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GİRİŞ 

 

Bu performans programı, Türkoğlu Belediyesi’ nin 2020-2024 stratejik planı doğrultusunda 2021 mali yılında 

yürütmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare 

bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır. 

 

Türkoğlu Belediyesi stratejik planının son aşaması olup “Nasıl ölçeriz ve değerlendiririz?” sorusunun cevabını 

içermektedir. 

 

Stratejik planda belirlenen hedef ve faaliyetlere ne ölçüde ulaşıldığı ve ön görülen projelerin ne oranda 

gerçekleştiği, stratejik amaçlara ulaşmada ne kadar mesafe kat edildiği bu çalışmada görülecektir. 

 

Bu çalışmada 2021 mali yılında yürütülecek faaliyetler belirlendiğinden, proje ekibi tarafından detaylı ve 

özenli bir ön çalışma ve değerlendirme yapılmış ve bunun sonucu olarak harcama birimleri ve idare düzeyinde 

performans esaslı bütçeleme sisteminin sağlıklı işlemesi sağlanarak belediyemiz kaynaklarının etkili, verimli ve 

ekonomik kullanımı için sağlıklı bir zemin oluşturulması amaçlanmıştır. 

 

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ 

 

2022 yılı Türkoğlu Belediyesi Performans Programı çalışmalarını yürütmek amacıyla proje ekibi 

oluşturulmuştur. Performans programı çalışmaları, Müdürlüklerin 2022 yılı tahmini bütçelerini hazırlamasının hemen 

ardından başlamış ve tüm birimlerden ilgili kişilerin katılımı sağlanarak çalışmalar sürdürülmüştür. 

 

2022 yılı performans programı çalışmaları Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Performans Programı 

Hazırlama Rehberi” dikkate alınarak yürütülmüştür. 

 

Performans programı çalışmaları kapsamında aşağıdaki çalışmalara gerçekleştirilmiştir: 

 

 Türkoğlu Belediyesi Performans Programı’ nın hazırlanması için tüm birimlerin temsil edildiği bir proje ekibi 

kurulmuştur. 

 

 2022 yılı performans hedefleri, öncelikli olarak gerçekleştirilecek stratejik hedefler göz önünde bulundurularak 

oluşturulmuştur. Daha sonra performans hedefleri ile ilgili performans göstergeleri belirlenmiştir. 

 

 

 Her performans hedefine ilişkin kurumsal faaliyetler belirlendikten sonra, performans hedefi-faaliyet ve harcama 

birimi ilişkisi kurulmuştur. 

 

 Birimler ilgili oldukları faaliyetlere ilişkin maliyetleri iş yükünü de dikkate alarak belirlemişlerdir. Bir faaliyetin 

bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesine dikkat edilmiş bu sayede maliyet mükerrerliğine sebebiyet 

verilmemiştir. Faaliyet maliyetleri belirlenirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilen maliyetler dikkate alınmıştır. 

 

 Performans hedefine ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin maliyetlerinin toplamından, performans hedefi kaynak 

ihtiyacına ulaşılmıştır. 

 

 Kurum faaliyetlerinin dışında genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek tutarlar dikkate alınarak 

Performans Rehberinde yer alması gereken tablolar oluşturulmuş ve rapora son şekli verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

TEŞKİLAT YAPISI 

 

Belediyemiz Belediye Başkanı, 3 Başkan Yardımcısı ve 16 Müdürlükle Türkoğlu halkımıza hizmet vermektedir.  

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

 

Kuruma kaliteli personelin alınması, personelin eğitimi ve iş gören devir hızının azaltılarak verimliliğin 

artırılması. Kurumsal çalışma performans kültürünün, politika ve prosüdürlerin oluşturulması. Kurum hedefinin 

oluşturulmasında üst yönetimle birlikte hareket etmek. Kadrolaşma çalışmalarının yapılması. Ücret sistemini kurmak. 

Personel bulma kaynaklarını tespit etmek. Personel seçme yöntemlerini belirlemek. Seçilen personelin işe alımı ve 

oryantasyon eğitimi vermek. Çalışan personelin sorunlarına yardımcı olmak. Performans değerlendirme sistemini 

kurmak. Eğitim ve geliştirme programlarını uygulamak. Sosyal faaliyetler yaparak personelin kaynaşmasının 

sağlanması. Her türlü uygun motivasyon teorileri üretmek. İşten ayrılma işlemlerinin nedenlerini öğrenmek 

Müdürlüğün başlıca görevleri arasındadır. 

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

 

Belediyemiz hakkında yazılı ve görsel basında çıkan haberleri toplayarak arşivlenmesini sağlamak, belediye 

tarafından yapılan organizasyonların tanıtımını ve takibini sağlamak, halkın bilgilendirilmesi amacıyla basın bülteni 

hazırlamak, belediye faaliyetlerinin duyurulmasını sağlamak, belediye ile ilgili yayınları basmak, dağıtmak, kültür 

yayınları yayınlamak Müdürlüğün başlıca görevleridir. 

 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 

 

İlçe halkı içinde; özürlü, sokakta çalışan çocuklar, mağdur kadınlar, yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz, yetim, 

yolda kalan Veya korunmaya muhtaç olarak yaşayan insanlarımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak, 

Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza rehabilitasyon hizmetleri vermek. 

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü  
 

İlçe bütününde tüm sokak, cadde ve meydanların genel temizliğinin yapılması, atık çöplerin toplanması, söz 

konusu bölgelerin yıkanması ve dezenfeksiyonu. Konut, işyerleri, kamu kurum ve kuruluşları, okullar ve hastanelerden 

kaynaklanan evsel nitelikli katı atıkların (çöplerin) toplanması, ilçe bütününde genel temizliğin sağlanması, ilçe 

bütününde faaliyet gösteren sanayi, fabrika ve işyerlerinden kaynaklanan tehlikeli atık özelliği göstermeyen katı 

atıkların toplanması, ilçe bütünde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının tıbbi atıkların toplanması, atık pil ve ambalaj 

atıklarının geri kazandırılmasının sağlanması, hafriyat atıklarının kontrollü bir şekilde toplanması Müdürlüğün başlıca 

görevlerindendir. 

 

Fen İşleri Müdürlüğü 

 

İlçe sınırları dahilinde sağlık, sosyal ve ekonomik yönden daha iyi bir yaşantıyı sağlamak amacı ile planlı 

bölgelerde imar planlarına uygun ulaşımı gerçekleştirmek için alt ve üst yapıları yapmak, mevcutların onarımını 

sağlamak gereğinde imal etmek gereğinde ise yasalar çerçevesinde başkalarına yaptırmak, kontrol etmek, plansız 

alanlarda mevcut kadastral duruma uyarak aynı görevleri yerine getirmek, diğer müdürlükler ve kamu kurumları ile 

irtibatları kurarak gerekli karşılıklı yardımlaşmayı sağlayarak hizmet götürmek, Müdürlüğün başlıca görevleridir. 

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

 

Belediye sınırları içerisinde imar kanunu, Yapı Denetim Kanunu, İmar Yönetmeliği, ilgili genelgeler, meri 

planlar ve mevzuat çerçevesinde imar durumu düzenlemek, ilgilisi tarafından hazırlanmış olan zemin etüt raporlarını 

inceleyip onaylamak, proje tasdiki yaparak yapı ruhsatı düzenlemek ve belediye sınırları içerisindeki imar hareketlerini 

takip ederek ilgili kanunlar çerçevesinde işlemler tesis etmek verilmiş olan yapı ruhsatları olarak tamamlanmış binalara 

yapı kullanma izin belgesi vermek Müdürlüğün başlıca görevleridir. 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 

 

Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide 

edilmesi çalışmalarını yürütmek. Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak  



 

 

hazırlanmasını koordine etmek, Belediyenin faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, 

Belediyenin faaliyet raporunu hazırlanmasını koordine etmek, Muhasebe hizmeti olarak giderlerin hak sahiplerine  

ödenmesi, para alınması, saklanması, ilgililere verilmesi işlemlerini yürütmek, muhasebe kayıtlarının tutulmasını 

sağlamak, gerekli bilgi ve raporları hazırlamak,. 

 

 

Hukuk Servisi 

 

Hukuk Servisi 5393 Sayılı Kanuna ilişkin yasa uyarınca Belediye Başkanı adına çalışmaları yürütür. Anayasa, 

yasalar, yönetmelik ve tüzüklere göre Belediye Başkanı adına Belediye tüzel kişiliğinin tüm hukuksal problemlerine, 

başkanlığın verdiği yetki çerçevesinde çözümler getirmekle görevlidir. Belediye Başkanlığı’na ait her türlü idari 

tasarruf ve hukuki işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak için Başkanlıkça lüzum görülen hallerde belediye başkanı 

adına yapılması gereken işlemleri belirlemek ve gerektiğinde ilgili müdürlükler ile zümre toplantıları tertip eder. 

Belediye çeşitli Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve diğer yasal mevzuat ile verilmiş hak ve yetkilerin tam olarak 

kullanılabilmesi için bütün mevzuatı inceleyip araştırarak, kanunların halkın ve kamunun menfaatine daha uygun olarak 

uygulanabilmesi için gerekli hukuki yorumu yapar. 

Adli ve Yargı Mercilerinden, hakemler, icra daireleri ile noterlerden Türkoğlu Belediyesi ve Müdürlüklerine 

yapılacak tebliğleri Türkoğlu Belediyesi adına tebellüğ ederek hukuki gereklerini yerine getirir. Kendilerine tevzi edilen 

açılmış ve açılacak her türlü dava ve icra takip işlerinde Belediye Başkanlığını temsil ederek, belediye hak ve 

alacaklarının verilen vekalet kapsamında takibi ve yürütülmesini sağlamak. 

 

 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

 

Belediyemize verilen dilekçeler ile kurum ve kuruluşlardan gelen resmi evrakların giriş kayıtları tutularak, 

ilgili birimlere tesliminin yapılması, Encümen toplantıları ve Belediye Meclisinin gündemlerinin hazırlanması, 

tutanakların yazılması ve alınan kararların metne dönüştürülerek karar haline getirilmesi ve ilgili birimlere 

gönderilmesi, Belediyemiz birimlerince üretilen ve Devlet Arşivleri Yönetmeliği gereğince arşivlik malzeme haline 

gelen evrakların arşivlenmesinin sağlanması müdürlüğün başlıca görevleridir.  

 

Evlendirme Servisi 

 

Evlenmek için müracaat eden çiftlerin nikah akitleri ve bunlarla ilgili işlemler ile yazışmaların yapılması. 

 

Zabıta Müdürlüğü 

 

Kaçak yapıların kontrolü ve takibi konusunda ilgili birim personeliyle denetimlerin yapılması, halk sağlığı ve 

huzuru için işyeri denetimleri yapmak, vatandaş şikayetlerine ilgi kanunlar çerçevesinde işlem yapıp cevap verilmesi, 

ilçe sınırları içerisinde bulunan sıhhi gayri sıhhi ve umuma açık işyerlerinin denetimlerini yapmak, ruhsatlandırılmasını 

sağlamak, çalışmaya elverişli olmayan işyerlerinin faaliyetten men edilmesini sağlamak, mahalle pazarlarının 

kurulmasını sağlamak, pazarcı esnafını kayıt altına almak ve denetlemek Müdürlüğün başlıca görevleridir. 

 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

 

 Müdürlük, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının vereceği emirler doğrultusunda, 

Belediye yasasına ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak bu yönetmeliğin 7.maddesindeki görevlerini yerine 

getirmek için yetkilerini kullanılır. Belediyemizin emlak gayrimenkul takip ve istimlak (kamulaştırma) iş ve işlemlerini 

yürütmektedir. 

 

Etüt Proje Müdürlüğü 

 

Belediyemizce sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırmak, sunulan hizmetin kalite, verimlilik ve maliyet 

açısından en etkin ve faydalı olmasını sağlamak, Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası paydaşlarla birlikte projeler 

üretmek, üretilen sosyal ve teknik projelere ortak olmak, kaynakların etkin ve verimli kullanılması çalışmalarında 

bulunmak amacı ile koordinasyonu sağlar. 

 

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 

 

 Müdürlük, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, doğrudan temin ve ihale yoluyla, ilgili 

mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılar, Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan işletme ve 

iştiraklerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütür. 

 

 

 



 

 

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 

 

İlçe sınırları içerisinde temizlik faaliyetlerini düzenlemesi ve programlanması işleri ile ilgili olarak çalışma 

bölgesi içerisinde bulunan mahallelerin evsel ve katı atıklarının toplanması ve nakli, küçük çaplı bahçe 

atıklarının  toplanması ve nakli, cadde ve sokakların süpürülüp temizlenmesi gibi programı kapsamındaki tüm 

çalışmaların izlenmesi işlerini yürütür. 

 

 

Muhtarlıklar Müdürlüğü 

 

Müdürlük, Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar 

çerçevesinde yapmaya yetkilidir. Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili 

yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye merkezinin ve dış birimleri bünyesinde verimli ve sağlıklı bir çalışma 

ortamının oluşturulmasına yönelik genel hizmetlerin yürütülmesinden, belediye hizmet binalarının temizlik işlerinin 

kontrolünden, sivil savunma hizmetlerinden, güvenlik hizmetlerinin sevk ve idare edilmesi bu birimlerden düzenli 

olarak bilgi almaktan ve sunulan hizmetlerin denetlenmesinden sorumludur. Ayrıca belediyenin satınalma, ihale ve 

kiralama hizmetleri de Müdürlüğmüz tarafından yerine getirmektedir. 

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

İş makineleri, hizmet vasıtaları ile araçların rasyonel bir şekilde çalışmalarını sağlamak, bakım, onarım ve 

terkin işlemlerini yapmak veya yaptırmak. Makine-teçhizat ve ekipman ihtiyaçlarının yıllık yatırım bütçelerine 

teklifinin yapılması ve yılı içerisinde teminini sağlamak.. Makineler ile araçları kullanan şoför ve operatörlere gerekli 

eğitimlerin verilmesini sağlamak.  

