak/yaptırmak,Terminallerin etkin ve verimli bir şekilde 
yönetim ve işletilmesini sağlamak,

MEZBAHANELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 İlgili bakanlıkların yayınladıkları mezbahaların çalışma, usul ve esasları ile ilgili kanun ve 
yönetmelikler çerçevesinde verimli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak,
Mezbahaya kesime getirilen hayvanların kimlik bilgilerinin (pasaport,  küpe ve rapor) kontrol 
etmek,
 Kesim için mezbahaya getirilen hayvanların insan ve hayvan sağlığının korunması açısından 
sağlık muayenelerini periyodik olarak yapmak,
 Hastalık şüphesi olan ve hastalık tespit edilen hayvanlara gerekli işlemleri yaparak ihbarı 
mecburi hastalıklarda gerekli önlemleri almak,
  Kesim esnasında hijyen ve sanitasyon kurallarına uyulmasını sağlamak,
Sorumluluk alanında olan Mezbahanın düzenli olarak temizlik ve dezenfektesi yapılarak antiseptik 
ortamın oluşturulmasını sağlamak,

3.9. İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İtfaiye Daire Başkanı, birimleri ile ilgili mevzuatı, yenilikleri ve teknik gelişmeleri takip eder; 
uygulamasını sağlar. İç ve dış denetçilere belge akışını sağlar. Birim faaliyetlerinin periyodik olarak 
raporlanması yönünde talimat verir. Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, il 
mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini 
içeren iç kontrol güvence beyanı düzenler ve birim faaliyet raporlarına işler.

TERMİNALLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
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 Van Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde bulunan tüm şehir içi ve şehirlerarası otobüs 
terminallerinin Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler ve Genelgeler hükümlerine göre sevk ve 
idaresini Belediye adına yürütmek,Van Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde ihtiyaç duyulan 
ilçelere şehir içi ve şehirlerarası otobüs terminalleri yapılmasını önermek, yapılacak terminallerin 
işletimi konusunda önceden görüş ve önerilerde bulunmak suretiyle proje dizaynını yönlendirmek,
 Vatandaşlarımızın şehirlerarası yol mesafe ve fiyatlarla ilgili rayiç belgelerini düzenlemek
 Terminallerde faaliyet gösteren tüm acenteler (yazıhane) denetlenerek 4925 sayılı Karayolu 
Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca bulunması gerekli belgeleri 
tamamlatmak,
 Satın alma talebi yapma, Terminallerdeki gayri sıhhi müesseselerin gıda ve diğer denetimleri 
yapılmasını sağlamak,Tüm Terminallerde giriş-çıkış yapmadan yol kenarlarında yolcu 
indirip-bindiren otobüslerin denetimini yaptırmak ve gerekli durumlarda firma/acente hakkında 
yasal işlem yapmak,Terminallerin bakım, onarım, tamir, ısıtma, aydınlatma, soğutma, iç ve dış alan 
temizliği, çevre düzenlemesi, otopark, taşınır mallar vb. iş ve işlemlerini yapmak/yaptırmak,
 Van Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde, karayolu ile şehir içi ve şehirlerarası otobüslerle 
yapılan taşımacılık faaliyetlerini kontrol ve denetim altında tutmak üzere terminallerde “denetim 
birimleri” oluşturmak,Karayolu Taşıma Yönetmeliğine uygun olarak istatistik amaçlı Faaliyet 
raporlarını aylık periyotlar halinde Ulaştırma Bakanlığı'na göndermek,Terminallerin 
kurumsallaşması, koordinasyonun sağlanması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi için;  
 Terminallerde görev yapan Belediye birimleri kendi görev ve hukuki sorumlulukları ile 
beraber, Terminal yöneticilerinin sevk ve talepleri doğrultusunda görevlerini yerine getirmek,Yolcu 
ve vatandaşların şikâyet ve önerilerini dikkate almak, incelemek, sonuçlandırmak, gerektiği 
takdirde ilgiler hakkında yasal işlem yapmak/yaptırmak,Terminallerin etkin ve verimli bir şekilde 
yönetim ve işletilmesini sağlamak,

MEZBAHANELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 İlgili bakanlıkların yayınladıkları mezbahaların çalışma, usul ve esasları ile ilgili kanun ve 
yönetmelikler çerçevesinde verimli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak,
Mezbahaya kesime getirilen hayvanların kimlik bilgilerinin (pasaport,  küpe ve rapor) kontrol 
etmek,
 Kesim için mezbahaya getirilen hayvanların insan ve hayvan sağlığının korunması açısından 
sağlık muayenelerini periyodik olarak yapmak,
 Hastalık şüphesi olan ve hastalık tespit edilen hayvanlara gerekli işlemleri yaparak ihbarı 
mecburi hastalıklarda gerekli önlemleri almak,
  Kesim esnasında hijyen ve sanitasyon kurallarına uyulmasını sağlamak,
Sorumluluk alanında olan Mezbahanın düzenli olarak temizlik ve dezenfektesi yapılarak antiseptik 
ortamın oluşturulmasını sağlamak,

3.9. İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İtfaiye Daire Başkanı, birimleri ile ilgili mevzuatı, yenilikleri ve teknik gelişmeleri takip eder; 
uygulamasını sağlar. İç ve dış denetçilere belge akışını sağlar. Birim faaliyetlerinin periyodik olarak 
raporlanması yönünde talimat verir. Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, il 
mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini 
içeren iç kontrol güvence beyanı düzenler ve birim faaliyet raporlarına işler.

 Üst yönetim tarafından istenen ve mevzuat ile ön görülen kurul ve komisyonlara katılır 
ve/veya talep edilen teknik personelin görevlendirilmesini sağlar. İtfaiye daire başkanı birimiyle 
ilgili toplantılar düzenler ve bu toplantılara katılır. Görevini yerine getirirken birim içi ve diğer 
birimlerle işbirliği içinde çalışma esasına göre hareket eder. Yeterli sayı ve nitelikte personel 
istihdamını sağlar ve bu personellerin görev dağılımını yapar. Ayrıca bu personellerin eğitimini ve 
yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmaları yapar. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak 
çalışılmasını sağlar.  İtfaiye Dairesi Başkanı yukarda bahsedilen görev yetkilerinin zamanında 
yerinde getirilmesinden üst yönetime karşı sorumludur.
 Her türlü müdahale olayında kendine güveni tam, uluslararası standartlar düzeyindeki süreyi 
yakalayarak deneyimi ile birleştiren, olaylara zamanında ve doğru bir şekilde müdahaleyi yapacak 
bir şekilde, eğitimli ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip personeli yetiştirmek, denetimler ve 
alınan önlemler ile yangın ve doğal afetler sonucu olabilecek can ve mal kayıplarını önlemek 
suretiyle Van halkının hizmetinde olmaktır. Ekip ruhuyla personellere, modern araçlara ve 
ekipmanlara sahip olarak itfaiye olaylara en kısa sürede müdahale ederek şehrin yangın güvenliğini 
maksimum düzeyde sağlamak İtfaiye Daire Başkanlığının temel misyonudur.
 Tüm birim yöneticileri ve personeli ile örnek bir teşkilat yapısını oluşturarak bu teşkilat 
yapısını sistematik olarak yürüterek temel gaye haline getirmek.

3.10. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 Van kentinin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını önemseyen, kentin  nüfus artışına, 
kentleşme hızına  ve teknolojik gelişimlere uyum sağlayan, kent kimliğini ortaya çıkaracak tarihi, 
kültürel ve doğal değerleri birlikte koruyacak, sürdürecek ve gelecek kuşaklara aktarımını 
gerçekleştirecek  kamu  öncelikli   planlama  çalışmaları yapmak. Van‘ın tarihi, kültürel ve doğal 
değerlerini koruyarak geleneksel kent kimliğini öne çıkaran;  sürdürülebilir, katılımcı ve ortak 
mekânsal alan  bilincini benimseyen  planlı, modern bir kent planlama çalışmaları yürütmek   
Kentin gelişim makro formunun dengeli ve planlı gelişimini sağlamak. Kültür Turizmi, İnanç 
Turizmi, Spor Turizmi, Sağlık Turizmi, Kış ve Kayak Turizmi, Deniz ve Tatil Turizmi, Kongre ve 
İş turizmi, Termal Turizm, Yayla, Kamp, Dağcılık ve Doğa Turizmi gibi turizmin tüm alanlarında, 
kentimizin öncelikli konum elde etmesi amacıyla, her tür tanıtım ve geliştirme çalışmaları yapmak, 
buna yönelik etkinlikler düzenlemek ve çalışmalar yapmak.

