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Millî hedef belli olmuştur. Ona ulaşacak yolları bulmak zor değildir. Önemli 

olan, çetin olan o yollar üzerinde çalışmaktır. Denebilir ki hiçbir şeye muhtaç 

değiliz. Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak. Toplumsal 

hastalıklarımızı incelersek temel olarak bundan başka, bundan önemli bir 

hastalık keşfedemeyiz; hastalık budur. O halde ilk işimiz bu hastalığı esaslı bir 

şekilde tedavi etmektir. Milleti çalışkan yapmaktır. Servet ve onun doğal sonucu 

olan refah ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır. 

 



 

 

 
Devlet adamlığı ünvanını taşımak, gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri 

düşünerek hareket etmeyi gerektirir.” 

                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN                                                                                                                                        
                                                                                                    CUMHURBAŞKANI 

 



 

Şehrimizin köklü tarihinden aldığımız ilhamla geleceğe değer 
Katıyoruz. 

 
                                                                                                              Mehmet CANPOLAT 

                                                                                                                        Haliliye Belediye Başkanı 
 

 

 

 

 

 



 

      

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

Değerli Haliliyeli Hemşerilerim, 

  Tüm kaynaklarımızı, yaşam kalitesi yüksek ve daha güzel bir Haliliye için verimli ve 

etkin şekilde kullanmanın gayreti içindeyiz...  

 

  Dünyada ve Türkiye’de insan ve para kaynağını verimli ve etkin kullanan kurumların 

başarıyı yakaladıkları görülmektedir. Aynı süreç belediyeler için de geçerli. Günümüzde 

belediyeler, gelişen toplum ihtiyaçlarının ve kentsel nüfusun artması sonucu gittikçe artan 

oranda önem kazanmakta. Artan önemine rağmen belediyeler, geçmişten günümüze birçok 

sorunla mücadele etmektedir.  

 

  Belediyelerin, günü birlik kararlarla değil iyi analiz edilmiş verilere dayanarak, 

geleceği öngörmeleri ve bu öngörüler doğrultusunda çalışmalarını planlamaları, uygulamaları, 

takibini ve değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda, yaşam kalitesi daha 

yüksek ve daha güzel bir Haliliye için kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanmanın 

gayreti içerisindeyiz. Yaptığımız her işte, uygulamayı planladığımız her projede halkın 

katılımını sağlamak bizim önceliğimizdir.  

 

  Haliliye Belediyesi’nin, Şanlıurfa ilinin en büyük merkez ilçe belediyelerinden biri 

konumunda olmasının getirdiği sorumluluklarımızın farkındayız ve bu doğrultuda hareket 

ediyoruz. Bu nedenle; görev süremiz boyunca ilçemizin ihtiyaçları nelerdir ve kaynaklarımızı 

tüm bu ihtiyaçların temini adına nasıl etkin ve verimli şekilde kullanabiliriz sorularına önemle 

bakmamızı gerekiyor.  

 

 Bize güvenerek görevi emanet eden tüm vatandaşlarımızın emanetlerini sadakatle 

taşıyor ve bunun bilinci ile projeler üretiyoruz. Umuyoruz ki, Allah’ın izniyle, görev 

süremizin sonunda başladığımız noktadan çok daha ileride olacağız. 

 

 Elinizde bulunan bu Faaliyet Raporunda; bir önceki yılda sizler için hayata 

geçirdiğimiz çalışmaları bulacaksınız. Bu hizmetlerimiz esnasında emeği geçen mesai 

arkadaşlarıma, destek ve katkılarını esirgemeyen meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, sivil 

toplum kuruluşlarına ve daima moral kaynağımız olan değerli halkımıza teşekkür ediyor, 

saygılar sunuyorum. 

 

                                                                                              Mehmet CANPOLAT 

                                                                                                Haliliye Belediye Başkanı 
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I - GENEL BİLGİLER 

A- Misyon ve Vizyon   

 

Misyon  

 

 

 

 

 

Vizyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarihi ve kültürel zenginliklere sahip Haliliye ilçemize; adil, tarafsız, güvenilir, planlı ve 

sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla; bütün toplumsal kesimlerin ihtiyaçlarını karşılayarak 

belediye hizmetlerini kurumsal bir yaklaşımla sunmak.  

 

İlçemizin, tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkarak, sosyal sorumluluk bilinci içinde Haliliye 

halkının yaşam kalitesini yükselten; temiz, sağlıklı ve huzurlu bir kent oluşturmak.   
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B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

       Haliliye Belediyesi, 06 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’ de 

yayınlanan 6360 sayılı ‘On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması 

İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun’ ile Büyükşehir ilçe Belediyesi olarak kurulan ve belediyelere görev veren diğer 

ilgili mevzuata tabii olarak görev yapmaktadır. 

 

BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARININ YASAL DAYANAĞI 

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunun üçüncü bölüm 14. maddesinde “Belediyenin görev 

ve sorumlulukları” aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: 

                MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; 

       a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi 
sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, 
kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil  
alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve 
yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi 
hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen 
belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. 
                b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul 
binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç 
ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; 
kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan 
mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını 
yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. 
Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği 
sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda 
üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül 
verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 
                Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî 
müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. 
    Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin 
ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 
                Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle 
sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun 
yöntemler uygulanır. 
                Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 
                Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri 
götürülebilir. 
                4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 
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                                       BELEDİYENİN YETKİ VE İMTİYAZLARI 

  

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 5393 sayılı Belediye 
Kanunun üçüncü bölüm 15. maddesinde “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” şu şekilde 
belirtilmiştir: 
                MADDE 15. — Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: 
                a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. 
                b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, 
belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 
                c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin 
veya ruhsatı vermek. 
                d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma 
paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk 
hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların 
tahsilini yapmak veya yaptırmak. 
                e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu 
sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli 
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya 
işlettirmek. 
                f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, 
raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve 
işlettirmek. 
                g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan 
kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 
                h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye 
ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak 
veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis 
etmek. 
                i) Borç almak, bağış kabul etmek. 
                j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili 
mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu 
yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. 
                k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların 
anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. 
                l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 
ruhsatlandırmak ve denetlemek. 
                m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla 
izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar 
satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri 
alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri 
alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. 
                n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 
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                o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan 
diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm 
alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, 
odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile 
taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 
                p) 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. 
                (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların 
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki 
yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. 
                Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve 
İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla 
devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat 
vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 
67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 
                İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları 
içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, 
sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal 
gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri 
ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan 
tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri 
Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak 
kaydıyla arsa tahsis edebilir. 
                Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini 
tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 
                Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları 
hakkında da uygulanır. 
                Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar 
ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, 
resim ve harç gelirleri haczedilemez. 
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GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 

                MADDE 38. — Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 
                a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare 
etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. 
                b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin 
kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye 
faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve 
değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 
                c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da 
yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. 
                d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. 
                e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. 
                f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 
                g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. 
                h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. 
                i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki 
aktarmalara onay vermek. 
                j) Belediye personelini atamak. 
                k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. 
                l) Şartsız bağışları kabul etmek. 
                m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri 
almak. 
                n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere 
yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. 
                o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. 
                p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni 
kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    BELEDİYE BAŞKANI 
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GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 
                MADDE 18. — Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: 
                a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve 
personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. 
                b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan 
birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 
                c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il 
belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. 
                d) Borçlanmaya karar vermek. 
                e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin 
değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması 
hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz 
yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. 
                f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve i lgililerin 
isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 
                g) Şartlı bağışları kabul etmek. 
                h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava 
konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. 
                i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar 
kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım 
ortaklığı kurulmasına karar vermek. 
                j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya 
yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin 
özelleştirilmesine karar vermek. 
                k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları 
üyelerini seçmek. 
                l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının 
ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. 
                m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 
                n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle 
kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine 
karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. 
                o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya 
ayrılmaya karar vermek. 
                p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve 
mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; 
ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda 
faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri 
yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. 
                r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. 
                s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. 
                t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. 

BELEDİYE MECLİSİ 
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                u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını 
görüşerek kabul etmek. 
 

                                         

 

 

 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 

                MADDE 34. — Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: 
                a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip 
belediye meclisine görüş bildirmek. 
                b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak 
ve uygulamak. 
                c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. 
                d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma 
yapmak. 
                e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 
                f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye 
uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. 
                g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını 
uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. 
                h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. 
                i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELEDİYE ENCÜMENİ 
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 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

1) Fiziksel Yapı 
 

  Tip Cinsi Araç Sayısı 

1 Tip 1 Binek Araç (Tip 1) 26 

2 Tip 2 Binek Araç  (Tip 2) 5 

3 Tip 3 Çift Kabinli Pikap(Tip1) 4 

4 Tip 4 Çift Kabinli Pikap(Tip2) 7 

5 Tip 5 Triportör 3 

6 Tip 6 Camlı Van 39 

7 Tip 7 Tek Kabinli Pikap 13 

8 Tip 8 Minibüs 1 

9 Tip 9 Otobüs 1 

  TOPLAM 99 

              

 

S.NO CİNSİ ADEDİ 

1 Binek Araç 3 

2 Cenaze Aracı 1 

3 Kamyonet 2 

4 Çift Kabinli Pikap 1 

5 Minibüs 2 

6 Traktör 3 

7 Lastikli Beko Kepçe 2 

8 Çekici Tır 1 

9 Dorse Lovbet 1 

10 Ekskavatör 2 

11 Forklift 1 

12 Greyder 2 

13 Kamyon 7 

14 Lastikli Mini Kepçe 1 

15 Silindir 3 

16 Yarı Römork Damper 1 

17 Çöp Toplama Aracı  4 

18 Vidanjör 1 

19 Yol Süpürme Aracı 3 

 TOPLAM 41 
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Haliliye Belediyesi’ne Ait Arsa ve Araziler 

 
No Adres Alanı (m²) Mülkiyet Durumu 

1 Sırrın Mahallesi (11 adet) 85481 m² Haliliye Belediyesi 

2 Şairnabi Mahallesi (1 adet) 1,00 m² Haliliye Belediyesi 

3 Paşabağı Mahallesi (2 adet) 4915 m² Haliliye Belediyesi 

4 Ertuğrulgazi Mahallesi (1 adet) 8840 m² Haliliye Belediyesi 

5 Bamyasuyu Mahallesi (2 adet) 628 m² Haliliye Belediyesi 

6 Eskikehriz Mahallesi (2 adet) 133 m² Haliliye Belediyesi 

7 Atatürk Mahallesi (9 adet) 897,53 m² Haliliye Belediyesi 

8 Süleymaniye Mahallesi (2 adet) 27591,69 m² Haliliye Belediyesi 

9 İpekyol Mahallesi (1 adet) 390 m² Haliliye Belediyesi 

10 Konuklu Mahallesi (45 adet) 25001 m² Haliliye Belediyesi 

11 Kısas Mahallesi (59 adet) 68551 m² Haliliye Belediyesi 

12 Dalbaşı Mahallesi ( 1 adet) 1500 m² Haliliye Belediyesi 

13 Umut Mahallesi (1 adet) 1259 m² Haliliye Belediyesi 

14 Uzunköy Mahallesi (1 adet) 17048 m² Haliliye Belediyesi 

15 İrice Mahallesi (1 adet) 1333 m² Haliliye Belediyesi 

16 Köse Mahallesi (1 adet) 1895 m² Haliliye Belediyesi 

17 Çekçek Mahallesi (1 adet) 3834 m² Haliliye Belediyesi 

18 Dağeteği Mahallesi (3 adet)            31461,70 m² Haliliye Belediyesi 

19 Perşembe Mahallesi (1 adet)              8250 m² Haliliye Belediyesi 

20 Sancaktar Mahallesi (1 adet)          1206,72  m² Haliliye Belediyesi 

21 Yenişehir Mahallesi (1 adet)           2371,37 m² Haliliye Belediyesi 

22 Karaköprü Mahallesi (6 adet)       27651,31 m² Haliliye Belediyesi 

23 Esentepe Mahallesi (1 adet) 20000 m² Maliye Hazinesi 

24 Kısas Mahallesi (1 adet) 1561 m² Maliye Hazinesi 

25 Sırrın Mahallesi (1 adet) 6326 m² Maliye Hazinesi 
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Haliliye Belediyesi’ne Ait Binalar 

 

No Binanın Adı 
Kapalı 
Mekân/Arsa 
Alanı (m²) 

Adres 
Mülkiyet 
Durumu 

1 
Vali Akbulut İş Merkezi 565,74 m² Bamyasuyu Mah. Haliliye 

Belediyesi 

  
Konuk Evi 254,61 m² Kanberiye 

Mahallesi 

Haliliye 

Belediyesi 

 

3 

Eski Kısas Belde Belediyesi 
Binası 

 
2.289,30 m² 

 
Kısas Mahallesi. 

Haliliye 
Belediyesi 

4 
Aliya İzzetbegoviç Kapalı Yüzme 
Havuzu 

2.700,72 m² 
Süleymaniye Mahallesi Maliye Hazinesi 

5 
Çocuk ve Kadın Yaşam 
Merkezi ile Yaşlı Bakım Evi 

7.374,77 m² 
Süleymaniye 
Mahallesi 

Maliye 
Hazinesi 

6 
Recep Tayyip Erdoğan Kültür 
Merkezi 

2.630,77 m² Yenişehir Mahallesi Maliye Hazinesi 

7 
Haliliye Belediyesi Ek Hizmet 
Binası 

9.792,72 m² Esentepe Mahallesi Maliye Hazinesi 

8 
Osmanbey Hastanesi Refakatçi 
Misafirhanesi 

685,00 m² Gülveren Mahallesi Maliye Hazinesi 

9 
Ahmet Yesevi Millet Evi. 303,93 m² İpekyol Mahallesi Maliye 

Hazinesi 

10 
Sırrın Millet Evi. 254,45 m² Sırrın Mahallesi Maliye 

Hazinesi 
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 2)Örgüt yapısı 
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3)Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar  

 

 

 

Donanım Türü 

Bilgisayar  Dizüstü : 45 Masaüstü : 245 290 Adet 

Donanım ve Ekipmanları Yazıcı: 160 Tarayıcı:25 185 Adet 

İletişim Araçları İp Telefon:40 Dahili :200 240 Adet 

 

 

Uygulama Türü 

Güvenlik Cihazı Fortinet 1 Adet 

Güvenlik Loglama Cihazı FortiGuard 1 Adet 

Antivirüs Yazılımı Eset NOD 32 150 Kullanıcı 

 

 

Uygulama Türü 

Merkezi Yedekleme Sistemi Qnap Yedekleme  1 Adet 

 

 

 

Donanım Türü 

Kablosuz İletişim Cihazı Sırrın Ek Hizmet Binası 2 Adet 

Kablosuz İletişim Cihazı Depo Ambar 2 Adet 

Kablosuz İletişim Cihazı Sosyal Yardım Ek Hizmet Binası 2 Adet 

Kablosuz İletişim Cihazı Zabıta Karakolları 2 Adet 

Kablosuz İletişim Cihazı Bahçelievler Ek Hizmet Binası 2 Adet 

Kablosuz İletişim Cihazı Konuk Evi 2 Adet 

Kablosuz İletişim Cihazı Makine İkmal 2 Adet 

Kablosuz İletişim Cihazı Spor Birimi 2 Adet 

Kablosuz İletişim Cihazı Büyükşehir 2 Adet 

Kablosuz İletişim Cihazı Kültür Merkezi 2 Adet 

Kablosuz İletişim Cihazı Tapu Ek Hizmet  2 Adet 

 TOPLAM : 22 Adet 

 

 

Uygulama Türü 

Otomasyon Yazılımı  250 Kullanıcı 

 

 

Donanım Türü  

Kamera Kayıt Cihazı Merkez Binası 2 Adet  

Kamera Kayıt Cihazı Bahçelievler Binası  1 Adet  

Kamera Kayıt Cihazı Sırrın Binası  1 Adet  

Kamera Kayıt Cihazı Üniversite Misafirhanesi 1 Adet TOPLAM : 5 ADET 

Ip Güvenlik Kamerası Merkez Binası 36 Adet  
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Ip Güvenlik Kamerası Bahçelievler Binası  17 Adet  

Ip Güvenlik Kamerası Sırrın Binası  13 Adet  

Ip Güvenlik Kamerası Üniversite Misafirhanesi 4 Adet TOPLAM : 70 ADET 

 

Donanım Türü 

Led Ekran 

Ali Şelli Parkı Yanı  1 Adet 

Akbulut İş Merkezi 1 Adet 

Cehveri Parkı 1 Adet 

Recep Tayyip ERDOĞAN Kültür Merkezi 1 Adet 

Başkanlık Binası 1 Adet 

Sırrın Ek Hizmet Binası 1 Adet 

Fıstıkçı Parkı 1 Adet 

 

 

Donanım Türü 

Kesintisiz Güç Kaynağı Ek Bina 160kVA 

Kesintisiz Güç Kaynağı Merkez Bina 80kVA 

Kesintisiz Güç Kaynağı Bilgi İşlem Binası  45kVA 

Kesintisiz Güç Kaynağı Park ve Bahçe Binası 20kVA 

Kesintisiz Güç Kaynağı Evlendirme Binası 6kVA 

Kesintisiz Güç Kaynağı Kültür Binası 6kVA 

Kesintisiz Güç Kaynağı Temizlik Müdürlüğü 3kVA 

Kesintisiz Güç Kaynağı Üniversite Misafirhanesi 3kVA 

Kesintisiz Güç Kaynağı Sırrın Binası 6kVA 

Kesintisiz Güç Kaynağı Bahçelievler Binası 3kVA 

  TOPLAM : 332kVA 
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 4)İnsan Kaynakları:  

 

S.No. 
EĞİTİM 

DURUMU 
MEMUR İŞÇİ 

SÖZLEŞME

Lİ 
TOPLAM 

1 
YÜKSEK 

LİSANS 
8 - - 8 

2 LİSANS 47 4 35 96 

3 ÖN LİSANS 22 2 8 32 

4 LİSE 15 22 - 37 

5 
İLKÖĞRETİM-

(ORTAOKUL) 
4 40 - 44 

  TOPLAM 96 68 43 207 

 

 
 

CİNSİYET DURUMUNA GÖRE PERSONEL DURUMU 

 

S.No. CİNSİYETİ MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM 

1 BAYAN 12 4 9 25 

2 ERKEK 84 64 34 182 

  TOPLAM 96 68 43 207 

 

 
 

 
 

 

8

96
32

37

44

YÜKSEK LİSANS LİSANS

ÖN LİSANS LİSE

İLKÖĞRETİM-(ORTAOKUL)

25

182

BAYAN ERKEK
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YILLARA GÖRE PERSONEL DURUMU 

 

  2018 2019 2020 2021 

MEMUR 92 95 95 96 

İŞÇİ 83 79 69 68 

SÖZLEŞMELİ 14 26 42 43 

TOPLAM 189 200 206 207 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

95

69

42

MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ
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5) Haliliye Belediyesi'nin Faaliyet Alanı ve Faaliyet 

Alanlarına Göre Sunduğu Hizmetler: 

 
Faaliyet 
Alanı 

Ürün/Hizmetler 

Genel Kamu 
Hizmetleri  

(Yasama ve 
Yürütme 
Organları 

Hizmetleri) 

 
1.1. Başkanın günlük, haftalık ve daha uzun  
dönemli  programlarının hazırlanması, 
1.2. Başkana intikal eden sözlü ya da yazılı taleplerin, günlük 
olarak takip edilmesi, ilgili birimlere iletilmesi ve sonuçlandırılması, 
1.3. Temsil ve ağırlama hizmetlerine ilişkin her türlü işlemlerin 
yürütülmesi, 
1.4. Başkan ile diğer kurumlar, halk, sivil toplum ve meslek 
kuruluşları arasında sağlıklı ve iyi iletişimin ve diyalogun 
geliştirilmesinin sağlanması, 
1.5. Belediye Başkanının yurt içi ve yurt dışında katılacağı toplantı 
programları ve davetler öncesi gerekli hazırlıkların yapılması, 
iletişim, gidiş-geliş ve konaklama rezervasyonlarının organize 
edilmesi, açılış, kutlama, düğün, mezuniyet töreni, spor 
karşılaşmaları, kültürel etkinliklere Belediye Başkanının katılımının 
sağlanmasının organize edilmesi, 
1.6. Belediye Başkanının kent içinde katılamayacağı ya da kent 
dışında ki taziye, özel gün kutlamaları, açılışlar, davetler ve 
taziyeler için gerekli mesajların hazırlanıp ilgililere ulaştırılması. 
 