 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 

 

Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren sıhhi ve gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık eğlence yerlerini 

ruhsatlandırmak ve denetimini yapmak, belediye sınırları dâhilinde ruhsatlı işyerini ruhsat hilafı faaliyetinin olup 

olmadığının tetkikiyle, ruhsatın uygun hale getirilmesini sağlamak, ilçe sınırları içerisinde ticari amaçla açılan bütün 

(sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri vs.) iş yerlerinin sınıf tayinini yapmak, ruhsat aşamalarında 

mevzuatın belediyeye verdiği yükümlülükleri belediyenin bu işle ilgili organı sıfatıyla yapmak ve başka kurumlarla 

yapılacak işlemlerde gereken yazışmaları yürütmek, ruhsatlandırılma aşamasında tahakkuk etmesi gereken belediye 

gelirlerinin tahakkukunu hazırlamak, herhangi bir talep halinde ruhsatlı bir işyerinin bulunduğu sınıftan daha üst bir 

sınıf özelliklerini taşıyıp taşımadığının tespitini yaparak, taşıyanların sınıfını yükseltme veya gerektiğinde düşürme 

işlemlerinin yapılmasını sağlamak, ruhsatı olmayan işyerlerinin faaliyetlerine son verilmesi için gerekli işlemlerin 

yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, işyerlerine ruhsat verilmesinden sonraki aşamada 

denetim işlemini yapmak, yasal mevzuat kapsamında süre vermek, eksikliklerin ve noksanlıkların giderilmediği 

durumlarda ruhsat iptali yapmak, ruhsat iptali yapılan işyerlerini kapatmak, ilgililerin yalan, yanlış, yanıltıcı beyanı 

varsa haklarında kanuni işlem yapmak, ruhsat müracaatında bulunan işletmeci ve işyeri ile ilgili adres tespiti, imar, 

tapu, itfaiye, sağlık ve asayiş yönünden incelenmesi amacıyla yazışmalarda bulunmak, gelen cevabi yazıların takibini 

yapmak, ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce ve denetim birimlerimizce 

düzenlenen tutanak ve denetim formuna istinaden gerekli idari işlemleri yapmak, tüm işyerlerinin açma ve kapama 

saatlerinin tebliğini yapmak, ruhsat tanzim edilen işyerlerini ilgili kamu kurumlarına ve birimlerine bildirmek, 

sorumluluğu olan dosyanın takibi ve arşivlemesini yapmak, kayıtların bilgisayar ortamında güncellemesini sağlamak, 

mesül müdür beyan başvurularını kabul etmek, işyeri açma ve çalışma izni ile ilgili ruhsat projeleri, (işyerlerinde 

bulunan ve bulunması gereken tüm tesisatlar, makineler, cihazlar vb.) iş akışı ve prosesten kaynaklanan kirlilikle ilgili 

raporları kontrol etmek, sıhhi, gayrisıhhî ve her türlü üretim tesislerinden kaynaklanan şikâyetlerin ve olumsuzlukların 

işyeri açma ruhsatı ile bağlantılı teknik yönden tetkiki ile ilgili birimlerle koordinasyon ve değerlendirmeler yapmak, 

yasa, yönetmelik, talimatname ve genelgeler gereği yapılan yasal işlemler için evrak, dosya ve rapor tanzim ederek 

onaya sunulması gereken işlemleri yerine getirmek, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili kurul ve komisyonlarda 

verilen görevleri yerine getirmek, evrak ve raporlarını düzenlemek, gelen giden evrakların kayıtlarını usulüne uygun 

tutmak, gereğini yapmak ve arşivlenmesini sağlamak. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Belediye Meclisi; Belediye Başkanımız başkanlığında 25 üyeden oluşmaktadır.  

 

Komisyonlarımız; 

Plan ve Bütçe Komisyonu; 3 üyeden oluşmaktadır. 

İmar Komisyonu; 3 üyeden oluşmaktadır. 

Denetim Komisyonu; 3 üyeden oluşmaktadır. 

 

Belediye Encümeni; Belediye Başkanı başkanlığında 5 üyeden oluşmaktadır. ( 2 Belediye Meclis Üyesi, Mali 

Hizmetler Müdürü, Yazı İşleri Müdürü Vekili, 1 Başkan Yardımcısı) 
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İlişkiler Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü

Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü

Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı

(Ramazan BOZDOĞAN)

Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim 
Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler 
Müdürlüğü

Belediye Encümeni
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Memur Erkek Memur Bayan İşçi Erkek İşçi Bayan Sözleşmeli Erkek Sözleşmeli Bayan Şirket Personeli Erkek Şirket PersoneliBayan



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Hedef-2: Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının ve kullanımının geliştirilerek kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir 

şekilde yerine getirilmesi, iç kontrol ve denetimin etkinleştirilmesi 

 

 Belediyemiz bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildiği oranda 

başarıyı yakalayacaktır. Bilgi teknolojilerine sağlanan uyum, hizmette kalitenin en önemli göstergelerinden birisidir. 

Çünkü bilgi teknolojilerinde meydana gelen gelişim, hizmet kalitesini artırma adına kurumlara birçok imkan 

sağlamaktadır. Belediyemizin gerek hizmet sunduğu, gerekse hizmet alımında bulunduğu kişi veya kuruluşlara ilişkin 

işlemlerin sürekli ve kesintisiz olarak yerine getirilmesinde, bilgi teknolojileri ve otomasyon yapısı büyük önem 

taşımaktadır. Belirtilen nedenlerden dolayı bilgi teknolojilerinin kullanımını en üst düzeye çıkarılacaktır. Bunu 

başarabilmek için bilişim altyapısının geliştirilmesi, donanımın ve yazılım ihtiyacının karşılanması, yazılım ve 

donanım bakımının yapılması, mobil belediyecilik, kent bilgi sistemi, sağlıklı veri ve sistem yedeklemesi, dijital arşiv 

gibi uygulamaların geliştirilmesi çalışmaları yapılacaktır. 

Belediyemizde şeffaflığın ve belde halkının alınacak kararlarda etkinliğinin artırılması, alınan kararlarda ve yapılan 

işlerden tüm yararlanıcıların ve ilgililerin haberdar olması adına kurum içi ve dışı iletişimin geliştirilmesi amacıyla üst 

yönetim ve çalışan personel arasında her konuda toplantılar, web sayfasının sık sık güncellenmesi, basın toplantıları, 

görsel brifingler düzenli olarak yapılacaktır. 

 

 Ayrıca belediyemiz faaliyetlerinin yasalara, belediyemiz önceliklerine, stratejik planına, amaç ve hedeflerine 

uygunluğunun denetimi yapılacaktır. Bu amaçla yasal zorunluluk olan iç kontrol ve iç denetim çerçevesinde iç tetkikler 

yapılacaktır. 

 

Hedef-3: Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, 

halkla ilişkilerin geliştirilmesi 

 

 Türkoğlu Belediyesi halkla ilişkiler stratejisi halkın belediye karar ve uygulamalarına katılımının geliştirilmesi, 

belediye faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi, belediye çalışmaları ile ilgili önerilerde bulunması, talep ve 

şikayetlerinin değerlendirilmesine dayanmaktadır. 

 

 Hemşerilerimizin belediye karar ve uygulamalarına daha etkin olarak katılımını sağlamak amacıyla halk 

meclisi, muhtarlarla toplantılar, mahalle ziyaretleri, kamuoyu araştırmaları ve benzeri çalışmalar yapılacaktır. 

 

 Belediye faaliyetleri hakkında hemşerilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla doküman yayını, meclis kararları ile 

ihale duyuru ve sonuçlarının web sayfasından yayınlanması gibi çalışmalar yapılacaktır. 

 

Hedef-4: Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi 

 

 Çalışanlarımızın iş verimliliğinin artırılabilmesi için çalışma koşullarının geliştirilmesi ve onların daha uygun 

koşullarda çalışabilmelerinin sağlanması gerekmektedir. Bu sebeple bakım onarım, temizlik, ısıtma aydınlatma, 

güvenlik gibi çalışma mekanlarına dönük önlemler alınacaktır. İş ve işlerin zamanında, etkin, verimli ve kaliteli 

üretilebilmesi için gerekli her türlü araç, gereç, malzeme en uygun şartlarla gider ve kamu ihale mevzuatına uygun 

şekilde temin edilecektir. 

 

Hedef-5: Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve 

menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması 

 

 İlçe halkına daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkânlarının genişletilmesi, belediye 

harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi, geniş kapsamlı saha çalışması ile mükellef tespiti, beyanlarda niteliksel ve 

niceliksel kayıpların giderilmesi, tahsilat kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması, gelir artıran 

gider azaltan, adli ve idari merciler önünde belediye menfaatlerini en iyi şekilde korumaya yönelik çalışmalara öncelik 

verilecektir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

STRATEJİK AMAÇ-2: 

 

 Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Türkoğlu İlçesinin mekan ve yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat 

eşitliği ve hakkaniyeti gözeten mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması ile ilgili hedefler: 

Hedef-1: Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda 

yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi 

 

 İlçemizin gerek altyapısı yüksek oranda tamamlanmış bulunmaktadır. Bununla beraber imar uygulamalarına 

paralel olarak mahallelere yeni yolların açılması, yol genişletme, kilitparke yapımı, mevcut yapılı yerlerin bakım ve 

onarımları, kış mevsimlerinde kar ve buzla etkin mücadele ve yolların hizmete açık tutulması. 

 

Hedef-2: Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda 

çağdaş kentleşmeyi sağlamak için sürdürülebilir mekânsal planlama yapılması, projelendirilmesi ve yapıların planlara 

uygunluğunun denetlenmesi 

 

İlçemizin güvenli, yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı mekanlara sahip olması, şehir geneli gözetilerek bütüncül 

bir anlayışla planlı ve imara uygun yapılaşmasının artırılabilmesi için bir yandan plan revizyonları ve imar uygulamaları 

yapılırken diğer yandan da doğal çevre korunarak kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları yapılacaktır, yeni bağlanan 

plansız yerler için bir an önce bütünleşik, sosyal, kültürel, ticari ve sportif donatı alanlarının yeteri derecede ayrıldığı 

imar planları hazırlanacak, yapılaşma esnasında plan ve projelere aykırı durumlara hemen müdahale edilerek çarpık 

kentleşmenin ve haksız rant sağlanmasının önene geçilecektir. Bu alanda bulunan eski adliye lojmanlarının yıkımını 

gerçekleştirdik. İlçemizde daha uygun ve deprem yönetmeliğine uygun bir alannda adliye lojmanı projesi hazırlandı. 

 

         

 

Hedef-3: Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan 

ihtiyacının karşılanması 

 

Çevreci anlayışla yapılacak yeni imar planları ile ihtiyaçlar doğrultusunda eğlenme-dinlenme amaçlı 

rekreasyon alanlarının yapımı, mevcutların bakımı, onarımı, temizliği çalışmaları yapılacaktır. 

 

Hedef-4: Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, 

daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması 

 

İlçemizin sürekli temizliğini sağlayabilmek için evsel katı atık toplama, cadde-sokak-pazar yerlerinin 

yıkanması, süpürülmesi ve konteynır temini, atıklardan kaynaklanan kokuların giderilmesi, atıkların sebep olduğu çevre 

kirliliği konusunda duyarlı olunması ve davranılması için atık piller, geri dönüşüm konularda kamu kurum ve 

kuruluşlarında ve binalarda eğitici, uyarıcı program, afiş duyuru dağıtımı gibi çalışmalar yapılacaktır. 

 

Hedef-5: Kırsal alanların gelişimine yönelik hizmetlerin sağlanması, ilçe sınırı içindeki mahallelerin sorunların hızla 

tespit edilerek giderilmesi 

 

6360 Sayılı Yasa ile Belediye sınırlarının genişlemesi ile hizmet alanının kırsal alanda genişlemesi, mahalle 

olarak bağlanan bu yerlerde sosyal ve fiziki altyapılarının iyileştirilmesi ile doğal çevrenin korunması gibi yatırım ve 

hizmet ihtiyaçlarının tespiti ve takibi sahiplenilerek kırsal alanlara hizmet sunum kapasitesinin güçlendirerek bu 

alanlarının gelişmesi sağlanacaktır. İlçe sınırlarımız içerisindeki mahallelerimizin her türlü sorununun giderilmesi, 

mahalle halkının hizmet taleplerinin hızlı bir şekilde karşılanması için ilgili müdürlüklere yönlendirilerek hizmet 

kalitesi artırılacaktır. 

 

Hedef-6: Doğal afetlere karşı daima hazırlıklı olunmasının sağlanması 

 

İlçemiz 1. Derece deprem bölgesi olması nedeniyle Hizmet binası yangın sensörlerinin aktif hale getirilmesi, 

hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması, kritik noktalarda gazlı söndürme sistemlerinin kurulması gibi çalışmalara 

devam edilecektir.  



 

 

STRATEJİK AMAÇ-3: 

Türkoğlu Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin 

desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli 

kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi ilgili hedefler: 

Hedef-1: Sosyal transferlerin ve öncelikli kesimlerin eğitimine yönelik sosyal programların artırılarak toplumsal 

dayanışmanın sağlanması 

 

Toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla bir yandan asker ailelerine, yoksul ve muhtaçlara ayni ve 

nakdi, sosyal destekler verilirken diğer yandan kadın gelişim merkezlerinde kadınların, gençlerin ve çocukların 

eğitimine yönelik sosyal programlar kapsamında kurslar ve seminerler ile toplumsal dayanışma bilincinin geliştirilmesi 

için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Hedef-2: İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, spor, kültür, iktisadi ve sosyal hayata destek ve katkı 

sağlanması 

 

İlçemiz eğitimine katkı amacıyla okullarımızda bakım onarım çalışmaları, amatör spora ve sporculara malzeme 

ve çalışma alanı konusunda destek verilecektir. Spor komplesi yüzme havuzu yapılacaktır. 

Hedef-3: İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi 

5393 sayılı Belediye kanunu ile belediyelerin de görevli kılındığı kent ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi için 

bir yandan haksız rekabete yol açan ruhsatsız yerler denetlenecek ve diğer yandan seyyar satıcılar engellenmeye devam 

edilecek, girişimcilerle işbirliği geliştirilecek, ilçeye has ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması marka olması için gerekli 

faaliyetler artırılacaktır. İlçemiz sınırları içerindeki meraların kısıtlı olması, mahallelerimizin şehirleşmeye açık olması 

nedeniyle hakla açık besi çiftlikleri yapılacaktır. İlçemizde ihtiyaç duyulan yerlere kapalı semt pazarlarının yapılacaktır. 