3.11. MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 Belediyenin stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporunun hazırlanmasını 
koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Belediyenin 
faaliyet raporunu hazırlamak, Daire Başkanlığının stratejik plan, performans programı ve faaliyet 
raporu çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
 İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek 
ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
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 İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık 
performans programına uygun olarak hazırlamak ve Belediye faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu 
izlemek ve değerlendirmek, Bütçede ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve uygulamasını takip 
etmek, Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak, İlgili mevzuatı çerçevesinde 
Belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
Belediyenin muhasebe hizmetlerini yürütmek, İdarenin yatırım programının hazırlanmasını 
koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu 
hazırlamak, Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve 
sonuçlandırmak, Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve 
harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının 
uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
 Sayıştay tarafından yapılan denetim sonuçlarını inceleyerek, sorgu yazılarını cevaplamak ve 
takibini yapmak, uygulamadaki sorunları tespit etmek ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını 
sağlamak.
 Daire Başkanlığı arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
 Daire Başkanlığını ilgilendiren bilgi edinme başvurularını ilgili müdürlüklere göndermek ve 
takibini yapmak,
 Daire Başkanlığına bağlı birimleri yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamı, 
personel eğitimi ve yetiştirilmesini sağlayacak çalışmalar yapmak,
Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını 
sağlamak.
 Müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek,
 Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili müdürlüklere havale etmek, takibini yapmak, Daire  
 Başkanlığı tarafından yapılan yazışmaları imzalamak,
 Disiplin amiri olarak ilgililer hakkında disiplin amirliği görevini yürütmek
 Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,
 İhale yetkilisi olarak Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde ihale onay belgesini 
düzenlemek, ihaleleri onaylamak,
 Harcama yetkilisi görevini ifa etmek ve encümen toplantılarına katılmak,
 Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları 
yerine getirmek, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kararlarını uygulamak,
 Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

3.12. MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 Büyükşehir Belediye Meclisinin 563 sayılı kararı ile 14.10.2016 tarihinde kurulan Makine 
İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığımız aşağıda belirtilen İşlerin Yerine Getirilmesinden 
Sorumludur.
 Belediyenin araç ve iş makinelerinin bakım, onarım ve revize keşif özetleriyle maliyetlerini 
çıkarmak, kayıtlara işlemek, maliyet hesaplarını tutmak, onarıma ve bakıma sevk etmek, her dönem 
için faal olmasını sağlamak.
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 İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık 
performans programına uygun olarak hazırlamak ve Belediye faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu 
izlemek ve değerlendirmek, Bütçede ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve uygulamasını takip 
etmek, Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak, İlgili mevzuatı çerçevesinde 
Belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
Belediyenin muhasebe hizmetlerini yürütmek, İdarenin yatırım programının hazırlanmasını 
koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu 
hazırlamak, Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve 
sonuçlandırmak, Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve 
harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının 
uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
 Sayıştay tarafından yapılan denetim sonuçlarını inceleyerek, sorgu yazılarını cevaplamak ve 
takibini yapmak, uygulamadaki sorunları tespit etmek ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını 
sağlamak.
 Daire Başkanlığı arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
 Daire Başkanlığını ilgilendiren bilgi edinme başvurularını ilgili müdürlüklere göndermek ve 
takibini yapmak,
 Daire Başkanlığına bağlı birimleri yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamı, 
personel eğitimi ve yetiştirilmesini sağlayacak çalışmalar yapmak,
Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını 
sağlamak.
 Müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek,
 Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili müdürlüklere havale etmek, takibini yapmak, Daire  
 Başkanlığı tarafından yapılan yazışmaları imzalamak,
 Disiplin amiri olarak ilgililer hakkında disiplin amirliği görevini yürütmek
 Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,
 İhale yetkilisi olarak Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde ihale onay belgesini 
düzenlemek, ihaleleri onaylamak,
 Harcama yetkilisi görevini ifa etmek ve encümen toplantılarına katılmak,
 Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları 
yerine getirmek, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kararlarını uygulamak,
 Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

3.12. MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 Büyükşehir Belediye Meclisinin 563 sayılı kararı ile 14.10.2016 tarihinde kurulan Makine 
İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığımız aşağıda belirtilen İşlerin Yerine Getirilmesinden 
Sorumludur.
 Belediyenin araç ve iş makinelerinin bakım, onarım ve revize keşif özetleriyle maliyetlerini 
çıkarmak, kayıtlara işlemek, maliyet hesaplarını tutmak, onarıma ve bakıma sevk etmek, her dönem 
için faal olmasını sağlamak.

 Ekipmanda oluşan arızaların tespitini yapmak, atölyede bakım ve onarımını yapmak, atölyede 
yapılamayacak olanların dış piyasaya ya da servislerine sevkini yapmak.
Kuruma ait bütün araç ve iş makinelerinin her biri için kurumsal sicil ile trafik tescil kayıtlarını 
tutmak, takip etmek ve zorunlu trafik sigortalarını yapmak.
 Büyükşehir Belediyesi envanterine kayıtlı araçların ihtiyacı olan akaryakıt ve türevlerinin 
yıllık ve dönemsel ihtiyaçlarını tespit ederek, Kurum araçlarının ihtiyaç duyduğu akaryakıt ikmalini 
sağlamak.
 Kurum içinden ve Kurum dışından gelen araç taleplerini değerlendirerek imkânlar dâhilinde 
bu talepleri karşılamak.

3.13. MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 Muhtarların bilgilerini tutmak, 
 Daire başkanlığı ile ilgili tüm şube müdürlüklerini ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini 
yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak, 
 Muhtarların mefruşat vb. ihtiyaçlarının temininde, gerektiğinde yardımcı olmak, 
 Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik 
ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek, 
 Muhtarların talepleriyle ilgili İçişleri bakanlığınca kurulmuş olan elektronik sistem üzerinden 
gelen muhtarlara ait taleplerinin, 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek, 
 Muhtarların talepleriyle ilgili İçişleri bakanlığınca kurulmuş olan elektronik sistem üzerinden 
gelen muhtar taleplerinin İçişleri Bakanlığı'na üçer aylık dönemler sonunda rapor alınacak olup 
toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısı ve yerine getirilemeyen taleplerin gerekçesi ile 
sisteme işlemek. 
 Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 
Başkanın, muhtarlarla ilgili sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek 
sonuçlandırılmasını sağlamak, 
 Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikâyet, öneri vb. konuların 
izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak. 
 Daire başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin çalışmalarını ilgili mevzuatlar çerçevesinde 
yönlendirmek, denetlemek, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak, 
Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu 
doğrultuda uygulanan sistemleri yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek, 
 Daire başkanlığının sorumluluğu altındaki işler ile ilgili ihaleler için gerekli çalışmaları 
yürütmek, teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,
Muhtarlarla ilgili oluşturulan projeler, teknik detay ve çizimler doğrultusunda kamu ihale 
mevzuatına göre işlemleri yürütmek, 
 İhale ile yaptırılan işlerin kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlamak ve aylık hak edişlerini 
onaylamak, 
 Daire başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tüm işler ile ilgili gerekli denetimleri yapmak 
veya yaptırmak, 
 İlçe belediyelerinin, muhtarlıklar ile ortak görev yapılması gereken konularda 
koordinasyonu’ nu sağlamak, bununla ilgili ilçe belediyeleri ile gerekli yazışma ve çalışmaları 
yapmak, 
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 Daire başkanlığı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama adımlarını belirlemek, 
Yürütülecek faaliyetler sırasında daire başkanlıkları ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını 
yürütmek, 
 Faaliyet alanı ile ilgili muhtarların talep ve şikâyetlerini değerlendirerek cevaplandırılmasını 
sağlamak ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak, 
Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri yapmak." 

3.14. PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 Belediye Başkanlığımız sorumluluğunda ve/veya mülkiyetinde bulunan park ve bahçeler, 
yeşil alanlar korular , kent ormanları, çocuk parkları, sahillerdeki düzenlenmiş alanlar ile spor ve 
oyun alanları, kent meydanları, kamusal açık alanlar ile bu alanlar içerisinde yer alan tesisleri 
yapmak veya yaptırmak ,
 Her türlü yeşil alan, parklar, çocuk bahçeleri, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma 
sahaları, bölge parkları, korular vb. yerlerin bakım, onarım, temizlik ve güvenliğini sağlamak,
Parklar, koruma alanları, orman içi alanlar, rekreasyon alanları gibi kullanımlara ayrılan alanlarda 
yıl boyunca bakım, temizlik, ilaçlama, gübreleme, budama, sulama, çim kesim ve peyzaj tanzimi 
uygulamalarının sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

3.15 SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 Van Büyükşehir belediyesi  mücavir alan sınırları içinde yaşayan vatandaşların sağlık ile ilgili 
sorunlarını çözmeye yönelik sağlık hizmetleri sunmak, koruyucu sağlık hizmetleri konusunda 
halkın bilinçlenmesini sağlamak, sağlık hizmetlerinden faydalanma bakımından yoksun olan 
özellikle kırsal alanlarda Mobil sağlık aracı ile sağlık hizmetini yerinde yerine getirmek. Sahipli 
ve/veya sahipsiz hayvanların kayıt altına alınmasını, üremelerinin kontrol edilmesi ve sağlık 
sorunlarının giderilmesi çalışmalarını koordine etmek, halk ve çevre sağlığına uygun ilaçlarla 
ilaçlamaların yapılmasını sağlayarak halkın sağlık standardını yükseltmek. Evde bakım hizmetleri 
ile ilgili hemşirelik hizmetlerini yerine getirmek, hastaların şehir içi ve şehir dışı ambulansla 
nakillerini gerçekleştirmek.  Gıda üretim yerleri, depolama yerleri, taşıma araç-gereçleri, gıda satış 
yerleri ile gıdaların asgari teknik ve hijyen koşullarını yasalara uygunluğu yönünden kontrollerini 
yapmak. Kurumumuzda alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve 
uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, belediye personelimizin 
ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesini ilgili 
mevzuata uygun olarak sağlamak.