Genel Kamu 
Hizmetleri 
(Ekonomik 

işler ve 
Hizmetler) 

2.1.Gider Tahakkuk Birimi  
2.1.1 Bütçeyi Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak,  
2.1.2 Yürürlüğe giren bütçenin sene içinde uygulamasını takip 
etmek ve bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak  
2.1.3. Gerektiğinde bütçe aktarmalarını yapmak,  
2.1.4.  Avans işlemlerini takip etmek,  
2.1.5.  Belediyenin gelir ve giderleri ile ilgili muhasebe işlemlerini 
yapmak, mali tablolarını hazırlamak ve gerekli kayıtları tutmak.  
2.1.6. Giderler Servisince yapılacak ödemelerin yapılıp 
yapılmadığını incelemek, onaylamak ve yasa dışı ödemeleri 
engellemek   
2.1.7. Fonlara katılma paylar ile kanuni payların tahakkuklarını 
yapmak. 
2.1.8. Belediyenin her türlü muhasebe hizmetlerini yürütmek  
2.1.9. Bütçe kesin hesabı ve yönetim dönemi hesabını hazırlamak 
ve Sayıştay’a göndermek  
2.1.10. Aylık hesapları hazırlamak  
2.1.11. Bütçe ödenekleri ile ilgili gerekli defter ve kayıtları tutmak  
2.1.12. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli 
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi Yönetim 
Harcama Belgeleri Yönetmeliği, İhale Kanununun, 5393 Sayılı 
Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve Sayıştay Kanunu 
hükümlerinin, her yıl çıkarılan Devlet  Bütçe Kanunlarının ve diğer 
ilgili mevzuatın belediye iş ve işlemlerinde uygulanmasını sağlamak  
2.1.13. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları 
çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet 
gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere 
gönderilmesini sağlamak  
2.1.16. Mali kanunlar ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması 
konusunda üst yönetime ve birim müdürlerine gerekli bilgileri 
sağlamak ve danışmanlık yapmak  
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2.1.17. İhale teminatlarını alıp gerektiğinde iade işlemlerini yapmak,  
2.1.18. Her türlü kesinti, fatura ödemeleri ve vergilerin yasal 
süresinde ilgili kurumlara ödenmesini sağlamak.  
2.1.19. Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek  
 
2.2.Strateji Geliştirme Birimi 
2.2.1. Kurum Stratejik Planının hazırlanması 
2.2.2. Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının hazırlanması, 
2.2.3. Altı Aylık Brifing Raporlarının hazırlanması 
2.2.4. İç Kontrol Uyum Eylem Planının hazırlanması, 
2.2.5. Kamu kurumları nezdinde belediyenin yatırımlarının takip 
edilmesi, 
2.2.6. İl planlama koordinasyon ve yatırım takip sistemlerinin veri 
girişlerinin yapılması, 
 
2.3.Emlak Servisi 
2.3.1. Emlak rayiç değeri verilmesi ve mükellef sicil bilgileri giriş 
2.3.2. Tapu kayıtları ve tahakkuk işlemlerinin yapılması. 
 
2.4. Gelir Tahakkuk Birimi 
2.4.1. İç ve dış yazışmalar ve Vezne işlemleri 
2.4.2. Belediyemize ödenen vergi ve harçların tahakkuk ve tahsilât 
işlemlerinin yapılması. 
 
2.5. Vezneler 
2.5.1. Belediyemize ödenen vergi ve harçların nakit ve kredi-banka 
kartı ve sanal vezne aracılığıyla tahsilât işlemlerinin yapılması. 
 
2.6. Ç.T.V ve İlan Reklam Vergileri 
2.6.1.  İşyerlerinin Ç.T.V. Ve İlan Reklam Vergilerinin Tespit edilip 
tahakkuk edilmesi  
2.6.2.  Ruhsat başvurularında iş yeri ç.t.v kaydı açma, borcu yoktur 
kâğıdı verme, kaydı açılan işyerinin yerinde kontrol edilerek reklam 
beyanı alma    
2.6.3. Adres değişikliğinde işyerinin kontrol edilerek yeni yerinin 
reklam kontrolünü yapma 
2.6.4. Mükellef tarafından yapılan ilan reklam başvurularında 
reklam boyutlarında küçülme yâ da artma durumu var ise kontrol 
edilerek düzenleme ve mükellefe tebligatını yapma 
2.6.5. Saha personelimiz ve zabıtamız ile yeni açılan işyerlerin 
kaydını açma ve tahakkukun yapmak mükellefe tebligatını 
gönderme 
2.6.6. Büyükşehirden gelen dosyaların incelenmesi ve kapanan 
şirketlerin maliyeden durumunu öğrenme ticaret sicil gazetesinden 
feshi var ise bunları şirket yöneticilerine bildirme  
2.6.7. Bilgi ve belgelerin dijital arşive kaydını yapma ve dosyaları 
arşive yerleştirme 
 

Genel Kamu 
Hizmetleri 

(Diğer Genel 
Hizmetler) 

 
3.1. Belediye Çalışanlarına Yönelik Eğitim Faaliyetlerinin 
Yürütülmesi 
3.1.1. Hizmet İçi Eğitimler Düzenlemek 
3.1.2. Başarı ve Katılım Belgeleri Düzenlemek 
3.1.3. Eğitim Çalışmalarını Altı Ayda Bir Devlet Personel 
Başkanlığına Bildirmek 
3.1.4. Aday Memurların Temel, Hazırlayıcı ve Staj Eğitimlerini 
Sağlamak 
3.1.5. Yükseköğrenim ve Meslek Liseleri Öğrencilerinin 
Belediyemiz Birimlerinde Stajlarını Tamamlamalarını sağlamak  



 

  

HALİLİYE BELEDİYESİ 2020 YILI FAALİYET RAPORU 18 

 

 
 
 
3.2. Personelin Özlük, Sicil ve Ek Ödemeleriyle İlgili İşlemleri 
Yürütmek 
3.2.1. Personelin Atama ve Görevden Ayrılmasına İlişkin İşleri 
Yürütmek 
3.2.2. İşçi, Memur ve Sözleşmeli Personelin Mali Haklarına İlişkin 
İşleri Yürütmek 
3.2.3. Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İşlerini 
Yapmak 
 
3.3. Eğitim ve Eğitim İhtiyaçlarının Analizi 
3.3.1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün en önemli 
görevlerinden birisi insan kaynağına dair tüm verileri sağlıklı ve 
güncel bir ortamda muhafaza etmek, raporlamak ve personelin 
eğitim çalışmalarını koordine etmektir. 
3.3.2. Söz konusu eğitimlerin planlaması ve uygulandığı grupların 
ayrıca izlenmesi ve performansı, katılımcıların memnuniyetlerinin 
ölçülmesi de gerekmektedir. Ayrıca, oryantasyon eğitimleri ile elde 
farklı programların hazırlanması ve uygulanması gereği açıktır. 
 

Genel Kamu 
Hizmetleri 

(Diğer Genel 
Hizmetler) 

 
4.1. Yazılım Geliştirme ve Otomasyon Birimi 
4.1.1. Belediyecilik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını 
sağlayıcı belediyecilik yazılımlarını, işletim sistemlerini, hizmet ve 
yönetim yazılımlarının temin edilmesi kurulumlarının yapılması, 
güncellenmesi, sistem devamlığının sağlanması. 
4.1.2. Belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacak 
yazılımların yazılması, lisanslama veya hizmet alımı yoluyla temin 
edilmesi.  
4.1.3. Kurumun hizmet seviyesini, müdürlükler arası işbirliği ve 
koordinasyonunu, vatandaş memnuniyetini artıracak her türlü 
teknoloji ve otomasyon olanaklarının geliştirilmesi ve hazırlanması. 
4.1.4. Belediye faaliyetlerinin ya da hizmetlerinin vatandaşa 
elektronik ortamda ulaştırılması için gerekli çalışmaların yapılması. 
 
4.2. Sistem Yönetimi Birimi 
4.2.1. Sunucu bilgisayar sistemlerinin kurulması, işletilmesi, kurulu 
sistemlerin kesintisiz çalışması için bakımlarının yapılması. 
4.2.2. Sunucu bilgisayar sistemindeki kurumsal verilerin güvenli 
biçimde depolanması, ilgilileri arasında paylaştırılması, 
yedeklenmesi. 
4.2.3. Belediye bilgi sistemlerinin bütünleşik çalışarak iş ve 
işlemlerinin kalitesinin ve verimliliğinin arttırıcı, süresini kısaltıcı 
teknolojilerin araştırılması, alternatif sistemler geliştirilmesi, sistem 
tasarımı yapılması ve güncel tutulması. 
4.2.4. Elektronik ortamda olabilecek saldırıları engellemek amacı 
ile bilgisayar sisteminin devamlılığını sağlayıcı gerekli güvenlik 
tedbirlerinin alınması. 
4.2.5. Kullanıcılara internet, uygulama ve sunucu erişimleri 
konularında güvenli bir çalışma ortamının sağlanması. 
4.2.6. Bilgisayar ve güvenlik sistemleri üzerinde yapılan işlemlerin 
izlenmesi, raporlanması ve kayıt altında tutulması.  
 
4.3. Teknik Servis Birimi 
4.3.1. Kullanıcı bilgisayarları ve çevre birimlerinin arızalarının 
giderilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması. 
4.3.2. Bilgisayar, yazıcı gibi donanım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve 
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alımının için gerekli teknik desteğin sağlanması. 
4.3.3. İnternet ve intranet sistemlerinin çalışabilmesi için ağ cihazı 
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kurulması 
 

Genel Kamu 
Hizmetleri, 
Savunma 

Hizmetleri, 
Kamu Düzeni 
ve Güvenlik 
Hizmetleri 

 

 
5.1. Destek Hizmetleri Şefliği 
5.1.1. İhale Büro, Satın Alma Birimi, Tescil ve Abonelikler Birimi, 
Makine İkmal Birimi ve Garaj Amirliği 
 
5.2. İdari İşler ve Evrak Şefliği 
5.2.1. İdari İşler Birimi  
5.2.2. Hizmet Binası İdari Amirliği 
5.2.3. Evrak Kayıt Birimi 
 
5.3. Ambar Şefliği   
5.3.1. Belediyenin tüm birimlerinin mal, hizmet alım ve yapım işi 
ihalelerini yapmak, şartname hazırlamak, sözleşme yapmak. 
5.3.2. Satınalma, muayene ve kabul komisyonları kurmak ve 
çalıştırmak 
5.3.3. Satınalma ihale komisyonlarını kurmak ve çalıştırmak 
5.3.4. Araç satın alma ve kiralama işlemlerini yapmak 
5.3.5. Stratejik plan ve performans programının hazırlanması ve 
gerçekleşmesine katkı sağlamak. 
5.3.6. Belediyenin tüm hurdalarını ve demirbaştan çıkarılan 
araçlarının satış işlemlerini yapmak 
5.3.7. Belediye personelinin yemek ihtiyacını karşılamak, 
yemekhaneyi çalıştırmak 
5.3.8. İlgili mevzuat çerçevesinde; ölüm işlerinin usulüne uygun 
olarak yürütülmesini sağlamak ayrıca “Ölülerin Nakli Hakkındaki 
Yönetmelik” hükümlerine göre karar vermek 
5.3.9. Belediye tesislerinin ve binalarının basit bakım, onarım ve 
tamir işlerini yapmak 
5.3.10. Ana hizmet binası ile başkanlık makamının uygun göreceği 
diğer hizmet binaları için gerekli araç, gereç malzemelerinin temini 
ile ilgili hizmetleriyle, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım onarım, 
güvenlik ve taşıma hizmetlerini yapmak veya yaptırmak 
5.3.11. Cenaze araç, gereç gıda, vb. destek hizmetlerini yürütmek 
5.3.12. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek ve koruyucu 
önlemler almak 
5.3.13. Poliklinik, diş polikliniği, laboratuvar, radyoloji ünitesi, 
psikolojik danışma merkezi birimleriyle koruyucu ve tedavi edici 
sağlık hizmetleri sunmak 
5.3.14. Belediye merkez garajındaki araçlarının sevk ve idaresini 
sağlamak 
5.3.15. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren birimin gider 
bütçe teklifini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun 
olarak hazırlamak ve birim faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu 
izlemek ve değerlendirmek. 
5.3.16. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları 
çerçevesinde, hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ayrıntılı 
harcama programı hazırlamak.  
5.3.17. Belediyemizde Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında tüm 
müdürlükler adına sanal ortamda taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin 
kayıt, belge, cetvelleri düzenlemek ve yönetim  
 

Genel Kamu 
Hizmetleri 

(Yasama ve 
Yürütme 

 
6.1.Genel Evrak ve Arşiv Kalemi 
6.1.1. Gelen evrak ve Giden evrak kayıt işlemlerini yapmak 
6.1.3. Dilekçe kayıt işlemlerini yapmak 
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Organları 
Hizmetleri) 

6.1.4. Gelen evrakları kurum içi zimmetle dağıtmak 
6.1.5. Giden evrakları dış kurumlara dağıtmak 
6.1.6. PTT yoluyla gönderilen evrakların zarflarını yapıştırmak,  
tartarak hesaplamak 
6.1.7. Resmi evrakların cilt işlemlerini Arşive teslim edilen 
evrakların tarih ve fihristlerine göre dosyalayarak yerlerine 
yerleştirmek 
6.1.8. Arşivden istenilen evrak veya dosyaları zimmet karşılığı 
vermek ve takibini yaparak kayıp olmamasını sağlayarak işlemlerini 
bitenleri yerlerini koymak 
6.1.9. Arşivdeki evrakların süresini tamamlayanları 6696 sayılı yasa 
gereğince işlem yapmak 
 
6.2.Meclis ve Encümen İşleri Kalemi 
6.2.1. Meclis gündemini hazırlamak ve gündemini üyelere dağıtmak 
 
6.2.2.Yıllık Faaliyet raporlarını Hazırlamak 
6.2.3. İhtisas komisyonlarına havale edilen tekliflerin üst yazılarını 
hazırlamak, fotokopi ile çoğaltmak, kaydını yapmak, komisyonlara 
teslim etmek ve suretini dosyalamak 
6.2.4. Komisyon raporlarını yazmak, çoğaltmak ve üyelere 
dağıtmak 
6.2.5. Meclis kararlarını yazmak ve onaya göndermek 
6.2.6. Onaylanan kararları ilgili birimlere göndermek 
6.2.7. Onaylanan kararların özetlerini yazmak ve ilan edilmesi 
işlemlerini yapmak 
6.2.8. Meclis başkanlığına verilen önergeleri ilgili birimlere 
göndermek, suretlerini ve cevaplarını dosyalamak 
6.2.9. Meclis üyelerinin puantajlarını hazırlamak Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’ne göndermek 
6.2.10. Komisyon toplantı tutanaklarını Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’ne göndermek 
6.2.11. Encümen gündemini hazırlamak ve üyelere dağıtmak 
6.2.12. Encümen kararlarını yazmak ve onaya sunmak 
6.2.13. Encümen kararlarını ilgili birimlere dağıtmak 
6.2.14. Encümen üyelerinin puantajlarını hazırlamak ve Mali 
Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek 
6.2.15. Belediye Başkanlığına vekâlet eden meclis üyelerinin 
vekâlet ücretlerinin tahakkuk evraklarını hazırlayıp Hesap Mali 
Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek. 
6.2.16. Encümende onaylanan cezalara ilişkin yazıları yazmak, 
 

 
Genel Kamu 
Hizmetleri 

(Yasama ve 
Yürütme 
Organları 

Hizmetleri) 

 
7.1.Hukuk Birimi  
7.1.1. Belediyeye karşı açılan davaların ve belediyenin açacağı 
davaların takip edilmesi,  
7.1.2. Hukuki Görüş Vererek, belediye işlemlerinin mevzuata uygun 
şekilde yapılmasını sağlamak. 
 