 

 

STRATEJİK AMAÇLAR 

 

STRATEJİK HEDEFLER 

 

SORUMLU BİRİMLER 

STRATEJİK AMAÇ 1: 

Türkoğlu Belediyesinde kurumsal 

kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir 

kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde 

halkıyla iletişimin güçlendirilerek iş 

birliği ve dayanışmanın artırılması, 

yerel hizmetlerden faydalanmada 

fırsat eşitliğini önceleyen bir 

anlayışla hemşerilerimizin yerel 

hizmetlere katılımlarının sağlanması 

STRATEJİK HEDEF 1:  

 

Etkin bir insan kaynakları yönetiminin 

oluşturması ve geliştirilmesi 

 İnsan Kaynakları ve Eğitim 

Müdürlüğü 

STRATEJİK HEDEF 2: 

 

Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının ve 

kullanımının geliştirilerek kurum içi ve dışı 

iletişimin etkin bir şekilde yerine  

getirilmesi,     iç  kontrol  ve 

denetimin etkinleştirilmesi 

 Tüm Müdürlükler 

STRATEJİK HEDEF 3: 

 

 Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin 

aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye 

imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin 

geliştirilmesi 

 Basın Yayın ve Halkla 

İlişkiler Müdürlüğü 

 Zabıta Müdürlüğü 

STRATEJİK HEDEF 4: 

 

Hizmet üretilen çalışma mekan ve 

koşullarının iyileştirilmesi 

 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

   

STRATEJİK HEDEF 5: 

 

 Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların 

etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, 

belediye hak ve menfaatlerinin etkin 

biçimde savunulmasının sağlanması 

 Mali Hizmetler Müdürlüğü 

 Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü 

 



 

 

STRATEJİK AMAÇ 2: 

 

Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir 

çevre anlayışı ile Türkoğlu 

İlçesinin mekan ve yaşam 

kalitesinin yükseltilmesi, çok 

merkezli, yığılmayı önleyen, 

dengeli, yenilikçi, dinamik, 

çekici, toplumun farklı kesimleri 

için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti 

gözeten mekansal gelişme ve 

planlama ile kentsel tasarımın 

sağlanması 

STRATEJİK HEDEF 1: 

 

Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, 

sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, 

ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet 

tesislerin inşa edilmesi 

 Fen İşleri Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEJİK HEDEF 2: 

 

Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip 

yapılar korunarak çevresel ve estetik 

değerler doğrultusunda çağdaş kentleşmeyi 

sağlamak için sürdürülebilir mekânsal 

planlama yapılması, projelendirilmesi ve 

yapıların planlara uygunluğunun 

denetlenmesi 

 

 Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğü 

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

 Etüt ve Proje Müdürlüğü 

STRATEJİK HEDEF 3: 

 

Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve 

mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde 

halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması 

 Fen İşleri Müdürlüğü 

STRATEJİK HEDEF 4: 

 

Toplum sağlığının korunması amacıyla 

toplum ve çevre sağlığını tehdit eden 

unsurların ortadan kaldırılması, daha 

sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak 

için kent temizliğinin sağlanması ve doğal 

çevrenin korunması 

 

 Temizlik İşleri Müdürlüğü 

 Çevre Koruma ve Kontrol 

 Müdürlüğü 

 Ruhsat ve Denetim  

 Müdürlüğü 

 Zabıta Müdürlüğü  

 

 

 

 

STRATEJİK HEDEF 5: 

 

Kırsal Alanların gelişimine yönelik 

hizmetlerin sağlanması, ilçe sınırı içindeki 

mahallelerin sorunların hızla tespit edilerek 

giderilmesi 

 

 Muhtarlıklar Müdürlüğü 

STRATEJİK HEDEF 6: 

 

Doğal afetlere karşı daima hazırlıklı 

olunmasının sağlanması 

 

 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

STRATEJİK AMAÇ 3: 

 

Türkoğlu Belediye sınırları 

içerisinde ekonomik, kültürel ve 

sosyal kalkınmanın 

gerçekleştirilmesinin 

STRATEJİK HEDEF 1: 

 

Sosyal transferlerin ve öncelikli kesimlerin 

eğitimine yönelik sosyal 

  programların artırılarak toplumsal     

  dayanışmanın sağlanması 

 

 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 



 

 

desteklenmesi, mahalli ürünlerin, 

kültürel değerlerin ve geleneklerin 

korunması, tanıtılması ve 

desteklenmesi, öncelikli kesimlere

 yönelik sosyal programların 

gerçekleştirilmesi 

STRATEJİK HEDEF 2: 

 

İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin 

tanıtılması, spor, kültür, iktisadi ve sosyal  

hayata   destek   ve  eğitime katkı 

sağlanması 

 

 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü      

 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü 

STRATEJİK HEDEF 3: İlçe ekonomi ve 

ticaretinin geliştirilmesi 

 Ruhsat ve Denetim  

  Müdürlüğü 

 Zabıta Müdürlüğü 

 

 

MÜDÜRLÜKLERİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI 

 
PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin 

güçlendirilerek iş birliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla 

hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması 

Stratejik Hedef Etkin bir insan kaynakları yönetiminin oluşturması ve geliştirilmesi 

 

Performans Hedefi Personel Giderleri 

Personelin iş performansını artırarak daha etkin iş yapmasını sağlamak 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

1 Personelin ücret ve sosyal yardım ödemeleri, fazla mesai, tazminat gibi 

giderler gerçekleştirilmesi. 

6.101.347 ₺ 6.491.022 ₺ 8.557.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Personelin ücret ve sosyal yardım ödemeleri, fazla mesai, tazminat gibi 

giderler gerçekleştirilecek. 

8.557.000 --- 8.557.000 

Genel Toplam 8.557.000 --- 8.557.000 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

Performans Hedefi Personelin iş ve performansını artırmak 

Faaliyet Adı Personelin ücret ve sosyal yardım ödemeleri, fazla mesai, tazminat gibi giderler 

gerçekleştirilmesi. 

Sorumlu Harcama Birimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

Personelin ücret ve sosyal yardım ödemeleri, fazla mesai, tazminat gibi giderler gerçekleştirilecek. 

 

Ekonomik Kod 2022 

01 Personel Giderleri 8.557.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 8.557.000 ₺ 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla 

iletişimin güçlendirilerek iş birliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen 

bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması 

Stratejik Hedef Etkin bir insan kaynakları yönetiminin oluşturması ve geliştirilmesi 

 

Performans Hedefi Sosyal Güvenlik Kurumlarına yapılan Ödemeler 

Personelden kesilen sosyal güvenlik primi kesintisi ve kesenek giderlerin ödenmesi 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

2 Personelden kesilen sosyal güvenlik primi kesintisi ve kesenek giderlerin 

ödenecektir. 

1.055.830 ₺ 1.082.214 ₺ 1.290.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Personelden kesilen sosyal güvenlik primi kesintisi ve kesenek giderlerin 

ödenecektir. 

1.290.000 ₺ --- 1.290.000 ₺ 

Genel Toplam 1.289.000 ₺ --- 1.289.000 ₺ 



 

 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

Performans Hedefi Personel Sosyal Güvenlik Gider kesintilerinin karşılanması 

Faaliyet Adı Personelden kesilen sosyal güvenlik primi kesintisi ve kesenek giderleri ödenecektir. 

Sorumlu Harcama Birimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

Personelden kesilen sosyal güvenlik primi kesintisi ve kesenek giderleri ödenecektir. 

 

Ekonomik Kod 2022 

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Yapılan Ödemeler 1.290.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.290.000 ₺ 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin 

güçlendirilerek iş birliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla 
hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması 

Stratejik Hedef Etkin bir insan kaynakları yönetiminin oluşturması ve geliştirilmesi 

 

Performans Hedefi Yolluklar 

Müdürlüğümüz emrinde çalışan personellerin yurtiçi geçici görev yollukları, yurtdışı geçici görev yollukları, ve arazi tazminatları 

karşılanacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

3 Müdürlüğümüz emrinde çalışan personellerin yurtiçi geçici 

görev yollukları ile tazminatlar ödenecektir. 

28.333 ₺ 18.248 ₺ 30.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüz emrinde çalışan personellerin yurtiçi geçici görev 

yollukları ödenecektir. 

30.000 ₺ --- 30.000 ₺ 

Genel Toplam 30.000 ₺ --- 30.000 ₺ 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

Performans Hedefi Yolluklar 

Faaliyet Adı Personelin ücret ve sosyal yardım ödemeleri, fazla mesai, tazminat gibi giderler 

gerçekleştirilmesi. 

Sorumlu Harcama Birimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

Personelin ücret ve sosyal yardım ödemeleri, fazla mesai, tazminat gibi giderler gerçekleştirilecek. 

 

Ekonomik Kod 2022 

03 Yolluklar 30.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 30.000 ₺ 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla 

iletişimin güçlendirilerek iş birliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen 

bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması. 

Stratejik Hedef Etkin bir insan kaynakları yönetiminin oluşturması ve geliştirilmesi 

 

Performans Hedefi Hizmet Alımları 

Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet alımları ile kurslara katılma ve eğitim 

giderleri yapılacaktır. 
 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

4 Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği 

ile ilgili hizmet alımları ile kurslara katılma ve eğitim giderleri 

ödenecektir. 

6.985.749 ₺ 10.470.782  ₺ 12.123.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği 

ile ilgili hizmet alımları ile kurslara katılma ve eğitim giderleri 

ödenecektir. 

12.123.000 ₺ --- 12.123.000 ₺ 

Genel Toplam 12.123.000 ₺ --- 12.123.000 ₺ 

 



 

 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

Performans Hedefi Hizmet Alımları 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet alımları 

ile kurslara katılma ve eğitim giderleri ödenecektir. 

Sorumlu Harcama Birimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet alımları ile kurslara katılma ve eğitim 

giderleri yapılacaktır. 
 

Ekonomik Kod  2022 

05 Hizmet Alımları 12.123.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 12.123.000 ₺ 

 

BİRİM PERFORMANS TABLOSU 

İdare Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 
 

Performans Faaliyet  Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 

₺ Pay % ₺ Pay % ₺ Pay % 

1 

2 

 

3 

4 

1.1.1 

1.1.2 

 

1.1.3 

1.1.4 

Personel Giderleri 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına 

Yapılan Ödemeler 

Yolluklar 

Hizmet Alım Giderleri 

8.557.000 

1.290.000 

 

30.000 

12.123.000 

100 

100 

 

100 

100 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

8.557.000 

1.290.000 

 

30.000 

12.123.000 

100 

100 

 

100 

100 

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 13.921.000 100 --- --- 13.921.000 100 

Genel Yönetim Giderleri --- --- --- --- --- --- 

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı --- --- --- --- --- --- 

Genel Toplam 13.921.000 100 --- --- 13.921.000 100 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU    

Birim Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin 
güçlendirilerek iş birliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla 

hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması 

 Stratejik Hedef Hizmet üretilen çalışma mekân ve koşullarının iyileştirilmesi 

 

Performans Hedefi Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri 

Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak. Koordinasyonun ve kurum içi 

iletişimin güçlendirilmesi 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

1 İhtiyaç duyulan belediyemiz hizmet araçlarının akaryakıt alımları 

yapılacaktır. 

1.334.892 ₺ 1.464.214 ₺ 2.000.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 İhtiyaç duyulan belediyemiz hizmet araçlarının akaryakıt alımları 

ödenecektir. 

2.000.000 ₺ --- 2.000.000 ₺ 

Genel Toplam 2.000.000 ₺ --- 2.000.000 ₺ 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

Performans Hedefi Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri 

Faaliyet Adı İhtiyaç duyulan belediyemiz hizmet araçlarının akaryakıt alımları yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

İhtiyaç duyulan belediyemiz hizmet araçlarının akaryakıt alımları ödenecektir. 
 

Ekonomik Kod 2022 

03 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri 2.000.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.000.000 ₺ 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin 
güçlendirilerek iş birliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla 

hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması 

Stratejik Hedef Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi 
 



 

 

Performans Hedefi Hizmet Alımları 

Belediyemiz araçlarının zorunlu mali trafik sigortası giderleri yapılacaktır. 
 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

2 Belediyemiz araçlarının zorunlu mali trafik sigortası giderleri 

ödenecektir. 

69.121 ₺ 93.578 ₺ 85.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Belediyemiz araçlarının zorunlu mali trafik sigortası giderleri 

ödenecektir. 

85.000 ₺ --- 85.000 ₺ 

Genel Toplam 85.000 ₺ --- 85.000 ₺ 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

Performans Hedefi Hizmet Alımları 

Faaliyet Adı Belediyemiz araçlarının zorunlu mali trafik sigortası giderleri yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

Belediyemiz araçlarının zorunlu mali trafik sigortası giderleri ödenecektir. 

 

Ekonomik Kod 2022 

03 Hizmet Alımları 85.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 85.000 ₺ 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin 

güçlendirilerek iş birliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla 

hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması 

Stratejik Hedef Hizmet üretilen çalışma mekân ve koşullarının iyileştirilmesi 

 

 

Performans Hedefi Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımları 

Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları, avadanlık ve 

yedek parça alımları ile diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları. Makine teçhizat, taşıt ve iş makinesi onarım giderleri 

yapılacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

3 Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan büro ve işyeri mal ve malzeme 

alımları, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları, avadanlık ve yedek 

parça alımları ile diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları. Makine 

teçhizat, taşıt ve iş makinesi onarım giderleri yapılacaktır. 

1.249.405 1.298.324 900.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan büro ve işyeri mal ve malzeme 

alımları, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları, avadanlık ve yedek 

parça alımları ile diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları. Makine 

teçhizat, taşıt ve iş makinesi onarım giderleri ödenecektir. 

900.000 ₺ --- 900.000 ₺ 

Genel Toplam 900.000 ₺ --- 900.000 ₺ 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

Performans Hedefi Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımları 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri 

makine ve teçhizat alımları, avadanlık ve yedek parça alımları ile diğer dayanıklı mal ve 

malzeme alımları. Makine teçhizat, taşıt ve iş makinesi onarım giderleri yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları, avadanlık ve 

yedek parça alımları ile diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları. Makine teçhizat, taşıt ve iş makinesi onarım giderleri 

ödenecektir. 

 

Ekonomik Kod 2022 

03 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımları 900.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 900.000 ₺ 

 

 



 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin 

güçlendirilerek iş birliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla 
hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması 

Stratejik Hedef Hizmet üretilen çalışma mekân ve koşullarının iyileştirilmesi 

 

Performans Hedefi Mamul Mal Alımları 

Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan tamir bakım aleti,atölye gereçleri,diğer avadanlık alımları yapılacaktır. 

 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

3 Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan tamir bakım aleti, atölye gereçleri, 

diğer avadanlık alımları ödenecektir. 

1.203 30.000 15.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2021) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan büro ve işyeri makine ve teçhizat 

alımları ödenecektir. 