3.16 SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 Van Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde yaşayıp; sosyal ve ekonomik 
yoksunluk içerisinde bulunan ve desteklenmesi gereken yardıma muhtaç çocuk, genç, kadın, yaşlı 
ve engellilere yönelik sosyal hizmetler sunmak,
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 Sosyal hizmet uygulamalarını toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve bunlarla ilgili veri 
tabanı oluşturmak,
  İhtiyaç sahiplerine, engellilere ayni ve nakdi yardımlar yapmak,
 Van Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların yaşam 
standartlarını yükseltmeye ve sorunlarını çözmeye yönelik plan ve projeler üretmek, uygulaması ve 
takibini yapmak,
 İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim malzemeleri yardımı yapmak,
 Kentimizde çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik sosyal, kültürel ve sportif içerikli 
merkezler oluşturarak, çocuklarımızın okul dışı zamanlarını etkin ve iyi bir şekilde 
değerlendirmelerine katkıda bulunmak,
 Yaşlı vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırıcı ve hayatlarını daha mutlu geçirebilmeleri için 
evde bakım ve gündüzlü bakım hizmet birimleri ve/veya huzurevleri açmak ve işletmek, yaşlıların 
yaşam kalitesini yükseltmek ve boş zamanlarını değerlendirecekleri sosyal ve kültürel etkinlikler 
düzenlemek,
 Sosyal etkinlikler düzenleyerek, kentlilik bilincini sağlamlaştırmak, toplumsal yardımlaşma 
ve dayanışma duygusunu arttırmak,
 Engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, 
sosyal ve fiziki imkânlarını arttıracak, serbest hareket alanları sağlayacak merkez açmak.
 Aile ve bireylerinin sorunlarını çözme, danışmanlık ve rehberlik hizmeti alabilmeleri için 
Aile Danışma Merkezleri açmak ve işletmek
 Çalışan anne babaların çocuklarının bakımları, okul öncesi çocukların eğitimlerinin 
karşılanması ve okula hazırlanması amacıyla kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, çocuk 
oyun park ve bahçeleri, kütüphaneler, oyuncak kütüphaneleri, ilköğretim ve orta öğretim çocukları 
için rehberlik - gelişim birimleri açmak ve işletmek,
 İhtiyaç sahibi vatandaşların sağlıklı ve düzenli beslenebilmeleri için aşevleri açmak ve 
işletmek,
 İhtiyaç sahibi vatandaşların fiziksel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yardım merkezleri 
açmak ve işletmek.
 Sivil Toplum Çalışmalarını desteklemek.
 53998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna istinaden yürürlükte 
olan/yürürlüğe girecek yönetmeliklere istinaden tarafımıza verilen yetkiler ile tabi olunan diğer 
mevzuatı uygulamak,
 Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis 
etmek, işletmek/işlettirmek, defin ile ilçe Belediyelerine devretmek ve/veya birlikte yapmak. Yine 
Büyükşehir Belediyesi kararı ile Belediye mülkü mezarlıklarda mezar yerleri tahsis etmek, mezar 
üstü-altı inşaatlarına ruhsat vermek, bunlara ait ücretleri tahsil etmek, defter kayıtlarını tutmak, 
şehir içi ve şehirlerarası cenaze nakillerini yapmak, 
 İmar planlarında mezarlık alanı olarak belirlenen özel şahıs veya özel hukuk tüzel kişilerine 
ait yerlerin mülkiyetlerinin Büyükşehir Belediyesine devri karşılığında devredenler tarafından 
mezarlık alanı olarak işletilebilecek, bu durumda devir ve işletmenin şart, usul ve sınırları 
Büyükşehir Belediyesi Meclisinin şartlı bağışı kabul kararı ve bu karar doğrultusunda işlem tesis 
etmek,
 Mezarların bakım, onarım ve temizliğini yapmak veya yaptırmak,
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 Mezarlık ve defin hizmetlerinin yerine getirilmesi iş ve işlemlerinde müdürlüğün ihtiyacı olan 
malzemelerin (mezar tahtası, kefen, cenaze levazımatı, araç-gereç, araçların bakım onarım ve yedek 
parçaları vb.) teminini ilgili mevzuatlar doğrultusunda gerçekleştirmek,
Mer-i mevzuatlarda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında iş ve işlemleri yürütmek, 
bu amaçla Müdürlük içerisinde gerekli servisleri kurmak ve organizasyonu yapmak, ihtiyaç 
duyulan araç, gereç, ekipman vb. sağlamak,
 Mer-i mevzuatlarda belirlenen görev ve sorumlulukların gerektirdiği konularda 
koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde İlçe Belediyeleri, yetkilendirilmiş kurum/kuruluş, lisanslı 
firmalar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sözleşmeler ve/veya protokoller yapmak/yaptırmak, 
bilgilendirici eğitim faaliyetleri, paneller, seminerler, toplantılar yapmak/yaptırmak, düzenlenen 
etkinlik, eğitim ve organizasyonlara katılım sağlamak,
Mer-i mevzuatlarda belirlenen görev ve sorumlulukların gerektirdiği her türlü yapım, hizmet, mal 
alım ve danışmanlık ihaleleri ve doğrudan temin için, ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usuller 
çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmek, 
 Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak Etüt, plan ve proje yapmak/yaptırmak, bu 
amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel şirketlerle 
işbirliği yapmak/hizmet almak,
Stratejik plan, faaliyet raporu, performans bilgileri, bütçe çalışmaları konularında Daire 
Başkanlığına sunulmak üzere raporlamaları hazırlamak.

3.17. TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 Büyükşehir Belediyesi görev alanında bulunan arazilerin ıslahı ve tarıma uygun hale 
getirilmesi çalışmalarını yürütür. 
 Tarımsal sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli 
tesislerin   (gölet, yeraltı ve yerüstü bentleri, sulama havuzu, pompaj vb.)  kurulması, ıslahı ve 
yayılması ile ilgili proje ve inşaatları yapar veya yaptırır. 
 Sulama tesislerinin yapılış amacına uygun olarak işletilmeleri için; kesin kabulü takiben, 
sulama kooperatifi veya sulama birliklerinin kurularak muhtarlıklara devirlerini yapar.
Bitkisel ve hayvansal üretim amaçlı (tesis, fidan, fide, tohum, makine ve ekipman yönünde) 
destekleme projeleri yapar yada yaptırır.
 Bitkisel ve hayvansal üretimi geliştirme ve destekleme amaçlı yapımı devam eden fakat 
maddi yetersizlikten tamamlanamayan projelerin desteklenmesi amacı ile çalışmalar yapar.
 Doğal tarım konusunda çalışmaların yapılmasına katkı sağlar, projeler hazırlar, uygular. 
 Tarla bitkileri, meyve, sebze ve süs bitkileri hastalıkları ve zararlıları ile yabancı ot ve parazit 
bitkileri, ambar zararlıları ve genel zararlılar ile mücadele çalışmalarına katkıda bulunur.
 Bağ ve bahçe bitkilerinin üretim kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması, verimliliğin 
artırılması, ürünlerin çeşitlendirilmesi, kalitenin iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasına 
katkı sağlar. 
 Mahallelere ormanlıklar tesis eder, bakımı ve korunması konularında eğitim faaliyetlerinde 
bulunur.
Yerli gen kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konularında çalışmalar yapar.
 Hayvan içme suyu amaçlı yapılar yapar, yaptırır. Çayır, mera ve taşlık alanlarının amacı 
doğrultusunda kullanımını sağlamak, ıslahına yönelik projeler uygular.
 Toprak etüdü, sınıflandırmaları ve toprak harita raporları ile toprak ve su kaynakları 
konusunda istatistikî bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ve dökümante edilmesi hizmetlerini 
yapar ve yaptırır.
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 Bölge koşullarına uygun bitki ve hayvan türlerini geliştirmek amacı ile araştırma yapar. Elde 
edilen ürünleri değerlendirmek ve pazara hazırlamak imkânlarını sunar.
Hayvan sağlığını koruma amaçlı alt yapı (banyoluk vb.) çalışmalarını yapar.
Üreticilerin ve tarım işçilerinin sosyal yaşamlarını ve çalışma hayatını kolaylaştırıcı projeler yapar.
Eğitim, yayım ve örgütleme konularında programlar hazırlar ve hayata geçirir.