7.2.İcra İşleri Birimi 
7.2.1. Belediyenin hukuki ilişki sonucu kazanılan davalarının icra 
yolu ile tahsilini sağlamak 
 

Genel Kamu 
Hizmetleri   

(Yasama ve 
Yürütme 
Organları 

 
8.1.Basın Yayın Birimi 
8.1.1. Belediyemiz ile basın kuruluşları arasında haber akışını 
sağlayan birimimiz, her gün düzenli olarak ulusal ve yerel 
gazetelerde, internet haber sitelerinde ve televizyonlarda 
belediyemiz ve belediye başkanımız ile ilgili çıkan haberleri, takip 
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Hizmetleri) edip bu haberlerin arşivini tutar. 
8.1.2. Belediye ile ilgili organizasyonları takip ederek fotoğraf 
görüntülerin alınarak arşivlenmesini sağlar, 
8.1.4. Belediyemiz ile ilgili çalışmalara basın mensuplarının davet 
edilmesi ve halkın bilgilendirilmesi için basın bültenlerinin 
hazırlanması, basın kuruluşlarına bilgilendirme yapılmasını sağlar, 
8.1.5. Yerel ve ulusal TV Kanallarını aracı kurum vasıtasıyla takip 
ederek haber taramasını yapar, 
8.1.6. Basın bültenlerinin hazırlanmasıyla belediyemizin ulusal ve 
yerel medyada yer almasını sağlar. 
8.1.7. Birimlerden gerekli bilgileri alarak bunları belediyemizin 
çalışmaları hakkında haber konularına dönüştürür, bu yolla bilgileri 
talep eder.  
8.1.8. Düzenlenecek çeşitli organizasyonların duyurulabilmesi 
amacıyla diğer birimler ile koordineli olarak çalışmalar yapar.  
8.1.9. Belediyemiz faaliyetlerinin duyurulabilmesi için tüm tanıtım 
ve iletişim çalışmalarının yapılması, böylelikle yazılı ve görsel 
medyada farkındalık yaratmak, 
8.1.10. Belediyenin sunmuş olduğu hizmetler hakkında sosyal 
medya kanallarından halkı bilgilendirmek 
8.1.11. Kurumsal metinleri, kurum kimliği ve kurumsal kültüre 
uygun olarak sosyal medya diline çevirerek kurumsal hesaplarda 
paylaşmak,  
8.1.12. Sosyal medya hesaplarına vatandaşlardan gelen dilek ve 
şikâyetlerin değerlendirilerek, sonuçlandırılmasını sağlamak. 
8.1.13. İnternet medyası ve sosyal medya iletişim araçlarını 
kullanarak kurum imajının doğru ve güçlü bir şekilde 
konumlandırılmasını sağlamak, 
8.1.14. Görsel ve video tasarım çalışmalarını yapmak, içerik 
kontrolü ve uygunluğunu denetlemek 
 
8.2.Halkla İlişkiler Birimi 
8.2.1. Birimlerin işlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak, 
belediyemize gelen vatandaşların yanında eşlik ederek ilgili 
birimlere en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlamak, 
8.2.2. Vatandaşların birimlere göre olan belediyemize iletmiş 
olduğu istek, şikayet ve önerilerine ilişkin veri tabanı oluşturmak, 
8.2.3. Belediye ile ilgili konularda vatandaşları bilgilendirme ve 
yanlış anlamaları düzeltmeyi amaçlamak, bölgelere göre 
memnuniyet düzeylerini belirlemek ve gelen şikayetleri kayda 
almak, 
8.2.4. Haliliye halkının belediye hizmetleri konusunda nabzını 
tutmak, 
8.2.5. Vatandaşlarımızdan gelen sözlü ve yazılı istekleri ilgili 
Müdürlüklere ileterek cevaplandırılmalarını sağlamak, 
8.2.6.  Basın birimi tarafından birime yönlendirilen medyada yer 
almış haberlerin yanıtlarını veya sebeplerini araştırarak ilgili 
müdürlükçe cevap aramak, 
8.2.7. Beyaz Masa, vatandaşlardan gelen isteklere çözüm bularak 
takibinin yapılmasını sağlamak, vatandaşlara belediyenin yürüttüğü 
kurs programları ile sosyal ve kültürel etkinlikler ile ilgili konularda 
bilgi verir ve danışmanlık faaliyetlerini gerçekleştirir, 
8.2.8. Kurum içi iletişimi düzenlemek, her türlü kaydı tutarak rapor 
hazırlamak ve hedefe odaklanarak Haliliye halkına en iyi şekilde 
hizmet vermek, 
8.2.9. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında 
vatandaşların belediyemiz hakkında demokratik ve şeffaf yönetimin 
gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak bilgi 
sahibi olmalarını sağlar, 
8.2.10.  Bilgi verme yükümlülüğü gereği bu kanunda yer alan 
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istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların 
yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını süratli ve 
doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idare ve teknik tedbirleri 
alarak vatandaşa hizmet eder, 
8.2.11. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve İçişleri 
Bakanlığı Açık Kapı’dan, vatandaşlar tarafından yapılan yazılı 
başvuruların gereğinin yapılması amacıyla süratle ilgili kamu 
kuruluşu veya birimine ulaştırılması, mümkün olan en kısa sürede 
cevap verilmesi, gecikme halinde ilgili birimlerin uyarılması, bütün 
bu işlemlerin bir otomasyon sistemi içinde yürütülmesi, istatistiksel 
raporların alınması ve merkezden denetlenebilmesini sağlamayı 
amaçlar 
 
8.3.Muhtarlıklar Birimi 
8.3.1. Merkez ve kırsal mahalle muhtarlarından İçişleri Bakanlığının 
www.muhtar.gov.tr adresinden yaptığı talepleri kaydedip, ilgili 
müdürlüklere ve diğer kurum ve kuruluşlara ileterek, çözüme 
kavuşturmak. 
8.3.2. Muhtarların bizzat birime ulaşarak ilettiği talep, öneri ve 
şikâyetleri ilgili birimlere iletmek ve muhtarları bu konuda 
bilgilendirmek. 
 
8.4.İdari İşler ve Evrak Birimi 
Birim ve müdürlüğün işlerinin yürütülmesi için gereken her türlü 
belge, yazışma ve takip işlerini yaparak, bu belgelerin korunması 
arşivlenmesi ve gerektiğinde tekrar ulaşılmasını sağlar. 

 
Çevre 

Koruma 
Hizmetleri, 

 
9.1. Park Yapımı ve Park Yenileme 
9.2. Yeşil Alan Miktarının Arttırılması 
9.4. Ağaç Çalı ve Mevsimlik Çiçek Dikimi 
9.5. Çocuk Oyun Grubu Kurulumu Bakımı ve Kauçuk Zemin 
Döşemesi 
9.6. Kent Mobilyaları Bakım ve Onarımı 
9.7. İnşaat ve Sert Zemin Çalışmaları 
9.8. Açık Hava Spor Aletleri Montajı Bakım ve Onarımları 
9.9. Ağaç Budama Kesme Çim Ekme ve Çim Biçme Çalışmaları 
9.10. Süs Havuzu Bakımı 
9.11. Aydınlatma ve Elektrik Onarım İşleri 
9.12. Bitkisel Üretim Çalışmaları 
9.13. Boya İşleri Çalışmaları 
9.14. İlaçlama çalışmaları 
9.15. Basınçlı Su Sistemi Kurma Çalışmaları 
9.16. Parkların Genel Temizlik Çalışmaları 
 

Dinlenme, 
Kültür ve Din 

Hizmetleri, 
Eğitim 

Hizmetleri  

 
10.1.Yazı İşleri ve Evrak Birimi 
10.1.1. Gelen giden evrakların ve yazışmaların takibi 
10.1.2. Satın alma, talep ve ödeme evraklarının hazırlanması 
 
10.2.Kurs Kayıt ve Eğitim Birimi 
10.2.1. Kur'an, resim, gitar, dikiş - nakış, el sanatları, bağlama, 
satranç, bilgisayar, işaret dili, yüzme, Osmanlıca, tiyatro, sinema, 
halk oyunları, diksiyon ve basketbol kurslarının düzenlenmesi 
10.2.2. Kütüphanecilik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve 
gerekli bilgi kaynaklarının temin edilmesi 
10.2.3. İlçe halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör 
çalışmaları için sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve 
konserlerin düzenlenmesi  
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10.3.Spor Birimi 
10.3.1. Sporun tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla gerekli 
çalışmaların yapılması ve bu amaçla amatör spor kulüplerine 
gerekli desteğin sağlanması 
 
10.4.Evlendirme birimi 
10.4.1. Belediye başkanının vermiş olduğu yetki ile resmi nikah 
işleri yapıp yazışmaları takip etmek 
 
10.5.Tören Tertip ve Etkinlikler Birimi 
10.5.1. Kentin tarihi ve kültürel mirasının öne çıkarılarak 
uluslararası kültür ve turizm merkezlerinden biri haline getirilmesi 
10.5.2. Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için 
anma törenleri, belirli gün ve haftalarda veya üst yönetimin talebi 
üzerine beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışma ve turnuvaların 
düzenlenmesi 
10.5.3. Kent halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini 
açık ve kapalı mekanlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını, 
toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün 
oluşturulması 
10.5.4. Müdürlük faaliyetlerine yönelik duyuru amaçlı bildiri, afiş, 
davetiye ve pankart tasarımı yaparak, dağıtılmasının sağlanması 
 
10.6.Kadın Destek Birimi 
10.6.1. Kadınlara yönelik okuma yazma, meslek edindirme 
kurslarının düzenlenmesi 
10.6.2. Kadınlara yönelik kültürel gezilerin arttırılarak devam 
ettirilmesi 
 

Genel Kamu 
Hizmetleri, 

İskân ve 
Toplum 
Refahı 

Hizmetleri 
 (Diğer Genel 

Hizmetler, 
Toplum 
Refahı 

Hizmetleri) 

 
11.1.Yapı İşleri Birimi 
11.1.1. Bina, Tesis, vb. Yapım İşleri 
11.1.2. Tadilat, Onarım, Restorasyon İşleri 
 
11.2.Yol Uygulama Birimi 
11.2.1. Kot uygulama İşleri 
11.2.2.  Araç ve Yaya trafiğine yeni Yeni Yol Açılması 
11.2.3. Stabilize Yol Çalışması 
11.2.4. Yol Bakım Onarım (Tranşe) İşleri 
11.2.5.Yaya Kaldırım Bakım Onarım İşleri 
 
11.3.Asfalt Kaplama Birimi 
11.3.1. Sıcak Asfalt Yol Yapımı 
11.3.2. Asfalt Bakım Onarımı 
 
11.4.Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Uygulama Birimi 
11.4.1. Parke döşeme çalışması 
11.4.2. Parke Bakım Onarımı  
11.4.3. Engelli Kaldırım yol çalışması 
11.4.4. Kaldırım Bordür çalışması 
 
11.5.Vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendirilmesi 
11.5.1. Tadilat, bakım onarım, yapım vb. taleplerin 
değerlendirilerek çözüme ulaştırılması 
 

 
 

İskân ve 
Toplum 

 
12.1.Yapı Ruhsat İşleri Şube Şefliği  
12.1.1. Yönergenin 10. Maddesinde tanımlı görevleri,5393 sayılı 
Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 
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Refahı 
Hizmetleri 

 (İskân İşleri 
ve 

Hizmetleri) 

sayılı İmar Kanunu ve diğer ilgili kanunlar ve yönetmelikleri 
gereğince kendi hizmet alanı içine giren görevleri, yapmak ve 
yaptırmakla görevlidir. 
12.1.2. Yapı Ruhsat Şube Amirliği görevlerini daha etkin ve verimli 
yürütebilmesi için Şube Amirliği ve 2 adet Şeflikten oluşur. Bu 
şeflikler; “Proje İnceleme” ve “Yapı Ruhsat ve İskân” şefliklerinden 
müteşekkildir. 
  
12.2.Yapı Denetim ve Kontrol İşleri Şefliği 
12.2.1. Yönergenin 10. Maddesinde tanımlı görevleri,5393 sayılı 
Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 
sayılı İmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve diğer ilgili 
kanunlar ve yönetmelikleri gereğince kendi hizmet alanı içine giren 
görevleri, yapmak ve yaptırmakla görevlidir. 
12.2.2. Yapı Denetim ve Kontrol İşleri Şube Amirliği görevlerini 
daha etkin ve verimli yürütebilmesi için Şube Amirliği ve 2 adet 
Şeflikten oluşur. Bu şeflikler; “Yapı Denetim” ve  “Yapı Kontrol”   
şefliklerinden müteşekkildir. 
12.2.3.  Deprem, yangın, su baskını yer kayması (heyelan) gibi 
afetlerde, 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla 
alınacak tedbirler, yapılacak yardımlara dair kanun gereği ve 5216 
sayılı yasa gereği yasal, işlemlerin başlatılarak gerekli 
koordinasyonu sağlamak, çalışmaların sonuçlandırılması ile ilgili 
gerekli katkıyı sağlamak, 
 
12.3.Planlama ve Harita İşleri Amirliği 
12.3.1.  Planlama ve Harita İşleri Şube Amirliği(müdürlüğü); 5393 
sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 
3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer ilgili kanunlar ve yönetmelikleri 
gereğince kendi hizmet alanı içine giren görevleri, yapmak ve 
yaptırmakla görevlidir. 
12.3.2.  5393 sayılı Belediye Kanununun 69. ve 73. Maddeleri ve 
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun uyarınca, riskli alanların tespitinin yapılması/yaptırılması, 
bunlarla ilgili her türlü analizlerin takip edilmesi, onay işlemlerinin  
yapılması için belediye meclisine ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na sunulması ve bu konular ile ilgili olarak her türlü iş ve 
işlemlerin takibini yapmak. Geliştirme, kentsel dönüşüm, kentsel 
yenileme ve benzeri plan değişiklikleri yapmak, 
12.3.3. Şubenin görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için 
Şube Amiri(müdürü) ve 2(iki) adet şeflikten oluşur. Bu şeflikler 
“Planlama” ve “Harita” şefliklerinden müteşekkildir. 

 

Çevre 
Koruma 

Hizmetleri 
(Atık 

Yönetimi 
Hizmetleri) 

 
13.1.Temizlik İşleri Birimi 
13.1.1. Tüm mahalle ve mücavir alanlarda evsel, gübre, moloz ve 
tıbbi atık nitelikli atıkların toplanması ve taşınmasını sağlamak 
13.1.2. Semt pazarlarının süpürülmesi, temizlenmesi ve yıkanması 
çalışmalarını yürütmek 
13.1.3. Tüm cadde ve sokakların yıkanmasını sağlamak 
13.1.4. Sinek ve haşerelerle mücadele için ilaçlama çalışmalarını 
yürütmek 
13.1.5. Çöp konteynerlerinin periyodik aralıklarla yıkanması ve 
dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmek 
13.1.6. Personel ve araçların hijyenlerini sağlamak 
13.1.7. Günlük tüm cadde ve sokakların süpürülmesini 
gerçekleştirmek 
13.1.8. Şehirdeki esik ve gerekli olan cadde ile sokaklara çöp 
konteynerlerinin temin edilmesin sağlamak 
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13.1.9. Makine parkında bulunan araçların her türlü bakım onarım 
ve temizlik işlerinin yapılmasını sağlamak 
 
13.2.Çevre Yönetimi Birimi 
13.2.1. Çevre yönetimi ile ilgili olarak alınması ve uygulanması 
gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak 
belediyelere verilen görevleri yerine getirmek ve kanuni yetkileri 
kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 
13.2.2. Kentimizde çevrenin korunmasına yönelik olarak çalışmalar 
yapmak 
13.2.3. Çevre planları hazırlanmasına destek olmak, projeler 
hazırlamak ve gerekli hizmetleri yapmak. 
13.2.4. Çevre yönetimi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 
şartlara en uygun geliştirilebilir teknolojiyi belirlemek ve bu 
maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını belirlemek. 
13.2.5. Görsel kirlilik yaratıcı faaliyetleri engellemek. 
13.2.6. Konusuna ilişkin ilgili mevzuatlardan yararlanarak 
“Uygulama Yönetmelikleri” hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak. 
13.2.7. Birime ulaşan her türlü vatandaş talep ve şikâyetleri ile ilgili 
iş ve işlemleri yürütmek. 
 
13.2.8. Hizmet içi eğitim almak ve uygulamak. 
13.2.9. Kirletici sektörleri tespit etmek ve önlem almak/aldırmak. 
 
13.2.10. Kurulacak tesisler için ortam özelliklerine göre çevre 
kirliliği yönünden gerekli çalışmaları yapmak 
13.2.11. Ambalaj atıkları, sanayi ve tehlikeli atıklar ve özel atıklar, 
atık yağ, atık bitkisel yağ, atık pil ve elektronik atıkların bertaraf ile 
ilgili çalışmalar yapmak 
 
13.3.Yazı İşleri ve Arşiv Birimi 
13.3.1. Müdürlüğün tüm yazışmalarını yapmak ve yazışmalarla ile 
ilgili defter kayıtlarını tutmak 
13.3.2. Müdürlük personelinin özlük işlemlerini yapmak Müdürlük 
personelinin sicil işlemlerini yapmak. Müdürlük arşivinin düzenini 
sağlamak. 
 

Kamu Düzeni 
ve Güvenlik 
Hizmetleri  

 
14.1. Halkın huzuru ve esenlğini sağlamak amacıyla beyaz 
masadan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi ve rutin kontrollerin 
yapılarak kabahat işleyenler hakkında gerekli işlemlerin yapılması 
14.2. İşyerlerinin sürekli olarak emir ve yasaklara uygunluğunun 
denetlenmesi ve ruhsatsız çalışan işyerlerinin tespit edilerek 
gerekli işlemlerin yapılması 
14.3. Semt pazarlarının ilgili kanun ve yönetmeliklere göre 
denetimi ve düzenin sağlanması 
14.4. Sahipsiz hayvanların toplanarak rehabilite ve tedavilerinin 
yapılması için sahipsiz hayvan rehabilitasyon merkezine 
bırakılması 

 

Sosyal 
Güvenlik ve 

Sosyal 
Yardım 

Hizmetleri 
Sağlık 

Hizmetleri 
 

15.1. Sosyal Yardım Hizmetler Birimi 
15.1.1.Yeni kayıt yapar, incelemesini takip eder ve her yıl yapılan 
kayıtları günceler 
15.1.2. Gıda, giyim, ev ihtiyaçları gibi yardımları karşılar 
15.1.3. Sosyal Market uygulamasıyla ilçe halkına yardımcı olurlar. 
 
15.2. Engelli, Yaşlı ve Bağımlılıkla Mücadele Birimi 
15.2.1.Yaşlıların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışma yapar. 
(Evde bakım hizmeti, Tıraş hizmeti) 
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15.2.2. Engelli vatandaşlar için çalışma yaparlar (tekerlekli 
sandalye ve akülü sandalye yardımı) 
15.2.3. Bağımlılıkla mücadelede vatandaşların ilgili kurumlara sevk 
ederler  
 
15.3. İdari İşler ve Evrak Birimi 
15.3.1. Birimler ve Kurumlar arası yazışmalara bakar 
15.3.2. Puantajları düzenler 
15.3.3. Stratejik planı hazırlar 
15.3.4. Ödeme evraklarını hazırlar 
15.3.5. Faaliyet raporlarını hazırlar 
15.3.6. Personellerle ilgili yazışmalar bakar  
(rapor, izin vb) 
 

İskân ve 
Toplum 
Refahı 

Hizmetleri 
 (İskân İşleri 

ve 
Hizmetleri) 

 
16.1.Taşınmaz mallara ait sicil tutmak ve bu taşınmaz mallar için 
imar planına göre uygulama ve düzenleme yapmak. 
 
16.2. Gelir getirici taşınmaz malların kiraya verilmesi kontrol ve 
takibi, bakım ve düzenlenmesi konularında kendi yetki ve 
çalışmaları sürdürmek. 
 
16.3. Belediye adına tescili ya da kamuya terk edilmiş parsellerin 
işgal edilmelerini önlemek için gerekli hukuki muameleleri yaparak 
işgale son vermek yada bu durumda olan parsellerin kira veya 
ecrimisile bağlamak için gerekli yasal işlemleri yapmak. 
 
16.4. Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip 
etmek. 
 
16.5. 4650 sayılı Kanun ile Değişik 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda yol, yeşil alan, park, 
çocuk bahçesi vb. gibi meri planda amme hizmetlerine ayrılmış 
olan gayrimenkulleri Başkan veya Başkan yardımcısının görüşleri 
doğrultusunda kamulaştırmak. 
 
16.6. Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların kiraya verilmesi, 
belediye için gerekli yerlerin kiralanması işlemlerini yürütmek.  
 
16.7. Kira takibi ve kira artışı işleri: İhalesi yapılan ve daha önce 
yapılmış olup kiraya verilen Belediye mülkünün kira takip ve kira 
artışı işlemleri yürütmek.  
 
