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BAŞKAN SUNUŞ

Kamu yöne�minde kurumun dış çevresiyle ilgili teşhis ve 

çözümlemelerini kapsayan ve kurumun gelecekte nerede olacağıyla ilgili 

soruları yanıtlayan stratejik yöne�m; aynı zamanda, kuruluş bütçesinin 

uzun dönemli amaç ve hedefleri ve öncelikleri ifade edecek şekilde 

hazırlanmasını, kaynak tahsisinin bu önceliklere göre yapılmasını ve 

sonunda hesap verme sorumluluğunu da içerir. Diğer tara�an stratejik 

yöne�m kurumun dış çevresinden gelecek �rsat ve tehditleri bilmesini ve 

kendi gücünün farkında olmasını da gerek�rir.

Çağdaş şehircilik normları çerçevesinde hizmet sunarken bir yandan 

da mali hesaplarımız ve performans değerlendirmelerimizle hizmetlerimizi 

kalite esasına dayanan bir kontrol anlayışına tabi tutuyoruz.

 İdari ve birim performansları olmak üzere kamu kaynaklarının; etkin, 

ekonomik ve verimli kullanılması, “mali saydamlık ve hesap verilebilirlik” 

ilkesi bizim yöne�m anlayışımızın temel taşlarından biridir. 

Stratejik Plan doğrultusunda yap�ğımız faaliyetleri 'Performans 

Raporları' ile ölçerek, uygulamalarımızın akılcı ve sürdürülebilir olmasına 

özen gösteriyoruz. 

Bu performans programının hazırlanmasında emeği geçen herkese 

teşekkür ediyor,  ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.

Ahmet Deniz ATABAY

Didim Belediye Başkanı
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CESARET

HAKKANİYET

FARKINDALIK

LİDERLİK

YARATICILIK

BARIŞÇIL

VATANDAŞ ODAKLI
ve GÜLER YÜZLÜ

HİZMET



1-GENEL BİLGİLER
1.A.Yetki,Görev ve Sorumluluklar
T.C. ANAYASASI;
Madde 127- 

(1) Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler 
tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.

(2) Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yöne8m ilkesine uygun 
olarak kanunla düzenlenir. 

(6) … Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU;

TANIMLAR
Madde 3- 
a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe 
sahip kamu tüzel kişisini,

 b) Belediyenin organları: Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye başkanını, c) Belde: 
Belediyesi bulunan yerleşim yerini, 
d) Mahalle: Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri 
arasında komşuluk ilişkisi bulunan idarî birimi,
 İfade eder.
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 kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel 
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sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre 
düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan 
Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır 
veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
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 ilgililerin isteğine bağlı 
hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 
g) Şartlı bağışları kabul etmek. 
h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'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 Çevre ve Şehircilik 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.
u) İmar plânlarına uygun 
şekilde hazırlanmış 
belediye imar 
programlarını görüşerek 
kabul etmek
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Madde 34-
 Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
 a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı 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.

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. 9481 n) 
Bütçede yoksul ve muhtaçlar için 
ayrılan ödeneği kullanmak, 
engellilere yönelik hizmetleri 
yürütmek ve engelliler 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.
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1.B.Teşkilat Yapısı

1.C.Fiziksel Kaynaklar
1.C.1.Teknoloji ve Bilişim Altyapısı
	 Belediye Başkanlığının işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğinin 
arttırılması amacıyla bilgi ve teknolojik kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Belediye 
birimlerinin bilgi işlem, WEB ara yüzleri ve otomasyon ihtiyacını karşılamak ve yeni teknolojiler 
konusunda birimlere destek vermek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görev 
yapmaktadır.
	 Belediye ağ alt yapısının kurulumu sağlanmakta, düzenlemesi ve bakımı yapılmaktadır. 
Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazlar belirlenmekte, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken 
sistem alt yapısının tasarlanması ve entegrasyonu sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir.
	 Merkezi NETWORK yönetiminin düzgün uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım 
altyapısı oluşturulmakta; mevcut aktif cihazlar belirlenmekte ve güncellemeleri yapılmaktadır.
	 Belediye içinde var olan, yeni kurulan ve merkez bina dışında yeni çılan şubelere internet ve 
ağ bağlantıları kurulmakta ve oluşan arızalara zamanında müdahale edilmektedir.
	 Birimlere yeterli hız ve bant genişliğinde kesintisiz internet erişimi sağlanmakta; sanal ağlar 
oluşturularak internet trafiği optimize edilmektedir. Bu işler için merkezde OLGU, NETCAD 
otomasyon programları kullanılmaktadır. Kurumumuzda bulunan bilgisayarlar 100/1000 KB / S 
hızındaki NETWORK ağı ile bağlıdır. İnternet çıkışlarını kontrol altına almak, virüs içeren sayfalara 
erişimi engellemek ve virüslü postaların personele ulaşmasını engellemek amacıyla SECURE 
GATEWAY kullanılmaktadır. IP adreslerinin organizasyonu ile ağ güvenliği sağlanmakta ve 
birimlerin ağ topolojisi çıkartılmaktadır.
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Ana Makineler Uygulama :