15.000 ₺ --- 15.000 ₺ 

Genel Toplam 15.000 ₺ --- 15.000 ₺ 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

Performans Hedefi Mamul Mal Alımları 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan tamir bakım aleti, atölye gereçleri, diğer avadanlık alımları 

yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları, avadanlık ve 

yedek parça alımları ile diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları yapılacaktır. 

 

Ekonomik Kod 2022 

06 Mamul Mal Alımları 15.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 15.000 ₺ 

 

BİRİM PERFORMANS TABLOSU 

İdare Adı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

 

Performans Faaliyet  Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 

₺ Pay % ₺ Pay % ₺ Pay % 

1 

 

2 

3 

 

4 

1.1.1 

 

1.1.2 

1.1.3 

 

1.1.4 

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme 

Alımı 

Hizmet Alımları 

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak 

Alımları 

Mamul Mal Alımları 

2.000.000 

 

85.000 

900.000 

 

15.000 

100 

 

100 

100 

 

100 

--- 

 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

 

--- 

2.000.000 

 

85.000 

900.000 

 

15.000 

100 

 

100 

100 

 

100 

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 3.000.000 100 --- --- 3.000.000 100 

Genel Yönetim Giderleri --- --- --- --- --- --- 

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı --- --- --- --- --- --- 

Genel Toplam 3.000.000 100 --- --- 3.000.000 100 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU    

Birim Yazı İşleri Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin 

güçlendirilerek iş birliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla 
hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması 

Stratejik Hedef Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının ve kullanımının geliştirilerek kurum içi ve dışı iletişimin 

etkin bir şekilde yerine  getirilmesi, iç  kontrol  ve denetimin etkinleştirilmesi 

 

Performans Hedefi Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri 

Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak. Koordinasyonun ve kurum içi 

iletişimin güçlendirilmesi 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

1 Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, 

periyodik yayın alımları, diğer yayın alımları, diğer tüketim mal ve 

malzeme alımları ödenecektir. 

52.223 ₺ 80.765 ₺ 40.000 ₺ 



 

 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, 

periyodik yayın alımları, diğer yayın alımları, diğer tüketim mal ve 

malzeme alımları ödenecektir. 

40.000 ₺ --- 40.000 ₺ 

Genel Toplam 40.000 ₺ --- 40.000 ₺ 

 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Yazı İşleri Müdürlüğü 

Performans Hedefi Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, periyodik yayın 

alımları, diğer yayın alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları, yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Yazı İşleri Müdürlüğü 

Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, periyodik yayın alımları, diğer yayın alımları, diğer 

tüketim mal ve malzeme alımları, yapılacaktır. 

 

Ekonomik Kod 2022 

03 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri 40.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 40.000 ₺ 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Yazı İşleri Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin 
güçlendirilerek iş birliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla 

hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması 

Stratejik Hedef Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının ve kullanımının geliştirilerek kurum içi ve dışı iletişimin 

etkin bir şekilde yerine  getirilmesi,     iç  kontrol  ve denetimin etkinleştirilmesi 

 

Performans Hedefi Hizmet Alımları 

Müdürlüğümüz tarafından yapılan yazışmaların posta ve kargo giderleri yapılacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

2 Müdürlüğümüzce yapılan yazışmaların posta ve kargo giderleri 

ödenecektir. 

12.886 ₺ 5.094 ₺ 10.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüz tarafından yapılan yazışmaların posta ve kargo 

giderleri ödenecektir. 

10.000 ₺ --- 10.000 ₺ 

Genel Toplam 10.000 ₺ --- 10.000 ₺ 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Yazı İşleri Müdürlüğü 

Performans Hedefi Hizmet Alımları 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüz tarafından yapılan yazışmaların posta ve kargo giderleri yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Yazı İşleri Müdürlüğü 

Müdürlüğümüzce yapılan yazışmaların posta ve kargo giderleri ödenecektir. 
 

Ekonomik Kod 2022 

03 Hizmet Alımları 10.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.000 ₺ 
 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Yazı İşleri Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin 

güçlendirilerek iş birliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla 
hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması 

Stratejik Hedef Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının ve kullanımının geliştirilerek kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir şekilde 

yerine  getirilmesi,     iç  kontrol  ve denetimin etkinleştirilmesi 

 

BİRİM PERFORMANS TABLOSU 

İdare Adı Yazı İşleri Müdürlüğü 
 

Performans Faaliyet  Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 

₺ Pay % ₺ Pay % ₺ Pay % 

1 1.1.1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme 40.000 100 --- --- 40.000 100 



 

 

2 1.1.2 Alımı 

Hizmet Alımları 

 

10.000 

 

100 

 

--- 

 

--- 

 

10.000 

 

100 

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 50.000 100 --- --- 50.000 100 

Genel Yönetim Giderleri --- --- --- --- --- --- 

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı --- --- --- --- --- --- 

Genel Toplam 50.000 100   50.000 100 

 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Fen İşleri Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Türkoğlu İlçesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok 

merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti 
gözeten mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması 

Stratejik Hedef Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi 

 

Performans Hedefi Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 

Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Hammadde alımları, kereste ve kereste ürünleri alımları, diğer mal ve malzeme alımları 

yapılacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

1 Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Hammadde alımları, kereste ve 

kereste ürünleri alımları, diğer mal ve malzeme alımları ödenecektir. 

492.034 ₺ 269.989 ₺ 2.100.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Hammadde alımları, kereste ve 

kereste ürünleri alımları, diğer mal ve malzeme alımları ödenecektir. 

2.100.000 ₺ --- 2.100.000 ₺ 

Genel Toplam 2.100.000 ₺ --- 2.100.000 ₺ 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Fen İşleri Müdürlüğü 

Performans Hedefi Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Hammadde alımları, kereste ve kereste ürünleri alımları, 

diğer mal ve malzeme alımları yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Fen İşleri Müdürlüğü 

Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Hammadde alımları, kereste ve kereste ürünleri alımları, diğer mal ve malzeme alımları 

yapılacaktır. 

 

Ekonomik Kod 2022 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.100.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.100.000 ₺ 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Fen İşleri Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Türkoğlu İlçesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok 
merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti 

gözeten mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması 

Stratejik Hedef Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi 

 

 

Performans Hedefi Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 

Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan enerji alımları, giyim kuşam alımları, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzeme 

alımları yapılacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

2 Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan enerji alımları, giyim kuşam alımları, 

özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları ödenecektir. 

4.421.826 ₺ 2.454.817 ₺ 2.325.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) TL 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan enerji alımları, giyim kuşam alımları, 

özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları ödenecektir. 

2.325.000 ₺ --- 2.325.000 ₺ 

Genel Toplam 2.325.000 ₺ --- 2.325.000 ₺ 

 

 

 

 



 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Fen İşleri Müdürlüğü 

Performans Hedefi Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan enerji alımları, giyim kuşam alımları, özel malzeme alımları, 

diğer tüketim mal ve malzeme alımları yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Fen İşleri Müdürlüğü 

Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan enerji alımları, giyim kuşam alımları, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzeme 

alımları yapılacaktır. 

 

Ekonomik Kod 2022 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.325.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.325.000 ₺ 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Fen İşleri Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Kurumsal taraşım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve 

estetik bir ilçe oluşturmak. 

Stratejik Hedef İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut dokuyu yenilemek 

 

Performans Hedefi Hizmet Alımları 

Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan müşavir firma ve kişilere ödemeler, taşıma giderleri, tarifeye 

bağlı ödemeler, kiralar, diğer hizmet alımları yapılacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

3 Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 

müşavir firma ve kişilere ödemeler, taşıma giderleri, tarifeye bağlı 

ödemeler, kiralar, diğer hizmet alımları ödenecektir. 

650.019 ₺ 729.195 ₺ 860.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 

müşavir firma ve kişilere ödemeler, taşıma giderleri, tarifeye bağlı 

ödemeler, kiralar, diğer hizmet alımları ödenecektir. 

860.000 ₺ --- 860.000 ₺ 

Genel Toplam 860.000 ₺ --- 860.000 ₺ 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Fen İşleri Müdürlüğü 

Performans Hedefi Hizmet Alımları 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan müşavir firma ve kişilere 

ödemeler, taşıma giderleri, tarifeye bağlı ödemeler, kiralar, diğer hizmet alımları yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Fen İşleri Müdürlüğü 

Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan müşavir firma ve kişilere ödemeler, taşıma giderleri, tarifeye 

bağlı ödemeler, kiralar, diğer hizmet alımları yapılacaktır. 

 

Ekonomik Kod 2022 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 860.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 860.000 ₺ 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Fen İşleri Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Kurumsal taraşım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş 

ve estetik bir ilçe oluşturmak. 

Stratejik Hedef Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi 

 

Performans Hedefi Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 

Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri, bakım ve onarım giderleri yapılacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

4 Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri, bakım ve 

onarım giderleri ödenecektir. 

27.846 ₺ 91.332 ₺ 20.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri, bakım ve 

onarım giderleri ödenecektir. 

20.000 ₺ --- 20.000 ₺ 

Genel Toplam 20.000 ₺ --- 20.000 ₺ 



 

 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Fen İşleri Müdürlüğü 

Performans Hedefi Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri bakım ve onarım giderleri 

yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Fen İşleri Müdürlüğü 

Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri, bakım ve onarım giderleri yapılacaktır. 

 

Ekonomik Kod 2022 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 20.000 ₺ 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Fen İşleri Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Türkoğlu İlçesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok 

merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti 

gözeten mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması 

Stratejik Hedef Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar 

doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi 

 

Performans Hedefi Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 

Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan hizmet binası bakım ve onarım giderleri, lojman bakım onarım giderleri, sosyal tesis bakım ve 

onarım giderleri,  yol bakım ve onarım giderleri ile diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderleri yapılacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

5 Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan hizmet binası bakım ve onarım 

giderleri, lojman bakım onarım giderleri,  sosyal tesis bakım ve onarım 

giderleri,  yol bakım ve onarım giderleri ile diğer taşınmaz yapım, bakım 

ve onarım giderleri ödenecektir. 

1.924.595 ₺ 3.451.000 ₺ 1.680.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan hizmet binası bakım ve onarım 

giderleri, lojman bakım onarım giderleri,  sosyal tesis bakım ve onarım 

giderleri,  yol bakım ve onarım giderleri ile diğer taşınmaz yapım, bakım 

ve onarım giderleri ödenecektir. 

1.680.000 ₺ --- 1.680.000 ₺ 

Genel Toplam 1.680.000 ₺ --- 1.680.000 ₺ 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Fen İşleri Müdürlüğü 

Performans Hedefi Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan hizmet binası bakım ve onarım giderleri, lojman bakım 

onarım giderleri, sosyal tesis bakım ve onarım giderleri,  yol bakım ve onarım giderleri ile 

diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderleri yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Fen İşleri Müdürlüğü 

Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan hizmet binası bakım ve onarım giderleri, lojman bakım onarım giderleri, sosyal tesis bakım ve 

onarım giderleri,  yol bakım ve onarım giderleri ile diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderleri yapılacaktır. 

 

Ekonomik Kod 2022 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.680.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.680.000 ₺ 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Fen İşleri Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Türkoğlu İlçesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok 
merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti 

gözeten mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması 

Stratejik Hedef Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar 

doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi 

 

Performans Hedefi Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 

Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Kira giderleri, Müteahhitlik Giderleri yapılacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

6 Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Kira Giderleri, Müteahhitlik 

Giderleri ödenecektir. 

6.978.263 ₺ 7.013.594 ₺ 8.500.000 ₺ 

 



 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Kira Giderleri ve Müteahhitlik 

Giderleri ödenecektir. 

8.500.000 ₺ --- 8.500.000 ₺ 

Genel Toplam 8.500.000 ₺ --- 8.500.000 ₺ 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Fen İşleri Müdürlüğü 

Performans Hedefi Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Kira Giderleri ve Müteahhitlik Giderleri yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Fen İşleri Müdürlüğü 

Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Kira Giderleri ve Müteahhitlik Giderleri yapılacaktır. 

 

Ekonomik Kod 2022 

06 Sermaye Giderleri 8.500.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 8.500.000 ₺ 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Fen İşleri Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Türkoğlu İlçesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok 

merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti 
gözeten mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması 

Stratejik Hedef Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan 

ihtiyacının karşılanması 

 

Performans Hedefi Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 

Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Malzeme Giderleri yapılacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

7 Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Malzeme Giderleri ödenecektir. 418.610 ₺ 1.162.112 ₺ 1.500.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Malzeme Giderleri ödenecektir. 1.500.000 ₺ --- 1.500.000 ₺ 

Genel Toplam 1.500.000 ₺ --- 1.500.000 ₺ 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Fen İşleri Müdürlüğü 

Performans Hedefi Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Malzeme Giderleri yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Fen İşleri Müdürlüğü 

Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Malzeme Giderleri yapılacaktır. 

 

Ekonomik Kod 2022 

06 Sermaye Giderleri 1.500.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.500.000 ₺ 

 

BİRİM PERFORMANS TABLOSU 

İdare Adı Fen İşleri Müdürlüğü 

 

Performans Faaliyet  
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 

₺ Pay % ₺ Pay % ₺ Pay % 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

1.1.1 

 

1.1.2 

 

1.1.3 

1.1.4 

 

1.1.5 

 

1.1.7 

 

1.1.8 

Üretime Yönelik Mal ve Malzeme 

Alım Giderleri 

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme 

Alımları 

Hizmet Alımları 

Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım 

Bakım ve Onarım Giderleri 

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım 

Giderleri 

Gayrimenkul Sermaye Üretim 

Giderleri 

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 

2.100.000 

 

  2.325.000 

 

     860.000 

     20.000 

  

 1.680.000 

       

8.500.000 

         

1.500.000 

100 

 

100 

 

100 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

--- 

 

--- 

 

--- 

--- 

 

--- 

 

--- 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

--- 

 

--- 

 

--- 

--- 

 

2.100.000 

 

  2.325.000 

 

     860.000 

     20.000 

  

 1.680.000 

  

8.500.000 

 

1.500.000 

100 

 

100 

 

100 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 16.985.000 100 --- --- 16.985.000 100 

Genel Yönetim Giderleri --- --- --- --- --- --- 

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı --- --- --- --- --- --- 

Genel Toplam 16.985.000 100 --- --- 16.985.000 100 



 

 

 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin 

güçlendirilerek iş birliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla 

hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması 

Stratejik Hedef Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin 
biçimde savunulmasının sağlanması. 