16.8. Belediye gayrimenkullerinin emlak beyanlarını verir. 
 
16.9. Belediye adına yapılan inşaatların imar, ruhsat ve iskan 
işlerinin talebini yapar. Biten binaların kat irtifakı, kat mülkiyeti, 
ipotek tahsisi v.b. işlemlerini yürütür. 
 
16.10. Başkanlık onayı ve gerekli kararlar ile belediye mülklerinin 
satılması, takası, tahsis edilmesi işlemlerini yürütür. 
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6)Yönetim ve iç kontrol sistemi 

       5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda mali yönetim ve 

kontrol sisteminde değişimler yapılarak, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği 

normlarına uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. 

       Bu doğrultuda, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde 

kullanılmasını temin etmeye yönelik iç kontrol sisteminin kurulmasını bir zorunluluk 

haline getirilmiştir.  

      Kurumun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik güvence sağlayan iç 

kontrol sistem ve araçları kurum yönetimine dayatılan kurallar değil, yönetimin amaç 

ve hedefleri gerçekleştirme konusunda ihtiyaç duyduğu, organizasyon yapısı, 

personeli ve yönetim tarzını da kapsayan mekanizmalardır. 

        Maliye Bakanlığı tarafından mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standart 

ve yöntemlerin belirleneceği, geliştirileceği ve uyumlaştırılacağı 5018 sayılı kanunun 

55 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilmiştir.  

          Ayrıca 31.12.2005 tarihli ve 26040 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 5 inci 

maddesinde de kamu idarelerinin mali ve mali olmayan tüm işlemlerinde bu 

standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü bulunduğu ifade 

edilmiştir. Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından 

hazırlanan ve 26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu 

İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin 

oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla (18) standart ve bu 

standartlar için gerekli (79) genel şart belirlenmiştir. 

             Anılan tebliğde ayrıca kamu idareleri tarafından iç kontrol sistemlerinin Kamu 

İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere yapılması gereken çalışmaların 

belirlenmesi, bu çalışmalar için eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili 

düzenlemelerin hazırlanması gerektiği belirtilmiştir.  

         5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca kamu idarelerinde iç kontrol 

sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi esas olarak üst 

yönetimin sorumluluğunda olmakla birlikte, Maliye Bakanlığı çalışmalarda idarelerde 

yardımcı olmak üzere; 

        • 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı 

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58 inci maddeleri, 

        • 31.12.2005 tarih ve 26040 (3. mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İç 

Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile 

        • 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol 

Standartları Tebliğine dayanılarak, 

         • 04.02.2009 gün ve 1205 sayılı Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel 

Müdürlüğünce hazırlanan  Eylem Planı yazı ve rehberine uygun olarak,  
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      06.07.2017 tarihinde belediyemizde İç Kontrol sistemi kurulmuş ve gerekli eğitimi 

verilmiştir, Başkanlık Makamınca İç kontrol Eylem Planı onaylanmış olup; söz konusu 

plan 20.10 2020 yılında tekrar gözden geçirilmiş ve müdürlüklere gerekli bilgilendirme 

yapılmıştır.  
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II AMAÇ VE HEDEFLER 

A) İDARENİN AMAÇLARI 

1- Kurumsal yapının güçlendirilmesi, 
Açıklama: Verimliliğin artırılması; güçlü ve sürdürülebilir bir mali yapının 

oluşturulması; teknolojik ve bilişim alt yapısı ile fiziki çalışma mekânlarının 

iyileştirilmesi; personelin niteliklerinin geliştirilmesinin sağlanması; paydaşlarının 

beklentilerini dikkate alarak eşitlik-adalet, hesap verebilirlik- mali saydamlık ilkeleri 

doğrultusunda hareket edilmesi; vatandaş memnuniyeti en üst seviyeye çıkarılması 

hedeflenmektedir. 

2- Planlı, yaşanabilir, engelsiz, estetik bir kent 

oluşturulması, 
Açıklama: İmar plan çalışmaları, alt ve üst yapı çalışmaları, kKentsel dönüşüm 

çalışmaları, kaçak yapı denetimi, kamulaştırma, otopark ihtiyacı, modern cadde ve 

sokaklar yapılarak yaşanabilir, engelsiz, estetik bir kent oluşturulması 

planlanmaktadır. 

 

3- Kentin tarihi ve kültürel mirasının öne çıkarılarak 

ulusal ve uluslararası kültür-turizm merkezlerinden 

biri haline getirilmesi, 
Açıklama: İlçe turizminin canlandırılması amacıyla yöresel lezzetlerin ve tarihi 

alanların tanınırlığının arttırılması; ilçeye gelen turistlerin ihtiyaçlarının en üst düzeyde 

karşılanması ve ilçemizden memnun ayrılması amacıyla; çarşı, yaşam merkezi, 

Göbeklitepe Anıtı ve otel yapımının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

4- Yeşille bütünleşen, çevre ve insan sağlığına duyarlı, 

temiz bir ilçe oluşturulması, 
Açıklama: İlçenin yeşil alan miktarının artırılması amacıyla, ilçeye yeni mesire 

alanlarının ve parkların kazandırılması planlanmaktadır. Ayrıca ilçe halkının 
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sağlığının korunması amacıyla gerekli temizlik ve hijyen çalışmalarının arttırılarak 

sürdürülmesi hedeflenmektedir. 

5- Kadın, çocuk ve ailenin korunup güçlendirilmesi, 

Açıklama: Ailenin korunup güçlendirilmesi amacıyla kadınlar konağı, çocuk sokağı 

gibi alanların oluşturulması ve şehir içi ve dışı kültür gezilerinin daha etkin 

yürütülmesi sağlanacaktır. 

 

6- Halkın esenliğinin sağlanması ve kentsel düzenin 

iyileştirilmesi, 
Açıklama: İlçe halkının esenliği ve güvenliğine katkı sağlamak amacıyla belediyeye 

verilen yetkiler dahilinde aktif denetimler sürdürülecek ve pazar yerleri halkın 

kullanımına uygun hale getirilecektir. 

 

7- Dezavantajlı kişi ve grupların yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi, 
Açıklama: Sosyal belediyecilik kapsamında ilçede yaşayan dezavantajlı kişi ve 

gruplar tespit edilecek ve gerekli ihtiyaçları belediye tarafından karşılanacaktır. 

 

8- Beden ve ruh sağlığı güçlü, donanımlı yeni 

nesillerin yetiştirilmesine destek olunması, 
Açıklama: Sağlıklı nesillerin yetişmesi amacıyla gençlere yönelik eğitim, öğretim ve 

sportif faaliyetler özendirilecek; gerekli altyapı çalışmaları yapılacaktır. 

 

9- Bölgeye özgü geleneksel örf ve adetlerin 

güçlendirilerek korunması ve ilçenin ekonomik 

kalkınmasının desteklenmesi, 
Açıklama: İlçenin maddi ve manevi kalkınmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 

gelenek, örf ve adetlerin gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır. Ayrıca bölgenin 

kalkınmasına katkı sunmak amacıyla kırsal kalkınma projelerine belediye olarak 

öncülük edilecektir. 
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10- Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre 

bırakılması, 
 
Amaç:  İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atığın 

miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri 

dönüştürülmesi sağlanarak; gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakılması 

planlanmaktadır.  

 

B)  TEMEL DEĞERLER 

Temel Değerler 

 Saydamlık 

Belediyemiz kurumsal hizmet sunumunda, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği esas 

almak. 

 

 Ulaşılabilirlik  

Halkın her türlü iletişim araçlarıyla tüm zaman dilimlerinde karar vericilere 

ulaşabilmesini esas almak. 

 

 Adalet   

Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşların ve 

toplumun hakkını gözetmeyi esas kabul etmek. 

 

 Verimlilik  

Belediyemiz kaynaklarının kullanımında etkinliği, verimliliği ve tutumluluğu esas 

kabul etmek.  

 

 Katılımcılık 
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Belediyemiz hizmetlerinin planlanmasında ve sunulmasında; katılımcı bir anlayışla 

bütün taraflarla iletişim kurarak, paydaşlarıyla ortak bir eksende buluşup 

hizmetlerine yön vermeyi esas kabul etmek. 

 

 Sosyal belediyecilik  

Dezavantajlı vatandaşlara gerekli yardımların yapılması, sosyal dayanışma ve 

entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyokültürel faaliyet ve çalışmalarının 

gerçekleştirilmesi yönünde gerekli faaliyetlerin yapılmasını esas kabul etmek. 

 

  Kalite ve yenilik 

Halkımıza sunmuş olduğumuz hizmetlerin; ihtiyaçlara uygun, kaliteli ve yenilikler 

getirmesini esas almak.  

 

 Çevreye duyarlılık  

Çevre ve temizlik hizmetlerinde,  sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik tedbirler 

almayı esas kabul etmek. 

 

 Güven  

Haliliye halkının, paydaşların ve çalışanların belediyemize olan güvenini artırmak ve 

bu güvene layık olabilmek için gerekli tüm adımları atmak. 

 

 Milli ve manevi değerlere bağlılık  

Milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda geçmişimizden aldığımız güçle; birlik, 

beraberlik, sevgi, saygı ve hoşgörüyü esas almak. 
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III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A) MALİ BİLGİLER 

 

GELİR VE GİDER BÜTÇESİ  
2020 YILI GELİR KESİN HESAP RAPORU 

 

2020 MALİ YILI GELİR VE GİDER KESİN HESAP RAPORU 

Belediyemizin 2020 Yılı Kesin Hesap raporu 5393 sayılı Belediye Kanunun 34. ve 64. 

maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesine göre tanzim 

edilerek ekte sunulmuştur. 

01-VERGİ GELİRLERİ 

01-02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Net Vergiler                                             

     

Bina Vergisi 13.166.339,32.TL 

Arsa Vergisi 5.094.208,98.TL 

Arazi Vergisi 763.830,06.TL      

Çevre Temizlik Vergisi 584.195,56.TL 

Toplam 19.608.573,92 TL 

 

01-03 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergisi    

Haberleşme Vergisi 62.244,61.TL 

Elektrik ve Havagazı Tük. Vergisi 6.575.690,61.TL 

Yangın Sigortası Vergisi 2.584,66.TL 

İlan ve Reklam Vergisi 104.899,72.TL 

Toplam 6.745.419,60.TL 
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01-06  HARÇLAR        

Bina İnşaat Harçlar 381.009,43.TL 

İşgal Harçlar 68.283,43.TL 

İşyeri Açma İzin Harçlar 105.856,00.TL 

Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harçlar 24.481,00.TL 

Tellallık Harçlar 241.481,88. TL 

Toptancı Hali Harçlar 129.134,38.TL 

Yapı Kullanma İzin Harçlar 40.874,68.TL 

Diğer Harçlar 2.402.811,76.TL 

Toplam 3.393.932,56.TL 

 

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ              

Şartname basılı evrak form satış 571.959,90.TL 

Diğer Hizmet 72.853,00.TL 

Çevre ve Esenlik 595.802,50.TL 

Ecrimisil Gelirleri 150.256,30.TL 

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 154.500,00.TL 

Toplam 1.545.371,70.TL 

 

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR:         

Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 2.130.682,44.TL 

Toplam 2.130.682,44.TL 

 

05-DİĞER GELİRLER:                                

Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Ayrılan Pay 123.179.892,87.TL 

Mevduat Faiz Gelirleri 599.400,46.TL 

Yol Harcamalarına katılma payı 95.598,92.TL 

İdari Para Cezaları 55.188,52.TL 

Vergi Cezaları 2.380.137,68.TL 

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer para cezaları 1.732.747,59.TL 

Diğer çeşitli gelirler 1.800.291,31.TL 

Toplam 129.843.257,35.TL 
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06-SERMAYE GELİRLERİ:  

Arsa Satışı 211.710,00.TL 

Toplam 211.710,00.TL 

     

 TOPLAM:         163.478.947,57.TL 

Yukarıda belirtilen, Gelir Hesaplarından 2020 Yılı içinde Toplam 165.216.689.03. TL Gelir 

tahakkuk ettirilmiş yılı içinde toplam 163.478.947,57 TL. Net gelir tahsil edilmiştir. 

         

 
 

2020 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1. DÜZEYİ 

KODU HESAP ADI BÜTÇE GİDERİ 

1 PERSONEL GİDERLERİ 29.000.936,56 

2 
SOSYALGÜVENLİK 
KURUMUNA 4.684.476,09 

3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 137.287.194,82 

5 CARİ TRANSFERLER  8.007.511,45 

6 SERMAYE GİDERLERİ 10.566.247,67 

7 SERMAYE TRANSFERLERİ 3.250.000,00 

TOPLAM 192.796.366,59 

 
 

2020 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİ 

 AÇIKLAMA           BÜTÇE GİDERİ 
1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 113.274.211,23 

3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 306.510,59 

4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 23.931.208,27 

5 ÇEVRE KORUMA VE HİZMETLERİ 30.023.461,72 

8 
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN 
HİZMETLERİ 25.260.974,78 

TOPLAM 192.796.366,59 

 

2020 YILI BÜTÇE GELİRLERİ 

KODU HESAP ADI BÜTÇE GELİRİ 

1 VERGİ GELİRLERİ 29.747.926,08 

3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.545.371,70 

4 ALINAN BAGIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 2.130.682,44  

5 DİĞER GELİRLER 129.843.257,35  

6 SERMAYE GELİRLERİ 211.710,00 

TOPLAM 163.478.947,57  
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2020 Yılı Kurumsal Bazda Birim Müdürlükleri Gider Bütçesi 

 

Kurumsal Kodlar    Müdürlükler              Yılı: 2020 

 

46 63 16 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 563.352,98 

46 63 16 05 İNSAN KAY. VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 85.428.214,76 

46 63 16 10 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ  1.171.279,52 

46 63 16 18 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ  1.900.890,36 

46 63 16 24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  184.020,31 

46 63 16 25 BAS. YAY. HALKLA İLİŞKİLER 

MÜDÜRLÜĞÜ 3.275.444,35 

46 63 16 31 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 12.461.924,13 

46 63 16 32 EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 1.090.337,38 

46 63 16 33 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 23.931.208,27 

46 63 16 34 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 24.040,09 

46 63 16 35 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 6.299.270,32 

46 63 16 36 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  4.204.618,21 

46 63 16 37 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL 

MÜDÜRLÜĞÜ 9.805.639,73 

46 63 16 39 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 12.126.153,87 

46 63 16 41 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  30.023.461,72 

46 63 16 43 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ  306.510,59 

    TOPLAM: 192.796.366,59.TL 

 

 

Haliliye Belediye Başkanlığının 2020 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin 

252.980.000,00.TL tahmini olarak denkleştiği, 2020 yılı içinde Gider Harcamaları  

192.796.366,59.TL olarak gerçekleşmiştir. 
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2020 YILI GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ORANLARI 

 

GİDER TÜRÜ     NET 
ÖDENEK 

GERÇEKLEŞ
EN 
    
HARCAMA 

ÖDENEĞİNE 
ORANI % 

GERÇEKLEŞME 
ORANI % 

TOPLAM 
HARCAMAYA 
ORANI % 

Personel Giderleri 77.848.000,00 29.000.936,56       37,25 11,48 15,04 

SGK Prim 

Giderleri 

5.315.000,00  4.684.476,09 88,13 1,85 2,42 

Mal ve Hizmet 
Alım Giderleri 

88.982.000,00 137.287.194,8
2 

154,26 54,26 71,20 

Faiz Giderleri 15.000,00 ----------------- ---------------- --------------------- ----------------- 

Cari Transferler 9.070.000,00 8.007.511,45 88,28 3,16 4,15 

Sermaye Giderleri 48.750.000,00 10.566.247,67 21,68 4,18 5,49 

Sermaye 
Transferleri 

1.000.000,00 
 

3.250.000,00 325,00 1,29 1,68 

Yedek Ödenek 22.000.000,00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

Toplam 252.980.000,00 192.796.366,5
9 

 
 

76,22 100 

 

2020 YILI GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ORANLARI 

GELİRİN 
TÜRÜ 

BÜTÇE 
ÖDENEĞİ 

TOPLAM 
TAHSİLAT 

ÖDENEĞİNE 
ORANI % 

GERÇEKLEŞME  
ORANI % 

TOPLAM 
TAHSİLATA 
ORANI % 

Vergi Gelirleri 114.280.000,00 29.747.926,08 26,03 11,75 18,19 

Teşebbüs ve 
Mülkiyet 
Gelirleri 

7.140.000,00 1.545.371,70 21,64 0,6 0,94 

Alınan Bağış 
ve Yardımlar 

7.000.000,00 2.130.682,44 30,44 0,84 1,31 

Diğer Gelirler 123.690.000,00 129.843.257,35 104,96 51,31 79,44 

Sermaye 

Gelirleri 

     600.000,00  211.710,00 0,08 0,12 0,12 

TOPLAM 252.980.000,00 163.478.947,57  64,62 100 
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1)Faaliyet ve projeler 

 Belediye personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenip yıllık eğitim 
planlarının hazırlanması(Bakanlık kuruluşları, belediye birlikleri ve dernekleri 
tarafından düzenlenen eğitim organizasyonlarına personellerin katılımının 
sağlanması) 

 Personelin performans değerlendirmesi 

 Personelin niteliğine uygun görevlerde çalıştırılması 

 Birimlerin personel planlamasının yapılması ve personel iş bölümünün 
belirlenmesi 

 Öneri ve ödül sisteminin geliştirilmesi için çalışmalar yapılması 

 Hizmet binası yapılması 

 Mevcut hizmet binalarının fiziki koşullarının iyileştirilmesi 

 Çarpık ve kaçak yapılaşan alanlarda Kentsel Dönüşüm Projelerinin 
hazırlanarak uygulanması 6306 – 5393/70 çerçevesinde 

 Kaçak Yapılaşmayı önlemek amacıyla yapı kontrollerin etkin bir şekilde 
yürütülmesi 

 Yürürlükteki imar planlarıyla ilgili revizyon çalışmalarının yapılması 

 Kent merkezinde yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde park alanlarının 
oluşturulması 

 Parsel ölçeğinde otopark ihtiyacının çözülemediği merkez mahallelerde genel 
otopark alanları planlanması 

 Yeni yapılacak park alanlarında zemin altı otopark düzenlemeleri 
çözümlenmesi 

 Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışılarak kırsal mahallelerde planlama 
çalışmalarının sürdürülmesi ve 18. madde uygulamalarının tamamlanması. 