A) DONANIM ALTYAPISI

Yedekleme Cihazı :1 adet

Kesintisiz Güç Kaynağı : 4  adet

Yangın Söndürme Sistemi : 2 adet

Kablosuz Erişim Noktası : 2 adet B) AĞ ALTYAPISI

Sunucu (Aktif) : 10
Diğer (Güvenlik cihazı vb.) : 2

C)DONANIM TÜRÜ
Bilgisayar : 202 adet
Faks : 3 adet
Yazıcı : 110 adet
Fotokopi makinesi : 9 adet
Tarayıcı : 25 adet
Projeksiyon : 2 adet

D) DİĞER TEKNOLOJİK EKİPMANLAR

CCRV monitör : 1 adet
DVR cihazı : 2 adet
Kamera CCTV : 65 adet

A)

B)

C)

D)

	 Tüm birimlerin ve personelin bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda yaşadığı 
yazılım ve donanımsal teknik arızalara müdahale edilmektedir.
	 Yeni alınan bilgisayar, notebook yazıcı ve faksların kurulumu yapılmakta, garanti kapsamı 
süresince arızalar takip edilmekte ve ağ yapısı içinde iç IP dağıtımı yapılıp düzenlenmektedir.
	 Müdürlüklerin yaptıkları işlere göre kullandığı programlar çeşitli hizmetler aracılığı ile (Sicil, 
tahakkuk, tahsilat, mernis, maaş, fatura, dijital evrak, taşınır mal ve hizmet vb.) kullanılıp takibi 
sağlanmaktadır.
	 Belediyemizin teknoloji ve bilişim altyapısı incelendiğinde yeterli düzeyde olduğu 
görülmektedir. Ancak belediyemizde Coğrafi bilgi sisteminde imar planlarındaki güncellemelerden 
dolayı %60 seviyelerinde veri girişi mevcuttur. Ayrıca ana hizmet binasının jeneratör sisteminin 
olmaması bilişimin zaman zaman  aksamasına neden olmaktadır.
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1.C.2.BİNALAR
	 Belediyemizin ana hizmet binasının yetersiz, kültür merkezi ve tiyatro binası ise İlçemizde 
mevcut değildir. Ancak ek hizmet binalarının mahalle bazında  yeterli olduğu kademe, depolar ve 
araç park yerlerinin nüfusa nazaran yetersiz kaldığı görülmektedir.

Binanın Cinsi Binanın Bulunduğu Mahalle Adet 

İbadet Yeri Akbük  Mahallesi 1 

Diğer Konut  Akköy Mahallesi 2 

Hizmet Binası Akköy Mahallesi 2 

Dükkan - İşyeri Akyeniköy Mahallesi 7 

Diğer Konut  Balat Mahallesi 1 

Hizmet Binası Cumhuriyet Mahallesi 1 

Kurs Yeri Cumhuriyet Mahallesi 1 

Anaokulu Cumhuriyet Mahallesi 1 

Diğer Konut  Çamlık Mahallesi 1 

Diğer Konut  Hisar Mahallesi 4 

Diğer Konut  Yeni Mahalle 3 

Dükkan- İşyeri Yeni Mahalle 1 
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1.C.4.TAŞITLAR
 Belediyemize ait 26 adet Kamyon, 4 adet Forklift, 14 adet İş makinası, 19 adet Transit ve 
Minibüs, 9 adet Motosiklet, 27 adet Binek Taşıt, 18 adet Traktör olmak 
üzere toplam 117 adet araç ve iş makinası vardır. 6 ayda bir  araçların 
periyodik bakımları yapılmaktadır. Araç filomuzdaki 6 adet aracın eski 
model olması nedeniyle maliyetimiz yüksek orandadır . Birimlerimizden 
gelen yoğun araç talebine cevap veremediğimizden araç ihtiyacımız 
bulunmaktadır. Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde 45  adet araç 
ve  iş makinesi kiralık olarak çalışmaktadır. 
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İnsan Kaynakları