3.18. ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 6360 Sayılı 
Kanunu ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde verilen görev, yetki ve 
sorumlulukların zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını, çalışmaların eksiksiz olarak 
yürütülmesini sağlar.
 Büyükşehir Ulaşım Ana Planını hazırlar veya hazırlattırır, Belediye Başkanının onayına 
sunar, uygular.
 Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ulaşım, toplu taşıma ve trafik hizmetlerini; Ulaşım 
Ana Planına uygun politikalar/ projeler belirleyerek gerekli entegrasyon ve koordinasyonu 
sağlamak suretiyle yapar ve gerekli önlemleri alır.
 Ulaşım Koordinasyon Merkezini (UKOME) toplar.
Daire Başkanlığınca yürütülen işlerin, yasal mevzuata (kanun, yönetmelik ve yönergelere) uygun 
yapılmasını sağlar, kontrol eder, Daire Başkanlığını sevk, idare ve temsil eder.
 Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yürütülen toplu taşıma ve trafik hizmetlerinin gerektirdiği 
tesisleri kurar, kurdurur ve işletir veya işlettirir.
 Van Büyükşehir Belediyesi sınırlarında kara ve denizde faaliyet gösteren taksi ve servis 
araçları dâhil her türlü toplu taşıma aracı ile açık/ kapalı otoparklara, çekici ve kurtarıcı hizmeti 
sunanlara izin/ ruhsat verir.
 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında gerekli çalışmaları koordine, kontrol ve takip eder.

3.19. YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, meclis ve encümen kararlarının alınması ve 
arşiv iş ve işlemlerini mer-i mevzuat hükümlerine göre yürütmek,
 Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu’nun Büyükşehir Belediye Meclisine 
yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyonu sağlamak, 
 Olağan ve olağanüstü meclis toplantılarının iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 
 Meclis kararlarının yazılımını sağlamak, ilgili mercilerin onayını aldıktan sonra karar 
asıllarının ilgili birimlere intikalini ve birer nüshasının arşivlenmesini sağlamak, meclis gündemini 
ve karar özetlerini internette yayınlattırmak, 
 Meclis kararlarının yürürlüğe girmesini sağlamak, 
 Büyükşehir Belediye Encümeninin iş ve işlemlerine ilişkin gerekli koordineyi sağlamak, 
 Encümen toplantılarında görüşülmek üzere, belediye birimlerinden gönderilen ve Başkan 
tarafından Encümene havalesi yapılan konulara ilişkin Encümen toplantı gündeminin 
oluşturulmasını sağlamak, 
 Encümen kararlarını yazdırarak ilgili onaylardan sonra karar suretlerinin teklifin geldiği ve 
diğer ilgili birimlere ulaştırılmasını, karar asıllarını sırasına göre dosyalaması ve arşivlenmesini 
sağlamak, 
 Belediyeye gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle teslim alınması, konularına göre 
evrak ve belgelerin ayırımının ve kaydının yapılarak imza işlemlerinin tamamlandıktan sonra ilgili 
birimlere zimmetli olarak ulaştırılmasını, aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da gerekli 
yerlere sevkiyatını belirli bir düzen içerisinde sağlamak, 
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 Arşiv Şube Müdürlüğü marifeti ile Belediyenin arşiv hizmetlerini yürütmek, 
 Birim arşivlerinde bekleme süreleri dolan evrakların kurum arşivince teslim alınmasını
sağlamak, 
 Muhafazasına gerek kalmayan dosya ve evrakların imha listelerinin çıkartılarak gerekli 
onaylardan sonra kontrollü imhasının yapılmasını sağlamak, 
 Meclis kararıyla oluşturulan komisyonların koordinatörlüğünü yürütecek Daire 
 Başkanlıklarının belirlenmesinin Başkanlık onayına sunulmasını sağlamak, 
 Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.

3.20. YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 Van Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yolların ulaşım kalitesini arttırmak, 
ihtiyaç duyulan trafik işaret ve levhaları, köprü, menfez, drenaj, istinad duvarı ve kaldırım gibi sanat 
yapılarının da yapımını gerçekleştirerek etkili ve verimli ulaşımın sağlanabilmesi için yol 
standartlarını yükseltmek. Kışın çetin geçtiği ilimizde karla mücadele esnasında karşılaşılan 
sorunları önlemeye yönelik planlama yaparak yol yapım tekniğini ve yatırımı buna göre belirlemek. 
Bu sayede acil durumlarda anında müdahaleyi kolaylaştırmak. İl merkezi ve ilçelerimizde bulunan 
Büyükşehir Belediyesine ait yollarının standartlarını ve yapım türünü değiştirerek daha uzun 
ömürlü, kaliteli, ekolojik ve ekonomik asfalt yol uygulaması yapmak. İlimiz yol güzergahlarında 
ihtiyaç duyulan ve bunun dışında doğal afetler sonucunda zararı en aza indirebilmek amacıyla 
köprü, menfez, istinad duvarı ve dırenaj gibi sanat yapılarını yapmak. Yol güzergahlarında ulaşımı 
kolaylaştırmak ve kışın kar yağışı esnasında görüş mesafesinin kısıtlı olmasından dolayı gidilen 
güzergahın anlaşılabilmesi amacıyla gerekli trafik işaret ve levhalarını yapmak. İlimiz ilçe ve 
bölgelerine uygun şekilde çelik, ahşap ve betonarme olmak üzere köprü, menfez ve sanat yapılarını 
yapmak. Büyükşehir belediyesine ait ana arterlerde çağın vizyonuna uygun asfalt ve kaldırım 
projelerini uygulamak. İlimizde şimdiye kadar uygulanmayan ancak yapılması elzem olan yol 
trafik, işaret ve levhalarının yeni yapılacak projelere ilave etmek.

3.21. ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

 Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp 
korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği 
belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer 
birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri 
yapmak.
 Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve 
sonuçlarını izlemek,
 Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin 
gerektirdiği hizmetleri görmek.
 Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri 
almak, bayrak asılmasını sağlamak.
 Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları 
yerine getirmek.
 Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş 
olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan 
işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
 Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve 
işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve 
malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana 
verilmesini sağlamak.
 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, 
bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun 
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 karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların 
etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 
31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin 
Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların 
sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri 
çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar 
ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
 Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve 
vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, 
kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak 
Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre 
cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden 
Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat 
edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

4. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ

4.1. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İDARE ADI  VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı  

AMAÇ 

 Belediye kaynaklarının sürdürebilir bir şekilde kullanımı ve hizmet 
kalitesini artırmak  
amacıyla kurumsal kapasitesinin arttırılması bilgi teknolojilerinin etkin 
kullanılarak 
 halkın memnuniyet düzeyini arttırmak 

HEDEF  Teknolojik ve inovatif sistemlerin geliştirilmesi 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ  ÖLÇÜ  
BİRİMİ 

2019     
GERÇEKLEŞEN 

2020 
HEDEFLENEN 

2021 
HEDEFLENEN 

1 Kurumsal Web Sitemizin hizmet 
kalitesini artırılacak 

  1 1   

2 Yeni Sistem Odası Kurulacak   1 1   

3
 E-Belediyecilik hizmet ve modül 

sayısını arttırmak 
  

1
 

1
   

4 E-İmar Uygulaması      1   
5 Plan Yönetim Sistemi     1   

6
 Tapu Kadastro Sistemi Online Servis 

Entegrasyonu 
    

1
   

7

  Ortofoto Harita, sayısal Yükseklik 
Modeli Üretimi ve Üç Boyutlu 
Modelleme 

    
3
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1 Kurumsal altyapı ve MIS Sistemlerinin gerekli standartlara uygun hale 
getirilecek ve Sistem odası kurulacak  300.000,00 ₺  

  300.000,00 ₺ 

2 Vatandaş memnuniyeti odağıyla Beyaz Masa kurulacak 
 

  300.000,00 ₺ 

3 E-Belediyecilik hizmet ve modül sayısını arttırmak 200.000,00 ₺  
 

  200.000,00 ₺ 

4 Kurumsal Web Sitemizin hizmet kalitesini artırılacak 50.000,00 ₺ 
 

 50.000,00 ₺ 

5 Belediye ve belediyeye bağlı lokasyonlar arasına lokal ağ oluşturulacak 100.000,00 ₺ 
 

  100.000,00 ₺ 

6 E-İmar Uygulaması ve Plan Yönetim Sistemi 
500.000,00 ₺  

  500.000,00 ₺ 

8 Tapu Kadastro Sistemi Online Servis  
Entegrasyonu 

50.000,00 ₺ 
 

  50.000,00 ₺ 

9 Ortofoto Harita, Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi ve Üç Boyutlu Modelleme 
100.000,00 ₺  

  100.000,00 ₺ 

GENEL TOPLAM      1.600.000,00 ₺ 
 

 

İDARE ADI  VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ  ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  

AMAÇ 
 Var olan canlı -cansız çevre ilişkisinin ve kent yaşam kalitesinin yönetim, 

korunması, geliştirilmesi doğrultusunda ekolojik bir toplum inşası  

HEDEF 1

 Vangölü havzasının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik 
ekolojik teknolojilere yer verme k ve iklim değişkliğine yönelik çalışma 
yürütmek.  