 Yeni yerleşime açılacak bölgelerde yatay mimari ilkesi doğrultusunda imar 
planlarının hazırlanması 

 Kentsel Tasarım yapılacak alanlar belirlenmesi 

 Mimari ölçekte yapı bahçelerini, balkonları, pencere önlerini ve sokakları 
estetik hale getirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılması 

 Yapılacak planlama çalışmaları ve mimari projelerde engelli bireylere yönelik 
standartlara uyularak yürüyüş yolları, engelli rampaları gibi düzenlemelerin 
yaygınlaştırılması ve denetimlerinin yapılması 

 Görme engelliler için hissedilebilir kaldırım sayılarını artırmak 

 Bedensel engelliler için engelli rampalarının sayısını artırmak 

 Planlama çalışmaları ve yapılacak analizlere altlık oluşturmak amacıyla sayısal 
halihazır haritalardaki eksikliklerin tamamlanması ve halihazır haritaların 
güncellenmesi 

 Belediye meclis kararları, askıya çıkan imar planları, imar durumları ve 
uygulamaları, parselasyon planları, gezi rotaları ve konaklama tesisleri hakkında 
bilgi edinilebilecek olan e-turizm bilgileri gibi işlemlere sayısal olarak erişimin 
sağlanacağı bir sistemin kurulması. 
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 İhtiyaç duyulan bölgelerde ulaşım ağının artırılması amacıyla yeni yol açma 
çalışmalarının yapılması 

 Ham yolların stabilize çalışmalarının gerçekleştirilmesi 

 Kilitli beton parke yol yapım işinin gerçekleştirilmesi 

 Yolların asfalt yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi 

 Yolların sathi kaplamaların yapılması 

 Göbeklitepe Kulesinin ( otel yapım projesi ile birlikte ) yapımı 

 Göbeklitepe Çarşı ve Yaşam Merkezi yapımı 

 Feuchtwanger ile kardeş şehir olması çalışmaları yapılması 

 Kardeş şehir ile Göbeklitepe anıt yapımı 

 Göbeklitepe’nin tanıtımına yönelik afiş, broşür, kitap, tanıtım filmi yapımı, 
fuarlara katılım 

 Fuar alanlarında Göbeklitepe ve ilçenin tanıtılması 

 Gastronomi merkezi 

 Gastronomi ve Şanlıurfa Mutfak Festivali 

 Mutfak kültürünü tanıtımına yönelik broşür, kitap, tanıtım filmi yapımı, fuarlara 
katılım 

 Vali Akbulut iş merkezinin otel olarak dönüştürülmesi 

 Özel sektörün konaklama tesisleri yapması yönünde teşvik edilmesi 

 Seyahat Acentaları ve ilgili odalarla görüşmelerin sağlanması 

 Evsel katı atıkların düzenli olarak toplanması ve bertarafı; 

 Tüm sokak ve caddelerde yıkama yapılması 

 Pazar yerlerinin temizlenmesi 

 Çöp konteynerlerinin temizlenmesi 

 İbadethanelerin temizlenmesi 

 Sokak ve caddelerin süpürülmesi 

 Moloz ve hafriyat atıklarının kaldırılması 

 Etkin ilaçlama faaliyetleri 

 Mesire alanlarının sayısının artırılması 

 Yerleşim bölgelerinde imarı yeşil alan görünen bölgelerin parkları yapılacak 

 Kırsal mahallelerde yeşil alan miktarı artırılacak, çocuk oyun gurupları 
kurulacak 

 Parkların bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi 

 Parklarda güvenlik kameraları takılarak parklarda vatandaş güvenliği 
sağlanacaktır. 

 Parklara yeni nesil oyun gurupları yapılacak 

 Dikey peyzaj yapılacak 

 Kimlikli parklar yapılacak 

 Erişilebilir engelsiz parklar yapılacak 

 Parklarda ikinci bahar evleri yapılacak 

 Merkez ve kırsalda vatandaşlara, fidan dağıtımı gerçekleştirilecek 

 Yazılı ve görsel basında çevre duyarlılığına vurgu yapılacak 

   Okullarda çevre bilinci eğitimleri verilecek ve öğrencilere fidan dağıtılacak 

 Kadın Destek Merkezleri sayısının artırılması 

 Kadınlar Konağı yapılması 
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 Kadınlara yönelik okuma yazma, meslek edindirme, hobi vb kurslarının 
düzenlenmesi 

 Kadınlara yönelik sağlık taramaları ve bilgilendirme seminerleri verilmesi 

 Kadınlara, Gençlere ve çocuklara yönelik kültürel gezilerin artırılarak devam 
edilmesi 

 İşyerlerinin açma ve çalışma ruhsatı denetimi yapılarak ruhsatı bulunanların 

 kayıtlarının kontrol edilmesi, ruhsatı olmayan işyerlerinin tespiti ve gerekli 
işlemlerin yapılması 

 Canlı müzik yapan işyerlerinin canlı müzik ruhsatlarının kontrolü, canlı müzik 
ruhsatı olan işyerlerinde düzenli kontrollerin yapılması 

 İşyerlerinin kaldırım işgalleri ile ilgili denetimlerin yapılması 

 Fırın ve ekmek fabrikalarında üretilen pide ve ekmeklerin gramajlarının kontrol 
edilmesi; yakıt olarak odun kullanan fırınların baca sistemlerinin düzgün çalışıp 
çalışmadığının kontrolü ve gerekli işlemlerin yapılması 

 Personelin modern ve teknolojik araçlarla donatılarak sahada çalışma 
kabiliyetinin artırılması ve desteklenmesi 

 Pazar yerlerinin bakım onarımının yapılması 

 Pazar yerlerinin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesi 

 Pazar yerlerinin kontrolü; ilgili kanun ve yönetmeliklere göre düzenin 
sağlanması ve emre aykırı hareket eden esnaf ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması 

 Pazar yeri çevresine gelen seyyar satıcıların uzaklaştırılması ve gerekli 
işlemlerin yapılması 

 Beyaz masadan gelen şikâyetlere istinaden sahipsiz sokak hayvanları 
toplanarak tedavi ve rehabilitasyonları yapılmak üzere büyükşehir belediyesine ait 
hayvan barınağına bırakılmaktadır. 

 Personelin modern, teknolojik ve hayvan saldırılarına karşı koruyucu araçlarla 
donatılarak sahada çalışma kabiliyetinin artırılması ve desteklenmesi 

 İhtiyaç sahiplerinin ve ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi 

 Belirlenen ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımların yapılması amacıyla sosyal 
market 

 Ramazan ayında evlere, hasta refakatçilerine ve halka iftar yemeği dağıtılacak 

    Evde bakım ve temizlik hizmetlerinin verilmesi, yaygınlaştırılması 

 Mobil ikram çeşmeleri 

 Engelli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması (tekerlekli sandalye, akülü 
araç, şarj istasyonu vb) 

 Yaşlı ve kimsesizlerin özel günlerde ziyaret edilmesi 

 Engelsiz Yaşam Merkezi yapımı 

    Çölyak hastalarına glütensiz ekmek üretimi 

 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ekmek temini 

 Hastane civarlarında hasta yakınlarına yönelik çalışmalar yapılacak 
  

 İhtiyaç sahibi mültecilere ayni yardım yapılması 

    Spor alanları ve tesisler yapılacak 

 Sportif faaliyetler desteklenecektir 

 Yaz spor kursları 

 Yapay Buz Pateni alanı yapılacak 
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 Kırsalda semt sahaları yapılacak   

 Gençlik Kültür Merkezleri yapılacak 

 Eğitim ve üniversiteye hazırlık kursları düzenlenecek 

 Kütüphane hizmetleri sürdürülecektir 

 Öğrencilere kırtasiye, kitap ve ek kaynak yardımı yapılacak 

 Kültür gezileri düzenlenecek 

 Meslek edindirme kursları düzenlenecek 

 Gençlere yönelik kültür, sanat faaliyetleri ve eğitim faaliyetleri 
gerçekleştirilecek 

 Çok amaçlı salon yapılması 

 Taziye ziyaretleri yapılması 

 Gazilere ve Şehit ailelerine gerekli desteklerin sağlanması 

 Ata Sporları ve Geleneksel Oyunlar Akademisi yapımı 

 Millet evlerinin yapılması 

 Geleneksel El Sanatları Merkezi (GESEM) kurulması 

 Tarım ve Kırsal Kalkınma Danışmanlık Merkezi kurulması 

 STK’lar kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanacaktır 

 Veteriner Hekimleri ve Ziraat Mühendisleri sürekli tarım ve hayvancılık 
faaliyetleri ile uğraşan köylülerimizle irtibatlı olacak, ihtiyaç duydukları alanlarda 
bilgi ve destek hizmetlerini sunacaklardır 

 İpek böcekçiliğinin yapılabileceği alanların ve yetiştiricilerin tespiti yapılacak 

 İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanarak eğitim desteği alınacak 

 Konu ile ilgili projeler hazırlanarak ilgili kuruluşlardan maddi desteği alınması 
sağlanacak 

 Konu ile ilgili faaliyetlerin izlenmesi ve sürdürülmesi sağlanacaktır 

    Haliliye Meslek Edindirme Merkezi (Hal-Mes) ve Gastronomi Merkezi 
kurulması 

 İlgili kuruluşlarla işbirliği sağlanması 

 Ambalaj atıklarının düzenli ayrıştırılması ve bertarafı için atık getirme 
merkezinin kurulması, gerekli araç ve ekipmanın alınması/kiralanması 

 Ambalaj atıklarının düzenli ve kaynağında toplanması için belirlenen 
noktalarda konteynır altyapısının tamamlanması 

 Ambalaj atıklarının bertarafı ve geri dönüşümü için lisanslı firmalarla 
anlaşmaların tamamlanması 

 Sıfır atık sisteminin altyapı çalışmalarının coğrafi bilgi sistemi (C.B.S ) ile 
entegrasyonunun sağlanması 

 Özel atık guruplarının (elektronik atık, bitkisel atık yağ, atık pil, vb. atıkları) 

 kaynağında ayrı toplanması/toplatılması ve maddesel geri dönüşüm / 
kazanımının sağlanması/sağlatılması için çalışmaların yürütülmesi 

 Sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması, farkındalığın artırılmasına 
yönelik okullarda eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

 Sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması, farkındalığın artırılmasına 
yönelik bilboardlarda tanıtım yapılması, broşür ve el ilanlarının dağıtılması 

 Atıkların düzenli olarak çıkarılması için özel çöp poşetinin alınması ve 
dağıtılması 
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2.Performans Sonuçları Tablosu 

Amaç 1 Kurumsal yapının güçlendirilmesi 

Hedef H 1.1 Mali yapının güçlendirilmesi, mali disiplinin sağlanması                        

Faaliyet ve 
Projeler 
1.1.1 

Vergi mükelleflerinin ve diğer borçluların vergi dönemlerinde e-posta, 
kısa mesaj, sosyal medya, basın yayın organları vb. yollar ile 
bilgilendirilmesi 

Sorumlu 
birim 

Mali Hizmetler Müd. 

Açıklama: Mükelleflerimize kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapıldı her ödeme 
döneminde 3 defalık borç durumu hakkında kısa mesaj atıldı. Sosyal 
medya ve basında ödeme dönemlerinde bilgilendirilme yapıldı. 

Faaliyet ve 
Projeler1.1.2 

Belediye gelirlerinin bankalar aracılığıyla anlık tahsilatının 
yaygınlaştırılması 

Sorumlu 
birim 

Mali Hizmetler Müd. 

Açıklama: Belediyemiz web sitemizde ödeme kolaylığı ve bankalar aracılığıyla 
havale işlemi olmak üzere bir çok noktada veznemiz ile hizmet 
vermektedir. 

Faaliyet ve 
Projeler1.1.3 

Belediye gelirlerinin yeni açılacak hizmet büroları ile(veya mobil 
vezne) mahallinde tahsilatının sağlanması 

Sorumlu 
birim 

Mali Hizmetler Müd. 

Açıklama: 
Belediye gelirlerinin daha rahat toplanabilmesi için 2 nokta olan 
vezne ödeme yerlerini 5 farklı noktada vezne ödeme büroları 
açılmıştır. 

Faaliyet ve 
Projeler 
1.1.4 

Borcunu ödeyemeyen mükellefler ve diğer borçlular hakkında ödeme 
emri çekilmesi, mal varlığı araştırılması ve diğer takip işlemlerinin 
yapılması 

Sorumlu 
birim 

Mali Hizmetler Müd. 

Açıklama: 
Borcunu ödemeyen mükellefler için kısa mesaj yoluyla bilgilendirme 
yapıldı. Pandemi dolayısıyla mükelleflere tebliğat yapılamadı.  

Faaliyet ve 
Projeler1.1.6 

Sürekli vergi mükelleflerinin beyan/bildirimlerinin, kaydi/arazi 
denetimlerinin yapılması 

Sorumlu 
birim 

Mali Hizmetler Müd. 

Açıklama: 
Emlak Gelir birimimiz web tapu sistemi ile entegre olarak 
mükelleflerin kaydı alınmaktadır. 

Faaliyet ve 
Projeler1.1.7 

Ödeme ve harcama planlamasının yapılması 

Sorumlu 
birim 

Mali Hizmetler Müd. 

Açıklama: Ödeme planları yapılmaktadır. 
Faaliyet ve 
Projeler1.1.8 

Gereksiz harcamaların ve israfın önüne geçilmesi 
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Sorumlu 
birim 

Mali Hizmetler Müd. 

Açıklama: Gerekli Çalışmalar yapılmaktadır. 
Faaliyet ve 
Projeler1.1.5 

Tahsilâtı zabıta uhdesinde bulunan işgaliye bedellerinin tespitlerinin 
yapılması ve tahsil edilmesi 

Sorumlu 
birim 

Zabıta Müd. 

Açıklama: 

2500 Pazar tezgahı,23 Biber Sergisi 23 karpuz sergisi 15 zeytin sergisi, 4 
adet meyve sergisi, bulunmakta olup işgaliye bedelleri her yıl meclis 
kararıyla belirlenerek Zabıta Memurları tarafından her tezgah başına 
makbuz kesilerek tahsil edilen para belediyemiz veznesine yatırılmaktadır. 
Yıllık olarak Sergi ve Pazarlardan 250.000,00 TL gelir elde edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Amaç 1 Kurumsal yapının güçlendirilmesi 

Hedef H 1.2  Personelin teknik ve nitelik anlamında güçlendirilmesi 

Faaliyet ve 
Projeler 1.2.1 

Belediye personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenip yıllık eğitim 
planlarının hazırlanması(Bakanlık kuruluşları, belediye birlikleri ve 
dernekleri tarafından düzenlenen eğitim organizasyonlarına personellerin 
katılımının sağlanması)  

Sorumlu 
birim 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. 

Açıklama: 

Motivasyon Eğitimi 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 

Faaliyet ve 
Projeler1.2.2 

Personelin performans değerlendirmesi 
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Sorumlu 
birim 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. 

Açıklama: 
Personellerin % 50’sine yapıldı.% 50’sine yapılamadı. Gerekçesi ise, 
mesai saatlerindeki esneklik ve Pandemi tedbirleri. 

Faaliyet ve 
Projeler1.2.3 

Personelin niteliğine uygun görevlerde çalıştırılması 

Sorumlu 
birim 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. 

Açıklama: Personellerin %90’ı niteliğine uygun işlerde çalıştırıldı. 

Faaliyet ve 
Projeler 1.2.4 

Birimlerin personel planlamasının yapılması ve personel iş bölümünün 
belirlenmesi 

Sorumlu 
birim 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. 

Açıklama: Birimlere gerekli görevlendirilmeler yapılarak iş bölümü planlandı. 

Faaliyet ve 
Projeler 1.2.5 

Öneri ve ödül sisteminin geliştirilmesi için çalışmalar yapılması 

Sorumlu 
birim 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. 

Açıklama: Temizlik İşçilerine Altın ödülü verildi. 
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Amaç 1 Kurumsal yapının güçlendirilmesi 

Hedef H 1.3 Fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi (Hizmet binası, fiziksel) 

Sorumlu 
birim 

Fen İşleri Müd. 

Faaliyet ve 
Projeler 1.3.2 

Mevcut hizmet binalarının fiziki koşullarının iyileştirilmesi 

Açıklama: 
- Mevcut binada bakım-onarım yapıldı.  

- Müdürlükler arası alanlar net bir şekilde ayrıldı. 
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Amaç 2- Planlı, yaşanabilir, engelsiz, estetik bir kent 

oluşturulması, 

 

Amaç 2 Planlı, yaşanabilir, engelsiz, estetik bir kent oluşturulması 

Hedef H 2.1 Düzensiz yapılaşma alanlarında kentsel dönüşüm projelerinin uygulanması 

Faaliyet ve 
Projeler 2.1.1 

Çarpık Ve Kaçak Yapılaşan Alanlarda  Kentsel Dönüşüm Projelerinin 
Hazırlanarak Uygulanması 6306 – 5393/70 çerçevesinde  

Sorumlu 
birim 

İmar ve Şehircilik Müd. 

Açıklama: 

Devteşti Mahallesi kapsamında planlı olarak bulunan kısımda; 
kentsel gelişmenin daha sağlıklı olması için imar planı revizyonu 
yapıldı. İlçemiz geneli için İmar planı revizyonu kapsamında bazı 

bölgelerde oluşturulması planlanmaktadır. 
Faaliyet ve 
Projeler2.1.2 

Kaçak Yapılaşmayı önlemek amacıyla Yapı kontrollerin etkin bir şekilde 
yürütülmesi 

Sorumlu 
birim 

İmar ve Şehircilik Müd. 

Açıklama: 
Devteyşti Mahallesi kapsamında planlı olarak bulunan kısımda; kentsel 
gelişmenin daha sağlıklı olması için imar planı revizyonu yapıldı.Riskli ve 
uygun olmayan binalar tespit edildi 15 adet yıkım işlemi gerçekleştirildi 
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Amaç 2 Planlı, yaşanabilir, engelsiz, estetik bir kent oluşturulması 

Hedef H 2.2 
Yaşanabilir ve sağlıklı bir kentleşme için kamusal alanların geliştirilmesi, 
 

Faaliyet ve 
Projeler2.2.1 

Yürürlükteki imar planlarıyla ilgili revizyon çalışmalarının yapılması 

Sorumlu 
birim 

İmar ve Şehircilik Müd. 

Açıklama: 
Revizyon plan yapılması amacıyla altlık çalışmalarına başlandı.  
İşin A grubu plan müellifince üstlenilmesine ilişkin işlemler gerçekleştirildi. 

Açıklama: 
- Revizyona dair analiz-sentez-plan aşamasına geçilemedi (planlama 
altyapısı hazırlanması bekleniyor.) 
Halihazır haritaların hazırlanması bekleniyor. 

Faaliyet ve 
Projeler2.2.2 

Kent merkezinde yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde park alanlarının 
oluşturulması 

Sorumlu 
birim 

İmar ve Şehircilik Müd. 

Açıklama: Çalışmalar devam etmektedir. 

Açıklama: İmar planı revizyonu kapsamında oluşturulması planlanmaktadır. 

Faaliyet ve 
Projeler2.2.3 

Parsel ölçeğinde otopark ihtiyacının çözülemediği merkez mahallelerde 
genel otopark alanları planlanması  

Sorumlu 
birim 

İmar ve Şehircilik Müd. 

Açıklama: İmar planı revizyonu kapsamında oluşturulması planlanmaktadır 

Faaliyet ve 
Projeler2.2.4 

 Yeni yapılacak park alanlarında zemin altı otopark düzenlemeleri 
çözümlenmesi 

Sorumlu 
birim 

İmar ve Şehircilik Müd. 

Açıklama: 
Çalışmalar devam etmektedir. İmar planı revizyonu kapsamında 
oluşturulması planlanmaktadır.. 

 

 

Amaç 2 Planlı, yaşanabilir, engelsiz, estetik bir kent oluşturulması 

Hedef H 2.3. 
Yapılaşmanın estetik hale getirilmesi ve planlı kentleşmenin sağlanması 
 

Faaliyet ve 
Projeler 2.3.1 

Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışılarak kırsal mahallelerde planlama 
çalışmalarının sürdürülmesi ve 18. madde uygulamalarının tamamlanması. 
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Sorumlu 
birim 

İmar ve Şehircilik Müd. 