Belediyemiz hizmet birimlerinde  06.09.2019 itibari ile çalışan personel sayısı;
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E.Diğer Hususlar
2-PERFORMANS BİLGİLERİ
2.A.Temel Politika ve Öncelikler
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A��� Hedef Faaliyet 

Ä�, �, �, � Č�������� ���� ������ ����� � �� ���� �������������� ������ ���

 F.1.1.2.Yapı Kontrol Müdürlüğünün etkin ve verimli çalışması için gerekli mal ve hizmet alımların 

sağlanması

 F.1.1.3.Yapı Ruhsatlarına Uygun İmalatın Sağlanması ve Kontrol Edilmesi

F.1.1.4.Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokabilecek durumların tespiti ve yıkımı ,   gerekiyorsa 

deneylerin yaptırılması, projelerin hazırlanması

F.1.1.5.3194 sayılı İmar Kanunu Kapsamında Denetim Yapılması

F.1.1.6. İmar Mevzuatı Çerçevesinde Proje ve Eklerine Aykırı İmalatların mühürlenmesi gerekli halde 

yıkımı ve para cezası verilmesi

F.1.2.1. Kültür varlıklarının restorasyon ve yenilemelerinin yapılması

F.1.2.2. Tarihi, Doğal ve Kültürel Sit Alanlarını Geliştirme Proje Çalışmalarının Yürütülmesi

F.1.2.3. Sit ve Koruma Alanlarında İzinsiz Kazı ve Sondajların Tespit Edilerek Kayda Geçirilmesi

F.1.2.4. Sit ve Koruma Alanlarında Ruhsatsız Yapıların Tespit Edilerek Kayda Geçirilmesi

F.1.2.5. Planlama Çalışmalarının ve Projelendirme Çalışmalarının Yapılması

F.1.2.6. Kot Kesit Belgesi Verilmesi

F.1.2.7. İmar Plan Tadilatlarının Yapılması

F.1.2.8.  imar durum belgesi vermek

F.1.2.9. İskan belgesi vermek

F.1.2.10. Yapı ruhsatı belgesi  vermek

F.1.2.11. İmar Uygulamalarını yapmak(15-16 ve 18 .madde)

F.1.2.12. Numarataj faaliyetleri

F.1.2.13. Cografi Bilgi sistemlerinin güncelleme işlemlerinin yapılması

F.1.2.14. Fevzipaşa mahallesi İmar Planlarının yaptırılması

F.1.3.1. Mevcut parkların bakımını yapmak 

F.1.3.2. Park Yapmak

F.1.3.3. Sağlıklı Yaşam ve spor temalı parklar (Balat Parkı,Akköy Parkı,Akyeniköy Parkı)projesi

F.1.3.4. Aytepe Sahil Düzenlemesi ve Sosyal yaşam alanı projesi

F.1.3.5. Akbük Ali Rıza efendi parkı ve plaj Düzenlemesi projesi

F.1.3.6. Akbük Merkez iskele,plaj ve park projesi

F.1.3.7. Didim in bahçeleri Akköy - Akyeniköy projesi

F.1.3.8. Okullarının bahçe düzenlemelerine destek olmak

F.1.3.9. Kamusal alanlarda ot biçme,budama  faaliyeti

F.1.3.10. Kent Mobilyalarının alınması

F.1.3.11. Sera faaliyeti

F.1.3.12. Çim Dikiminin yapılması 

F.1.3.13. Oyun alanların tamir, bakım ve onarımını yapmak 

F.1.3.14. Trambolinli Oyun alanları Yapmak

F.1.3.15. Hobi Bahçesi projesi(İkinci bahar projesi)