 

Performans Hedefi Görev Giderleri 

Müdürlüğümüzce mahkeme harç ve giderleri, diğer yasal giderler, ödenecek vergi resim ve harçlar gibi ödemeler yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

1 Müdürlüğümüzce mahkeme harç ve giderleri, diğer yasal giderler, 

ödenecek vergi resim ve harçlar gibi ödemeler ödenecektir. 

351.587 ₺ 445.392 ₺ 115.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüzce mahkeme harç ve giderleri, diğer yasal giderler, 

ödenecek vergi resim ve harçlar gibi ödemeler yapılacaktır. 

115.000 ₺ --- 115.000 ₺ 

Genel Toplam 115.000 ₺ --- 115.000 ₺ 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Performans Hedefi Görev Giderleri 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüzce mahkeme harç ve giderleri, diğer yasal giderler, ödenecek vergi resim ve harçlar 

gibi ödemeler yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama 

Birimi 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Müdürlüğümüzce mahkeme harç ve giderleri, diğer yasal giderler, ödenecek vergi resim ve harçlar gibi ödemeler yapılacaktır. 

 

Ekonomik Kod 2022 

04 Görev Giderleri 115.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 115.000 ₺ 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin 
güçlendirilerek iş birliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla 

hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması 

Stratejik Hedef Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin 
biçimde savunulmasının sağlanması 

 

Performans Hedefi Hizmet Alımları 

Müdürlüğümüzce belediyemizce ilgili müşavir firma ve kişilere ödemeler, diğer hizmet alımları yapılacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

3 Müdürlüğümüzce belediyemizce ilgili müşavir firma ve kişilere ödemeler, 

diğer hizmet alımları ödenecektir. 

60.209 ₺ 8.520 ₺ 35.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüzce belediyemizce ilgili müşavir firma ve kişilere ödemeler, 

diğer hizmet alımları ödenecektir. 

35.000 ₺ --- 35.000 ₺ 

Genel Toplam 35.000 ₺ --- 35.000 ₺ 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Performans Hedefi Hizmet Alımları 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüzce belediyemizce ilgili müşavir firma ve kişilere ödemeler, diğer hizmet 

alımları yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Müdürlüğümüzce belediyemizce ilgili müşavir firma ve kişilere ödemeler, diğer hizmet alımları yapılacaktır. 

 

Ekonomik Kod 2022 

03 Mal ve Hizmet Alımları 35.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 35.000 ₺ 



 

 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir  kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde 

halkıyla iletişimin güçlendirilerek iş birliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat 

eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması 

Stratejik Hedef Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve 

menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması 

 

Performans Hedefi Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri 

Müdürlüğümüz ile ilgili menkul mal alımları, gayri maddi hak alımları, bakım ve onarım giderleri yapılacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

4 Müdürlüğümüz ile ilgili menkul mal alımları, gayri maddi hak alımları, 

bakım ve onarım giderleri ödenecektir. 

2.468 ₺ --- 31.300 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüz ile ilgili menkul mal alımları, gayri maddi hak alımları, 

bakım ve onarım giderleri ödenecektir. 

--- 82.134 ₺ 85.000 ₺ 

Genel Toplam --- 82.134 ₺ 85.000 ₺ 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Performans Hedefi Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüz ile ilgili menkul mal alımları, gayri maddi hak alımları, bakım ve onarım 

giderleri karşılanacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Müdürlüğümüz ile ilgili menkul mal alımları, gayri maddi hak alımları, bakım ve onarım giderleri yapılacaktır. 

 

Ekonomik Kod 2022 

03 Mal ve Hizmet Alımları 85.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 85.000 ₺ 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin 
güçlendirilerek iş birliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla 

hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması  

Stratejik Hedef Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin 
biçimde savunulmasının sağlanması 

 

Performans Hedefi Diğer İç Borç Faiz Giderleri 

Müdürlüğümüzce Belediyemizin ihtiyaç duyduğu borçlanmalarda diğer iç borç faiz giderleri karşılanacaktır. 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

5 Müdürlüğümüzce Belediyemizin ihtiyaç duyduğu borçlanmalarda diğer 

iç borç faiz giderleri ödenecektir. 

93.183 ₺ 924.162 ₺ 60.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüzce Belediyemizin ihtiyaç duyduğu borçlanmalarda diğer 

iç borç faiz giderleri ödenecektir. 

60.000 ₺ --- 60.000 ₺ 

Genel Toplam 60.000 ₺ --- 60.000 ₺ 
 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Performans Hedefi Diğer İç Borç Faiz Giderleri 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüzce Belediyemizin ihtiyaç duyduğu borçlanmalarda diğer iç borç faiz giderleri 

karşılanacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Müdürlüğümüzce Belediyemizin ihtiyaç duyduğu borçlanmalarda diğer iç borç faiz giderleri karşılanacaktır. 
 

Ekonomik Kod 2022 

04 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 60.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 60.000 ₺ 
 

 

 



 

 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin 

güçlendirilerek iş birliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla 
hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması 

Stratejik Hedef Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin 

biçimde savunulmasının sağlanması 

 

Performans Hedefi Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yardımlar 

Müdürlüğümüz ile ilgili kar amacı gütmeyen kuruluşlara, dernek, birlik, kurum, kuruluş ve sandıklara yardım giderleri 

yapılacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

6 Müdürlüğümüz ile ilgili kar amacı gütmeyen kuruluşlara, dernek, 

birlik,kurum,kuruluş ve sandıklara yardım giderleri ödenecektir. 

--- --- 500.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüz ile ilgili kar amacı gütmeyen kuruluşlara, dernek, 

birlik,kurum,kuruluş ve sandıklara yardım giderleri ödenecektir. 

--- 500.000 ₺ 500.000 ₺ 

Genel Toplam --- 500.000 ₺ 500.000 ₺ 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Performans Hedefi Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yardımlar 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüz ile ilgili kar amacı gütmeyen kuruluşlara, dernek, birlik, kurum, kuruluş ve 

sandıklara yardım giderleri karşılanacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Müdürlüğümüz ile ilgili kar amacı gütmeyen kuruluşlara, dernek, birlik, kurum, kuruluş ve sandıklara yardım giderleri 

yapılacaktır. 

 

Ekonomik Kod 2022 

03 Mal ve Hizmet Alımları 500.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500.000 ₺ 

 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin 

güçlendirilerek iş birliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla 

hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması 

Stratejik Hedef Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin 
biçimde savunulmasının sağlanması 

 

Performans Hedefi Gelirlerden Ayrılan Paylar 

Müdürlüğümüzce Belediyemizin İller Bankası belediye payından Büyükşehir belediye payı için mahalli idarelere verilen paylar 

ve diğerlerine verilen paylar karşılanacaktır. 
 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

7 Müdürlüğümüzce Belediyemizin İller Bankası belediye payından 

Büyükşehir belediye payı için mahalli idarelere verilen paylar ve 

diğerlerine verilen paylar ödenecektir. 

14.305.802 ₺ 22.347.938 ₺ 18.420.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüzce Belediyemizin İller Bankası belediye payından 

Büyükşehir belediye payı için mahalli idarelere verilen paylar ve 

diğerlerine verilen paylar ödenecektir. 

18.420.000 ₺ --- 18.420.000 ₺ 

Genel Toplam 18.420.000 ₺ --- 18.420.000 ₺ 
 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Performans Hedefi Gelirlerden Ayrılan Paylar 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüzce Belediyemizin İller Bankası belediye payından Büyükşehir belediye payı 

için mahalli idarelere verilen paylar ve diğerlerine verilen paylar karşılanacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Müdürlüğümüzce Belediyemizin İller Bankası belediye payından Büyükşehir belediye payı için mahalli idarelere verilen paylar 

ve diğerlerine verilen paylar karşılanacaktır 
 



 

 

Ekonomik Kod 2022 

05 Cari Transferler 18.420.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 18.420.000 ₺ 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin 

güçlendirilerek iş birliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla 

hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması 

Stratejik Hedef Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin 
biçimde savunulmasının sağlanması 

 

Performans Hedefi Sermaye Transferleri 

Müdürlüğümüzce Türkoğlu Belediyesi Personel Limited Şirketi’ ne belediyemiz sermaye payı aktarılacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

7 Müdürlüğümüzce Türkoğlu Belediyesi Personel Limited Şirketi’ ne 

belediyemiz sermaye payı ödenecektir. 

--- --- 10.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüzce Türkoğlu Belediyesi Personel Limited Şirketi’ ne 

belediyemiz sermaye payı ödenecektir. 

10.000 ₺ --- 10.000 ₺ 

Genel Toplam 10.000 ₺ --- 10.000 ₺ 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Performans Hedefi Sermaye Transferleri 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüzce Türkoğlu Belediyesi Personel Limited Şirketi’ ne belediyemiz sermaye payı 

aktarılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Müdürlüğümüzce Türkoğlu Belediyesi Personel Limited Şirketi’ ne belediyemiz sermaye payı aktarılacaktır. 

 

Ekonomik Kod 2022 

07 Sermaye Transferleri 10.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.000 ₺ 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin 

güçlendirilerek iş birliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla 
hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması 

Stratejik Hedef Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin 

biçimde savunulmasının sağlanması 

 

Performans Hedefi Yedek Ödenek 

Belediyemizin ihtiyaç duyacağı yatırımları hızlandırma ödeneği müdürlüğümüzce karşılanacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

8 Belediyemizin ihtiyaç duyacağı yatırımları hızlandırma ödeneği 

müdürlüğümüzce ödenecektir. 

4.000.000 ₺ 4.600.000 ₺ 4.000.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Belediyemizin ihtiyaç duyacağı yatırımları hızlandırma ödeneği 

müdürlüğümüzce ödenecektir. 

4.000.000 ₺ --- 4.000.000 ₺ 

Genel Toplam 4.000.000 ₺ --- 4.000.000 ₺ 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Performans Hedefi Yedek Ödenek 

Faaliyet Adı Belediyemizin ihtiyaç duyacağı yatırımları hızlandırma ödeneği müdürlüğümüzce 

karşılanacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Belediyemizin ihtiyaç duyacağı yatırımları hızlandırma ödeneği müdürlüğümüzce karşılanacaktır 

 

 



 

 

Ekonomik Kod 2022 

09 Yedek Ödenekler 4.000.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.000.000 ₺ 

 

 

BİRİM PERFORMANS TABLOSU 

İdare Adı Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Performans Faaliyet  Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 

₺ Pay % ₺ Pay % ₺ Pay % 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

1.1.7 

1.1.9 

Görev Giderleri 

Hizmet Alımları 

Menkul Mal, Gayri Maddi Hak 

Alım Bakım ve Onarım Giderleri 

Diğer İç Borç Faiz Giderleri 

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 

Gelirlerden Ayrılan Paylar 

Sermaye Transferleri 

Yedek Ödenek 

115.000 

35.000 

85.000 

 

60.000 

500.000 

18.420.000 

10.000 

4.000.000 

100 

100 

100 

 

100 

100 

100 

100 

100 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

115.000 

35.000 

85.000 

 

60.000 

500.000 

18.420.000 

10.000 

4.000.000 

100 

100 

100 

 

100 

100 

100 

100 

100 

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 23.225.000 100 --- --- 23.225.000 100 

Genel Yönetim Giderleri --- --- --- --- --- --- 

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı --- --- --- --- --- --- 

Genel Toplam 23.225.000 100 --- --- 23.225.000 100 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli 
ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal 

programların gerçekleştirilmesi 

Stratejik Hedef Sosyal transferlerin ve öncelikli kesimlerin eğitimine yönelik sosyal programların artırılarak toplumsal 

dayanışmanın sağlanması 

 

Performans Hedefi Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 

Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu kırtasiye, büro malzemeleri ve diğer tüketim mal ve malzemelerinin alımları 

gerçekleştirilecek. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

1 Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu ilçemizdeki yardıma muhtaç garibalara sosyal 

yardım amaçlı gıda ve giyim malzemelerinin alımları gerçekleştirilecek. 

23.731 ₺ 30.750 ₺ 90.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu ilçemizdeki yardıma muhtaç garibalara sosyal 

yardım amaçlı gıda ve giyim malzemelerinin alımları alımları yapılacaktır. 

90.000 ₺ --- 90.000 ₺ 

Genel Toplam 90.000 ₺ --- 90.000 ₺ 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 

Performans Hedefi Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu ilçemizdeki yardıma muhtaç garibalara sosyal yardım 

amaçlı gıda ve giyim malzemelerinin alımları alımları yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu ilçemizdeki yardıma muhtaç garibalara sosyal yardım amaçlı gıda ve giyim malzemelerinin 

alımları alımları gerçekleştirilecek. 
 

Ekonomik Kod 2022 

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 90.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 90.000 ₺ 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, 

mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere
 yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi 

Stratejik Hedef İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, spor, kültür, iktisadi ve sosyal  hayata   destek   ve  

eğitime katkı sağlanması 

Performans Hedefi Hane Halkına Yapılan Transferler 

İlçemizdeki muhtaç ve yoksullara, yardım amaçlı transferler yapılması. 

 

 



 

 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

2 İlçemizdeki muhtaç ve yoksullara, yardım amaçlı transfer ödemeleri 

yapılacaktır. 

626.324,88 ₺ 883.955 ₺ 510.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 İlçemizdeki muhtaç ve yoksullara, yardım amaçlı transfer ödemeleri 

yapılacaktır. 

510.000 ₺ --- 510.000 ₺ 

26.000 510.000 ₺ --- 510.000 ₺ 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 

Performans Hedefi Hane Halkına Yapılan Transferler 

Faaliyet Adı İlçemizdeki muhtaç ve yoksullara, yardım amaçlı transfer ödemeleri yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

İlçemizdeki muhtaç ve yoksullara, yardım amaçlı transferler yapılacaktır. 

 

Ekonomik Kod 2022 

04 Hane Halkına Yapılan Transferler 510.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 510.000 ₺ 

 

BİRİM PERFORMANS TABLOSU 

İdare Adı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 

 

Performans Faaliyet  Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 

₺ Pay % ₺ Pay % ₺ Pay % 

1 

 

2 

1.1.1 

 

1.1.2 

Tüketime Yön. Mal ve Mal. 