Açıklama: Çalışmalar devam etmektedir. 

Açıklama: İmar planı revizyonu kapsamında oluşturulması planlanmaktadır. 

Faaliyet ve 
Projeler 2.3.2 

Yeni yerleşime açılacak bölgelerde yatay mimari ilkesi doğrultusunda imar 
planlarının hazırlanması 

Sorumlu 
birim 

İmar ve Şehircilik Müd. 

Açıklama: 
Büyükşehir Belediyesinin yetkisinde olduğundan ve yeni yerleşime açılan 
bir bölge olmadığından uygulanmamıştır. 

Faaliyet ve 
Projeler 2.3.3 

Kentsel Tasarım yapılacak alanlar belirlenmesi 

Sorumlu 
birim 

İmar ve Şehircilik Müd. 

Açıklama: 
Çalışmalar devam etmektedir. Bu konu ile ilgili olarak Kent Estetiği 
Komisyonu kuruldu trafo,geniş ölçekli zemin ve duvararda üç boyutlu (3D 
street art ) resim çalışmalarıyla şehire estetik bir görünüm kazandırılacaktır. 

AÇIKLAMA: İmar planı revizyonu kapsamında oluşturulması planlanmaktadır. 

Faaliyet ve 
Projeler 2.3.4. 

Mimari ölçekte yapı bahçelerini, balkonları, pencere önlerini ve sokakları 
estetik hale getirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılması 

Sorumlu 
birim 

İmar ve Şehircilik Müd. 

Açıklama: 
Kent Estetiği Komisyonu yeni yapılması planlanan yapıların dış cephe 
tasarımı kurul onayıyla olacaktır. 
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Amaç 2 Planlı, yaşanabilir, engelsiz, estetik bir kent oluşturulması 

Hedef H 2.4 
Engelsiz bir kent için erişilebilir bir planlama ve mimari anlayışın 
benimsenmesi  
 

Faaliyet ve 
Projeler 2.4.1 

Yapılacak planlama çalışmaları ve mimari projelerde engelli bireylere 
yönelik standartlara uyularak yürüyüş yolları, engelli rampaları gibi 
düzenlemelerin yaygınlaştırılması ve denetimlerinin yapılması 

Faaliyet ve 
Projeler2.4.2 

Görme engelliler için hissedilebilir kaldırım sayılarını artırmak 

Sorumlu 
birim 

Fen İşleri Müd. 

Açıklama: İhtiyaç halinde hissedilebilir kaldırım çalışmalarımız devam etmektedir. 

Faaliyet ve 
Projeler2.4.3 

Bedensel engelliler için engelli rampalarının sayısını artırmak  

Sorumlu 
birim 

Fen İşleri Müd. 

Açıklama: 
Tüm kaldırımlarımızda  engelli rampaları bulunmakta olup, bina girişleri ve 
eksik olan engelli girişlerinde çalışmalarımız devam etmektedir. 

 

Amaç 2 Planlı, yaşanabilir, engelsiz, estetik bir kent oluşturulması 

Hedef H 2.5 
Alt ve üst yapı çalışmaları 
 

Faaliyet ve 
Projeler 2.5.1 

Planlama çalışmaları ve yapılacak analizlere altlık oluşturmak amacıyla 
sayısal halihazır haritalardaki eksikliklerin tamamlanması ve halihazır 
haritaların güncellenmesi 

Sorumlu 
birim 

İmar ve Şehircilik Müd. 

Açıklama: İmar planı revizyonu kapsamında oluşturulması planlanmaktadır. 

Faaliyet ve 
Projeler 2.5.2 

Belediye meclis kararları, askıya çıkan imar planları, imar durumları ve 
uygulamaları, parselasyon planları, gezi rotaları ve konaklama tesisleri 
hakkında bilgi edinilebilecek olan e-turizm bilgileri gibi işlemlere sayısal 
olarak erişimin sağlanacağı bir sistemin kurulması. 

Sorumlu 
birim 

Bilgi İşlem Müd. 

Faaliyet ve 
Projeler2.5.3 

İhtiyaç duyulan bölgelerde ulaşım ağının artırılması amacıyla yeni yol açma 
çalışmalarının yapılması. 

Sorumlu 
birim 

Fen İşleri Müd. 

Açıklama: Proğram dahilinde yol çalışmalarımız devam etmektedir. 
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Faaliyet ve 
Projeler2.5.4. 

Ham yolların stabilize çalışmalarının gerçekleştirilmesi  

Sorumlu 
birim 

Fen İşleri Müd. 

Açıklama: 
Bina yapılaşmaları olduğu bölgelerde vatandaşların talep ve istek 
doğrulturunda stabilize çalışmalarımız devam etmektedir. 
22.285 kamyon malzeme kullanılmış 

Faaliyet ve 
Projeler2.5.5 

Kilitli beton parke yol yapım işinin gerçekleştirilmesi  

Sorumlu 
birim 

Fen İşleri Müd. 
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Açıklama: 

Proğram ve ödenek doğrultusunda kırsal ve merkez mahallelerimizde kilitli 
beton parke taşı döşeme çalışmalarımız devam etmektedir. 
234.891 M2 döşenmiş. 
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Faaliyet ve 
Projeler2.5.6 

Yolların asfalt yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi. 

Sorumlu 
birim 

Fen İşleri Müd. 

Açıklama: 
Proğram ve ödenek doğrultusunda merkez mahallelerimizde asfalt 
yapım çalışmalarımız devam etmektedir. 
10.971 M2 asfalt çalışması yapılmış. 

Faaliyet ve 
Projeler2.5.7 

Yolların Sathi kaplamaların yapılması 

Sorumlu 
birim 

Fen İşleri Müd. 

Açıklama: 
İhtiyaç halinde uygun görülen alanlara sathi kaplama çalışmalarımız devam 
etmektedir. 
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Amaç 3- Kentin tarihi ve kültürel mirasının öne 

çıkarılarak ulusal ve uluslar arası kültür-turizm 

merkezlerinden biri haline getirilmesi, 

 

Amaç 3 
Kentin tarihi ve kültürel mirasının öne çıkarılarak uluslararası kültür 
ve turizm merkezlerinden biri haline getirilmesi 

Hedef H 3.1 
Göbeklitepe’nin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının artırılarak 
sürdürülmesi 

Faaliyet ve 
Projeler 3.1.1 

Göbeklitepe Kulesinin ( otel yapım projesi ile birlikte ) yapımı 

Sorumlu 
birim 

Fen İşleri Müd. 

Açıklama: Proje aşamasında 

Faaliyet ve 
Projeler 3.1.2 

 Göbeklitepe Çarşı ve Yaşam Merkezi yapımı 

Sorumlu 
birim 

Fen İşleri Müd. 

 
Göbeklitepe yolu üzerinde Göbeklitepeyi ziyarete gelen  misafirlerin dinlene 
bileceği hediyelik eşya alabileceği yaşam merkezi Proje aşamasında 

Faaliyet ve 
Projeler 3.1.3 

Feuchtwanger ile kardeş şehir olması çalışmaları yapılması 

Sorumlu 
birim 

Kültür ve Sosyal İşler Müd. 

Açıklama: Pandemi nedeniyle proje ertelenmiştir. 

Faaliyet ve 
Projeler 3.1.4 

Kardeş şehir ile göbeklitepe anıt yapımı 

Sorumlu 
birim 

Fen İşleri Müd. 

Açıklama: Proje aşamasında 

Faaliyet ve 
Projeler 3.1.5 

Göbeklitepe’nin tanıtımına yönelik afiş, broşür, kitap, tanıtım filmi yapımı, 
fuarlara katılım 

Sorumlu 
birim 

Kültür ve Sosyal İşler Müd. 

Açıklama: 
Göbeklitepe’nin tanıtımına katkı sunmak amacıyla broşürler yapılarak 
vatandaşlara dağıtıldı. Ayrıca tanıtıma yönelik Göbeklitepe Fotoğraf 
Yarışması düzenlendi. 

Faaliyet ve 
Projeler 3.1.6 

Fuar alanlarında göbeklipe ve ilçenin tanıtılması 

Sorumlu 
birim 

Kültür ve Sosyal İşler Müd. 

Açıklama: 
Pandemi dolayısıyla fuar organizasyonları yapılmadığından bu konuda 
herhangi bir çalışma yapılmamıştır 
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Amaç 3 
Kentin tarihi ve kültürel mirasının öne çıkarılarak uluslararası kültür 
ve turizm merkezlerinden biri haline getirilmesi 

Hedef H 3.2 
Yöremizin mutfak kültürünün ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının 
artırılarak sürdürülmesi 

Faaliyet ve 
Projeler3.2.1 

Gastronomi merkezi yapımı. 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: Projesi ve ihalesi tamamlandı inşaatına başlandı. 

 

 

Amaç 3 
Kentin tarihi ve kültürel mirasının öne çıkarılarak uluslararası kültür 
ve turizm merkezlerinden biri haline getirilmesi 

Hedef H 3.2 
Yöremizin mutfak kültürünün ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının 
artırılarak sürdürülmesi 

Faaliyet ve 
Projeler3.2.2 

Gastronomi ve Şanlıurfa Mutfak Festivali  

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: Pandemi dolayısıyla etkinlik yapılmadı. 

Faaliyet ve 
Projeler 3.2.3 

Mutfak kültürünü tanıtımına yönelik broşür, kitap, tanıtım filmi yapımı, 
fuarlara katılım 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: Pandemi dolayısıyla fuar yapılmadı. 
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Amaç 3 
Kentin tarihi ve kültürel mirasının öne çıkarılarak uluslararası kültür 
ve turizm merkezlerinden biri haline getirilmesi 

Hedef H 3.3 
Bölgemize gelecek yerli ve yabancı turistlerin konaklama imkanlarının 
artırılması 

Faaliyet ve 
Projeler 3.3.1 

Vali Akbulut iş merkezinin otel olarak dönüştürülmesi 

Sorumlu 
birim 

Fen İşleri Müd. 

Açıklama: Proje gerçekleştirilme aşamasında. 

Faaliyet ve 
Projeler 3.3.2 

Özel sektörün konaklama tesisleri yapması yönünde teşvik edilmesi 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: Pandemi dolayısıyla etkinlik yapılmadı. 

Faaliyet ve 
Projeler3.3.3 

Seyahat Acentaları ve ilgili odalarla görüşmelerin sağlanması 
 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: 
2020 yılında ortaya çıkan Covid‐19 salgını nedeniyle seyahat acentaları ve 
ilgili odalarla müdürlüğümüzün herhangi bir faaliyeti söz konusu olmamıştır. 
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4- Yeşille bütünleşen, çevre ve insan sağlığına duyarlı, 

temiz bir ilçe oluşturulması, 

Amaç 4 
Yeşille bütünleşen, çevre ve insan sağlığına duyarlı, temiz bir ilçe 
oluşturulması 

Hedef H 4.1 Katı atık yönetim sisteminin devamlı olarak gerçekleştirilmesi 

Faaliyet ve 
Projeler4.1.1 

Evsel katı atıkların düzenli olarak toplanması ve bertarafı; 

Sorumlu 
birim: 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Açıklama: 

32 Merkez Mahallede yer alan 5.820 adet konteyner ve 87 Kırsal 
Mahallemizde yer alan 4.050 adet konteynerden aylık ortalama 
13.000 ton ve yıllık ortalama 150.000 ton civarında evsel katı atık 
toplanarak katı atık toplama tesisine taşınıp, bertaraf edilmesi 
sağlandı.2020 yılı   2. Altı ayda  kırsal mahallelere verilen konteyner 
sayımız 589 adettir. 
 

Faaliyet ve 
Projeler4.1.2 

Tüm sokak ve caddelerde yıkama yapılması 

Sorumlu 
birim: 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Açıklama: 

İlçe Merkezinde yer alan Hal Pazarı, ŞUTİM, Perakendeciler Sitesi 

ve Pazar Yerleri gibi alanların yanında, cadde, sokak ve bulvarlar 

arazözler vasıtası ile yıkanmakta ve bu yıkama işlemi için ortalama 

günlük 200 ton su harcanmaktadır. 
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Faaliyet ve 
Projeler4.1.3 

Pazar yerlerinin temizlenmesi 

Sorumlu 
birim: 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Açıklama: Haliliye ilçemize ait Pazar yerleri yıkanarak, temizlenmektedir 

Faaliyet ve 
Projeler4.1.4 

Çöp konteynerlerinin temizlenmesi 

Sorumlu 
birim: 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Açıklama: 

Mobil Atölye Aracı ile ilçe genelindeki konteynerler onarılıp, yıkanarak özel 

solüsyonlar ile dezenfekte edilmekte ve ilçe halkının sağlığı korunmaktadır. 
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Faaliyet ve 
Projeler4.1.5 

İbadethanelerin temizlenmesi 

Sorumlu 
birim: 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Açıklama: 
Merkez ve Kırsal Mahallelerimizde yer alan toplam 245 adet Cami ve 
Mescitlerin  bahçe temizlikleri yapılıp halıları periyodik olarak 
yıkanmaktadır. 

Faaliyet ve 
Projeler4.1.6 

Sokak ve caddelerin süpürülmesi 

Sorumlu 
birim: 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Açıklama: 

32 Merkez Mahallemizde yer alan toplam 1845 adet cadde ve 
sokağın temizlik işlemleri yol süpürme araçlarımız ve 205 kişilik yol 
süpürme ekibimiz ile temizlenmekte ve yapılan bu temizlik işlemi 
günlük ortalama 500 km’ye tekabül etmektedir. 

Faaliyet ve 
Projeler4.1.7 

Moloz ve hafriyat atıklarının kaldırılması 

Sorumlu 
birim: 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Açıklama: 
İlçe genelinde yer alan toplam 170 Mahallede günlük ortalama 100 
ton civarında moloz ve hafriyat atığı toplanmakta ve ilçe genelindeki 
çevre kirliliğin önüne geçilmektedir 

Faaliyet ve 
Projeler4.1.8 

Ekipmanların düzenli tamir ve bakım işlerinin gerçekleştirilmesi 

Sorumlu 
birim: 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Açıklama: 
Kaynak atölyesi ve mobil atölye vasıtası ile ekipmanların tamir ve bakım 
işleri düzenli olarak yapılmaktadır 

Faaliyet ve 
Projeler4.1.9 

Etkin ilaçlama faaliyetleri 

Sorumlu 
birim: 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Açıklama: 
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında merkez ilçelerde 
yürütülen ilaçlama faaliyetleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilmektedir 
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Amaç 4 
Yeşille bütünleşen, çevre ve insan sağlığına duyarlı, temiz bir ilçe 
oluşturulması 

Hedef H 4.2 Yeşil alan miktarının kişi başına 2,6 m2 den 3,64 m2 ye çıkarılması. 

Faaliyet ve 
Projeler 4.2.1 

Mesire alanlarının sayısının artırılması 

Sorumlu 
birim: 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Açıklama: 
118 bin metrekare üzerine yapılacak olan millet bahçesi ihale aşaması 
bitmiş olup en kısa zamanda hizmete girmesi için gerekli işlemler 
yapılmaktadır. 

Faaliyet ve 
Projeler4.2.2 

Yerleşim bölgelerinde imarı yeşil alan görünen bölgelerin parkları yapılacak 

Sorumlu 
birim: 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Açıklama: 
Belli bir program dahilinde devam edilmekte olup, 2020 yılı içinde toplam 
16 adet  park olmak üzere  99.000 metrekare yeşil alan kazandırılmıştır 
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Faaliyet ve 
Projeler4.2.3 

Kırsal mahallelerde yeşil alan miktarı artırılacak, çocuk oyun gurupları 
kurulacak  

Sorumlu 
birim: 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Açıklama: 
2020 Yılı içinde 74 kırsal mahallemize oyun gurubu yapılmış olup belli bir 
program dahilinde tüm kırsal mahallelerimize oyun grupları yapılacaktır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyet ve 
Projeler4.2.4 

Parkların bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi  

Sorumlu 
birim: 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Açıklama: 

Düzenli olarak bakım ve onarımlar yapılmakta olup  2020 yılı içerisinde  
546 adreste kaynak yapımı yapılmıştır 
1050 adreste budama yapılmıştır 
348 adreste beton yapımı yapılmıştır. 
10.629 m2  bordür taşı döşemesi yapılmıştır. 
11.630 metrekare kilit taşı 
162 adet saksı 
423 adet bank 
61 adet ç.piknik masası 
124 piknik masası 
330 metrekare şıngıl ve osb levha 
375 metrekare pergole yapılmak üzere  
Toplamda 676 adreste yapılmıştır 
272 adreste boya yapılmıştır. 
33.000 mt boru ve 1.400 adet fıskiye döşeme ve onarımı yapılmıştır. 
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Parklardan sökülen eski ahşaplar geri dönüşüme kazandırılarak 162 adet 
çiçek saksısı üretimi yapılmıştır. 
1.500.000 m2 alanda çim biçimi yapılmıştır. 

 

Amaç 4 
Yeşille bütünleşen, çevre ve insan sağlığına duyarlı, temiz bir ilçe 
oluşturulması 

Hedef H 4.3 Parklara yeni konseptler geliştirilerek güvenli ve modern parklar 
oluşturmak. 

Faaliyet ve 
Projeler 4.3.1 

Parklarda güvenlik kameraları takılarak parklarda vatandaş güvenliği 
sağlanacaktır. 

Sorumlu 
birim: 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Açıklama: 78 tane parkımızda kamera sistemleri yerleştirilmiştir. 

Faaliyet ve 
Projeler4.3.2 

Parklara yeni nesil oyun gurupları yapılacak  

Sorumlu 
birim: 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Açıklama: 
TSE  tescilli yeni nesil oyun grupları merkez ve kırsal toplam 51 adet 
yapılmıştır. 
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Faaliyet ve 
Projeler4.3.3 

Dikey peyzaj yapılacak  

Sorumlu 
birim: 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Açıklama: 
2020 yılı içerisinde 30 adet çiçek şelalesinde 89.000 adet mevsimlik çiçek 
ve ağaç ekimi ile peyzaj düzenlemesi yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyet ve 
Projeler4.3.4 

Kimlikli parklar yapılacak  

Sorumlu 
birim: 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Açıklama: 
8 adet parkımızda kimlikli park çalışması yapılmış olup diğer parklarda da 
yapımı devam etmektedir. 