F.1.4.1. Amfi Tiyatro Projesi 

F.1.4.2. Kültür Merkezi Projesi

F.1.4.3. Otogar Projesi

F.1.4.4. Akıllı Belediye Bina Projesi

F.1.4.5. Balıkçılar Çarşısı projesi

F.1.4.6. Beton Santrali Kurulması Faaliyeti

F.1.5.1. Yol Yapımı Faaliyeti

F.1.5.2. Kaldırım ve engelli rampası yapılması

F.1.5.3. Parke şantiyesi faaliyeti

F.1.5.4. Bozulan yolların tamir ve bakımı Faaliyeti

F.1.5.5. Bisiklet yolu yapım faaliyeti

H.1.4.Didim in İhtiyacını karşılayacak yeni tesis 

ve yapılar kazandırmak  ve varolan yapıları 

yenilemek

A.1.ÇAĞDAŞ ŞEHİRCİLİK STANDARTLARI 

ÇERÇEVESİNDE DİDİM İLÇESİNDE PLANLI, 

DÜZENLİ,SAĞLIKLI VE GÜVENLİ KENTSEL 

YAPININ GELİŞMESİ İÇİN GEREKEN 

ÇALIŞMAYI YAPMAK

H.1.3.Kentte,halkın yeşil alan,park ve bahçe 

ihtiyacının karşılamak ve kişi başına düşen yeşil 

alan miktarının artması

H.1.2.İmar Hizmetlerinin sağlanması

H.1.1.Kaçak Yapılaşmayı Engellemek

2.B.Amaçlar,Hedefler ve Faaliyetler

H.1.5.Üst Yapının Gelişen ihtiyaçlar 

doğrultusunda geliştirilmesi 

H.1.6.İhtiyaç ve Beklentileri Karşılayan Oyun Al

anları, Mesire Yerleri vb.yerler içi 

kamulaştırma yapmak

F.1.6.1. Kamulaştırma yapılması

F.1.7.1. Acil müdahalede gerekli makine ekipmanın aktif olarak bulundurulması  

F.1.7.2. Doğal afet durumlarında görevli personele görevleri kapsamında eğitim verilmesi

F.1.7.3. Kurumlar arasındaki doğal afet planı senaryosunda kurumumuza düşen görevlere yönelik gerekli 

tatbikat ve hazırlıkların yapılması

H.1.7.Doğal Afetlere Karşı Hazırlıklı 

Olunmasının Sağlanması ve Halkın Planla İlgili 

Bilgilendirilmesi
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yürütülmesi F.2.1.1. Cenaze ve Defin Hizmeteri Faaliyeti

H.2.2"Hayvan Dostu Kent" bilincinin 

geliştirilerek hayvanların en uygun şartlarda ve 

sağlıklı yaşamasını sağlamak

F.2.2.1. Hayvan Barınağı ve Veterinerlik Hizmetleri Faaliyeti

F.2.3.1. Katı Atık toplama ve taşıma hizmetinin sürdürülmesi

F.2.3.2. Kaba Atıkların toplanması

F.2.3.3. İbadethanelerin temizlenmesi  faaliyeti

F.2.3.4. Pazaryerlerinin temizlenmesi sayısı

F.2.3.5. Konteynerlerin (yer altı ve yer üstü) yıkanarak dezenfekte edilmesi faaliyeti

F.2.3.6. Temizlik Hizmetlerinin yürütülmesi için mal ve malzeme alımı

F.2.3.7. Plajların kum eleme ve personel ile temizlenmesi faaliyeti

F.2.3.8. Temizlik Hizmetleri faaliyetinin yürütülmesi için araç temini

F.2.4.1. İşyerlerinin ruhsat ve işgal yönünden denetimlerini yapmak

F.2.4.2. Pazaryerlerinin denetimini yapmak

F..2.4.3. Kamu düzeni ve kişi güvenliğinin sağlanması için gerekli kontrolleri yapmak

F.2.4.4. Sıhhi Müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence,Gayri sıhhi müesseselerin ruhsatsız 

çalışmalarını önlemek

F.2.4.5. Hayvan Alım Satım Yeri Denetlemesi İşlemi (Kurban Satış yeri)