PERFORMANS HEDEFİ  Van gölü için yeterli çalışma ve bilincin oluşması ve farkındalık yaratmak.   
PERFORMANS GÖSTERGELERİ  ÖLÇÜ  

BİRİMİ 

2019 

GERÇEKLEŞEN
 

2020 

HEDEFLENEN
 

2021 

 
1 Bir adet tekne alımı Adet   - 1 adet  - 

2 Alanın dip çamur temizliğini yapmak m3 - 112.500 m3 150.000 m3 

3 Marina bölgesine tanklar oluşturmak  Adet   - 5 5 

4 Dere deşarj noktalarındaki bentlerin bakım-
onarımını yapmak. 

Adet   - 5 2 

5 1 adet mavi bayrak, 1 adet halk plajı yapmak Adet   - 2   

6 Gri su ayak izi  (atık su deşarjından gelen 
kirlilik) seyreltilmesi için gerekli su miktarını 
azaltmak ve farkındalık oluşturmak.  

m3
 - 

30.000m3
 

20.000m3
 

 

FAALİYETLER
 2020 KAYNAK İHTİYACI (TL)  

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE 
DIŞI 

TOPLAM 

1 Yüzey temizlik teknesi almak -   - 

2 Dip çamur temizliği yapmak 383.150,00 ₺   383.150,00 ₺ 
3 Sintine, sludge, slop ve tekne atıklarını kontrol altına almak 50.000,00 ₺   50.000,00 ₺ 

4  Van Gölüne akıntısı olan dere ve dere yataklarında ızgara, bent ve 
yüzer bariyerler oluşturmak kirliliği kontrol altına almak 

50.000,00 ₺   50.000,00 ₺ 

5 İklim değişikliğine dönük çalıştay ve eylem planı hazırlamak  50.000,00 ₺   50.000,00 ₺ 

GENEL TOPLAM  583.150,00 ₺   583.150,00 ₺ 

 

HEDEFLENEN

4.2. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYETLER 2020 KAYNAK İHTİYACI (TL)  

  TOPLAM 
 

300.000,00 ₺ 

BÜTÇE İÇİ
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İDARE ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

AMAÇ 
 Var olan canlı-cansız çevre ilişkisinin ve kent yaşam kalitesinin yönetim, 

korunması, geliştirilmesi doğrultusunda ekolojik bir toplum inşası 

HEDEF 2
 Van Gölü havzasının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik 

ekolojik teknolojilere yer vermek ve iklim değişikliğine yönelik çalışma 
yürütmek 

PERFORMANS HEDEFİ    

      

PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ 

ÖLÇÜ  
BİRİMİ 

2019 
GERÇEKLEŞEN 

2020 
HEDEFLENEN 

2021 
HEDEFLENEN 

1

 Yerleşim Alanlarında Kaynak 
Bazlı Gürültü Simülasyon 
Modellerinin Geliştirilmesi 
Projesi Adı Altında TUBİTAK, 
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 
Ortalıklı ile Stratejik Gürültü 
Haritaları Çalışması yapılmıştır 

Yüzdelik

 

 

2

 Gelen canlı müzik izin talepleri 
üzerine ölçüm yapıp görüş 
vermek. Gelen gürültü 
şikâyetlerini yerinde 
denetlemek 

Adet

   

70

 

30

 

 

FAALİYETLER
 2020 KAYNAK İHTİYACI (TL) 

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM 

1
  Gürültü haritası hazırlamak ve sahada 

uygulamak 
-   - 

2

 Saha çalışmaları ile verilerin alınması, hassas 
ve çok hassas alanlar üzerindeki etkilerini, 

gürültünün yasal mevzuat çerçevesinde kontrol 
altına almak 

-   - 

Gürültü haritası 2018 yılında yapılmıştır. Beş yılda bir tekrar 
güncellenmektedir. 2024 yılında mevcut harita tekrardan 

güncellenecektir. 

İDARE ADI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

AMAÇ 
 Var olan canlı-cansız çevre ilişkisinin ve kent yaşam kalitesinin yönetim, 

korunması, geliştirilmesi doğrultusunda ekolojik bir toplum inşası 

HEDEF 3
 

 
 

Halkı bilinçlendirmek, insan ve doğa arasındaki ilişkiyi güçlendirmek 

PERFORMANS HEDEFİ    

      

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
 ÖLÇÜ  

BİRİMİ 
2019 

GERÇEKLEŞEN 
2020 

HEDEFLENEN 
2021 

HEDEFLENEN 

1
 Forumlarda Van Gölünü tanıtıp 

Festival ve şenlikler de farkındalık  
oluşturmak 

Adet
   

20.000 broşür
 

25.000 broşür
 

 
2

  STK ve diğer Çevre Örgütleri ile 
Çevre bilincini yaymak
Eğitim verilecek öğrenci sayısı 

 Adet

   
20 

okul
 22 okul
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FAALİYETLER
 2020 KAYNAK İHTİYACI (TL) 

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM 

1  En yoğun kullanılan cadde üzerinde Van Gölü'nün kültür 
değerlerini anlatan tanıtım ofisi açmak 50.000,00 ₺

   
50.000,00 ₺

 

2  Okul ve mahallelerde eğitim verilerek farkındalık 
oluşturmak 50.000,00 ₺

   
50.000,00 ₺

 

3 Çevre örgütleri ve diğer dış paydaşlarla birlikte çalışma 
yürütmek  20.000,00 ₺

   
20.000,00 ₺

 

GENEL TOPLAM  120.000,00 ₺   120.000,00 ₺ 

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



43

2020 PERFORMANS PROGRAMI

İDARE ADI  VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ  ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  

AMAÇ  Var olan canlı -cansız çevre ilişkisinin ve kent yaşam kalitesinin yönetim, 
korunması, geliştirilmesi doğrultusunda ekolojik bir toplum inşası  

HEDEF 4
 Katı atıkların tamamını sürdürebilir ve güvenli bir katı atık yönetim sistemi 

ile bertaraf etmek  

PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ  

ÖLÇÜ  
BİRİMİ 

2019 
GERÇEKLEŞEN 

2020 
HEDEFLENEN 

2021 
HEDEFLENEN 

 
 

Ekolojik tahribatların 
önlenmesi için çöplerin(geri 
dönüşüm) dahil kontrollü bir 
şekilde Berta rafını sağlamak. 

Ton
   216.000 ton 

çöp geri 
dönüşecek 

226.000 ton çöp geri dönüşecek 

2

 Başta Van Gölü ekosistemi 
olmak üzere, hafriyat toprağı, 
inşaat yıkıntı atıklarının 
çevresel tahribatların 
engellenmesi 

m2

   
150.000 

metreküp 
 157.500 metreküp 

 

3

 Şehirde oluşan atıkların düzenli 
bir şekilde katı atık tesisine 
taşınmasını sağlamak için 
gerekli araç hizmet bedeli   

Adet

   30 adet araç 
alımı 

yapılacaktır. 

  

4

 Okullarda çevre bilinci 
oluşturmak amacıyla öğrenciler 
ile temizlik kampanyaları 
düzenlenecektir dere ekibinin 
kurulması yapılması 

%

   Çalışmalarımızın 
%70'nin 
tamamlanması 
planlanmaktadır. 

  

FAALİYETLER  2020 KAYNAK İHTİYACI (TL) 
BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM 

1
 Katı atık entegre sisteminin 

kurulumu ve denetimi  
- - - 

2
 Vahşi depolama alanlarını ıslah 

etmek ve peyzaj çalışmalarını 
yürütmek 

300.000,00
 
₺
   

300.000,00 ₺
 

3 Katı atık aktarma istasyonlarını 
yapmak 

2.300.000,00 ₺   2.300.000,00 ₺ 

4
 Gelen hafriyat toprağı, inşaat ve 

yıkıntı atıklarını geri 
dönüştürmek  

1.500.000,00 ₺
   

1.500.000,00 ₺
 

5 Hafriyat alanı oluşturmak -   - 

6 Kurumumuz araçlarını GPS 
sistemine dahil etmek 

250.000,00 ₺   250.000,00 ₺ 

7

 Hafriyat depolama alanında 
gerekli düzenleme 
çalışmalarının sürdürülebilmesi 
için uygun iş makinasının 
alınması. 