Faaliyet ve 
Projeler 4.3.5 

Erişilebilir engelsiz parklar yapılacak  

Sorumlu 
birim: 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Açıklama: 
Her mahallede en az 1 adet olmak üzere tüm mahallelerimizde 
bulunmaktadır. 
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Faaliyet ve 
Projeler 4.3.6 

Parklarda ikinci bahar evleri yapılacak  

Sorumlu 
birim: 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Açıklama: Belli bir program dahilinde yapılması öngörülüyor. 
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Amaç 4 
Yeşille bütünleşen, çevre ve insan sağlığına duyarlı, temiz bir ilçe 
oluşturulması 

Hedef H 4.4 Çevre bilincinin geliştirilmesi yeşile duyarlılığın artırılması 

Faaliyet ve 
Projeler 4.4.1 

Merkez ve kırsalda vatandaşlara,  fidan dağıtımı gerçekleştirilecek  

Sorumlu 
birim: 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Açıklama: 24.850 Adet fidan dağıtımı yapılmıştır. 
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Faaliyet ve 
Projeler4.4.2 

Yazılı ve görsel basında çevre duyarlılığına vurgu yapılacak 

Sorumlu 
birim: 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Açıklama: 
Yeni ağaç dikimleri, peyzaj çalışmaları ile tertemiz bir ilçe amacıyla 
yürütülen çalışmalar, yerel ve ulusal basın kuruluşları ile sosyal medya 
platformları aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. 

Faaliyet ve 
Projeler4.4.3 

Okullarda çevre bilinci eğitimleri verilecek ve öğrencilere fidan dağıtılacak. 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: Pandemi dolayısıyla yüzyüze eğitim olmadığından yapılmadı. 

 

 

5- Kadın, çocuk ve ailenin korunup güçlendirilmesi, 

Amaç 5 Kadın-çocuk ve ailenin korunup güçlenmesi sağlanması 

Hedef H 5.1 Kadınların sosyo kültürel ve ekonomik anlamda güçlendirilmesi 

Faaliyet ve 
Projeler 5.1.1 

Kadın Destek Merkezleri sayısının artırılması 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: Pandemi dolayısıyla kadın destek merkezleri kapandı. 

Faaliyet ve 
Projeler 5.1.2 

Kadınlar Konağı yapılması 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: İpekyol Hanımlar Konağı faaliyete geçti. 
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Faaliyet ve 
Projeler 5.1.3 

Kadınlara yönelik okuma yazma, meslek edindirme, hobi vb kurslarının 
düzenlenmesi 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: 
Sırrın Millet evinde okuma yazma kursu hazırlandı. Pandemi dolayısıyla 
faaliyete geçmedi 

Faaliyet ve 
Projeler.5.1.4 

Kadınlara yönelik sağlık taramaları ve bilgilendirme seminerleri verilmesi 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: Pandemi dolayısıyla etkinlik yapılmadı. 

Faaliyet ve 
Projeler 5.1.5 

Kadınlara, Gençlere ve çocuklara yönelik kültürel gezilerin artırılarak 
devam edilmesi 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: Pandemi dolayısıyla etkinlik yapılmadı. 
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Amaç 5 Kadın-çocuk ve ailenin korunup güçlenmesi sağlanması 

Hedef H 5.2 
Çocukların rahat ve güvenli bir ortamda büyümelerine katkı 
sağlanması 

Faaliyet ve 
Projeler 5.2.1 

Çocuk Sokağı uygulaması ebeveynlerin kameralarda izleme imkanı 
sağlanmalı  

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: Kamera vb. cihazların takibi Bilgi İşlem Müdürlüğümüz bünyesindedir. 

Faaliyet ve 
Projeler 5.2.2 

Mevcut ve yeni yapılacak parklarda çocuk oyun alanlarının takibi 
kolaylaştırma amacıyla kamera görüntülerinin ekranlara aktarılması  

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: Kamera vb. cihazların takibi Bilgi İşlem Müdürlüğümüz bünyesindedir. 

 

 

 

 

 

6- Halkın esenliğinin sağlanması ve kentsel düzenin 

iyileştirilmesi, 

Amaç 6 Halkın esenliğinin ve kentsel düzenin iyileştirilmesi 

Hedef H 6.1 
İşyerlerinin denetimi (işyerlerinin kanun ve yönetmeliklere 
uygunluğunun denetlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması) 

Faaliyet 6.1.1 
İşyerlerinin açma ve çalışma ruhsatı denetimi yapılarak ruhsatı 
bulunanların kayıtlarının kontrol edilmesi, ruhsatı olmayan işyerlerinin 
tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması 

Sorumlu 
birim: 

Zabıta Müdürlüğü 

Açıklama: 

İlçemizde 245 adet işyeri Ruhsatı verilmiştir. Zabıta Memurlarınca 
işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı kontrolü yapılır. İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatı olmayan işyerleri ruhsat birimine yönlendirilir, verilen süre 
zarfında ruhsat alamayan işyerleri cezai işlem uygulanarak faaliyetten men 
edilir. 

Faaliyet 6.1.2 

Canlı müzik yapan işyerlerinin canlı müzik ruhsatlarının kontrolü, canlı 
müzik ruhsatı olan işyerlerinde belirlenen saatler dışında canlı müzik 
yapılması halinde müziğin derhal sonlandırılarak gerekli işlemlerin 
yapılması; canlı müzik ruhsatı bulunmadığı halde canlı müzik yapan 
işyerlerinde müziğin derhal sonlandırılarak gerekli işlemlerin yapılması 
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Sorumlu 
birim: 

Zabıta Müdürlüğü 

Açıklama: 

İlçemizde 23 adet işyerlerine Canlı Müzik Ruhsatı verilmiştir. Zabıta 
memurlarınca yapılan Canlı Müzik Ruhsatı olan işletmelere canlı müzik 
şartlarına göre etmeleri konusunda gerekli uyarılar yapılır.( Camlar kapalı, 
canlı müzik saatleri vb.) Canlı Müzik Ruhsatı olmayan işletmelere ise canlı 
müzik yayını anında sonlandırılır canlı müzik ruhsatı almaları için ruhsat 
birimine yönlendirilir. Canlı müzik ruhsatı alana kadar canlı müzik 
yapmamaları konusunda uyarılar yapılır ve kontrolü sağlanır. Uyarılara 
rağmen canlı müzik yaptığı tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanır. 

Faaliyet 6.1.3 
İşyerlerinin kaldırım işgalleri ile ilgili denetimlerin yapılarak resmi olarak 
işgaliye hakkı bulunmayan işyerlerinin işgallerinin kaldırılması ve gerekli 
işlemlerin yapılması 

Sorumlu 
birim: 

Zabıta Müdürlüğü 

Açıklama: 

Zabıta memurlarınca İlçemiz sınırları içerisinde bulunan işyerleri rutin 
olarak denetlenmekte olup kaldırım işgali söz konusu olduğunda zabıta 
memurları anında müdahale ederek işgaller kaldırtılır, işgaller tekrarı 
durumunda işyerlerine gerekli cezai işlem uygulanır. 

Faaliyet 6.1.4 
Fırın ve ekmek fabrikalarında üretilen pide ve ekmeklerin gramajlarının 
kontrol edilmesi; yakıt olarak odun kullanan fırınların baca sistemlerinin 
düzgün çalışıp çalışmadığının kontrolü ve gerekli işlemlerin yapılması 

Sorumlu 
birim: 

Zabıta Müdürlüğü 

Açıklama: 

Zabıta Memurlarınca İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Fırın ve Unlu 
Mamülleri rutin olarak denetlenmektedir.Gramaj konusunda hassas 
terazilerle tartılır, gramaj eksik olna ekmeklere el konularak işyerlerine 
cezai işlem uygulanır.Baca filtrelerim kontrol edilir sulu baca filtresi 
çalışmayan fırınlar uyarılarak tekrarlanması durumunda cezai işlem 
uygulanır. 

Faaliyet 6.1.5 
Personelin modern ve teknolojik araçlarla donatılarak sahada çalışma 
kabiliyetinin artırılması ve desteklenmesi 

Sorumlu 
birim: 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Açıklama: 
Anılan faaliyet ile ile ilgili müdürlüğümüzün bir çalışması söz konusu 
olmamıştır. 

Faaliyet 6.1.6 Pazar yerlerinin bakım onarımının yapılması 

Sorumlu 
birim: 

Zabıta Müdürlüğü 

Açıklama: 
Pazar yerlerinin bakım onarımı rutin olarak yapılmakta olup Pazar 
tezgahları kalktıktan sonra temizlik müdürlüğüne bağlı personeller 
tarafından temizliği yapılmaktadır. 

Faaliyet 6.1.7 
Pazar yerlerinin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
düzenlenmesi 

Sorumlu 
birim: 

Zabıta Müdürlüğü 

Açıklama: 
Pazar eyerleri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiş 
olup Covid-19’ dan dolayı sosyal mesafe ve maske kontrolü yapılarak 
tezgah aralarındaki mesafeye dikkat edilmiştir. 
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Amaç 6 Halkın esenliğinin ve kentsel düzenin iyileştirilmesi 

Hedef H 6.2 Semt pazarlarının denetimi 

Faaliyet 6.2.1 
Pazar yerlerinin kontrolü; ilgili kanun ve yönetmeliklere göre düzenin 
sağlanması ve emre aykırı hareket eden esnaf ile ilgili gerekli işlemlerin 
yapılması 

Sorumlu 
birim: 

Zabıta Müdürlüğü 

Açıklama: 

Pazar yerlerinin kontrolü zabıta memurları tarafından semt pazarının 
kurulmasından bitimine kadar yönetmeliklere uygun olarak denetlenmekte 
kurallara riayet etmeyen Pazar esnafına Kanun ve Yönetmeliklere göre 
cezai işlem uygulanmaktadır. 

Faaliyet 6.2.2 
Pazar yeri çevresine gelen seyyar satıcıların uzaklaştırılması ve gerekli 
işlemlerin yapılması 

Sorumlu 
birim: 

Zabıta Müdürlüğü 

Açıklama: 
Semt pazarlarının etrafına gelen seyyar satıcılar pazarda görevli Zabıta 
Memurları tarafından uyarılarak uzaklaştırılmaktadır. Uyarılara uymayan 
seyyar satıcılara cezai işlem uygulanmaktadır. 
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7- Dezavantajlı kişi ve grupların yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi, 

Amaç 7 
 Dezavantajlı kişi ve grupların yaşam kalitesinin yükseltilmesi 

 

Hedef H 7.1 Bölgede yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar yapılması 

Faaliyet ve 
Projeler:7.1.1 

İhtiyaç sahiplerinin ve ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi 

Sorumlu 
birim: 

Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: İnceleme Ekiplerince İhtiyaç Sahiplerine İhtiyaçlarının Yerinde Tesbiti 

Faaliyet ve 
Projeler:7.1.2 

Belirlenen ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımların yapılması amacıyla sosyal 
market yapılması 

Sorumlu 
birim: 

Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: 

19.627 Haneye Gıda Ve Temizlik Malzemesi Yardımı Yapıldı Ve 
Dağıtılmaya Devam Ediyor. 
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Faaliyet ve 
Projeler:7.1.3 

Ramazan ayında evlere, hasta refakatçilerine ve halka iftar yemeği 
dağıtılacak. 

Sorumlu 
birim: 

Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: 

672  Hanede Toplam 3.081 Vatandaşımıza Sıcak Yemek Yardımı Yapıldı 
Ve Yapılmaya Devam Ediyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaç 7 
 Dezavantajlı kişi ve grupların yaşam kalitesinin yükseltilmesi 

 

Hedef H 7.2 
Yaşlıların ve engelli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltilmesine yönelik 
çalışmaların yapılması 

Faaliyet ve 
Projeler 7.2.1 

Evde bakım ve temizlik hizmetlerinin verilmesi, yaygınlaştırılması 

Sorumlu 
birim: 

Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: 430 Haneye evde bakım ve tarş hizmeti veriliyor 

Faaliyet ve 
Projeler:7.2.2 

mobil ikram çeşmeleri 

Sorumlu 
birim: 

Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: 
208 Bin kişilik çorba dağıtımı sağlandı ve dağıtımlarımız devam ediyor. 
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Faaliyet ve 
Projeler:7.2.3 

Engelli vatandaşlara ihtiyaçlarının karşılanması (tekerlekli sandalye, akülü 
araç, şarj istasyonu vb) 

Sorumlu 
birim: 

Sosyal İşler Müdürlüğü 

 12 adet tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmıştır.  

Faaliyet ve 
Projeler:7.2.4 

Yaşlı ve kimsesizlerin özel günlerde ziyaret edilmesi   

Sorumlu 
birim: 

Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: Pandemi dolayısla yapılamamaktadır. 

Faaliyet ve 
Projeler:7.2.5 

Engelsiz Yaşam Merkezi yapımı 

Sorumlu 
birim: 

Fen işleri müdürlüğü 

Açıklama: İlgi  Alanımızda Değil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaç 7 
 Dezavantajlı kişi ve grupların yaşam kalitesinin yükseltilmesi 

 

Hedef H 7.3 Hasta ve Hasta yakınlarına yönelik hizmetler 

Faaliyet ve 
Projeler:7.3.1 

Çölyak hastalarına glütensiz ekmek üretimi  

Sorumlu 
birim: 

Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: 
Çölyak hastalaraına 600.000  adet glutensiz ekmek dağıtıldı ve dağıtılmaya 
devam ediyor.    3 ayda bir 1520  adet glutensiz gıda kolisi dağıtılıyor ve 
dağıtılmaya devam ediyor 

Faaliyet ve 
Projeler:7.3.2 

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ekmek temini 

Sorumlu Sosyal İşler Müdürlüğü 
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birim: 

Açıklama: 

Fenilketonüri hastalarına(pku) 65.000 adet pku ekmek dağıtıldı ve 
dağıtılmaya devam ediyor. 160 adet pku gıda kolisi dağıtılıyor ve 
dağıtılmaya devam ediyor 
 

Faaliyet ve 
Projeler:7.3.3 

Hastane civarlarında hasta yakınlarına yönelik çalışmalar yapılacak 

Sorumlu 
birim: 

Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: 
Osman Bey Kampüsünde Hasta Yakınları Misafirhanesi Ve Mobil Çorba 
İkramı 

 
 
 
Amaç 7 

 Dezavantajlı kişi ve grupların yaşam kalitesinin yükseltilmesi 
 

Hedef H 7.4 Sığınmacılara yönelik çalışmalar 

Faaliyet ve 
Projeler 7.4.1 

İhtiyaç sahibi mültecilere ayni yardım yapılması 

Sorumlu 
birim: 

Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: Aşevinden Günlük Yemek 
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8- Beden ve ruh sağlığı güçlü, donanımlı yeni 

nesillerin yetiştirilmesine destek olunması, 

Amaç 8 
 Dezavantajlı kişi ve grupların yaşam kalitesinin yükseltilmesi 

 

Hedef H 8.1 Gençleri spora teşvik etmek 

Faaliyet ve 
Projeler:8.1.1 

Spor alanları ve tesisler yapılacak 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: 
6 adet halı sahanın projesi yapıldı ihalesi tamamlandı inşaatına başlandı. 
Sabiha Özlek spor salonu tadilatı tamamlandı. 

Faaliyet ve 
Projeler:8.1.2 

Sportif faaliyetler desteklenecektir 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: 
Taekwondo, masa tenisi, voleybol, basketbol kursları açıldı pandemi 
dolayısıyla faaliyetleri durduruldu. 

Faaliyet ve 
Projeler:8.1.3 

Yaz spor kursları 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: Pandemi dolayısıyla yapılmadı. 

Faaliyet ve 
Projeler:8.1.4 

Yapay Buz Pateni alanı yapılacak 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: Pandemi dolayısıyla yapılmadı. 

Faaliyet ve 
Projeler8.1.5 

Kırsalda semt sahaları yapılacak 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: 
Konuklu, Çamlıdere, Uluhan kırsal mahallelerimizde semt sahaları 
inşaatına başlandı. 
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Amaç 8 
 Dezavantajlı kişi ve grupların yaşam kalitesinin yükseltilmesi 

 

Hedef H 8.2 Gençlerin eğitim ve öğretimine destek çalışmaları yürütülecek 

Faaliyet ve 
Projeler :8.2.1 

Gençlik Kültür Merkezleri yapılacak 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: Pandemi dolayısıyla yapılmadı. 

Faaliyet ve 
Projeler:8.2.2 

Eğitim ve üniversiteye hazırlık kursları düzenlenecek 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: 
Pandemi dolayısıyla yüzyüze eğitimin olmaması nedeniyle uzaktan eğitime 
destek amacıyla 90 adet tablet dağıtılmış olup, uzaktan eğitim için youtube 
ve zoom üzerinden canlı dersler verilmeye başlanmıştır. 

Faaliyet ve 
Projeler:8.2.3 

Kütüphane hizmetleri sürdürülecektir 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: Pandemi dolayısıyla kütüphane hizmetine ara verilmiştir. 

Faaliyet ve 
Projeler:8.2.4 

Öğrencilere kırtasiye, kitap ve ek kaynak yardımı yapılacak 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: 
Haliliye ilçemiz içerisinde yer alan 6000 8.sınıf öğrencisine kazanım 
değerlendirme fasikülü bastırılıp dağıtılmıştır. 100 Besyö öğrencisi için kurs 
verilmiş olup kurs sonunda eşofman ve çanta dağıtılmıştır. 
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Amaç 8 
 Dezavantajlı kişi ve grupların yaşam kalitesinin yükseltilmesi 

 

Hedef H 8.3 Gençlerin sosyo kültürel ve ekonomik anlamda güçlendirilmesi 

Faaliyet ve 
Projeler :8.3.1 

Kültür gezileri düzenlenecek 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: Pandemi dolayısıyla yapılmamıştır. 

Faaliyet ve 
Projeler:8.3.2 

Meslek edindirme kursları düzenlenecek 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: 
Geleneksel El Sanatları Merkezimizde unutulmaya yüz tutmuş 
mesleklerimizden  Culha, Tesbih, Oymacılık ve Bakırcılık atölyeleri 
açılmıştır. Pandemi dolayısıyla kurs verilememiştir. 

Faaliyet ve 
Projeler:8.3.3 

Gençlere yönelik kültür, sanat faaliyetleri ve eğitim faaliyetleri 
gerçekleştirilecek 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: 
Pandemi dolayısıyla faaliyet yapılmamış olup uzaktan eğitimlere youtube 
ve zoom üzerinden destek verilmiştir. 
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9- Bölgeye özgü geleneksel örf ve adetlerin 

güçlendirilerek korunması ve ilçenin ekonomik 

kalkınmasının desteklenmesi, 

Amaç 9 
 Bölgeye özgü geleneksel örf ve adetlerin güçlendirilerek, korunması 

ve ilçenin ekonomik kalkınmasının desteklenmesi 

Hedef H 9.1 Vatandaşların zor ve acılı günlerinde yanında olunması 

Faaliyet ve 
Projeler :9.1.1 

çok amaçlı salon  yapılması 

  

  
Faaliyet ve 
Projeler:9.1.2 

Taziye ziyaretleri yapılması 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: Pandemi dolayısıyla yapılmamıştır. 

Faaliyet ve 
Projeler:9.1.3 

Gazilere ve Şehit ailelerine gerekli desteklerin sağlanması 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: Pandemi dolayısıyla yapılmamıştır 

   

Hedef H 9.2 Geleneksel örf ve adetlerin sürdürülmesi ve gelecek nesillere aktarılması 

Faaliyet ve 
Projeler :9.2.1 

Ata Sporları ve Geleneksel Oyunlar Akademisi yapımı 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: Projesi tamamlandı. Sırrın Karşıyaka mahallemizde inşaasına başlanacak. 

