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SUNUŞ

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024

 Avrupa uyum yasaları kapsamında Türkiye’de 
2000’li yıllarda başlayan birçok temel kanunda de-
ğişiklik yapılarak Kamu mali yönetiminde ve kamu 
kurumlarının yönetim anlayışını ve kurumsal yapısı-
nı etkileyen dönüşüm sürecine girilmiştir.  Özellikle 
mali anayasa olarak bilinen ve kamu kurumlarında 
uygulanan 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanu-
nu yürürlükten kaldırılmış onun yerine çağdaş ge-
lişmelere uygun yeni bir kamu mali yönetim siste-
minin oluşturulması çerçevesinde 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi veKontrol Kanunu yürürlüğe konul-
muştur. 

 Söz konusu Kanunla bütçe kapsamının genişle-
tilmesi suretiyle bütçe hakkının en iyi şekilde kul-
lanılması, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde 
etkinliğin artırılması, mali yönetimde şeffaflığın 
sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması 
ile harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin 
yeniden kurulması, etkin bir iç kontrol sisteminin 
oluşturulması amaçlanmıştır. 

 Ayrıca bu Kanun, mali yönetim anlayışına yeni bir 
yaklaşımı da getirmiş bulunmaktadır. Bunlar “Stra-
tejik Yönetim” ve “Performans Yönetimi”dir. 5393 
Sayılı Belediye Kanunu’nda da bu anlayış hakim 
olmuş ve Kanunda bütçenin bu anlayışla hazırlan-
masını sağlamak üzere belediyelere “Stratejik Plan” 
ve “Performans Programı” hazırlama yükümlülüğü 
getirmiş ve bu yükümlülükler çerçevesinde stratejik 
yönetim anlayışının uygulanmasına başlanmıştır.

 Yukarıdaki mevzuat hükümlülükleri çerçevesinde 
belediyemizde, katılımcılığı da esas alarak hazırla-
nan programa göre 2015-2019 dönemini kapsayan 
Stratejik Plan hazırlanmıştır. Söz konusu çalışmalar 
bu plan çerçevesinde etkili bir şekilde yönetilmiş ve 
belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesi düzeyinde 
% 75’lerin üzerinde başarı elde edilmiştir. Belediye-
mizin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planı; 
Kamu Kurum ve Kuruluşları,  Üniversiteler, Meslek 
odaları, Sivil Toplum Örgütleri, Muhtarlarımız ile Vi-
ranşehir’de yaşayan halkımızın da görüş ve önerileri 
alınarak katılımcı bir yöntemle hazırlanmıştır. 

 Önümüzdeki dönemde ulaşmak istediğimiz nok-
ta; “Çevreye ve yeşile önem veren, Teknolojiyi etkin 
kullanabilen, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda 
yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve tercih edilen bir 
kent olmak.” vizyonundan hareketle, ilçemizi yaşa-
nabilir kentler içerisinde en üst seviyelere çıkarmak 
olacaktır. Stratejik planlama sürecine görüş ve öne-
rileriyle katkı sağlayan Viranşehirli vatandaşları-
mıza, Sivil Toplum Örgütlerine, Meclis üyelerimize, 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Muhtarlarımıza, bu 
süreci yürüten stratejik plan çalışma grubuna ve 
tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından 
dolayı teşekkür ederim.

SALİH EKİNCİ
VİRANŞEHİR BELEDİYE

BAŞKANI
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1 - İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ 

1.1- STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024

  Stratejik planlama, idarenin bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. 
Bu yol, idarenin amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemlerin belirlemesini 
gerektirir.

 Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı ta-
şır. İdare bütçesinin stratejik planda ortaya konu-
lan stratejik hedeflerin gerçekleşmesine imkân 
verecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisi-
nin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme 
sorumluluğuna rehberlik etmektedir. Son yıllarda 
ülkemizde kamu yönetiminde yapılan reform nite-
liğindeki mevzuat düzenlemeleriyle, bir yandan AB 
kriterlerine uygun yerelleşme ve yetki devri süreci 
başlatılırken, diğer yandan kamu idarelerinin yeni 
enstrümanlar kullanmak, stratejik düşünmek ve 
sonuç odaklı hareket etmek suretiyle, performans 
esaslı hesap verme sorumluluğu taşımaları ve bu 
sorumluluğun gereklerini yerine getirmeleri amaç-
lanmıştır.
 Bu amaçla, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun-
da yer alan hükümlerde belediyeler için stratejik 
planlarını yapma ve bu planlarla uyumlu olarak per-
formans esaslı bütçelerini hazırlama zorunluluğu 
getirilmiştir. Bundan dolay önceki belediyemiz ku-
rumsal stratejik planına ilişkin çalışma süreci dört 
ana modül kapsamında yürütülmüştür. Bunlar, ha-
zırlık, araştırma ve analiz, stratejik plan unsurlarının 
tespiti, planın yapılandırılması ve performans prog-
ramının hazırlanması şeklindedir. 

Bir önceki stratejik planda olduğu gibi, belediyemi-
zin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planı ile; 
üstlenilen misyon ve öngörülen vizyon çerçevesin-
de Viranşehir Belediyesinin kavramsal mahiyetteki 
orta vadeli stratejik amaçları ve bunlara ulaşmayı 
sağlayacak sonuç odaklı hedefleri belirlenmiştir. 
Ayrıca, sonuç odaklı stratejik hedefleri gerçekleş-
tirmek için planlanan, çıktı odaklı eylem ifadeleriy-
le, bu hedeflerin somut açılımları sağlanmıştır. Bu 
çerçevede, Viranşehir Belediyesinin önce mevcut 
durumu değerlendirilmiş ve misyonu tanımlanmış, 
daha sonra orta ve uzun vadede ulaşmak istenilen 
nokta olan vizyonu tespit edilmiş, misyonunu yeri-
ne getirirken benimseyeceği ilkeler belirlenmiştir. 
Daha sonra, belirlenen misyonun yerine getirilme-
sini ve vizyona ulaşılmasını sağlayacak, stratejik 
amaç ve hedefler oluşturulmuş, bu amaç ve hedef-
lere nasıl ulaşılacağını gösteren etkili stratejiler ile 
bunların ölçümüne yönelik performans göstergeleri 
belirlenmiştir.
Stratejik Planın hazırlanma sürecinde 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol  Kanunu’nda öngö-
rülen katılımcılığın azami ölçüde sağlanmasına ve 
paydaş önerilerinin sürecin her safhasında dikkate 
alınmasına özen gösterilmiştir.