F.2.4.6. İzinsiz Reklam Veya Tanıtımların Tespiti İşlemi

F.2.4.7. Zabıtanın Görev ve yetkisindeki konular için hizmetiçi eğitimlerin verilmesini sağlamak

F.2.4.8. Zabıta Müdürlüğünün etkin ve verimli çalışması için gerekli araç ve personelin sağlanması

F.2.4.9. İmar kanununa ve diğer emir ve yasaklara göre denetim yapmak 

F.2.4.10. Diğer kurumlar ile koordineli yapılan çalışmalar

F.2.5.1. Çevre ve toplum sağlığı gözeterek ruhsatla ilgili denetimlerin gerçekleştirilmesi (gürültü kirliliği)

F.2.5.2. Sıfır atık projesinin yürütülmesi Faaliyeti

F.2.5.3. Atık getirme merkezi yürütme faaliyeti

F.2.5.4. Ambalaj atıkları yönetim sisteminin sürdürülmesi faaliyeti

F.2.5.5. Özel Atıkların (pil, bitkisel yağ, lastik vs. ) toplanması/toplattırılması faaliyeti

F.2.5.6. Mavi bayrak projesi yürütme faaliyeti

F.2.5.7. ilaçlama Faaliyetleri

F.2.5.8. Hava Kirliliğiile ilgili olumsuz etkileri yok etmek için ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli 

F.3.1.1. Sosyal Market projesi

F.3.1.2. Dar gelirli kişilere yardım faaliyeti

H.3.2.Kadınlarımıza destek vererek hayatın 

içinde var olmalarını sağlamak F.3.2.1. Meslek edindirme kursları düzenlemek

F.3.3.1. Kreş ve Gündüz bakımevi faaliyeti

F.3.3.2. Hoş geldin bebek projesi

F.3.3.3. DİGEM(Didim Gençlik  Merkezi ve Tales Bilim Parkı)

F.3.3.4. Etüd merkezlerinin açılması

H.3.4.Engelli ve engelli ailelerin sosyal yaşama 

katılmasını desteklemek F.3.4.1. Engelli ve engelli ailelerin sosyal yaşama katılmasını sağlayan faaliyetler

H.3.4.Engelli ve engelli ailelerin sosyal yaşama 

katılmasını desteklemek F.3.4.2. Engelsiz Cafe Projesi 

A.3.DEZAVANTAJLI GRUPLARI 

DESTEKLEMEK

H.2.3.Atık yönetimi sistemini çevreye 

temelinde etkin, verimli bir şekilde uygulamak 

ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik gerekli 

tedbirler almak

H.2.4.İlçe Halkının Esenliği, Huzuru ve Sağlığının

 Korunmasına Yönelik çalışmalar yapmak

A.2.TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI 

AÇISINDAN TEHDİT OLUŞTURAN 

UMSURLARLA MÜCADELE EDEREK HALK 

SAĞLIĞINI KORUMAK GEREKEN 

ÇALIŞMAYI YAPMAK

H.2.5.Toplum Ve Çevre sağlığını tehdit eden 

unsurlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak

H.3.1.Dar gelirli kesimleri desteklemek ve 

yoksullukla mücadele etmek 

H.3.3.Çocuklarımızı,gençlerimiz ve  yaşlılarımızı  

destekleyerek yaşam standartlarını 

yükseltmek

F.4.1.1. Çevre,Barış ve Dayanışma bilincini geliştirici çalışma yapmak

F.4.1.2. Tarihi mekanlara ,Kültür ,sanat ve spor alanlarına bilgi için tanıtım görsellerinin hazırlanması

F.4.1.3. Turizmin tanıtıcı organizasyon yapılması

F.4.1.4. İlçenin tarihi kültürel ve dini değerlerinin envanterlerinin oluşturulması faaliyeti