 

 

Amaç 9 
 Bölgeye özgü geleneksel örf ve adetlerin güçlendirilerek, korunması 

ve ilçenin ekonomik kalkınmasının desteklenmesi 

Hedef H 9.3 Bilinçli tarım ve hayvancılığın desteklenmesi 

Faaliyet ve 
Projeler :9.3.1 

Tarım ve Kırsal Kalkınma Danışmanlık Merkezi kurulması 

Sorumlu 
birim: 

Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü 

Açıklama: Pandemi nedeniyle gerçekleştirilemedi. 

Faaliyet ve 
Projeler:9.3.2 

STK’lar kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanacaktır 

Sorumlu 
birim: 

Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü 

Açıklama: Pandemi nedeniyle gerçekleştirilemedi. 

Faaliyet ve 
Projeler:9.3.3 

Veteriner Hekimleri ve Ziraat Mühendisleri sürekli tarım ve hayvancılık 
faaliyetleri ile uğraşan köylülerimizle irtibatlı olacak, ihtiyaç duydukları 
alanlarda bilgi ve destek hizmetlerini sunacaklardır 
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Sorumlu 
birim: 

Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü 

Açıklama: Pandemi nedeniyle gerçekleştirilemedi. 

Hedef H 9.4 Nitelikli insan kaynağını arttırıp, gençlerimizi iş dünyasına kazandırılması 

Faaliyet ve 
Projeler 9.4.1 

Haliliye Meslek Edindirme Merkezi (Hal-Mes) gastronomi merkezi 
kurulması 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: 
Göbeklitepe Kültürevi içerisinde yer alacak olan Hal-Mes’in projesi 
tamamlandı inşaasına başlandı. 

Faaliyet ve 
Projeler:9.4.2 

İlgili kuruluşlarla işbirliği sağlanması 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: 
Pandemi dolayısıyla İlçe Milli Eğitimle temasa geçilip uzaktan eğitime 
destek verilmiştir. 
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10- Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre 

bırakılması, 
Amaç 10  Gelecek nesillere temiz yaşanabilir bir çevre bırakmak. 

Hedef H 10.1 
Sıfır atık yönetim sistemi kurulacaktır. 
 

Faaliyet ve 
Projeler 
10.1.1 

Ambalaj atıklarının düzenli ayrıştırılması ve bertarafı için atık getirme 
merkezinin kurulması, gerekli araç ve ekipmanın alınması/kiralanması 

Sorumlu 
birim: 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Açıklama: 

Gerekli araç ve ekipman alınması amacıyla UNDP (Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Örgütü Türkiye Ofisi) finansörlüğünde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile protokol imzalanmış ve bu protokol kapsamında ekipman 
temini UNDP tarafından gerçekleştirilmiştir. Atık Getirme Merkezinin 
kurulması amacıyla inşaat çalışmaları UNDP’nin kontrolörlüğünde devam 
etmektedir. 
7 adet Araç teslim alındı (2 adet 13m3, 4 adet 3m3 ve 1 adet 3 m3’lük Acil 

Atık Toplama Aracı). 

 

Faaliyet ve 
Projeler 
10.1.2 

Ambalaj atıklarının düzenli ve kaynağında toplanması için belirlenen 
noktalarda konteynır altyapısının tamamlanması. 

Sorumlu 
birim: 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Açıklama: 

 465 Adet adet 800 litrelik ambalaj atığı kafesi teslim alındı. 

 1400 adet 80 litre kapasiteli ikili biriktirme ekipmanı teslim alındı.  

 Kamu kurum ve kuruluşları için 261 adet 120 litrelik 3’lü biriktirme 

ekipmanı teslim alındı. 

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullara yerleştirilmek üzere 91 

adet Basketbol tasarımlı plastik şişe ekipmanı teslim alındı. 

 Haneler için 5000 adet 5 litrelik atık yağ biriktirme ekipmanı ile 

restaurantlar için 20 litre kapasiteli 500 adet atık yağ biriktirme 

ekipmanı teslim alındı. 

 Hanelere dağıtılmak üzere 5000 adet evsel organik atık biriktirme 

ekipmanı ile 5000 adet kompozit ambalaj atığı ekipmanı teslim 

alındı. 

 10 Adet Mobil Atık Getirme Merkezi ilçenin muhtelif yerlerine 

yerleştirildi.   

 10 Adet Kalemmatik ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirildi.  

 
Faaliyet ve 
Projeler 
10.1.3 

Ambalaj atıklarının bertarafı ve geri dönüşümü için lisanslı firmalarla 
anlaşmaların tamamlanması. 

 Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Açıklama: 

Ambalaj atıklarının bertarafı ve geri dönüşümü için toplama ve ayırma 
faaliyeti Belediyemiz tarafından toplanan bu atıkların lisanslı firmalara 
satılması amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılan 
ihale aşaması sonuçlanmıştır 
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Faaliyet ve 
Projeler 
10.1.4 

Sıfır atık sisteminin altyapı çalışmalarının coğrafi bilgi sistemi (C.B.S ) ile 
entegrasyonunun sağlanması 

Sorumlu 
birim: 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Açıklama: 
Sıfır atık sisteminin altyapı çalışmalarının coğrafi bilgi sistemi (C.B.S) 
entegrasyonu çalışmaları devam etmektedir. 

Faaliyet ve 
Projeler 
10.1.5 

Özel atık guruplarının (elektronik atık, bitkisel atık yağ, atık pil, vb. atıkları)  
kaynağında ayrı toplanması/toplatılması ve maddesel geri dönüşüm / 
kazanımının sağlanması/sağlatılması  için çalışmaların yürütülmesi. 

Sorumlu 
birim: 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Açıklama: 

Özel atık guruplarının ( elektronik atık, bitkisel atık yağ, atık pil, vb. atıkları)  
kaynağında ayrı toplanması/toplatılması ve maddesel geri dönüşüm / 
kazanımının sağlanması/sağlatılması amacıyla mobil atık getirme 
merkezleri ilçenin muhtelif yerlerine kurulmuş ve geri dönüşüm ve kazanım 
amacıyla sosyal geri dönüşüm atölyesi, mobilya atölyesi ve oyuncak geri 
dönüşüm atölyesi kurulum çalışmaları devam etmektedir. 
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Amaç 10  Gelecek nesillere temiz yaşanabilir bir çevre bırakmak. 

Hedef H 10.2 
Çevre temizliği, geri dönüşüm ve sıfır atık yönetim sistemi konularında 
toplumun bilinçlenmesi sağlanacaktır. 

Faaliyet ve 
Projeler10.1.6 

Sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması, farkındalığın artırılmasına 
yönelik okullarda eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

Sorumlu 
birim: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Açıklama: 

Sıfır Atık projesi kapsamında ilk okul öğrencilerine yönelik Sıfır Atık Çevreci 
Çocuk Eğitim Setleri bastırılmış olup pandemi dolayısıyla yüzyüze eğitime 
ara verilmesinden dolayı dağıtımı bekletilmiştir. 
Haliliye İlçesi genelindeki kamu kurum ve kuruluşları ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı, ilk ve ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmenlere 
online eğitimler düzenlendi.  
 

Faaliyet ve 
Projeler10.1.7 

Sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması, farkındalığın artırılmasına 
yönelik bilboardlarda tanıtım yapılması, broşür ve el ilanlarının dağıtılması  

Sorumlu 
birim: 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Açıklama: 
Birleşmiş Milletler ile kurumumuz arasında yapılan işbirliği neticesinde 
hayata geçirilen “Sıfır Atık Projesi” açık hava reklam mecraları, broşür ve 
sosyal medya platformları aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. 

Faaliyet ve 
Projeler10.1.7 

Atıkların düzenli olarak çıkarılması için özel çöp poşetinin alınması ve 
dağıtılması. 

Sorumlu 
birim: 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Açıklama: 

Devteyşti Mahallesinde 2500 haneye geri dönüştürülebilir bez pazar 
çantası içerisinde el broşürü ve maske dağıtımı yapılarak vatandaşların 
bilinçlendirilmesi sağlandı.  
Toplamda 5000 haneye ulaşmak için gerekli çalışmalara devam 
edilmektedir. 
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3) performans sonuçlarının değerlendirilmesi 

  Haliliye belediyesi stratejik planına bağlı hazırlanmış olan 2020 yılı performans 

proğramında öngörülen proje ve faaliyetlerin küresel bir salgın haline gelen covid 19 hastalığı 

nedeniyle aksamaya uğramış ancak buna karşın belirlenen hedeflere büyük oranda 

ulaşılmıştır. 

  

 

4) performans bilgi sisteminin değerlendirilmesi 

  Haliliye belediyesi performans degerlendirmesi 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve 

kontrol kanunu çerçevesinde öngörülen araçlar sayesinde stratejik plan, performans 

proğramınde öngörülen amaç ve hedefler çerçevesinde faaliyet raporu aracılıgıyla; ayrıca üst 

yöneticiye sunulan brifingler aracılıgıyla gerçekleştirilmetedir.  
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IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A) GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARIMIZ 

 

  Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan “Kamu İdareleri İçin Stratejik 

Planlama Kılavuzu”nda, Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler Analizi (GZFT,) 

kuruluşun kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntem 

olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda, kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş dışında 

oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenmekte, bu analiz stratejik planlama sürecinin diğer 

aşamalarına da temel teşkil etmektedir.  

 

  GZFT Analizi, mevcut durum analizi kapsamında yapılmakta olup, kuruluş içi analiz 

ve çevre analizinde kullanılabilecek temel yöntemlerden birisidir. Bu analizde kullanılan 

tanımlar aşağıdadır.  

 

  Güçlü yönler, kuruluşun amaçlarına ulaşması için yararlanılabileceği olumlu 

hususlardır. Zayıf yönler ise kuruluşun başarılı olmasına engel teşkil edebilecek eksiklikler, 

diğer bir ifadeyle, aşılması gereken olumsuz hususlardır. Belirlenecek güçlü yönler kuruluşun 

hedeflerine, zayıf yönler ise kuruluşun alacağı tedbirlere ışık tutacaktır.  

 

  Fırsatlar, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen ve kuruluşa avantaj sağlaması 

muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, kuruluşun kontrolü dışında 

gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır.  

 

Stratejik Planın önemli bir unsuru olan GZFT Analizi, paydaş anket sonuçlarından, kurum 

çalışanlarının görüşlerinden, Gaziantep İli ve Şahinbey İlçesi ile ilgili yapılan birçok araştırma 

ve raporun incelenerek değerlendirilmesi sonrasında ortaya çıkmıştır.  

 

  Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonrasında ortaya çıkan GZFT verileri aşağıdadır. 

Bu veriler, amaç ve hedeflerin belirlenmesi, strateji ya da faaliyetlerin şekillenmesinde önemli 

ölçüde kullanılmıştır. Bu yöntemle hazırlanan Plan, katılımcı bir yapıya kavuşmuş, sorunların 

tespitinde ve çözümlerin üretilmesinde kalıcı bir çalışma olarak ortaya konulmuştur. 
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GÜÇLÜ YÖNLER 

 

• Stratejik yönetim anlayışının benimsenmiş olması, 

• Stratejik Planlamanın gerek, 5393 sayılı Belediye Kanunu, gerekse 5018 Sayılı Kamu 

Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile yasal dayanak taşıyor olması, 

• Performans programı ve bütçe hazırlama konusunda yönetim kadrolarının taşıdığı 

hassasiyet,  

• Mali yapıyı kuvvetlendirebilecek bir ARGE biriminin bulunuyor olması 

• İç kontrol çalışmalarının üst yönetim tarafından sahiplenilmiş olması, 

• Daha önce yapılan teftiş ve kontrollerin yön gösterici olması, 

• Gereken fiziksel ortamların oluşturulmaya başlanmış olması,  

• Yönetimde adil ve tutarlı olunması, 

• Kültürel ve sosyal faaliyetlere karşı vatandaşın talep ve katılımlarının yoğun olması, 

• Etkin kurumsal iletişime açık olunması, 

• Belediye içi bilgisayar ağının, intranetin ve lokal programların yenilenmesi için kararlı 

olunması, 

• Üst yönetimin teknik konulara, plan ve proje çalışmalarına önem ve destek vermesi, 

• Vatandaş ile Belediye iletişim düzeyinin yüksek ve güçlü olması, 

• Yöneticilerimizin Tecrübeli Olması,  

 Dış Paydaşlarla Güçlü İşbirliğinin Olması,  

 Personelimizin Samimi Ve Özverili Çalışma Azminin Olması,  

 

ZAYIF YÖNLER 

 

• İlçemizde çarpık yapılaşmanın olması,  

• İç Ve Dış Göçün Yoğun Olması,  

• Kalifiye insan bulmadaki zorluklar 

• Beyin göçü yaşanması 

• Trafik Ve Ulaşımın Yetersiz Olması 

• İşsizlik oranının yüksek olması, istihdam edilebilirlikteki sorunlar 

• Geniş yüzölçümüne rağmen kişi başına düşen yeşil alanın yetersizliği 

• Sosyal yardıma ihtiyaç duyan bireylerin sayısının çokluğu 

• Ziyaret kültürünün geniş olması 

• Belediye hizmet binasının henüz yapılamamış olması 

• Belediye hizmet binalarının farklı alanlarda konumlanmış olması, yerleşke sistemine 

geçilememiş olması, 

• Personelin bilgi işlem sistemlerinin kullanımında yetersizlikleri 

• Kişi başına düşen yeşil alan miktarının türkiye ortalamasının altında olması 

• Kentin okuma alışkanlığı ve okuryazarlık oranları 
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B) FIRSAT VE TEHTİTLERİMİZ 

 

FIRSATLAR 

 

• Üniversitenin ilçe sınırları içinde olması 

• Üniversite hastanesinin ilçe sınırlarında kalması 

• Göbeklitepe ören yerinin ile sınırları içinde bulunması 

• Kent merkezi olarak adlandırılan ana arterlerin ilçede yer alması 

• İlçede baraj sularından kesitlerin yer alması 

• Vatandaşların büyük çoğunluğunun, belediyemizin sorunları çözeceğine olan inancı 

• Nitelikli işgücüne sahip olunması 

• Sosyal duyarlılık konusundaki farkındalığın yüksek olması 

• İlçenin bazı mahallerinin gelişmişlik seviyesinin yüksek olması 

• İlçe genelinde geri dönüşüm kültürünün gelişmiş olması 

• Şehir stadyumunun ilçe sınırlarında yer alması  

• Yapılan yeni planlarla nitelikli yerleşim alanlarının oluşturulması,  

• Turizme önem verilmesi,  

• Ulusal ve uluslararası etkinliklerle ilçenin tanıtımının yapılması,  

• Giderek artmakta olan geri dönüşüm faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve çevre 

bilincinin oluşması.  

• İlçenin ekonomik yönden güçlü bir ilçe olması,  

• İş gücüne katılım oranının yüksek olması,  

• Uygun bir turizm ortamı yaratacak altyapının olması 

• Genç nüfusun projelere destekte gösterdiği katılımcı yapı 
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TEHDİTLER 

 

• Göç Sorunu 

(Şanlıurfa İlinin Çok Göç Alması Bu Nedenle İlçemizin Ciddi Bir İç ve Dış Göç İle 

Karşı Karşıya Kalması)  

• Trafik Sorunu  

( İlimizde Bulunan Ana Arterlerin Yetersiz Oluşu, tamamlanmayı bekleyen köprülü 

kavşaklar) 

• İmar ve Kaçak Yapı Sorunu  

(İlçemizde İmarsız Alanda Daha Önceki Yapılaşmaların Çok Olması)  

• Son iki yılın yağış ortalamasının ortalama 10 yılın üzerinden seyretmiş olması ve 

önümüzdeki yılların hava tahminlerinin yağışlı geçecek olması, iklimsel değişimler. 

• Şehrin hızlı nüfus artışı  

• Şehir trafiğine giren araç sayısında artış olması 

• Şehir içinde çarpık yapılaşma olan yerlerin bulunması 

• Kentin hızlı büyümesi  

• Gençlere yönelik (Orta Bölge) kütüphane, gençlik merkezi, etüt odası gibi olanakların 

yetersiz olması 

• Semt Pazarlarının ilçede yarattığı sorunlar 

• Haliliye’nin bir turizm ilçesi olması ve Göbeklitepe’nin sınırlarında yer almasına 

rağmen yeterli sayıda konaklama kapasitesinin bulunmaması, 

• Yaz aylarında hava sıcaklıkları nedeniyle geç saatlere kadar sokaktaki insan 

sayısının fazla olması.  

• Yıl içinde güneşli gün sayısının fazlalığı nedeniyle insan yoğunluğunun belirli 

noktalarda artıyor olması 

• Aşırı sıcakların inşaat ve yol gibi benzer gibi teknik faaliyetlerde mesai saatlerini 

değiştiriyor olması 

• Sıcak hava akımı nedeniyle çöpün etkilerinin çabuk yayılması ve insan sağlığını 

tehdit edebilme riskinin oluşması 

• Katı atık ayrıştırma ve geri dönüşüm sistemlerinin yeteri kadar bulunmaması 
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  İZLEME DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA 

 

   İlgili dönemler itibarıyla “İzleme ve Değerlendirme” başlığı altında verilen ilerlemeler, 

sapmalar ve nedenleri, düzeltici önlemlere ilişkin öneriler, çevresel faktörlerin incelenmesini 

ve uygulama süreç ve sonuçlarının kalite unsurlarına ilişkin değerlendirmeleri kapsayacaktır. 

1.Yıllık İlerleme Raporları: Kurum içi kullanıma yönelik yıllık ilerleme raporları, takip eden 

dönem için hazırlanacak Performans Programı’nın oluşturulmasına ve faaliyet raporunun 

hazırlanmasına temel teşkil edecektir. 

2.Faaliyet Raporu: Üçer aylık ve yıllık olarak harcama birimi bazında ve belediye bazında 

hazırlanacak ve yıllık belediye faaliyet raporu kamuoyuyla paylaşılacaktır. 

3.Ara Dönem Raporu: Üçüncü yıl ortası itibarıyla Stratejik Plan uygulama sürecinde 

kaydedilen ilerlemelere yönelik genel değerlendirmeyi içerecektir. 

4. Tamamlanma Raporu: Stratejik Plan’ın uygulama sürecinin tamamlanmasını takip eden yıl 

içinde hazırlanacaktır. Uygulama sürecinde elde edilen başarılar, çıkarılan dersler ve 

sonuçların sürdürülebilirliği gibi hususlara ilişkin değerlendirmeleri içerecektir. 

5. Özel Raporlar: İhtiyaç duyulması halinde belirli bir amaca, hedefe ya da Stratejik Plan’ın 

diğer unsurlarına yönelik ayrıntılı değerlendirme raporları hazırlanarak, Üst yönetime 

sunulacaktır. 

Belediyemiz, Teftiş Kurulu tarafından denetlenmekle birlikte dış denetimi ise Sayıştay ve 
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörler Genel Müdürlüğü tarafından rutin olarak 
denetlenmektedir. 
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 

 

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 

  Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun 

olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli 

tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını 

beyan ederim. İdaremizin 2020 yılı Faaliyet Raporunun Mali Bilgiler” bölümünde yer alan 

bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. ../../2021 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 

     Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; 

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 

çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık 

ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 

kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

    Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara 

dayanmaktadır. 

    Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 

bilgim olmadığını beyan ederim. ../../2021 
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