Alımları 

Hane Halkına Yapılan Transfer 

90.000 

 

510.000 

100 

 

100 

--- 

 

--- 

--- 

 

--- 

90.000 

 

510.000 

100 

 

100 

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 600.000 100 --- --- 600.000 100 

Genel Yönetim Giderleri --- --- --- --- --- --- 

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı --- --- --- --- --- --- 

Genel Toplam 600.000 100 --- --- 600.000 100 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Zabıta Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Türkoğlu İlçesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, 
yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözeten mekansal 

gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması 

Stratejik Hedef Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha 

sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması 

 

Performans Hedefi Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 

Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu yiyecek içecek ve yem alımları,  giyim ve kuşam alımları, özel malzeme alımları, diğer tüketim 

mal ve malzeme alımları yapılacaktır. 
 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

1 Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu yiyecek içecek ve yem alımları, giyim 

ve kuşam alımları, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzeme 

alımları ödenecektir. 

37.771,03 ₺ 13.440 ₺ 43.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu yiyecek içecek ve yem alımları,  giyim 

ve kuşam alımları, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzeme 

alımları ödenecektir. 

43.000 ₺ --- 43.000 ₺ 

Genel Toplam 43.000 ₺ --- 43.000 ₺ 
 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Zabıta Müdürlüğü 

Performans Hedefi Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu, yiyecek içecek ve yem alımları, giyim ve kuşam alımları, özel 

malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Zabıta Müdürlüğü 

Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu yiyecek içecek ve yem alımları,   giyim ve kuşam alımları, özel malzeme alımları, diğer tüketim 

mal ve malzeme alımları yapılacaktır. 
 



 

 

Ekonomik Kod 2022 

02 Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları 43.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 43.000 ₺ 
 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Zabıta Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Türkoğlu İlçesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, 

yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözeten 
mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması 

Stratejik Hedef Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan 

kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal 

çevrenin korunması 
 

Performans Hedefi Görev Giderleri 

Müdürlüğümüzü ilgilendiren yasal giderler karşılanacaktır. 
 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

2 Müdürlüğümüzü ilgilendiren yasal giderler ödenecektir. --- 5.300 ₺ 5.000 ₺ 
 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüzü ilgilendiren yasal giderler ödenecektir. 5.000 ₺ --- 5.000 ₺ 

Genel Toplam 5.000 ₺ --- 5.000 ₺ 
 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Zabıta Müdürlüğü 

Performans Hedefi Görev Giderleri 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüzü ilgilendiren yasal giderler karşılanacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Zabıta Müdürlüğü 

Müdürlüğümüzü ilgilendiren yasal giderler karşılanacaktır. 
 

Ekonomik Kod 2022 

03 Görev Giderleri 5.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000 ₺ 

 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Zabıta Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Türkoğlu İlçesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, 

çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği 

ve hakkaniyeti gözeten mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması 

Stratejik Hedef Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan 

kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal 

çevrenin korunması 
 

Performans Hedefi Hizmet Alımları 

Müdürlüğümüze ait haberleşme giderleri ve diğer hizmet alımları yapılacaktır. 
 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

3 Müdürlüğümüze ait haberleşme giderleri ve diğer hizmet alımları 

ödenecektir. 

760 ₺ 2.100 ₺ 2.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüze ait haberleşme giderleri ve diğer hizmet alımları 

ödenecektir. 

2.000 ₺ --- 2.000 ₺ 

Genel Toplam 2.000 ₺ --- 2.000 ₺ 
 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Zabıta Müdürlüğü 

Performans Hedefi Hizmet Alımları 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüze ait haberleşme giderleri ve diğer hizmet alımları yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Zabıta Müdürlüğü 

Müdürlüğümüze ait haberleşme giderleri ve diğer hizmet alımları yapılacaktır. 
 

Ekonomik Kod 2022 

04 Hizmet Alımları 2.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.000 ₺ 
 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 



 

 

Birim Zabıta Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Türkoğlu İlçesinin mekan ve yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı 

kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözeten mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın 

sağlanması 

Stratejik Hedef Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan 

kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal 

çevrenin korunması 
 

Performans Hedefi Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri 

Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri ve bakım onarım giderleri alımları yapılacaktır. 
 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

4 Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri ve bakım onarım 

giderleri alımları ödenecektir. 

--- 2.100 ₺ --- 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri ve bakım onarım 

giderleri alımları ödenecektir. 

--- --- --- 

Genel Toplam --- --- --- 
 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Zabıta Müdürlüğü 

Performans Hedefi Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri ve bakım onarım giderleri alımları 

yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Zabıta Müdürlüğü 

Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri ve bakım onarım giderleri alımları yapılacaktır. 
 

Ekonomik Kod 2022 

06 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri --- 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı --- 

 

 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Zabıta Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Türkoğlu İlçesinin mekan ve yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı 

kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözeten mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın 

sağlanması 

Stratejik Hedef Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan 

kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal 

çevrenin korunması 

 

Performans Hedefi Mamul Mal Alımları 

Müdürlüğümüz tarafından müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda büro mefruşatı alımları ve taşıt alımları yapılacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

5 Müdürlüğümüz tarafından müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda büro mefruşatı alımları 

ve taşıt alımları ödenecektir. 

--- 95.4500 ₺ --- 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe 

Dışı 

Toplam 

1 Müdürlüğümüz tarafından müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda büro mefruşatı 

alımları ve taşıt alımları ödenecektir. 

--- --- --- 

Genel Toplam --- --- --- 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Zabıta Müdürlüğü 

Performans Hedefi Mamul Mal Alımları 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüz tarafından müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda büro mefruşatı alımları ve 

taşıt alımları yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Zabıta Müdürlüğü 

Müdürlüğümüz tarafından müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda büro mefruşatı alımları ve taşıt alımları yapılacaktır. 

 



 

 

Ekonomik Kod 2022 

07 Mamul Mal Alımları --- 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı --- 

 

BİRİM PERFORMANS TABLOSU 

İdare Adı Zabıta Müdürlüğü 

 

Performans Faaliyet  Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 

₺ Pay % ₺ Pay % ₺ Pay % 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

1.1.1 

 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

 

1.1.5 

Tüketime Yönelik Mal ve 

Malzeme Alımları 

Görev Giderleri 

Hizmet Alımları 

Menkul Mal, Gayri Maddi Hak 

Alım Bakım ve Onarım Giderleri 

Mamul Mal Alımları 

43.000 

 

5.000          

         2.000 

--- 

 

--- 

100 

 

100 

100 

--- 

 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

43.000 

 

5.000          

         2.000 

--- 

 

--- 

100 

 

100 

100 

--- 

 

--- 

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 50.000 100 --- --- 50.000 100 

Genel Yönetim Giderleri --- --- --- --- --- --- 

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı --- --- --- --- --- --- 

Genel Toplam 50.000 100 --- --- 50.000 100 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Türkoğlu İlçesinin mekan ve yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri 

için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözeten mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması 

Stratejik Hedef Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler 

doğrultusunda çağdaş kentleşmeyi sağlamak için sürdürülebilir mekânsal planlama yapılması, 

projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi 

 

Performans Hedefi Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 

İlçemizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle 

bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflenmektedir. Bu amaçla kırtasiye malzemesi, özel malzeme alımları, diğer tüketim 

mal ve malzemesi alımları gideri yapılacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

1 İlçemizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate 

alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel 

yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflenmektedir. Bu amaçla kırtasiye 

malzemesi, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzemesi 

alımları gideri ödenecektir. 

--- 10.000 ₺ 30.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 İlçemizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate 

alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel 

yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflenmektedir. Bu amaçla kırtasiye 

malzemesi, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzemesi 

alımları gideri ödenecektir. 

30.000 ₺ --- 30.000 ₺ 

Genel Toplam 30.000 ₺ --- 30.000 ₺ 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Performans Hedefi Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 

Faaliyet Adı İlçemizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, 

ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri 

hedeflenmektedir. Bu amaçla kırtasiye malzemesi, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve 

malzemesi alımları gideri yapılacaktır 

Sorumlu Harcama Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

İlçemizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle 

bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflenmektedir. Bu amaçla kırtasiye malzemesi, özel malzeme alımları, diğer tüketim 

mal ve malzemesi alımları gideri yapılacaktır 

 

Ekonomik Kod 2022 

02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 30.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 30.000 ₺ 

 

 



 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Türkoğlu İlçesinin mekan ve yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri 

için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözeten mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması 

Stratejik Hedef Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler 

doğrultusunda çağdaş kentleşmeyi sağlamak için sürdürülebilir mekânsal planlama yapılması, 

projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi 

 

Performans Hedefi Hizmet Alımları 

Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları karşılanacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

2 Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, 

tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları ödenecektir. 

135.172 ₺ 148.204 ₺ 815.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, 

tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları ödenecektir. 

815.000 ₺ --- 815.000 ₺ 

Genel Toplam 815.000 ₺ --- 815.000 ₺ 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Performans Hedefi Hizmet Alımları 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, tarifeye bağlı ödemeler, diğer 

hizmet alımları karşılanacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları karşılanacaktır. 

 

Ekonomik Kod 2022 

05 Hizmet Alımları 815.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 815.000 ₺ 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Türkoğlu İlçesinin mekan ve yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı 

kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözeten mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın 

sağlanması 

Stratejik Hedef Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler 

doğrultusunda çağdaş kentleşmeyi sağlamak için sürdürülebilir mekânsal planlama yapılması, 

projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi 
 

Performans Hedefi Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarımları 

Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri, gayri maddi hak alımları ve bakım onarım ve onarım giderleri yapılacaktır. 
 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

3 Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri, gayri maddi hak 

alımları ve bakım onarım ve onarım giderleri ödenecektir. 

--- 5.300 ₺ 5.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri, gayri maddi hak 

alımları ve bakım onarım ve onarım giderleri ödenecektir. 

5.000 ₺ --- 5.000 ₺ 

Genel Toplam 5.000 ₺ --- 5.000 ₺ 
 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Performans Hedefi Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım onarımları 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri, gayri maddi hak alımları ve bakım 

onarım ve onarım giderleri yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri, gayri maddi hak alımları ve bakım onarım ve onarım giderleri yapılacaktır. 
 

Ekonomik Kod 2022 

07 Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım onarımları 5.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000 ₺ 
 



 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Türkoğlu İlçesinin mekan ve yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı 

kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözeten mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın 

sağlanması 

Stratejik Hedef Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler 

doğrultusunda çağdaş kentleşmeyi sağlamak için sürdürülebilir mekânsal planlama yapılması, 

projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi 

 

Performans Hedefi Mamul Mal Alımları 

Müdürlüğümüz tarafından büro ve işyeri makine teçhizat alımları yapılacaktır. 
 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

4 Müdürlüğümüz tarafından büro ve işyeri makine teçhizat alımları 

ödenecektir. 

--- 155.000 ₺ --- 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüz tarafından büro ve işyeri makine teçhizat alımları 

ödenecektir. 

--- --- --- 

Genel Toplam --- --- --- 
 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Performans Hedefi Mamul Mal Alımları 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüz tarafından büro ve işyeri makine teçhizat alımları yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Müdürlüğümüz tarafından büro ve işyeri makine teçhizat alımları yapılacaktır. 
 

Ekonomik Kod 2022 

01 Mamul Mal Alımları --- 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı --- 

 

BİRİM PERFORMANS TABLOSU 

İdare Adı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

 

Performans Faaliyet  Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 

₺ Pay % ₺ Pay % ₺ Pay % 

1 

 

2 

3 

 

4 

1.1.1 

 

1.1.2 

1.1.3 

 

1.1.4 

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme 

Alımları 

Hizmet Alımları 

Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım 

Bakım ve Onarım Giderleri 

Mamul Mal Alımları 

30.000 

 

815.000 

5.000 

 

--- 

100 

 

100 

100 

 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

 

--- 

30.000 

 

815.000 

  5.000 

 

  --- 

100 

 

100 

100 

 

--- 

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 850.000 100 --- --- 850.000 100 

Genel Yönetim Giderleri --- --- --- --- --- --- 

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı --- --- --- --- --- --- 

Genel Toplam 850.000 100 --- --- 850.000 100 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde 

halkıyla iletişimin güçlendirilerek iş birliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat 

eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması 

Stratejik Hedef Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi 

 

Performans Hedefi Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 

İlçemizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle 

bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflenmektedir. Bu amaçla kırtasiye malzemesi, özel malzeme alımları, diğer tüketim 

mal ve malzemesi alımları gideri yapılacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

1 İlçemizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate 

alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel 

yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflenmektedir. Bu amaçla kırtasiye 

malzemesi, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzemesi 

alımları gideri ödenecektir. 

52.868 ₺ 28.651 ₺ 560.000 ₺ 

 



 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 İlçemizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate 

alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel 

yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflenmektedir. Bu amaçla kırtasiye 

malzemesi, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzemesi 

alımları gideri ödenecektir. 

560.000 ₺ --- 560.000 ₺ 

Genel Toplam 560.000 ₺ --- 560.000 ₺ 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Performans Hedefi Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 

Faaliyet Adı İlçemizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, 

ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri 

hedeflenmektedir. Bu amaçla kırtasiye malzemesi, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve 

malzemesi alımları gideri yapılacaktır 

Sorumlu Harcama Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

İlçemizin yoğun nüfuslu bölgelerinde demografig yapıları da dikkate alarak tapulandırma, ıslah, imar tadilatları yapmak suretiyle 

bölgesel yenileme ve imar düzenlemeleri hedeflenmektedir. Bu amaçla kırtasiye malzemesi, özel malzeme alımları, diğer tüketim 

mal ve malzemesi alımları gideri yapılacaktır 
 

Ekonomik Kod 2022 

02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 560.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 560.000 ₺ 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde 

halkıyla iletişimin güçlendirilerek iş birliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat 

eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması 

Stratejik Hedef Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi 

 

 

Performans Hedefi Hizmet Alımları 

Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları karşılanacaktır. 
 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

2 Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, 

tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları ödenecektir. 

141.883 ₺ 258.547 ₺ 70.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, 

tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları ödenecektir. 

70.000 ₺ --- 70.000 ₺ 

Genel Toplam 70.000 ₺ --- 70.000 ₺ 
 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Performans Hedefi Hizmet Alımları 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, tarifeye bağlı ödemeler, diğer 

hizmet alımları karşılanacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları karşılanacaktır. 
 

Ekonomik Kod 2022 

05 Hizmet Alımları 70.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 70.000 ₺ 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde 

halkıyla iletişimin güçlendirilerek iş birliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada 

fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması 

Stratejik Hedef Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi 
 

Performans Hedefi Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarımları 

Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri, gayri maddi hak alımları ve bakım onarım ve onarım giderleri yapılacaktır. 
 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 



 

 

3 Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri, gayri maddi hak 

alımları ve bakım onarım ve onarım giderleri ödenecektir. 