F.4.1.5. Didimin ulusal ve uluslararası alanda fuarlara katılım faaliyeti

F.4.1.6.Tanıtıcı materyallerın tasarlanması faaliyeti

F.4.1.7. Büyükşehir ile ortak faaliyetlerde bulunmak 

F.4.1.8. Milli birlik ve beraberliği güçlendirici etkinlikler düzenlemek

 F.4.1.9. Ulusal ve uluslararası şenlik ve festivaller düzenlemek

F.4.1.10. Heykel atölyesi faaliyeti

F.4.1.11. Akköy Kocabahçe Yöresel Lezzetler  Restorantını açma projesi

F.4.1.12. Kütüphane Hizmetleri faaliyeti

F.4.2.1. Çocuklara ve gençlere yaz spor okulları düzenlemek 

F.4.2.2. Bireysel dallarda başarılı sporculara destek verilmesi

F.4.2.3. Okullara yapılan spor malzemesi yardmı 

F.4.2.4. Amatör spor kulüplerini desteklemek

F.4.2.5. Spor Tesisi faaliyetlerini yürütmek

F.4.3.1. Basın ve Halkla ilişkiler faaliyeti

F.4.3.2. Resmi, Tebrik, Teşekkür ve Taziye gibi konularda telgrafların hazırlanması

F.4.3.3. Ulusal ve yerel süreli yayınların temin edilmesi ve dağıtılması 

F.4.3.4. Basın kuruluşları ve gazetecilerle özel toplantılar koordine edilmesi

F.4.3.5. Belediye çalışmalarını kamuoyuna duyurmak için bülten hazırlanması 

F.4.3.6. Belediye hizmet ve etkinliklerini mesajlarla ve web sitesi aracılığıyla duyurulması

F.4.3.7. Belediyemiz web sayfasını tasarlamak ve güncellemek 

F.4.3.8. Basında çıkan yazılı ve görüntülü haberlerin arşivlenmesini sağlamak

A.4.DİDİM'İ EĞİTİM ,KÜLTÜR, SANAT VE 

TURİZM DE ODAK NOKTASI HALİNE 

GETİRMEK 

H.4.1.Didimi Eğitim,Kültür,Sanat ve Turizmin  

odak noktası haline gelmesini sağlamak için 

etkinler  yapmak

H.4.2.Spora gereken desteği vererek halkın 

spora katılımın sağlanması

H.4.3.Belediyenin tüm hizmetlerinin ve 

etkinliklerinin yazılı ve görsel medyada 

duyurulmasını sağlamak
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F.5.1.2. Sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar düzenlenmesi faaliyeti

F.5.1.3. Belediyemizin durumunu görmek için anketler yapılması faaliyeti

F.5.2.1. Gelir artırıcı çalışmaların yapılması faaliyeti

F.5.2.2. Mükellef bilgilerinin güncellenmesinin sağlanması ve hatalı, eskik kayıtların giderilmesi

F.5.2.3. Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilatlarının yapılması

F.5.2.4. Muhasebe Kayıtlarının tutulması 

F.5.3.1. Stratejik plan hazırlamak

F.5.3.2. İdarenin Performans programını hazırlamak

F.5.3.3. İdarenin bütçesini hazırlamak

F.5.3.4. İdarenin Faaliyet raporunu hazırlamak

F.5.3.5. İdarenin kesin hesabının çıkarılması

F.5.3.6. İdarenin Mali Beklentiler raporunun hazırlanması

F.5.3.7. İç Kontrol Uyum Eylem planının hazırlanması

F.5.3.8. Stratejik plan ,Faaliyet Raporu ,Bütçe hazırlanamsı ve stratejik plan sisteminin kapsamındaki 

diğer konularda eğitim alınması

F.5.4.1. Hizmet içi eğitimler düzenlemek

F.5.4.2. İş sağlığı ile iligili eğitim vermek

F.5.4.3. Personel özlük işlemlerinin yönetilmesi

F.5.4.4. Başarılı Personelleri ödüllendirmek

F.5.5.1. Belediyemizin bilgisayar ihtiyaçlarını sağlamak 

F.5.5.2. Lisans alımı yapmak

F.5.5.3. Bilgi otomasyon sistemlerinin garanti, bakım ve ihiyaçlarını sağlamak (OLGU, NETCAD, SİNERJİ, 

Mail SERVER ,TAKBİS,AKS,E-DEVLET ….)