750.000,00 ₺

   

750.000,00 ₺

 

8
 Kent temizliğinin daha aktif 

yürütülmesi için özmal araç 
filosu oluşturmak 

7.500.000,00 ₺
   

7.500.000,00 ₺
 

GENEL TOPLAM  12.600.000,00 ₺   12.600.000,00 ₺ 

1
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İDARE ADI  VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı (Taşınır Mallar ve Ambarlar Şube Müdürlüğü)  

AMAÇ 

 Birimlerin her türlü Demirbaş, Kırtasiye ve Temizlik gerektiğinde kurumun ihtiyacı 
olan diğer her türlü mal ve malzemelerin ambarda giriş ve çıkışların muhafaza altına 
aldırmak. Yönetmenlik esas ve usulleri kapsamında Taşınır Mal Yönetmenliğine 
uygun olarak denetim ve takibini yapmak. 

HEDEF 

 1-Taşınır Kayıt kontrol yetkililerinin tespiti ile kaydı olmayan demirbaş ve 
mefruşatın tespiti yapılarak kayıt altına almak.                                                   
2-Tüm Daire Başkanlıkların Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri ve Taşınır Kayıt 
Yetkililerine eğitim vermek.                                                               
3-Tüm Daire Başkanlıkları ile yılsonu işlemlerinde Taşınır İcmal Cetvelinde hesap 
uyumlukları ile ilgili uyumluluk içerisinde olmak.                                   
4-Tüm Daire Başkanlıkların hesaplarını genel olarak konsolide etmek. 

PERFORMANS HEDEFİ 
 2020 - 2021 yıllarına hedeflenen performans birimlerden gelen talepler 

doğrultusunda belirlenir. 

 
İDARE ADI  VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ  DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK İDARİ İŞLERİ VE GÜV. ŞUBE 
MÜD. 

AMAÇ 
 Belediyemize ait bina ve tesislerin elektrik, yakıt, doğalgaz ve su giderlerinin ilgili 

mevzuatlar çerçevesinde  
ödenmesini sağlamak. 

HEDEF 
 Belediyemize ait bina ve tesislerin elektrik, yakıt, doğalgaz ve su giderlerinin ilgili 

mevzuatlar çerçevesinde  
ödenmesi ve ilgili evrakların arşivlenmesini sağlamak. 

PERFORMANS HEDEFİ 

 Kurumsal yapı olarak ihale ve satın alma mevzuatları kapsamında yapılacak her 
türlü iş ve işlemleri, alımları, kurumsal ihtiyaç ve talepleri bütçe disiplini 
kapsamında en üst düzeyde gerçekleştirmek 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ  ÖLÇÜ  
BİRİMİ 

2019 
GERÇEKLEŞEN 

2020 
HEDEFLENEN 

2021 
HEDEFLENEN 

1

   

Elektrik, 
Doğalgaz, Su 
Yakıt ve Odun 
Kömür alımları 

 
5.008.124,66 ₺

 Tüm birimlerden 
Elektrik, Doğalgaz, 
Su Yakıt ve Odun 

Kömür alımları 
miktarına göre 

alımları 
gerçekleştirmek 

Tüm 
birimlerden 

Elektrik, 
Doğalgaz, Su 

Yakıt ve Odun 
Kömür alımları 
miktarına göre 

alımları 
gerçekleştirmek 

 

4.3. DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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İDARE ADI  VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ  DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BŞK İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

AMAÇ 

 Daire Başkanlığının uhdesine verilen tüm kurum ihalelerini ilgili mevzuata uygun bir 
şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak. Hazırlanacak ihale işlem dosyalarını, 
hazırlamak, gerekli incelemeleri yapmak, ihale ilanlarını hazırlamak ve 
yayınlanmasını sağlamak ile ihale sürecindeki tüm iş ve işlemleri sonuçlandırmaktır. 

HEDEF 
 Dış paydaşlarımızı oluşturmak. Öncelik ve stratejik hedefler kapsamında bu 

paydaşlarla en üst seviyede yararlanmak ve işbirliği içerisinde gerekli çalışma ve 
planları gerçekleştirmek. 

PERFORMANS HEDEFİ 
 Kurumsal Yapı olarak ihale ile satın alma mevzuatları kapsamında yapılacak her 

türlü iş ve işlemleri, alımları kurumsal ihtiyaç ve talepleri bütçe disiplini kapsamında 
en üst düzeyde gerçekleştirmek. 

 

İDARE ADI  VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  

SORUMLU HARCAMA 
BİRİMİ  

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SATIN ALMA İŞLERİ ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

AMAÇ 

 Kurumumuz bünyesinde hizmet veren tüm birimlerin her türlü mal, hizmet, yapım,  
danışmanlık alımları karşılamak, tedarik etmek ve bu işleri mevzuat kapsamında bütçe 
imkânları 
 çerçevesinde tasarruf tedbirlerine azami düzeyde riayet etmek ve gerçekleştirmesi 
sağlamak. 

HEDEF 
 Daire Başkanlıklarının ve alt hizmet birimlerinin ihtiyaç ve taleplerini 4734 Sayılı Kamu 

İhale Kanunu 
22/d Maddesi "Doğrudan Temin Yolu" ile mal ve hizmet alımlarının yapılması 

PERFORMANS HEDEFİ 

 Kurumsal yapı olarak ihale ile satın alma mevzuatları kapsamında yapılacak her türlü iş 
ve işlemleri, 
alımları kurumsal ihtiyaç ve talepleri bütçe disiplini kapsamında en üst düzeyde 
gerçekleştirmek. 

PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ  

ÖLÇÜ  
BİRİMİ 

2019 
GERÇEKLEŞEN 

2020 
HEDEFLENEN 

2021 
HEDEFLENEN 

1

 
Mal ve Hizmet alımları, 
Tüm

 
Daire Başkanlıkları 

"Doğrudan Temin"
(4734 Sayılı KİK 22/d )

 
Adet

 
391 Adet evrak 

alımı 
gerçekleştirilmiştir.

 

5.357.809,61 TL
 

Tüm 
birimlerden 

gelecek evrak 
miktarına göre 

alımları 
gerçekleştirmek 

Tüm birimlerden gelecek evrak

 

miktarına göre alımları 
gerçekleştirmek

 

2

 Daire Başkanlıklarının ve 
alt hizmet birimlerinin 
ihtiyaç ve taleplerini 
4734 Sayılı Kamu İhale 
Kanunu 
22/d Maddesi "Doğrudan 
Temin Yolu" ile mal ve 
hizmet alımlarının 
yapılması 

        

 

FAALİYETLER  2020 KAYNAK İHTİYACI (TL) 

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM 

1

 Daire Başkanlıklarının ve alt hizmet 
birimlerinin ihtiyaç ve taleplerini 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 
22/d Maddesi "Doğrudan Temin 

Yolu" ile mal ve hizmet alımlarının 
yapılması 

- - - 

 

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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İDARE ADI  VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
 Emlak İstimlak Daire Başkanlığı (Kamulaştırma Şube Müdürlüğü) 

AMAÇ 
 Kentin Doğal Tarihi ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre 

Hassasiyeti Gözeten, Sürdürülebilir, Bütüncül Kapsayıcı Planlı Gelişimi 
Sağlamak 

HEDEF 
 Kurumsal proje yapımlarının gerektiği alanlarda kamulaştırma 

faaliyetlerinin yapılması 

PERFORMANS HEDEFİ  Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.  

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
 ÖLÇÜ  

BİRİMİ 
2019

GERÇEKLEŞEN

 2020 

HEDEFLENEN 
2021 

HEDEFLENEN 

1 Proje Çalışmaları Başladı.         

FAALİYETLER
 2020 KAYNAK İHTİYACI (TL) 

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM 

1

 İlimiz Suphan Mahallesi, Bölge 
Hastahanesi 1. Su deposu arası 4600 mt 
uzunluğunda imar planında 30 mt 
genişliğinde yolun açılması.       

      

2
 Akköprü Mahallesi Tren Yolu yol 

genişletme çalışması.        
      

3

 İlimiz İpekyolu İlçesi, Topçuoğlu 
Mahallesi, 20 mt genişliğinde 1250 mt 
uzunluğundaki imar yolunun açılması. 

      

4

 İlimiz İpekyolu İlçesi, Hafiziye Mahallesi, 
415 ada, 35 nolu parselin kamulaştırması ve 
yolu açılması.   

19.650.000.00TL
   

19.650.000.00TL
 

5
 İlimiz İpekyolu İlçesi, Tepebaşı Tuşba 

Mahalleleri, Beşyol Kuzey Batı yolu 
kamulaştırılarak trafiğe açılması.  

      

6
 İlimiz Tuşba İlçesi, Ağartı Köyü, 107 ada, 

181 parselin kamulaştırılması ağartı ve 
çevre köylere intikal amaçlı açılması. 

      

 

İDARE ADI 
 

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ  Emlak İstimlak Daire Başkanlığı (Kamulaştırma Şube Müdürlüğü) 

AMAÇ 
 Kentin Doğal Tarihi ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre 

Hassasiyeti Gözeten, Sürdürülebilir, Bütüncül Kapsayıcı Planlı Gelişimi 
Sağlamak 

HEDEF 
 Kurumsal proje yapımlarının gerektiği alanlarda kamulaştırma 

faaliyetlerinin yapılması 

PERFORMANS HEDEFİ  Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 

4.4. EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI 

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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FAALİYETLER
 2020 KAYNAK İHTİYACI (TL)  

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE 
DIŞI TOPLAM

 

1
 İmar planında planlanan 20 m ve üzeri yolların 

açılması.            
      