12
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 Bu kapsamda; paydaşlarımız olan Kamu Kurum 
ve Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları, Mahalle 
Muhtarları, Meslek Odaları ve Kent Konseyi ile Ba-
sın temsilcilerinin  beklentileri, görüş ve önerileri 
alınmıştır. Çalışanların ve en büyük paydaşımız olan 
Viranşehir halkının beklentileri ise anket yoluyla 
elde edilmiştir. Stratejik planın hazırlanma sürecin-
de paydaşlarımızla işbirliği yapılarak “Ortak Akıl” 
çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. “Ortak Akıl” çalış-
ması kapsamında kurumun öncelikli faaliyet alan-
larını oluşturan odak alanlarına yönelik, ilgili sektör-
lerde uzman (Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, 
Kamu Kurumları, İş Dünyası) yaklaşık 20, belediye 
çalışanlarından ise 40 katılımcının katkılarıyla ça-
lıştaylar düzenlenmiş; gelecekteki muhtemel geli-
şim ve değişimler ile bunların Belediye ve Belediye 
faaliyetlerine etki derecelerine ilişkin öngörüler tes-
pit edilmiş; küresel, ulusal ve kent ölçeğinde ortaya 
çıkacak fırsat ve tehditler belirlenmiştir. 
 
Tüm paydaşlarımızdan elde edilen sonuçlar, iç ve 
dış çevre analizleri ile elde edilen veriler birlikte ir-
delenerek belediyenin GZFT (güçlü / zayıf yönler, 
fırsatlar / tehditler) analizi oluşturulmuştur. Böylece, 
paydaş görüş ve önerileri ile “Ortak Akıl” çalışma-
larının sonuçları; öncelikle belediyenin misyon, viz-
yon ve ilkelerinin belirlenmesinde (stratejik düzey) 
ve bunlarla ilişkili olarak stratejik amaç ve hedefle-
rin oluşturulmasında (taktik düzey) dikkate alınmış-
tır.

 Stratejik planın hazırlama sürecinde özellikle önem 
verilen bir başka husus da, her düzeydeki kurum 
mensubunun sürecin tamamına en geniş şekilde 
katılımının sağlanması olmuştur. 
 
Bu anlayışın sonucu olarak; gerek belediyenin mis-
yon, vizyon ve ilkeleri, gerekse stratejik amaç ve 
hedefleri, kurumsal hiyerarşinin her düzeyinin ortak 
katkılarıyla gerçekleştirilen, geniş katılımlı ve çok 
kademeli uzun bir süreç sonunda belirlenmiştir. 
 
Stratejik planda belirlenen stratejik amaç, hedef ve 
faaliyetlerin uygulamaya geçirilmesini sağlayacak 
olan “Performans Programları” ile yıllık hedefler be-
lirlenerek performansa dayalı bir izleme değerlen-
dirme sistemi kurulacaktır.
 
Amacı ve metodolojisi yukarıda belirtilen stratejik 
plan çalışması ile, kurum kültürünün ve kurumsal 
kimliğin güçlendirilmesi yoluyla stratejik yönetim 
sürecinde daha etkin bir yol alınması hedeflenmiş-
tir.



13

1.1.1- STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024

•  Plan ve Programlar
•  Paydaş Analizi
•  GZFT Analizi

• Orta Vadede Ulaşılacak 
Amaçlar
•  Spesifik, Somut ve Ölçülebilir    
Hedefler

•  Detaylı İş Planları
•  Maliyetlendirme
•Performans Programı Bütçeleme

• Geri Besleme 
• Ölçme Yöntemlerinin Belirlen-
mesi
• Performans Göstergeleri
• Uygulamaya Yönelik İlerleme ve  
Sonuçların Değerlendirilmesi

•  Raporlama
•  Karşılaştırma

•  Amaç ve Hedefler Ulaşma 
Yöntemi

•  Arzu Edilen Gelecek VİZYON

AMAÇLAR VE HEDEFLER

          İZLEME 

FAALİYET VE PROJELER

PERFORMANS ÖLÇME 
VE DEĞERLENDİRME

STRATEJİLER

•  Kuruluşun Varoluş Gerekçesi
•  Temel İlkeler

MİSYON VE İLKELER

DURUM ANALİZİ Bulunduğumuz Yer?

Ulaşmak İstenen Hedefe 
nasıl ulaşılır?

Ulaşmak
İstenen Yere Nasıl Ulaşırız?

Başarımızı Nasıl Takip Eder ve 
Değerlendiririz ?
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1.1.2-STRATEJIK PLANLAMA SÜRECINE İLIŞKIN AKIŞ ŞEMASI

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024
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1.1.3-Stratejik Planlama Sürecinde Görev Alan Personel

1.1.3.1-Koordinasyon Ekibi 

1.1.3.2-Üst Kurul

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024

SIRA NO

SIRA NO

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

7

8

ADI SOYADI

ADI SOYADI

MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİ

GÖREVİ

ALDIĞI GÖREV

Ragıp YILDIRIM

Ragıp YILDIRIM

Arslan ÇİFTÇİ

İbrahim ÇOBAN

Alaaddin MİLLİ

Eyüp ÖZTÜRK

Ahmet ERCAN

Vacdi ÖZKAN

Salih EKİNCİ

İlhan AKBAŞ Mali Hizmetler

Başkan Yardımcısı

Belediye Başkanı

Belediye Başkan Yardımcısı

Belediye Başkan Yardımcısı

Belediye Başkan Yardımcısı

Belediye Başkan Yardımcısı

Meclis Başkan Vekili

Plan Bütçe Komisyon Başkanı

İma Komisyon Başkanı

Ekip Başkanı

Koordinatör

Koordinatör

Koordinatör

SPE

Müdür

Müdür

Bilgisayar İşletmeni

Bilgisayar İşletmeni

Bilgi İşlem

Bilgi İşlem

Yazı İşleri

İsmail ÇETİNKAYA

Sinan ATEŞ

M.Hadi YAŞAR
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1.1.3-Stratejik Planlama Sürecinde Görev Alan Personel