F.5.5.4. Belediyemizin NETWORK altyapısını sağlamak 

F.5.5.5. Yedek sunucu odası kurmak ve kontrolünü sağlamak 

F.5.5.6. Harita destekli uygulamalardan mümkün olan en iyi şekilde yararlanmak ve kontrolünü sağlamak

F.5.5.7. Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) ' nin kontrolü faaliyeti

F.5.5.8. İdareye ait bilgisayar donanımı ve çevre ünitelerinin kesintisiz çalışmasının sağlanması

F.5.5.9. Aktif ve aktif olmayan ağ cihazları ve genel ağ yapısının sürüdürülebilirliğinin sağlanması

F.5.5.10. Log kayıtlarının tutulması

F.5.5.11. Belediyenin güvenliğinin sağlanması amacı ile kurum içi ve dışı ,dış şubelerde kurulan kamera 

sistemlerinin kurulumu ve takibinin sağanması

F.5.6.1. Belediyenin adi alacaklarına ilişkin icra işlemlerinin başlatılması ve sonuçlandırılması

F.5.6.2. Adli , idari ve ceza davaları yasal süresi içinde sonuçlandırmak

F.5.6.3. Lisanslı mevzuat ve icra programlarını kullanmak

F.5.6.4. Arabuluculuk faaliyetleri

F.5.6.5. Belediye Müdürlüklerine  görüş bildirmek

F.5.7.1. Belediyeye evlenmek üzere müracaat eden vatandaşların işlemlerini yapmak

F.5.7.2. Mevcut taşıtların bakım ve onarımlarını yapmak 

F.5.7.3. Mevcut iş makinaların bakım ve onarımını yapmak 

F.5.7.4. İhtiyaç duyulan taşıtların teminini sağlamak 

F.5.7.5. Taşıtların ve iş makinalarının sigortalarının yapılmasını sağlamak 

F.5.7.6. Belediyemizin ihtiyacı olan akaryakıt, fuel-oil ve yağ teminini sağlamak 

F.5.7.7. Taşıtların ve iş makinalarının vize iş ve işlemlerini yapmak

F.5.7.8. Satınalma işlemlerinin yürütülmesi faaliyeti

F.5.7.9. Taşınır Kayıt sisteminin yürütülmesi faaliyeti

F.5.7.10. Kurum içi ve dışı araç sağlama faaliyeti

F.5.7.11. Hizmet binaları ve idare kullanımındaki binaların temizliğinin sağlanması

F.5.7.12. Hizmet binasının güvenliğinin sağlanması faaliyeti

F.5.7.13. Belediyenin ortak kullanımına yönelik hizmet ve malları tedarik edilmesi ve sistemin 

yönetilmesi

F.5.7.14. Şemsiye ve şezlong iş ve işlemlerinin yürütülmesi

F.5.7.15. Ölçü ve ayar hizmetlerinin yürütülmesi

F.5.7.16. Demir atölyesi hizmetlerinin yürütülmesi

F.5.7.17. Marangoz  atölyesi hizmetlerinin yürütülmesi

F.5.7.18. Cankurtaran  hizmetlerinin yürütülmesi

F.5.7.19. Sahildeki tuvaletlerin bakım onarımlarının yapılması

F.5.7.20. Belediyemiz hizmet birimlerine ait arşiv yapılması ve mevcutların bakım onarımının yapılması 

F.5.8.1. Belediye Gelen ve giden evrakların kaydının ve koordinasyonunun sağlanması

F.5.8.2. Başkanlık makamının yazılarının takibi ve kontrolünün sağlanması

H.5.3.Strateji Yönetim sistemini hazırlamak ve 

uygulamaya koymak

H.5.4.Personel yönetimi faaliyetini sağlamak 

H.5.5.Bilgi Sistemleri ve Teknolojik 

imkânlardan etkin faydalanılması ve e-

belediyecilik uygulamalarının sunulmasını 

sağlamak

H.5.6.Hukuk İşlerinin etkin yürütülmesini 

sağlamak

H.5.8.Belediye gelen-giden evrakların kaydının 

sağlanması

H.5.2.Mali Hizmetleri etkin yönetmek ve mali 

yapıyı güçlendirmek

H.5.7.Destek hizmetlerinin etkin ve verimli 

yürütülmesini sağlamak  

A.5.KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK

H.5.1.Katılımcı belediye anlayışını 

güçlendirmek

F.5.9.1. Belediyenin encümen sekretarya işlemlerinin yürütülmesi faaliyeti

F.5.9.2. Belediyenin  meclis sekretarya işlemlerinin yürütülmesi faaliyeti

F.5.9.3. Meclis özlük iş ve işlemlerinin yürütülmesi

F.5.10.1. 2886 sayılı Yasaya göre  yapılması gereken ihaleleri yapmak

F.5.10.2. 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereği kapsamında iş ve işlemleri yürütmek