2
 Beşyol mevkii 7 ml’lik yolun kamulaştırma 

çalışması.     
      

3
 Selçuklu 6. Sokaktan başlayıp tren yoluna kadar 

devam eden yol 22 mt genişlik - 1802.89 mt 
uzunluğundaki yol açılması  

      

4

 
Eski Erçek yolundan başlayıp Fatih Caddesi ve 
devamında da Abdülhamit Caddesi üzerinden devam 
edip tren yoluna kadar olan 20 mt genişliğinde 
1581.03 mt uzunluğundaki yolun açılması. 

15.000.000.00TL

   

15.000.000.00TL

 

 
İDARE ADI  VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ  Emlak İstimlak Daire Başkanlığı (Kamulaştırma Şube Müdürlüğü) 

AMAÇ 
 Kentin Doğal Tarihi ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre 

Hassasiyeti Gözeten, Sürdürülebilir, Bütüncül Kapsayıcı Planlı Gelişimi 
Sağlamak 

HEDEF 
 İlimiz İpekyolu  - Tuşba İlçe Sınırları Dahilinde, İlimizin Vizyonunu değiştirecek, 

Bölgedeki Ekonomik Değerleri Üst Seviyelere Yükseltecek, İlimize Hayat 
verecek sahil yolu çalışması kamulaştırma işlemleri. 

PERFORMANS HEDEFİ  Sahil Yolu proje çalışmaları devam etmektedir. 

 
PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 ÖLÇÜ  
BİRİMİ 

2019
GERÇEKLEŞEN

 2020 
HEDEFLENEN 

2021 
HEDEFLENEN 

1 Proje Çalışmaları Başladı.     1 1 

FAALİYETLER
 2020 KAYNAK İHTİYACI (TL) 

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM 

1 

İlimiz İpekyolu  - Tuşba İlçe Sınırları 
Dahilinde, İlimizin Vizyonunu değiştirecek, 
Bölgedeki Ekonomik Değerleri Üst 
Seviyelere Yükseltecek, İlimize Hayat 
verecek sahil yolu çalışması kamulaştırma 
işlemleri. 

      

 

İDARE ADI  VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ  Emlak İstimlak Daire Başkanlığı (Kamulaştırma Şube Müdürlüğü) 

AMAÇ 
 Kentin Doğal Tarihi ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre 

Hassasiyeti Gözeten, Sürdürülebilir, Bütüncül Kapsayıcı Planlı Gelişimi 
Sağlamak 

HEDEF 
 Kurumsal proje yapımlarının gerektiği alanlarda kamulaştırma 

faaliyetlerinin yapılması 

PERFORMANS HEDEFİ 

 
 
 

Dere Islahı Rekreasyonları ve İmarlı Park Alanları proje çalışmaları devam 
etmektedir.

 

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



48

2020 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
 ÖLÇÜ  

BİRİMİ  
2019 

GERÇEKLEŞEN  
2020 

HEDEFLENEN  
2021 

HEDEFLENEN  

1
 

Proje çalışmaları sürdürmektedir.
     

1
 

1
 

FAALİYETLER
 2020 KAYNAK İHTİYACI (TL) 

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM 

1
 İlimiz Akköprü deresi, Kurubaş deresi ve 

Bayırlı Mahallesi derelerinin ıslah ve 
rekreasyon çalışmalarının yapılması. 

      

2 
Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca imar 
planında park alanı olarak belirlenen alanların 
kamulaştırması sonucu dönüştürülmesi.

 

      

 

İDARE ADI
 

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ  Emlak İstimlak Daire Başkanlığı (Emlak Uygulama Şube Müdürlüğü) 

AMAÇ 
 Kentin Doğal Tarihi ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre 

Hassasiyeti Gözeten, Sürdürülebilir, Bütüncül Kapsayıcı Planlı Gelişimi 
Sağlamak 

HEDEF 
 Büyükşehir Belediyesine ait hizmet alanı dışında kalan taşınmazların akar haline 

getirilerek  
idaremize gelir sağlamak. 

PERFORMANS HEDEFİ  Çocuk Kreşi, Hayvan Barınağı, Etüt Merkezi, Hizmet Binaları vb. yerlerin 
sözleşmeleri doğrultusunda kiralama ve ödeme işlemlerini tamamlamak. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
 ÖLÇÜ  

BİRİMİ 
2019 

GERÇEKLEŞEN 
2020 

HEDEFLENEN 
2021 

HEDEFLENEN 

1 Kiralama İşlemleri    426 71 44 

2 Kiralama İşlemleri için tespit ve 
talepler. 

  
5

 
4

 
6

 

 

FAALİYETLER
 2020 KAYNAK İHTİYACI (TL) 

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM 

1 Kira Bedellerinin ödenmesi. 1.838.070.84 TL   1.838.070.84 TL 

2

 
Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların 
kiraya verilmesi ve İdarenin ihtiyaç duyduğu 
hizmetler için yer kiralanması.

 

Hizmet binaları kiralama işlemlerini yapmak
 

      

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



49

2020 PERFORMANS PROGRAMI

İDARE ADI

 

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ  Emlak İstimlak Daire Başkanlığı (Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğü) 

AMAÇ 
 Kentin Doğal Tarihi ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre 

Hassasiyeti Gözeten, Sürdürülebilir, Bütüncül Kapsayıcı Planlı Gelişimi Sağlamak 

HEDEF 
  Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Taşınmazların İl Genelinde Denetiminin 

Sağlanması. 

PERFORMANS HEDEFİ 
 Kamu Kurumları ve vatandaşlar tarafından işgal edilmiş taşınmazların tahliye 

edilmesi veya hukuki bir statüye kavuşturulması. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
 ÖLÇÜ  

BİRİMİ 
2019

GERÇEKLEŞEN
 2020 

HEDEFLENEN 
2021 

HEDEFLENEN 

1 Taşınmazların tapu kayıtlarının 
oluşturulması 

Adet 25 50 75 

2 Arsa alımı Adet   15 20 

3 Tahsisi gerçekleştirilen 
taşınmazlar 

Adet 6 10 12 

4 İşgal durumunda olan 
taşınmazların tespiti Adet

 
20

 
30 50

 

 

FAALİYETLER
 2020 KAYNAK İHTİYACI (TL) 

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM 
1 Tapu Harç ve Kadastro İşlemleri.       

2 Büyükşehir Belediyemiz İhtiyaçlarına Cevap 
Verebilecek Taşınmazların Kazandırılması. 

      

3 Büyükşehir Belediyemize ait Taşınmazların 
yıllık Emlak Rayiç Bedellerinin Tespit 
Edilerek Elektronik Ortamda Kaydedilmesi. 

      

GENEL TOPLAM  65.295.000,00 ₺   65.295.000,00 ₺ 
 4.5. FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 İDARE ADI  VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ  Fen İşleri Daire Başkanlığı 

AMAÇ  Kent içi Otopark Sorununa Kalıcı ve Etkin Çözümler Üretmek 

HEDEF  Mekanik Aksamlı Katlı Otopark İnşaatı ( min. 2000 m2 alan üzerine 250 araçlık ) 

PERFORMANS HEDEFİ  Kent içi Trafiğinden kaynaklı Park Sorunlarına Kalıcı Çözümler Geliştirmek 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
 ÖLÇÜ  

BİRİMİ 
2019 GERÇEKLEŞEN 2020 

HEDEFLENEN 
2021 

HEDEFLENEN 

1 Yeni Yapılan Tesis Sayısı Adet - 1 1 

FAALİYETLER
 2020 KAYNAK İHTİYACI (TL) 

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM 
1 Yeni Yapılacak Tesis Sayısı 10.000.000,00 ₺   10.000.000,00 ₺ 

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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İDARE
 
ADI

 
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

 

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ  Fen İşleri Daire Başkanlığı 

AMAÇ 
 Deniz Ulaşımı ve Liman İşletmeciliğince Belediyenin İhtiyaç 

Duyduğu Fiziki Alanları Oluşturmak 

HEDEF  Edremit İlçesi Marina Yapım İşi 

PERFORMANS HEDEFİ 
 Edremit İlçesinde Deniz Ulaşımın Kontrol ve İdare Edileceği 

Merkezin Yapılması 
PERFORMANS GÖSTERGELERİ  ÖLÇÜ  

BİRİMİ 
2019 

GERÇEKLEŞEN 
2020 

HEDEFLENEN 
2021 

HEDEFLENEN 

1 Yeni Yapılan Tesis Sayısı Adet - 1 - 

FAALİYETLER
 2020 KAYNAK İHTİYACI (TL) 