1.1.3.3-Çalışma Grubu

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024

SIRA NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ADI SOYADI GÖREVİ

M.Hadi YAŞAR

Lütfi ŞEYHUN

Abdullah ARIN

Mahmut GÜLDAŞ

Mahmut BENZER

Mithat Kemal ALAY

Abdulkerim ÖZŞAVLİ

Mahmut ÇETİN

Hıdır ÇAKAR

Arslan ÇİFTÇİ

Ayşe KAYA

Mustafa KUDİN

Yılmaz GÖZEN

Ruken OLCAN

Hamit SANAR

İlhan Akbaş Mali Hizmetler Müdürü

Yazı İşleri Müdürü

İnsan Kaynakları Ve Eğitim 

Park Ve Bahçeler Müdür 

Fen İşleri Müdürü

Zabıta Müdür Vekili

Temizlik İşleri Müdürü

Özel Kalem Müdürü

Belediye Sağlık Müdür Vekili

İmar Ve Şehircilik Müdürü

Kültür Ve Sosyal İşleri Müdür 

Hukuk İşleri Müdür Vekili

Bilgi İşlem Müdürü

Destek Hizmetleri Müdürü

Kadın Ve Aile Hizmetleri Mü-

Emlak Ve İstimlak Müdür 
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2- GENEL BİLGİLER

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024

2.1-Yasal Çerçeve

 Kamu kurumlarında stratejik yönetimi zorunlu kı-
lan hukuki düzenlemeler şunlardır; 
 
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu-
nunun; Kamu idareleri başlıklı 9 uncu maddesinde; 
kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve be-
nimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe 
ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak,  stratejik 
amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, perfor-
manslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler 
doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve de-
ğerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yön-
temlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, 
kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede 
sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje ba-
zında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık 
amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine da-
yandırmak zorundadırlar. 

 Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu 
idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin 
takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma pla-
nı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul 
ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teş-
kilatı Müsteşarlığı yetkilidir. (Ek fıkra: 24/7/2008-
5793/30 md.) Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet 
ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, perfor-
mans hedef ve göstergelerini içeren performans 
programı hazırlar. Kamu idareleri bütçelerini, stra-
tejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik 
amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına 
dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçele-
rinin stratejik planlarda belirlenen performans gös-
tergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede 
yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı büt-
çelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye 
Bakanlığı yetkilidir.

 Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit 
edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu gös-
tergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.  
  
Üst yöneticiler başlıklı 11 inci maddesinde: Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin 
kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine 
uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve 
verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, 
malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve 
sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.
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 Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlu-
lukları başlıklı 7 nci maddesinde: Büyükşehir bele-
diyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) 
İlçe (…)(2) belediyelerinin görüşlerini alarak büyük-
şehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedefle-
rini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak 
bütçesini hazırlamak. 

 5393 Sayılı Belediye Kanunu; meclisin görev ve 
yetkileri başlıklı 18 inci maddesinde :

- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) 
Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, 
belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans 
ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. 

Encümenin görev ve yetkileri başlıklı 34 üncü mad-
desinde :

- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: 
Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve 
kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bil-
dirmek.

Başkanın görev ve yetkileri başlıklı 38 inci madde-
sinde :

- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönet-
mek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini 
oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, 
belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans 
ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve de-
ğerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sun-
mak. 

 Stratejik plân ve performans programı başlıklı 41 
inci maddesinde:

- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçim-
lerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve 
programı ile varsa bölge plânına uygun olarak  stra-
tejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıl-
lık performans plânı hazırlayıp belediye meclisine 
sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek 
odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin 
görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi 
tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. 
Nüfusu 50.000’in altında olan belediyelerde stra-
tejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân 
ve performans plânı bütçenin hazırlanmasına esas 
teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce 
görüşülerek kabul edilir.    

 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
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2.4-Viranşehir’in Tarihçesi

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024

 

 1904 yılında belediye olan Viranşehir en eski, kadim 
kentlerin izlerini günümüze taşıyan, ender kentler-
den biridir. Yedi kez viran olan, ama her seferinde 
yaşamı yeniden inşa eden güçlü bir mirası özünde 
taşıyan mistik bir yerleşim yeridir. Bu nedenle Vi-
ranşehir’de insanlığın ilk ayak izlerini takip etmek 
mümkündür. Arkeologlar ve tarihçiler için paha 
biçilmez bir doku ve hazineye sahip olan Viranşe-
hir, tarih boyunca bir çok kavim ve medeniyete ev 
sahipliği yapmış, değişik isimler alarak, günümüze 
ulaşmıştır.Viranşehir’in tarihte bilinen adları, Tilla 
,Tella, Antonious, Constantina, Tel Mavzelaht, Tel 
mevzen,Tel Muzin’dır. Viranşehir, tarihi ve coğrafi 
özelliği bakımından çok eski devirlerden beri önemi 
olan, doğu ile batıyı bir birine bağlayan ve en işlek 
yol olma özelliğini günümüzde bile hala koruyabi-
len tarihi “İpek Yolu”’nun üzerinde olması sebebiyle 
stratejik bir kenttir.
 

İnsanlık tarihinin en eski yerleşmesi olarak kabul edilen Yukarı Mezopotamya, Viranşehir yakınlarında 
NevaliÇori , Çayönü ve Göbeklitepe’de yürütülen bilimsel çalışmalar ışığında bölgenin ilk yerleşim yerleri 
olarak tespit edilmiş olması, Viranşehir’in de geçmişini bu bağlamda değerlendirilmesine kaynaklık eder.

 Harran Ovası’nda yürütülen yüzey araştırmalarında belirlenen birçok höyükte ilk iskân izleri neolitik dö-
nemde başlar. ( M.Ö.9000-5000)

 Viranşehir çevresinde yürütülen çalışmalarda, bölgede saptanan zengin yabanıl buğday alanları, neolitik 
dönemde bölgede toplayıcılıkla yaşamanın mümkün olduğunu kanıtlıyor. Göbekli Tepe’de yürütülen ka-
zılarda ilkel avcı-toplayıcı insanların mistik törenler için yaptıkları tapınaklar gün ışığına çıkarılmış olması 
bölgenin eski, köklü bir tarihe sahip olduğunu gösterir...