257.351 ₺ 171.140 ₺ 310.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri, gayri maddi hak 

alımları ve bakım onarım ve onarım giderleri ödenecektir. 

310.000 ₺ --- 310.000 ₺ 

Genel Toplam 310.000 ₺ --- 310.000 ₺ 
 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Performans Hedefi Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım onarımları 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri, gayri maddi hak alımları ve bakım 

onarım ve onarım giderleri yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri, gayri maddi hak alımları ve bakım onarım ve onarım giderleri yapılacaktır. 
 

Ekonomik Kod 2022 

07 Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım onarımları 310.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 310.000 ₺ 
 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde 

halkıyla iletişimin güçlendirilerek iş birliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada 

fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması 

Stratejik Hedef Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi 
 

Performans Hedefi Mamul Mal Alımları 

Müdürlüğümüz tarafından büro ve işyeri makine teçhizat alımları yapılacaktır. 
 

 

 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

4 Müdürlüğümüz tarafından büro ve işyeri makine teçhizat alımları 

ödenecektir. 

138.154 ₺ 62.320 ₺ 60.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüz tarafından büro ve işyeri makine teçhizat alımları 

ödenecektir. 

60.000 ₺ --- 60.000 ₺ 

Genel Toplam 60.000 ₺ --- 650.000 ₺ 
 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Performans Hedefi Mamul Mal Alımları 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüz tarafından büro ve işyeri makine teçhizat alımları yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Müdürlüğümüz tarafından büro ve işyeri makine teçhizat alımları yapılacaktır. 
 

Ekonomik Kod 2022 

01 Mamul Mal Alımları 60.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 60.000 ₺ 

 

BİRİM PERFORMANS TABLOSU 

İdare Adı Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
 

Performans Faaliyet  Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 

₺ Pay % ₺ Pay % ₺ Pay % 

1 

 

2 

3 

 

4 

1.1.1 

 

1.1.2 

1.1.3 

 

1.1.4 

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme 

Alımları 

Hizmet Alımları 

Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım 

Bakım ve Onarım Giderleri 

Mamul Mal Alımları 

560.000 

 

70.000 

310.000 

 

60.000 

100 

 

100 

100 

 

100 

--- 

 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

 

--- 

560.000 

 

70.000 

  310.000 

 

  60.000 

100 

 

100 

100 

 

100 

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 1.000.000 100 --- --- 1.000.000 100 

Genel Yönetim Giderleri --- --- --- --- --- --- 

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı --- --- --- --- --- --- 

Genel Toplam 1.000.000 100 --- --- 1.000.000 100 



 

 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul 

ve esaslarını tanımlamaktır. 

Stratejik Hedef Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi hükümlerine dayanılarak 

ve ilgili mevzuat hükümleri ile ilgili olarak yetki ve sorumlulukları çerçevesinde çalışma usul ve 

esaslarını yürütmek. 

 

Performans Hedefi Görev Giderleri 

Müdürlüğümüzü ilgilendiren yasal giderler karşılanacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

2 Müdürlüğümüzü ilgilendiren yasal giderler ödenecektir. --- 2.500 ₺ --- 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüzü ilgilendiren yasal giderler ödenecektir. --- --- --- 

Genel Toplam --- --- --- 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

Performans Hedefi Görev Giderleri 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüzü ilgilendiren yasal giderler karşılanacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

Müdürlüğümüzü ilgilendiren yasal giderler karşılanacaktır. 

 

Ekonomik Kod 2022 

04 Görev Giderleri --- 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı --- 

 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul 

ve esaslarını tanımlamaktır. 

Stratejik Hedef Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi hükümlerine dayanılarak 

ve ilgili mevzuat hükümleri ile ilgili olarak yetki ve sorumlulukları çerçevesinde çalışma usul ve 

esaslarını yürütmek. 

 

Performans Hedefi Hizmet Alımları 

Müdürlüğümüz hizmetleri ile ilgili hizmet alım giderleri karşılanacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

3 Müdürlüğümüz hizmetleri ile ilgili hizmet alım giderleri ödenecektir. --- 4.000 ₺ --- 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüz hizmetleri ile ilgili hizmet alım giderleri ödenecektir. --- --- --- 

Genel Toplam --- --- --- 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

Performans Hedefi Hizmet Alımları 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüz personellerinin eğitimi ile ilgili kurslara katılım ve eğitim giderleri 

karşılanacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

Müdürlüğümüz hizmetleri ile ilgili hizmet alım giderleri karşılanacaktır. 

 

Ekonomik Kod 2022 

05 Hizmet Alımları --- 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı --- 

 

 

 

 



 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul 

ve esaslarını tanımlamaktır. 

Stratejik Hedef Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi hükümlerine dayanılarak 

ve ilgili mevzuat hükümleri ile ilgili olarak yetki ve sorumlulukları çerçevesinde çalışma usul ve 

esaslarını yürütmek. 

 

Performans Hedefi Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alımları 

Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı menkul mal alımları ve bakım onarım giderleri karşılanacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

4 Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı menkul mal alımları ve bakım 

onarım giderleri ödenecektir. 

--- 5.000 ₺ --- 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı menkul mal alımları ve bakım 

onarım giderleri ödenecektir. 

--- --- --- 

Genel Toplam --- --- --- 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

Performans Hedefi Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alımları 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı menkul mal alımları ve bakım onarım giderleri 

karşılanacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı menkul mal alımları ve bakım onarım giderleri karşılanacaktır. 

 

Ekonomik Kod 2022 

07 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alımları --- 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı --- 

 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve 

esaslarını tanımlamaktır. 

Stratejik Hedef Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi hükümlerine dayanılarak ve ilgili 

mevzuat hükümleri ile ilgili olarak yetki ve sorumlulukları çerçevesinde çalışma usul ve esaslarını yürütmek. 
 

Performans Hedefi Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri 

Müdürlüğümüz tarafından kamulaştırması yapılan gayrimenkullerin alımları karşılanacaktır. 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

6 Müdürlüğümüz tarafından kamulaştırması yapılan gayrimenkullerin 

alımları ödenecektir. 

14.566 ₺ 85.188 ₺ 250.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüz tarafından kamulaştırması yapılan gayrimenkullerin 

alımları ödenecektir. 

250.000 ₺ --- 250.000 ₺ 

Genel Toplam 250.000 ₺ --- 250.000 ₺ 
 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

Performans Hedefi Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüz tarafından kamulaştırması yapılan gayrimenkullerin alımları karşılanacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

Müdürlüğümüz tarafından kamulaştırması yapılan gayrimenkullerin alımları karşılanacaktır. 
 

Ekonomik Kod 2022 

04 Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri 250.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 250.000 ₺ 
 

 

 

 

 



 

 

BİRİM PERFORMANS TABLOSU 

İdare Adı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 
 

Performans Faaliyet  Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 

₺ Pay % ₺ Pay % ₺ Pay % 

1 

2 

3 

 

4 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

 

1.1.4 

Görev Giderleri 

Hizmet Alımları 

Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım 

Bakım ve Onarım Giderleri 

Gayri Menkul Alımları ve 

Kamulaştırma Giderleri 

      --- 

        --- 

        --- 

       

250.000 

--- 

--- 

--- 

 

100 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

 

     --- 

     --- 

     --- 

       

250.000 

   

--- 

--- 

--- 

 

100 

 

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı     250.000 100 --- --- 250.000 100 

Genel Yönetim Giderleri --- --- --- --- --- --- 

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı --- --- --- --- --- --- 

Genel Toplam 250.000 100 --- --- 250.000 100 
 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Türkoğlu İlçesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, 

çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği 

ve hakkaniyeti gözeten mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması 

Stratejik Hedef Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan 

kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal 

çevrenin korunması 
 

Performans Hedefi Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 

Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, su ve temizlik malzemesi alımları, enerji 

alımları, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları yapılacaktır. 
 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

1 Müdürlüğümüz tarafından kırtasiye ve büro malzemesi alımları, su ve temizlik 

malzemesi alımları, enerji alımları, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal 

ve malzeme alımları ödenecektir. 

617.558 ₺ 235.261 ₺ 340.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüz tarafından kırtasiye ve büro malzemesi alımları, su ve temizlik 

malzemesi alımları, enerji alımları, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal 

ve malzeme alımları ödenecektir. 

340.000 ₺ --- 340.000 ₺ 

Genel Toplam 340.000 ₺ --- 340.000 ₺ 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Performans Hedefi Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüz tarafından kırtasiye ve büro malzemesi alımları, su ve temizlik malzemesi alımları, 

enerji alımları, özel malzeme alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Müdürlüğümüz tarafından kırtasiye ve büro malzemesi alımları, su ve temizlik malzemesi alımları, enerji alımları, özel malzeme 

alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları yapılacaktır. 
 

Ekonomik Kod 2022 

02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 340.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 340.000 ₺ 
 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Türkoğlu İlçesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, 

çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği 

ve hakkaniyeti gözeten mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması 

Stratejik Hedef Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan 

kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal 

çevrenin korunması 
 

Performans Hedefi Görev Giderleri 

Müdürlüğümüz tarafından kültür varlıkları alımı ve korunması, restorasyonu ve yenilemesi, arkeolojik kazı ile ilgili giderler 

karşılanacaktır. 
 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

2 Müdürlüğümüz tarafından kültür varlıkları alımı ve korunması, 

restorasyonu ve yenilemesi, arkeolojik kazı ile ilgili giderler 

ödenecektir. 

32.453 ₺ 23.300 ₺ 12.000 ₺ 



 

 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüz tarafından kültür varlıkları alımı ve korunması, 

restorasyonu ve yenilemesi, arkeolojik kazı ile ilgili giderler 

ödenecektir. 

12.000 ₺ --- 12.000 ₺ 

Genel Toplam 12.000 ₺ --- 12.000 ₺ 
 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Performans Hedefi Görev Giderleri 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, tarifeye bağlı ödemeler, diğer 

hizmet alımları yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Müdürlüğümüz tarafından kültür varlıkları alımı ve korunması, restorasyonu ve yenilemesi, arkeolojik kazı ile ilgili giderler 

yapılacaktır. 
 

Ekonomik Kod 2022 

04 Görev Giderleri 12.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 12.000 ₺ 
 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Türkoğlu İlçesinin mekan ve yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri 

için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözeten mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması 

Stratejik Hedef Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan 

kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve 

doğal çevrenin korunması 
 

Performans Hedefi Hizmet Alımları 

Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları yapılacaktır. 
 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

3 Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, 

tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları ödenecektir. 

1.571 ₺ 14.311 ₺ 23.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, 

tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları ödenecektir. 

23.000 ₺ --- 23.000 ₺ 

Genel Toplam 23.000 ₺ --- 23.000 ₺ 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Performans Hedefi Hizmet Alımları 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, tarifeye bağlı ödemeler, diğer 

hizmet alımları yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Müdürlüğümüz tarafından müşavir firma ve kişilere ödemeler, tarifeye bağlı ödemeler, diğer hizmet alımları yapılacaktır. 
 

Ekonomik Kod 2022 

05 Hizmet Alımları 23.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 23.000 ₺ 
 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Türkoğlu İlçesinin mekan ve yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri 

için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözeten mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması 

Stratejik Hedef Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan 

kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve 

doğal çevrenin korunması 

 

Performans Hedefi Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarımları 

Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri, bakım ve onarımları yapılacaktır. 
 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

4 Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri, bakım ve 

onarımları ödenecektir. 

39.473 ₺ 68.788 ₺ 80.000 ₺ 



 

 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri, bakım ve 

onarımları ödenecektir. 

80.000 ₺ --- 80.000 ₺ 

Genel Toplam 80.000 ₺ --- 80.000 ₺ 
 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Performans Hedefi Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarımları 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri, bakım ve onarımları yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Müdürlüğümüz tarafından menkul mal alım giderleri, bakım ve onarımları yapılacaktır. 
 

Ekonomik Kod 2022 

07 Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarımları 80.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 80.000 ₺ 
 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Türkoğlu İlçesinin mekan ve yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri 

için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözeten mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması 

Stratejik Hedef Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan 

kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve 

doğal çevrenin korunması 
 

Performans Hedefi Gayrimenkul mal bakım ve onarımları 

Müdürlüğümüz tarafından hizmet binası, atölye tesis binaları ve diğer taşınmazların bakım ve onarımları giderleri karşılanacaktır. 
 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

5 Müdürlüğümüz tarafından hizmet binası, atölye tesis binaları ve diğer 

taşınmazların bakım ve onarımları ödenecektir. 

36.270 ₺ 29.216 ₺ 75.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüz tarafından hizmet binası, atölye tesis binaları ve diğer 

taşınmazların bakım ve onarımları ödenecektir. 

75.000 ₺ --- 75.000 ₺ 

Genel Toplam 75.000 ₺ --- 75.000 ₺ 

 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Performans Hedefi Gayrimenkul mal bakım ve onarımları 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüz tarafından hizmet binası bakım ve onarımları yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Müdürlüğümüz tarafından hizmet binası, atölye tesis binaları ve diğer taşınmazların bakım ve onarımları yapılacaktır. 
 

Ekonomik Kod 2022 

08 Gayrimenkul mal bakım ve onarımları 75.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 75.000 ₺ 
 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Türkoğlu İlçesinin mekan ve yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı 

kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözeten mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın 

sağlanması 

Stratejik Hedef Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan 

kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve 

doğal çevrenin korunması 
 

Performans Hedefi Tedavi ve Cenaze Giderleri 

Müdürlüğümüz tarafından ilçemizdeki mezarlıkların bakım, onarım, tadilat ve çevre düzenleme işlerinin yaptırılması. Kimsesiz 

ve yoksul kimselerin cenaze defin işlerinin yapılması, yemek giderlerinin karşılanması 
 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

6 Müdürlüğümüz tarafından ilçemizdeki mezarlıkların bakım, onarım, tadilat ve 

çevre düzenleme işlerinin yaptırılması. Kimsesiz ve yoksul kimselerin cenaze defin 

işlerinin yapılması, yemek giderlerinin karşılanması ödenecektir. 

45.651 ₺ 100.000 ₺ 70.000 ₺ 

 



 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüz tarafından ilçemizdeki mezarlıkların bakım, onarım, tadilat ve 

çevre düzenleme işlerinin yaptırılması. Kimsesiz ve yoksul kimselerin cenaze defin 

işlerinin yapılması, yemek giderlerinin karşılanmasıödenecektir. 