F.5.10.3. Taşınır ve Taşınmaz Kayıtlarının Muhasebe Sistemi İle Uyumluluğu 

F.5.10.4. İdare taşınmazlarının sevk ve idare edilmesi

F.5.10.5. Taşınmaz Devir İşlemi

F.5.10.6. Taşınmazların Tahsis Edilmesi

F.5.10.7. Taşınmazların Satış İşlemi

F.5.10.8. Emlak vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin  tarh ve tahakkukunun yapılması

H.5.11.Çözüm Masası nı etkin bir şekilde 

yönetmek F.5.11.1. Çözüm Masası nın yönetilmesi faaliyeti

H.5.12.Tıbbi Aromatik ve Süs bitkileri 

İşletmesinin yürütülmesi F.5.12.1. Tibbi Aromatik ve Süs bitkileri işletmesinin yürütülmesi faaliyeti

H.5.9.Encümen ve meclis sekretarya 

işlemlerinin yürütülmesini sağlamak 

H.5.10.Belediyeye ait taşınmazların sevk ve 

idaresinin yapılması ile emlak ve çevre 

temizlik vergisi tarh, tahakkuk işlemlerini 

yapmak

F.6.1.1.1 Üretici ve Organik Pazaryeri projesi Akköy faaliyeti

F.6.1.1.2. Akyeniköy Mah. Kurulan zeytin alım yeri faaliyetleri

F.6.1.1.3. Bölgemizde yetişen pamuk yetiştiricilerine kantar hizmetinin sunulması

H.6.2.Yöremize uygun üretilen ürünlerin 

tanıtımının yapılmasını sağlamak F.6.2.1. Çilek Festivalleri Düzenlenmesi faaliyeti

F.6.3.1. Tarım yollarının yapılması faaliyeti

F.6.3.2. Var olan tarım yollarının ıslah edilmesi faaliyeti

H.6.1.Üretici ve Organik Pazaryerlerinin 

Açılmasını Sağlamak 

H.6.3.Tarım yollarının yapılması ve var olan 

yolların ıslah edilmesi

A.6.KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEMEK
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İDARENİN 

(MÜDÜRLÜK)ADI 

STRATEJİK AMAÇ 

1

STRATEJİK HEFEF 

1.1

PERFORMAS 

HEDEFİ

AÇIKLAMALAR

21

P.G.5.5.2.Bakımı Yapılan 

otomasyon sistemi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
ÖLÇÜ 

Adet

BİRİMİ

P.G.5.5.1.Bilgisayar sayısı Adet

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

S.A.5.KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK

S.H.5.5.Bilgi Sistemleri ve Teknolojik imkânlardan etkin faydalanılması ve e-belediyecilik uygulamalarının

sunulmasını sağlamak

P.H.5.5.1. Didim  Belediyesinin  Bilgi Sistemleri ve Teknolojik imkânlarnı gerçekleştirmek

TAHMİN HEDEF

202 205

2018 GERÇEKLEŞME
2019 2020

14

P.G.5.5.12.   E-Devlet üzerinden 

verilen hizmet sayısı
Adet 5 6

% 100%

P.G.5.5.4.Coğrafi bilgi 

sisteminin çalışması
%

100%

P.G.5.5.6.Mevcut Jenaratör 

sayısı
Adet

2 2

P.G.5.5.5.Mevcut personel sayısı

P.G.5.5.3.Yedeklemenin 

kontrolününsğlanması

3

60% 65%

Adet

13

7065

5

100%

%

P.G.5.5.11. E-Belediye üzerinden 

verilen hizmet sayısı 
Adet

p.g.5.5.7.Kamera sayısı

P.G.5.5.8.Yedekleme odası

P.G.5.5.9.Log kayıtlarının 

tutulmasının sağlanması

Adet 1

Adet

1

100%

P.G.5.5.10.Genel ağ yapısının 

sürüdürülebilirliğinin 

sağlanması

100%

% 100%
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117
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119



120

Adet

Adet

Adet

Yüzde
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