 Yaklaşık 11500 yıl öncesine çanak-çömlekçiliğin henüz bilinmediği taş çağına (Aseramik Neolitik Dönem) 
ait olan kalıntılar, burada yaşayan insanların mimari yeteneklerinin olduğunu ve bazı törenler için düzenli 
aralıklarla bir araya geldiklerini göstermiştir.

 Viranşehir’e bağlı Kırbalı Köyü yakınlarında bir mezrada yapılan yüzey araştırmalarında tepeyi çevreleyen, 
ikişerli olarak sıralanmış, gövdeleri toprağa gömülü, baş kısımları açıkta “ T “ biçimli stellere rastlanmıştır. 
Benzer örnekleri Göbekli Tepe ve Nevali Çori kazılarında ele geçirilmiştir. Bu verilere dayanılarak bu Mezra-
da da bir neolitik yerleşmenin varlığından söz edilmektedir ve yaklaşık olarak M.Ö.11500 yılına dayanan bir 
geçmişin olduğu iddia edilebilir. Neolitik döneme ait yapacağımız tarihlendirmeler şimdilik bahsettiğimiz 
bu verilerle sınırlıdır. Viranşehir tarihi, yapılacak bilimsel arkeolojik çalışmalarla daha da kesinlik kazana-
caktır. Viranşehir tarihinin, çevresinde bulunan kültürlerden ve bu kültürlerin etkilerinden bağımsız olama-
yacağı da bir gerçekliktir.

 Viranşehir’in tarihte bilinen adları, Tella, TelMevzen ve Constantina dır. Viranşehir Geç Roma ve Bizans 
döneminde( M.Ö.3 yy.’ın son çeyreği ile M.S.7.yy.’ın ilk çeyreği)çok önemli bir yere sahiptir.Viranşehir’in 
bilinen en eski adı ‘’ Tella’’dır.
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 Uygarlık tarihinin en önemli buluntularından olan 
ilk elips tekerlekli arabanın Viranşehir’in 40-50 km. 
Ceylanpınar’ın 10 km. güneyinde yer alan Tel-Ha-
laf’ta (Guzana) bulunması kentin Hitit Uygarlığı’nın 
kilit merkezlerinden olduğunu gösterir. Ele geçirilen 
en eski belgelere göre Urfa bölgesi M.Ö. 2500 yıl-
larında Kuzey Suriye de Halep yakınlarında kurul-
muş Ebela Krallığı’nın hakimiyetine girmiştir. Ebela 
Krallığı’nın merkezi Ebla’da (Tell el-Mardikh) yapılan 
kazılarda bulunan çivi yazılı arşivlerde Harran böl-
gesinin bu dönemde Zugalum adında bir kraliçe 
tarafından yönetilmekteydi.Bulunan tabletlere göre 
Kuzey Suriye’de geniş ve işlek bir ticaret ağı bulu-
nuyordu.Bu sebeptendir ki bölge birçok kavmin sık 
sık istilasına uğramıştır.Bölgede M.Ö.2350-2150 yıl-
ları arasında Akkadkrallığı’nın hakimiyeti görülür.
Sonra sırasıyla M.Ö.1900 yıllarında Hitit Federasyo-
nu içerisinde yer alan Viranşehir 1155 yılında Asur-
luların elindeydi.Asuriler zamanında Viranşehir ve 
çevresindeki halklar siteler halinde yaşamaktaydı.
Asuriler döneminde Viranşehir’in bilinen adı “ Telle” 
dır.Viranşehir daha sonra Huri ve Mitaniler in ege-
menliğine geçer.

 M.Ö.885 yılında tekrar Asuriler in eline geçen şehir 
M.Ö 883 yılında İranlıların M.Ö.612 yılında Medlile-
rin eline geçmiştir. M.Ö.333 yılında Makedonyalı-
ların (Büyük İskender) hakimiyetine  girer. Büyük 
İskender’in generallerinden Selevkos’a bağlı iken 
Selevkos yönetimine isyan eden Viranşehir halkı 
Suriye Ermeni krallığının idaresi altına girmiştir. Şe-
hir M.ö.163 yılında Romalılar tarafından ele geçirilir. 
M.S.622 (Hicret) yılına kadar Roma ve İran yönetim-
leri arasında sürekli el değiştirmiş olan Viranşehir, 
639’da İyad bin Ganem komutasındaki Arap ordu-
larınca zapt edilir. Hamdaniler yönetimindeki Mar-
din’e ve M.S.894 yılında Halife Mu’tezit tarafından 
Abbasilere bağlanmıştır. Melik Şah döneminde 
Selçukluların yönetimi altına girenViranşehir, 1030 
yılında Bizans,1071 de tekrar Selçuklu, 1180 yılında 
Mardin Artukluları’nın yönetimleri arasında sürekli 
el değiştirmiştir. M.S.7.Yüzyılın ilk çeyreğinden iti-
baren Müslüman Arapların istilası ve Anadolu’nun 
genelinde yaşanan veba salgını sırasında bölgede 
kıtlık baş gösterdiğinden halk Viranşehir’i terk et-
miş ve büyük kentlere göç etmiştir.

 Viranşehir tarihinin en büyük yok olma tehlikesiM.S.1258 yılında Moğol istilası ile yaşamıştır.1367 yılında 
tekrar Mardin Artukluları’na bağlanan şehir,M.S.1400 de Timur tarafından yerle bir edilir.Daha sonra Ak-
koyunlu ve Karakoyunlu ve Safaviler arasında el değiştirmeye devam eden şehir 1516 yılında Yavuz Sultan 
Selim döneminde Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına dahil edilmiştir.1535 yılında Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde mutasarrıflık olarak Diyarbakır’a bağlanmıştır.

 IV.Murat, Bağdat Seferi dönüşü sırasında Viranşehir yakınlarında gördüğü ruya sonucu Eyyüb Peygam-
ber’in mezarının bulunmasını istemiş ve sonuçta EyyübPeygamber’in,hanımı Rahime Hatun’un ve Elyes’a 
Peygamber’in mezarı Viranşehir yakınlarındaki bugünkü Eyyüp Nebi beldesinde olduğu tespit edilmiştir.
 