70.000 ₺ --- 70.000 ₺ 

Genel Toplam 70.000 ₺ --- 70.000 ₺ 
 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Performans Hedefi Tedavi ve Cenaze Giderleri 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüz tarafından ilçemizdeki mezarlıkların bakım, onarım, tadilat ve çevre 

düzenleme işlerinin yaptırılması. Kimsesiz ve yoksul kimselerin cenaze defin işlerinin 

yapılması, yemek giderlerinin karşılanması yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Müdürlüğümüz tarafından ilçemizdeki mezarlıkların bakım, onarım, tadilat ve çevre düzenleme işlerinin yaptırılması. Kimsesiz 

ve yoksul kimselerin cenaze defin işlerinin yapılması, yemek giderlerinin karşılanması yapılacaktır. 
 

Ekonomik Kod 2022 

03 Tedavi ve Cenaze Giderleri 70.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 70.000 ₺ 
 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Türkoğlu İlçesinin mekan ve yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı 

kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözeten mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın 

sağlanması 

 

Stratejik Hedef Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan 

kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve 

doğal çevrenin korunması 

 

Performans Hedefi Mamul Mal Alımları 

Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan büro ve işleri makine teçhizat alımları, taşıt alımları yapılacaktır. 
 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

7 Müdürlüğümüz tarafından büro ve işleri makine teçhizat alımları, taşıt 

alımları ödenecektir. 

--- 100.000 ₺ --- 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüz tarafından büro ve işleri makine teçhizat alımları, taşıt 

alımları giderleri ödenecektir. 

--- --- --- 

Genel Toplam --- --- --- 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Performans Hedefi Mamul Mal Alımları 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan büro ve işleri makine teçhizat alımları yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Müdürlüğümüz tarafından büro ve işleri makine teçhizat alımları, taşıt alımları yapılacaktır. 

 

Ekonomik Kod 2022 

01 Mamul Mal Alımları --- 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı --- 

 

BİRİM PERFORMANS TABLOSU 

İdare Adı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

 

Performans Faaliyet  Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 

₺ Pay % ₺ Pay % ₺ Pay % 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

 

1.1.1 

 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

 

1.1.5 

 

Tüketime Yönelik Mal ve 

Malzeme Alımları 

Görev Giderleri 

Hizmet Alımları 

Menkul Mal, Gayri Maddi Hak 

Alım  

Gayri Menkul Mal Bakım ve 

Onarım Giderleri 

340.000 

 

     12.000   

 23.000 

80.000 

        

75.000 

  

100 

 

100 

100 

100 

 

100 

 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

 

    340.000 

 

     12.000   

 23.000 

   80.000 

        

75.000 

  

100 

 

100 

100 

100 

 

100 

 



 

 

6 

7 

1.1.6 

1.1.7 

Tedavi ve Cenaze Giderleri 

Mamul Mal Alımları 

70.000  

 --- 

100 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

70.000  

 --- 

100 

--- 

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 600.000 ₺ 100   600.000 ₺ 100 

Genel Yönetim Giderleri --- --- --- --- --- --- 
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı --- --- --- --- --- --- 
Genel Toplam  600.000 ₺ 100 --- ---   600.000 ₺ 100 

 

 

 

 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Etüt Proje Müdürlüğü 

Stratejik Amaç 5393 sayılı Belediye Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar 

çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 

Stratejik Hedef Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen 

görevleri gereken çabuklukla yapmak ve yürütmek 

 

Performans Hedefi Hizmet Alımları 

Müdürlüğümüzü ilgilendiren müşavir firma ve kişilere ödemeler, diğer hizmet alımları giderleri karşılanacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

3 Müdürlüğümüzü ilgilendiren müşavir firma ve kişilere ödemeler, diğer 

hizmet alımları giderleri ödenecektir. 

105.429 ₺ 99.764 ₺ 830.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüzü ilgilendiren müşavir firma ve kişilere ödemeler, diğer 

hizmet alımları giderleri ödenecektir. 

830.000 ₺ --- 830.000 ₺ 

Genel Toplam 830.000 ₺ --- 830.000 ₺ 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Etüt Proje Müdürlüğü 

Performans Hedefi 5393 sayılı Belediye Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri 

kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 

Faaliyet Adı Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda 

belirtilen görevleri gereken çabuklukla yapmak ve yürütmek 

Sorumlu Harcama Birimi Etüt Proje Müdürlüğü 

Müdürlüğümüzü ilgilendiren müşavir firma ve kişilere ödemeler, diğer hizmet alımları giderleri karşılanacaktır. 

 

 

 

Ekonomik Kod 2022 

05 Hizmet Alımları 830.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 830.000 ₺ 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Etüt Proje Müdürlüğü 

Stratejik Amaç 5393 sayılı Belediye Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar 

çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 

Stratejik Hedef Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen 

görevleri gereken çabuklukla yapmak ve yürütmek 

 

Performans Hedefi Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 

Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı menkul mal alımları, yapım ve bakım onarım giderleri karşılanacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

4 Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı menkul mal alımları ve bakım onarım 

giderleri ödenecektir. 

--- 1.000.000 ₺ 4.000.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı menkul mal alımları yapım ve bakım 

onarım giderleri ödenecektir. 

4.000.000 ₺ --- 4.000.000 ₺ 

Genel Toplam 4.000.000 ₺ --- 4.000.000 ₺ 

 

 



 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Etüt Proje Müdürlüğü 

Performans Hedefi 5393 sayılı Belediye Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri 

kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 

Faaliyet Adı Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda 

belirtilen görevleri gereken çabuklukla yapmak ve yürütmek 

Sorumlu Harcama Birimi Etüt Proje Müdürlüğü 

Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı menkul mal alımları yapım  ve bakım onarım giderleri karşılanacaktır. 

 

Ekonomik Kod 2022 

06 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 4.000.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.000.000 ₺ 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Etüt Proje Müdürlüğü 

Stratejik Amaç 5393 sayılı Belediye Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar 

çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 

Stratejik Hedef Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen 

görevleri gereken çabuklukla yapmak ve yürütmek 

 

Performans Hedefi Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 

Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı gayrimenkul bakım onarım giderleri karşılanacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

5 Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı gayrimenkul bakım onarım giderleri 

ödenecektir. 

--- 55.000 ₺ 50.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı gayrimenkul bakım onarım giderleri 

ödenecektir. 

50.000 ₺ --- 50.000 ₺ 

Genel Toplam 50.000 ₺ --- 50.000 ₺ 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Etüt Proje Müdürlüğü 

Performans Hedefi 5393 sayılı Belediye Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri 

kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 

Faaliyet Adı Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda 

belirtilen görevleri gereken çabuklukla yapmak ve yürütmek 

Sorumlu Harcama Birimi Etüt Proje Müdürlüğü 

Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı gayrimenkul bakım onarım giderleri karşılanacaktır. 

 

Ekonomik Kod 2022 

06 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 50.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000 ₺ 

 

BİRİM PERFORMANS TABLOSU 

İdare Adı Etüt Proje Müdürlüğü 

 

Performans Faaliyet  
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 

₺ Pay % ₺ Pay % ₺ Pay % 

1 

2 

 

3 

 

1.1.1 

1.1.2 

 

1.1.3 

 

Hizmet Alımları 

Gayrimenkul Sermaye Üretim 

Giderleri 

Gayrimenkul Büyük Onarım 

Giderleri 

830.000  

4.000.000 

 

  50.000 

 

100 

100 

 

100 

 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

    830.000  

4.000.000 

 

  50.000 

 

100 

100 

 

100 

 

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı     4.880.000 100    4.880.000 100 

Genel Yönetim Giderleri       

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı       

Genel Toplam 4.880.000 100   4.880.000 100 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin 

desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, 

öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi 

Stratejik Hedef İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, spor, kültür, iktisadi ve sosyal hayata destek ve 



 

 

eğitime katkı sağlanması 
 

Performans Hedefi Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 

Belediye tarafından hazırlanan faaliyet kitapları, broşürler, tanıtım filmleri, süreli yayınların toplam baskı adetinin, kurum 

tanıtımına yönelik yazılı ve görsel yayının, ilçemizi tanıtan kitap, cd, vb. gibi tanıtım materyallerinin tasarımı yapılarak basım ve 

dağıtımı gerçekleştirilecek. 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

1 Belediye tarafından hazırlanan faaliyet kitapları, broşürler, tanıtım filmleri, süreli 

yayınların toplam baskı adetinin, kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel 

yayının, ilçemizi tanıtan kitap, cd, vb. gibi tanıtım materyallerinin tasarımı 

yapılarak basım ve dağıtımı gerçekleştirilecek. 

386.995 ₺ 292.560 ₺ 250.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Belediye tarafından hazırlanan faaliyet kitapları, broşürler, tanıtım filmleri, süreli 

yayınların toplam baskı adetinin, kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel 

yayının, ilçemizi tanıtan kitap, cd, vb. gibi tanıtım materyallerinin tasarımı 

yapılarak basım ve dağıtımının ödemeleri yapılacaktır. 

250.000 ₺ --- 250.000 ₺ 

Genel Toplam 250.000 ₺ --- 250.000 ₺ 
 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Performans Hedefi Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 

Faaliyet Adı Belediye tarafından hazırlanan faaliyet kitapları, broşürler, tanıtım filmleri, süreli yayınların 

toplam baskı adetinin, kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel yayının, ilçemizi tanıtan kitap, 

cd, vb. gibi tanıtım materyallerinin tasarımı yapılarak basım ve dağıtımının ödemeleri 

yapılacaktır. 

Sorumlu Harcama Birimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Belediye tarafından hazırlanan faaliyet kitapları, broşürler, tanıtım filmleri, süreli yayınların toplam baskı adetinin, kurum 

tanıtımına yönelik yazılı ve görsel yayının, ilçemizi tanıtan kitap, cd, vb. gibi tanıtım materyallerinin tasarımı yapılarak basım ve 

dağıtımı gerçekleştirilecek.. 
 

Ekonomik Kod 2022 

02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 250.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 250.000 ₺ 
 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin 

desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, 

öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi 

Stratejik Hedef İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, spor, kültür, iktisadi ve sosyal  hayata   destek   

ve  eğitime katkı sağlanması 
 

 

Performans Hedefi Görev Giderleri 

Belediyemize ait yasal giderler, ödenecek vergi resim harçlar vb. giderler karşılanacaktır. 
 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

2 Belediyemize ait yasal giderler, ödenecek vergi resim harçlar vb. giderler 

ödenecektir. 

1.300 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Belediyemize ait yasal giderler, ödenecek vergi resim harçlar vb. giderler 

ödenecektir. 

10.000 ₺ --- 10.000 ₺ 

Genel Toplam 10.000 ₺ --- 10.000 ₺ 
 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Performans Hedefi Görev Giderleri 

Faaliyet Adı Belediyemize ait yasal giderler, ödenecek vergi resim harçlar vb. giderler ödenecektir. 

Sorumlu Harcama Birimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Belediyemize ait yasal giderler, ödenecek vergi resim harçlar vb. giderler karşılanacaktır 

 

Ekonomik Kod 2022 

04 Görev Giderleri 10.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.000 ₺ 
 

 



 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin 

desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, 

öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi 

Stratejik Hedef İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, spor, kültür, iktisadi ve sosyal hayata destek 

ve eğitime katkı sağlanması 
 

Performans Hedefi Hizmet Alımları 

Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan müşavir firma ve kişilere ödemeler, haberleşme giderleri, taşıma giderleri, tarifeye 

bağlı ödemeler, kiralar, diğer hizmet alımları yapılacaktır. 
 

 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

3 Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan müşavir firma ve kişilere 

ödemeler, haberleşme giderleri, taşıma giderleri, tarifeye bağlı ödemeler, 

kiralar, diğer hizmet alımları ödenecektir. 

87.910 ₺ 341.369 ₺ 245.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan müşavir firma ve kişilere 

ödemeler, haberleşme giderleri, taşıma giderleri, tarifeye bağlı ödemeler, 

kiralar diğer hizmet alımları ödenecektir. 

245.000 ₺ --- 245.000 ₺ 

Genel Toplam 245.000 ₺ --- 245.000 ₺ 
 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Performans Hedefi Hizmet Alımları 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan müşavir firma ve kişilere ödemeler, haberleşme 

giderleri, taşıma giderleri, tarifeye bağlı ödemeler, kiralar, diğer hizmet alımları ödenecektir. 

Sorumlu Harcama Birimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan müşavir firma ve kişilere ödemeler, haberleşme giderleri, taşıma giderleri, tarifeye 

bağlı ödemeler, kiralar, diğer hizmet alımları yapılacaktır. 
 

Ekonomik Kod  2022 

05 Hizmet Alımları 245.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 245.000 ₺ 

 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 

Birim Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Stratejik Amaç Türkoğlu Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin 

desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, 

öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi 

Stratejik Hedef İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, spor, kültür, iktisadi ve sosyal hayata destek 

ve eğitime katkı sağlanması 
 

 

 

Performans Hedefi Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarımları 

Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri, bakım ve onarım giderleri yapılacaktır. 
 
 

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022 

4 Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri, 

bakım ve onarım giderleri ödenecektir. 

--- 50.000 ₺ 5.000 ₺ 

 

Faaliyetler Kaynak İhtiyaçları (2022) ₺ 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri, 

bakım ve onarım giderleri ödenecektir. 

5.000 ₺ --- 5.000 ₺ 

Genel Toplam 5.000 ₺ --- 5.000 ₺ 
 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

Birim Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Performans Hedefi Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarımları 

Faaliyet Adı Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri, bakım ve onarım 

giderleri ödenecektir 

Sorumlu Harcama Birimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan menkul mal alım giderleri, bakım ve onarım giderleri yapılacaktır. 
 



 

 

Ekonomik Kod 2022 

07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarımları 5.000 ₺ 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000 ₺ 
 

 

BİRİM PERFORMANS TABLOSU 

İdare Adı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
 

Performans Faaliyet  Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 

₺ Pay % ₺ Pay % ₺ Pay % 

1 

2 

3 

4 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

Tüketime Yön. Mal ve Mal. Alımları 

Görev Giderleri 

Hizmet Alımları 

Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım 

250.000 

10.000 

245.000     

5.000 

100 

100 

100 

100 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

   250.000 

10.000 

245.000 

5.000 

100 

100 

100 

100 

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 510.000 100 --- --- 510.000 100 

Genel Yönetim Giderleri --- --- --- --- --- --- 

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı --- --- --- --- --- --- 

Genel Toplam 510.000 100 --- --- 510.000 100 

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı   --- ---   

Genel Toplam 75.000.000 100 --- ---   75.000.000 100 

 