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM 

1 Yeni Yapılacak Tesis Sayısı 500.000,00 ₺   500.000,00 ₺ 
 

İDARE ADI  VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ  Fen İşleri Daire Başkanlığı 
AMAÇ  Muhtarlık Binaları Yapım İşi 
HEDEF  Hizmet Alanları kısıtlı olan Mahallelerde Muhtarlık Binaları Yapılması 
PERFORMANS HEDEFİ  Merkez Mahallelerde Modern Muhtarlık Binaları Yapılması 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
 ÖLÇÜ  

BİRİMİ 
2019  

GERÇEKLEŞEN 
2020 

HEDEFLENEN 
2021 

HEDEFLENEN 

1 Yeni Yapılan Tesis Sayısı Ad - 4 4 

FAALİYETLER
 2020 KAYNAK İHTİYACI (TL) 

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM 

1 Yeni Yapılacak Tesis Sayısı 450.000,00 ₺   450.000,00 ₺ 
 

İDARE ADI  VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ  Fen İşleri Daire Başkanlığı 
AMAÇ  Zabıta Binaları Yapım İşi 

HEDEF 
 Kent İçi Denetim Birimlerinin Arttırılması ve Kent Estetiğine Uygun olmayan 

Prefabrik Yapıların Dönüştürülmesi 

PERFORMANS HEDEFİ  Merkez Mahallelerde Modern Zabıta Binaları Yapılması 
PERFORMANS GÖSTERGELERİ  ÖLÇÜ  

BİRİMİ 
2019

GERÇEKLEŞEN
 2020 

HEDEFLENEN 
2021 

HEDEFLENEN 

1 Yeni Yapılan Tesis Sayısı Ad - 4 4 

FAALİYETLER
 2020 KAYNAK İHTİYACI (TL) 

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM 
1 Yeni Yapılacak Tesis Sayısı 600.000,00 ₺   600.000,00 ₺ 

 

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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PERFORMANS HEDEFİ  Hizmet İhtiyaçlarının ve Mevsimlerin Etkileri İle Yıpranan Yapıların 
Bakım Onarımlarının Yapılması  

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
 ÖLÇÜ  

BİRİMİ 
2019 

GERÇEKLEŞEN 
2020 

HEDEFLENEN 
2021 

HEDEFLENEN 

1 Yeni Yapılan Tesis Sayısı Ad - 1 - 

FAALİYETLER
 2020 KAYNAK İHTİYACI (TL) 

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM 

1 Yeni Yapılacak Tesis Sayısı 2.000.000,00 ₺   2.000.000,00 ₺ 
 İDARE ADI  VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ  Fen işleri Daire Başkanlığı 

AMAÇ  Van İli Merkez ve İlçelerinde İtfaiye Daire Başkanlığının ihtiyaç duyacağı İtfaiye 
Merkezlerinin kurulması. 

HEDEF 
 Yangın ile mücadelenin etkin ve hızlı yapılabilmesi için gereken fiziki alt yapının 

iyileştirilmesi ve mevcut itfaiye binalarındaki bakım onarımların yapılması 

PERFORMANS HEDEFİ  İtfaiye Hizmetlerinde Yerinde ve Etkin Çözüm Üretmek 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
 ÖLÇÜ  

BİRİMİ 
2019

GERÇEKLEŞEN
 2020 

HEDEFLENEN 
2021 

HEDEFLENEN 

1 Yeni Yapılan Tesis Sayısı Ad - 2 3 

2
 Mevcut Tesislerde Bakım Onarım 

Hizmetleri Ad
                

-
 

2
 

4
 

 

FAALİYETLER
 2020 KAYNAK İHTİYACI (TL) 

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM 

1 Yeni Yapılacak Tesis Sayısı 5.000.000,00 ₺ -  5.000.000,00 ₺ 

2 Mevcut Tesislerde Bakım Onarım 
Hizmetleri 500.000,00 ₺  - 

500.000,00 ₺ 

 
İDARE ADI  VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ  Fen işleri Daire Başkanlığı 

AMAÇ  Van İli Merkez ve İlçelerinde Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının 
yol hizmetleri yürütmek üzere ihtiyaç duyacağı şeflik binalarının yapılması. 

HEDEF 
 Yeni yol yapımı, mevcut yolların bakım onarımı ile karla mücadele hizmetlerinin 

etkin ve hızlı yapılabilmesi için gereken fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yol 
şeflik binalarındaki bakım onarımların yapılması 

PERFORMANS HEDEFİ  Yol Yapım ve Bakım Onarım Hizmetlerinde Yerinde ve Etkin Çözüm Üretmek 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
 ÖLÇÜ  

BİRİMİ 
2019

GERÇEKLEŞEN
 2020 

HEDEFLENEN 
2021 

HEDEFLENEN 

1 Yeni Yapılan Tesis Sayısı Ad - 2 3 
2 Mevcut Tesislerde Bakım Onarım 

Hizmetleri 
Ad                 - 4 4 

 

FAALİYETLER
 2020 KAYNAK İHTİYACI (TL) 

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM 

1
 

Yeni Yapılacak Tesis Sayısı
 

6.000.000,00 ₺   
6.000.000,00 ₺ 

2
 

Mevcut Tesislerde Bakım Onarım Hizmetleri
 

2.000.000,00 ₺
   

2.000.000,00 ₺
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İDARE ADI  VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ  İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğü  
AMAÇ  Güncel hali hazır harita Üretimi 
HEDEF  Hali Hazır Harita Yapımı 18. Madde İmar Uygulaması 

PERFORMANS HEDEFİ 
 Yaşanan Depremler sonrasında güncelliğini yitiren halihazır haritalarının 

güncelliğini yitirmesi ve ihtiyaç duyulan alanların imar planlarına altlık 
oluşturacak yerlerde halihazır harita yapımı.   

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
 ÖLÇÜ  

BİRİMİ 
2019

GERÇEKLEŞEN
 2020 

HEDEFLENEN 
2021 

HEDEFLENEN 

1

 PG3.1.1                             Van 
Erciş  İlçesinde yapılacak olan 
plan çalışmalarına altlık 
oluşturacak 1/1000 ve 1/5000 lik 
Hâlihazır  Harita güncellemesi 
işi 2019-2020  

Yaklaşık 
5000 ha.

 
- 

50%

 

100%

 

2

 PG3.1.2                              Van 
Gevaş  İlçesi, Akdamar 
beldesinde yaklaşık 860 
hektarlık alanda Hâlihazır  

 

ha

 

-

 

50%

 

100%

 

İDARE ADI  İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI  

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ  İdari İşler ve Arşiv Şube Müdürlüğü  

AMAÇ  Daire Başkanlığını ilgilendiren tüm arşiv evraklarını tarayıp, söz konusu 
evrakların sayısal ortama atılması 

HEDEF 
 Daire Başkanlığını ilgilendiren tüm arşiv evraklarını tarayıp, söz konusu 

evrakların sayısal ortama atılması 

PERFORMANS HEDEFİ 

 İdari İşler ve Arşiv Şube Müdürlüğü bünyesinde Daire Başkanlığının arşiv 
evrakları düzenli bir şekilde toplanıp tasnif edilerek arşivlenmesi. İlçe 
Belediyeleri ve diğer tüm resmi kurumlardan, Daire Başkanlığımızı ilgilendiren 
arşiv belgeleri talep edilerek arşivleme çalışmaları yapılması ve Van Belediyesi 
döneminden kalan arşivin merkez üç ilçeye devri yapılacaktır.   

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
 ÖLÇÜ  

BİRİMİ 
2019

GERÇEKLEŞEN
 2020 

HEDEFLENEN 
2021 

HEDEFLENEN 

1

 Çalışmalar devam etmekte olup 
İlçe Belediyelerinin yer sıkıntısı
nedeni ile devir 
gerçekleşmemiştir. 

        

 

FAALİYETLER  2020 KAYNAK İHTİYACI (TL) 
BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM 

1

 İhale Çalışmaları Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ihale 
birimi tarafından yapılmakta olup ihalelere 
altlık oluşturan teknik ve idari şartnameler ile 
diğer resmi işlemler yapılmaktadır. Daire 
Başkanlığımızca yapılması devam etmektedir. 

      

2
 

Evrak düzenleme ve tasnif çalışmaları devam 
etmektedir.

 
      

 
 

 
 

4.6. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
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23

24
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CBS’ye 328 tarihi yerlerin bilgileri işlenecektir. 

Muradiye Koruma amaçlı imar planının
takibi yapılacaktır

Yeni tesciller için arazi çalışması yapılacaktır 

Çifte Kümbetlerin Restorasyonuna ilişkin
çalışmalalar yapılacaktır9

10

11

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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4.7. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
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4.10. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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4.14. PARK VE BAHÇELER DAİRE BAŞKANLIĞI
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4.17. TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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4.18. ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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4.19. YAZI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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4.20. YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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4.21. YAZI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4.22. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



81

2020 PERFORMANS PROGRAMI

4.23. BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



82

2020 PERFORMANS PROGRAMI

4.24. DAİRE BAŞKANLIKLARI GELİR GİDER TABLOSU

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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