21

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024

 Bunun üzerine köyün arazileri Eyyüb Peygamber Makamı’na vakfedilmiştir.8 Haziran 1922 yılında muh-
temel bir Rus işgali ve Kürt aşiretleri ayaklanmasını önlemek amacıyla Hamidiye Alayları bu bölgede 
kuruldu. Viranşehir’deki Milli Aşireti ayaklanmasıyla ve bunun bastırılması Viranşehir Tarihinde yer alan 
olaylardan birisi olarak tarihe geçmiştir.

2.3 VİRANŞEHİRİN ADI

2.4 VİRANŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TARİHÇESİ

 Viranşehir denilince; Sümer, Hitit ve Asurlular 
döneminde “Tilla, Tella, Tilli” Romalılar dönemin-
de “Constantina” , İslam Uygarlığı döneminde ise 
”Tell-Mevzelaht, Tel-Mevzen , Tel-Muzin , Tilmuz 
ve Örenşehir “ isimlerini alan şehir, tarihte çok yı-
kılıp yakıldığı için şehre harap anlamına gelen “Vi-
ran” kelimesi eklenerek “Viranşehir” ismini almıştır 
M.Ö.2750 yılından itibaren tarih sahnesinde yerini 
alan Viranşehir’in tarihi her ne kadar M.Ö.2500-
3000 yıllarına kadar inmekteyse de bulunan yeni 
mezar taşları, kentin tarihinin ilk insanların tarihine 
kadar uzandığını işaret etmektedir.

 Gönüllü araştırmacı fırıncı Hasan İdikurt, şehrin ye-
rel dilde iki ismini daha olduğunu öne sürer: Geb-
delĞeder (Yeşil Sazlık) ve Medinet-ülHadra (Yeşil 
Şehir).

 Her dönemde ayrı bir isim almıştır Viranşehir: Ti-
la-Tela-Tella (Sumer, Hitit ve Asur), Antonionpolis 
(Roma), Costantina (Bizans), TellMevzelaht,/Tell-
Mevzen/Tel Muzin (İslam), Örenşehir (Türkmen). 

 8  Haziran 1922 de Milli Aşireti ayaklanmasının 
bastırılması Viranşehir tarihinde yer alan önemli 
olaylardandır. İlçe, 1924 yılında artık kaderiymişçe-
sine kendisine yakıştırılan son resmi adını “Viran-
şehir” olarak almış ve başkaca bir idari değişikliğe 
uğramadan günümüze kadar “Viranşehir” adıyla 
gelmiştir..

1904 yılında Belediye Kurulmuş olup günümüze kadar devam etmiştir.
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Viranşehir Belediyesinin Kuruluşundan Günümüze Kadar 
Görev Yapan Belediye Başkanları :

SIRA NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

.

.

.

ADI SOYADI DÖNEMİ

Mustafa AKYÜREK

Halil RECEP

Halil RECEP

Hacı Hıdır TOPRAK

Hacı Hıdır TOPRAK

Şeyh Muhammed BUBO

Hacı Ali ÖZTOP

Hıdır UMAR

Sabri TEKİNLER

Kemal TEPRET

Sabri TEKİNLER

Vahit KÜÇÜKBAYRAK

Kemal TEPRET

Sabri ŞIHANLIOĞLU

Hüseyin AYDEMİR

Ahmet RECEP

1916-1920

1920-1924

1924-1929

1949-1952
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SIRA NO

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

ADI SOYADI DÖNEMİ

Osman GÖRKAN

Suphi ÖZTOP

Aslan ŞIHANLIOĞLU

Hadi ÖZTÜRK

Hasan TAYLAN

Muharrem ŞIHANLIOĞLU

Mustafa KELEŞABDİOĞLU

Mustafa EMİROĞLU

Ali BİLİR

Muharrem ŞIHANLIOĞLU

İ.Halil KELEŞABDİOĞLU

İ.Halil KELEŞABDİOĞLU

Emrullah CİN

Emrullah CİN

Leyla GÜVEN

Mehmet BURUN

Emrullah CİN

Ömer ÇİMŞİT

Ömer DERECİ

Salih EKİNCİ

Selim TAŞKIN

1963-1968

1968-1970

1971-1975

1975-1977

1977-1980

1980-1983

1983-1985-Kaymakam

1989-1994

1994-1999

1999-2004

2004-2009

2009-2009

2009-2014-Me.Uye.V.

2014-2017-

2017-2018-Kayyum

2018-2019-Kayyum

2019-Devam

1985-1989

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024

Viranşehir Belediyesinin Kuruluşundan Günümüze Kadar Görev Yapan Belediye Başkanları....



24

Mehmet KETE 

Vecdi ÖZKAN

Fatih ŞENBAYRAM

İsa ÜÇAĞAÇ

Mehmet Veysi DURBİN

Ruken BARAN UZUN

Cebrail TEMEL

Mevlüt ÖZBİLGİ

Salih MEVALİ

Çetin BARIŞ

Ramazan DİRİL

İsa MİSAFİRCİ

İsa SERT

Kemal KUDİN

Şeyhmus ÖZTAŞ

Halil PAYDOS

Gazal ÜLÜK

Abdulvahap KURUR

İrfan ŞEHMUSOĞLU 

İsmail EROĞLU

Cuma KOYUNCU

Halil ÖDEN

Ahmet GÜNEŞ

Ahmet ERCAN

Münir KANAR

Abdulkadir GENÇ

Şehmus AKIN

Eyyup ÖZTÜRK

Bedih KURT

Mehmet TUĞA

Halil ORHAN

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre “belediye meclisi, belediyenin karar organıdır. Kanunda gösterilen 
esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

2.6- Belediye Meclisi Görev Ve Yetkileri

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
AKP HDP
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Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans 
ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflan-
dırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni 
plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Bele-
diyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan 
Belediye Meclisi tarafından onaylanır. 

d) Borçlanmaya karar vermek. 

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir 
taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralan-
masına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için 
uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL’den fazla dava konusu olan belediye uyuş-
mazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan 
ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile 
yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine 
karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleş-
tirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve 
benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlik-
leriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliş-
tirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede 
arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.
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 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

 İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri 
arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim 
amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,

 Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki 
üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye 
olmak üzere beş kişiden, oluşur.

 Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı 
veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak 
ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Madde 34: Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye meclisine görüş bil-
dirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesi-
ne karar vermek.

2.7-Belediye Encümeni Görev Ve Yetkileri

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024

BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ

İsa ÜÇAĞAÇ Üye

Şemus AKIN Üye

Münir KANAR Üye

İlhan AKBAŞ Üye (Mali Hizmetler Müdürü)

Mehmet hadi YAŞAR Üye(Yazı İşleri Müdürü)

Hıdır ÇAKAR Üye (İmar Müdürü)

Salih  EKİNCİ Belediye Başkanı
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2.8-Viranşehir 
Belediyesı’nınYetkı, 
Görev Ve Sorumlulukları
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 Anayasamızın, 127. Maddesi uyarınca “mahal-
li idareler, il, belediyeler veya köy halkının ma-
halli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kuruluş esaslarını kanunda belirtilen ve karar 
organları, genel kanunda gösterilen, seçmenler 
tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelki-
şilerdir. Mahalli İdarelerin kuruluş ve görevleri 
ile yetkileri yerinden yönetim ilkesine uygun 
olarak kanunla düzenlenir.”

 Bir mahalli idari kuruluşu olan Belediye’ nin gö-
rev, yetki  ve sorumlulukları da 5393 sayılı Bele-
diye Kanununun 14. Maddesinde belirlenmiştir. 
Ayrıca 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanu-
nuna Göre İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri 
7. Maddesinde düzenlenmiştir. 

 Viranşehir Belediyesi 13.07.2005 Tarih ve 5393 
Sayılı Belediye Kanunu’na tabi olarak görev 
yapmaktadır. Ayrıca 23.04.2007 Tarih ve 5216 
Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun ilgili 
maddelerine de tabidir. Belediyemiz görev, yet-
ki ve sorumluluklar aşağıda belirtildiği gibidir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa 
Göre:

Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve so-
rumlulukları başlıklı 7 nci maddesinde:

İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir beledi-
yesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayı-
lanlar dışında kalan  görevleri yapmak ve yetki-
leri kullanmak.

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun 
olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istas-
yonuna taşımak.

c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıh-
hî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğ-
lence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 
sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere veri-
len yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme 
ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, 
engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yöne-
lik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesle-
ki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile 
sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, 
bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve 
tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından 
önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin gelişti-
rilmesine ilişkin hizmetler yapmak.(2)(3)(4)

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

f) (Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşı-
yan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike 
oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

(Değişik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.) 
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanu-
nuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organi-
ze sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumlu-
luklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları 
ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm te-
sisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. 
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 (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir 
ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı des-
teklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmet-
te bulunabilirler.

 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre:

Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
başlıklı 14 üncü maddesinde: Belediye, mahallî 
müşterek nitelikte olmak şartıyla;

  a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel 
alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve 
çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfai-
ye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi 
trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park 
ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm 
ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğre-
nim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci mad-
desinin son fıkrası, belediyeler, il özel idarele-
ri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları 
birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine 
tabi şirketlertarafından, orta ve yüksek öğrenim 
öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki 
okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tef-
rişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, 
nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi 
ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya 
yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 
md.) (…) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) 
Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in 
üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için 
konukevleri açmak zorundadır. Diğer beledi-
yeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini 
değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konu-
kevleri açabilirler.

 b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının 
inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya 
yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ih-
tiyaçlarını karşılayabilir;

sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebi-
lir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapa-
bilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî doku-
nun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan 
mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağla-
yabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, 
korunması mümkün olmayanları aslına uygun 
olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci 
cümle: 12/11/2012-6360/17 md.)   

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 
12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci 
fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek 
amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki 
yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri 
için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir bele-
diyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için 
binde on ikisini geçemez.

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 
tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı 
ile.)

 Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sıra-
sı, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivedili-
ği dikkate alınarak belirlenir.

 Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yer-
lerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet 
sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelir-
lilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.(1) 

 Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı 
belediye sınırlarını kapsar. 

 Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara 
da belediye hizmetleri götürülebilir. 

 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 
hükümleri saklıdır. 

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava 
ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları 
bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun 
kapsamı dışındadır. 

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15 
inci maddesinde: Belediyenin yetkileri ve imti-
yazları şunlardır: 

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelik-
teki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü 
faaliyet ve girişimde bulunmak. 

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçeve-
sinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları 
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen 
cezaları vermek. 

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili 
olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı 
vermek. 
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(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava 
ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları 
bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun 
kapsamı dışındadır. 

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15 
inci maddesinde: Belediyenin yetkileri ve imti-
yazları şunlardır: 

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelik-
teki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü 
faaliyet ve girişimde bulunmak. 

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçeve-
sinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları 
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen 
cezaları vermek. 

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili 
olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı 
vermek. 

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait ver-
gi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, 
tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve 
harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre 
tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet 
karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yap-
tırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, 
kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve 
yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; 
bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, 
işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işlet-
mek veya işlettirmek. 

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, de-
niz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâ-
hil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, 
kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştı-
rılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve 
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak 
ve yaptırmak. 

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin ye-
rine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir 
alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamu-
laştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya ver-
mek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üze-
rinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek. 

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs ter-
minali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre 
yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işlet-
mek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tü-
zel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava 
konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesi-
ne karar vermek.

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık isti-
rahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve 
denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi 
ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış 
yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, 
izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyet-
ten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek 
iki gün içinde geri alınmayan gıda maddeleri-
ni gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz 
gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yok-
sullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konu-
sunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk 
sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini 
kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat top-
rağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış 
petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat 
malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama 
alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve 
yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması 
için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işleti-
len her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile 
taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman 
ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile 
karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri 
yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek 
ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; ka-
nunların belediyelere verdiği trafik düzenleme-
sinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
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n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konu-
sunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk 
sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini 
kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat top-
rağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış 
petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat 
malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama 
alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve 
yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması 
için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işleti-
len her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile 
taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman 
ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile 
karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri 
yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek 
ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; ka-
nunların belediyelere verdiği trafik düzenleme-
sinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mü-
cavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli 
ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 
26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş 
izni verilen alanda tesis edilecek elektronik ha-
berleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği 
ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri 
dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim 
belgesi vermek,

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseseler-
den birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve 
denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez beledi-
yeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafın-
dan yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hiz-
metleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı 
geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; 
toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel 
oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek su-
retiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma 
hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki 
esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine 
getirebilir.(2)

  İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, be-
lediye ve mücavir alan sınırları içinde il bele-
diyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, 
meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve tica-
ret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, ter-
mal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydın-
latma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın 
on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak 
yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında 
yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, 
sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücret-
siz veya düşük bir bedelle amacı dışında kul-
lanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. 
(Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve 
bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eği-
tim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına 
ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz 
olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. 

  Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmet-
leriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek 
amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması 
yapabilir. 

  Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet 
malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Dev-
let İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri 
belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

  Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla 
elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hiz-
metlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye 
tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç ge-
lirleri haczedilemez. 

  (Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra daire-
since haciz kararı alınmadan önce belediyeden 
borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gös-
terilmesi istenir On gün içinde yeterli mal beyan 
edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, 
alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.
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Belediyeye tanınan muafiyet: 

  Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrı-
lan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir 
getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve 
kullanımları katma değer vergisi ile özel tüke-
tim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, ka-
tılma ve katkı paylarından muaftır. 

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı: 

Madde 73- Belediye, belediye meclisi kararıyla; 
konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, 
teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekre-
asyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanla-
rı oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden 
inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel-
dokusunu korumak veya deprem riskine karşı 
tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve 
gelişim projeleri uygulayabilir. 

Yurt dışı ilişkileri: 

Madde 74- Belediye, belediye meclisinin kara-
rına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda 
faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve orga-
nizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. 

Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı 
mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet pro-
jeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi 
kurabilir. 

Diğer kuruluşlarla ilişkiler: 

Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı 
üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak gö-
rev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; 

a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve ku-
ruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma 
işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya 
bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçek-
leştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarı-
mında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını 
üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hü-
kümlerine göre sonuçlandırılır. 

b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî 
görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıy-
la gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici 
olarak araç ve personel temin edebilir. 

c) (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu ku-
rumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu 
yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca 
vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 
tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren 
meslek odaları ile ortak hizmet projeleri ger-
çekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile ger-
çekleştirilecek ortak hizmet projeleri için ma-
hallin en büyük mülki idare amirinin izninin 
alınması gerekir. 

d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve 
hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya 
bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süre-
si yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. 
Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da ve-
rilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında 
kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. 
Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeni-
den tahsis mümkündür. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı 
kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya 
tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sos-
yal tesis olarak kullanılamaz. 

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/19 md.) 5018 sayılı 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 
uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümle-
si ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu 
maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı ku-
ruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile 
ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirket-
ler için uygulanmaz. 

Kent Konseyi: 

Madde 76- Kent konseyi, kent yaşamında; kent 
vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin gelişti-
rilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, 
sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık,sos-
yal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, he-
sap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden 
yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. 
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Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa 
üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, 
siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının 
ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer 
ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin fa-
aliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konu-
sunda yardım ve destek sağlar. 

Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye 
meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak 
değerlendirilir. 

Belediye hizmetlerine gönüllü katılım: 

Madde 77- Belediye; sağlık, eğitim, spor, çev-
re, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, 
trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın 
ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere 
yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede da-
yanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde et-
kinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla 
gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar 
uygular.

 

Viranşehir Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ nin 
Şanlıurfa iline bağlı bir ilçesi olup 39-45 Doğu 
meridyeni, 37-28 Kuzey paralelleri arasında yer 
almaktadır. Şanlıurfa’ nın Harran ovasının do-
ğusunda, Karacadağ’ın güneyinde kurulmuş-
tur.İlçenin Denize Yüksekliği569m.’dir. 

 Viranşehir doğuda Kızıltepe, kuzeydoğuda 
Derik, Mazıdağı (MARDİN), kuzeyde Çınar, Di-
yarbakır, batıda Şanlıurfa, kuzeybatıda Siverek, 
güneyde Ceylanpınar, güneybatıda Harran yer 
almaktadır.

 

3-DURUM ANALİZİ

3.1-DIŞ ÇEVRE ANALİZİ

3.1.1-Coğrafi Konum
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 Viranşehir’in toplam nüfusu 2018 ADNKS sonuçlarına göre ilçe nüfusu 195.910 kişi olup, bu nüfu-
sun 97.140’si erkeklerden, 98.770’si kadınlardan oluşmaktadır.

 Viranşehir halkı Türkmen , Kürt ve Arap’ lardan oluşur. Türkçe’nin yanı sıra Kürtçe ve Arapça da 
konuşulur.

Okuma yazma oranı :

 İlçede; 23 lise (19 kamu, 4 özel),76 ortaokul 75 kamu, 1 özel), 154 ilkokul (153. kamu, 1 özel), 10 ana-
okulu (10 kamu, 0. özel) bulunmaktadır.

Okullarda 64.102 öğrenci, 2864  öğretmen ile eğitim ve öğretim verilmektedir.      

MEVCUT ARAZİ KULLANIMI

Konut Alanları 1.652,73 2.136,57 26,46

8,47

34,93

484,85

2.621,42

   108,44

   375,40

Ticaret ve Sanayi

Kamu Tesisleri

Toplan Alan                

(Orman Alanları, Boş ve açık alanlar,Mezarlık, 
Askeri Alan, YeşilAlanlar)

YEŞİL ALANLAR

YERLEŞİM ALAN Alan HAyrıntı Alan H Yüzde (%)

3.1.2-Demografik Yapı

3.1.3-Sosyol-Kültürel Yapı
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Viranşehir İlçesi Derslik, 
Öğrenci ve Öğretmen Verileri

OKUL 
TÜRÜ

OKUL 
SAYISI

DERSLİK
SAYISI

ÖĞRENCİ
SAYISI

ÖĞRETMEN 
SAYISI

DERSLİK
BAŞINA

ÖĞRENCİ
SAYISI

ÖĞRETMEN
BAŞINA

ÖĞRENCİ
SAYISI

Okul Öncesi 10

153 721

532

375

75

38

76

36

23

25

19

154 725

542

421

255 1673

2465

12352

11472

5512

32107

306

150 32,27 32,6

34,6

24,9

18,6

22,35

37

42,4

25,9

36,92

90

34907

1104

686

2864

17

2375

12349

11465

5397

31905

319

4840

24701

22937

10909

64012

625

1734

1 4

10

46

61

1

1

2 72 7

4

6

9

-

- -

10

İlkokul

K
A

M
U

K
A

M
U

K
IZ

Ö
Z

E
L

Ö
Z

E
L

E
R

K
E

K

T
O

P
L

A
M

T
O

P
L

A
M

T
O

P
L

A
M

Orta Okul

Lise

Yüksek Okul

TOPLAM

(Kaynak: Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
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TÜRKİYE 2.583.951 2.462.604 2.330.640 2.197.257 3,6

10,96

13,18

132.465

14.785

3,8

139.424 11,84

14,2415.692

146.689

16.612

4,4 4,1

12,78

15,43

152.744 13,71

16,5917.313

ŞANLIURFA

Okuma Yazma Bilmeyen (6 yaş+) 2.198.088 2,68

18.282.635 22,29

132.476 6,50 14,787 7,54

38.599 19,70

9,92

6,85

3,32

0,22

0,02

1,15

19.447

13.426

6.506

40

449

2253

401.106 19,70

10,84

5,15

8,48

0,39

0,06

1,06

220.698

172.696

105.027

7.969

1.347

21.764

18,03

11,89

0,25

1,31

1,20

11,859.725.445

14.785.993

9.754.499

989.432

1.081.252

207.082

İlkokul Mezunu

İlköğretim-Orta okul mezunu

Lise-Dengi okul mezunu

Yüksekokul veya Fakülte

Doktora

Bilinmeyen

Yüksek Lisans(5 veya 6 yıllık)
Fakülteler dahil

VİRANŞEHİR

(Kaynak:TUİK)

Türkiye-Şanlıurfa-Viranşehir Kıyaslaması ( Okur Yazar Olmayanlar 15 yaş+)

EĞİTİM SEVİYESİ

2015
SAYI SAYI SAYI SAYIORAN ORAN ORAN ORAN

2016 2017 2018
BÖLGE

ÖĞRENİM DURUMU BÖLGE TÜRKİYE ŞANLIURFA VİRANŞEHİR
SAYI SAYI SAYIORAN ORAN ORAN
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3.1.4-Ekonomik Yapı

 Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa ve mercimektir. Ay-
rıca az miktarda pamuk, çiğit, susam, üzüm ve erik yetiştirilir. Hayvancılık genelde Karacadağ 
eteklerinde yapılır ve en çok koyun beslenir.

 Viranşehir ekonomisinin temelini tarım ve hay-
vancılık oluşturmaktadır. Viranşehir’in geniş ve 
verimli bir ovaya sahip olması, tarım sektörünü 
geliştirmiş ve Karacadağ eteklerinde bulunan 
verimli meralar ise hayvancılığın gelişmesini 
sağlayarak İlçenin geçim kaynağını tarım ve 
hayvancılığa bağlamıştır. GAP projesinin etkisi 
ve arazi sahiplerinin sondaj kuyularını açması 
sonucu topraklarını sulamaya başlaması ile İlçe 
ekonomisinde bariz bir gelişme olmuştur. Bu-
gün İlçedeki sürülebilen tarım arazilerinin yak-
laşık % 60’ı sulu tarıma açılmış bulunmaktadır. 
Sulu tarım alanlarının artması tarım alanların-
daki ürün deseninin değişmesini sağlamıştır.

 Özellikle endüstri bitkilerinden pamuk, son 
yıllarda ilçede yoğun bir şekilde tarımı yapılan 
bir ürün haline gelmiş ve İlçe ekonomisi adeta 
pamuk ile anılmaya başlamıştır. Bunun para-
lelinde de yetiştirilen bu ürünlerin işlenmesini 
sağlayacak sanayi kollarının da kurulmasına 
olanak sağlamıştır. Nitekim artan pamuk üre-
timi sonucunda son yıllarda ilçede çırçır-prese 
fabrikalarının sayısı hızla artmaktadır. 

 Sulu tarımın gelişmesi tarıma dayalı sanayiinin 
gelişmesine olanaklar sağlamış, tarımsal ilaç ve 
kimyevi gübreye olan yoğun taleplerden dolayı 
tarımsal ilaç ve kimyevi gübre bayiliklerinin ço-
ğalmasına ve iş imkânlarının artmasına neden 
olmuştur. Önceki yıllarda ilçeden Çukurova, 
Ege ve Karadeniz bölgelerine yoğun bir şekilde 
mevsimlik tarım işçisi göçü yaşanmakta iken, 
son yıllarda ilçeye çevre illerden mevsimlik ta-
rım işçisi göçü olmaya başlamıştır.

 İlçe ekonomisinin ikinci ayağını Ticaret oluştur-
maktadır. İlçemizdeki ticaret genellikle Habur 
sınır kapısına dayalı olan mazot taşımacılığı ve 
pazarlaması şeklindedir. Habur Sınır kapısı ka-
pandığında ilçede ticaret bariz bir şekilde Sek-
teye uğramaktadır.

 İlçede sulu tarımın yaygınlaşması ve mazot 
taşımacılığı nedeni ile ticarette canlanma mey-
dana gelmiş ve muhtelif sahalarda faaliyet 
gösteren ticari işletme sayısı artmıştır. Halen 
İlçemizde 168’i şahıs,110’u Limited ,9’u Anonim 
şirket ve 9’ u kooperatif olmak üzere toplam 
296 ticari işletme faaliyet göstermektedir. 
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3.1.5-Turizm

 Eyyüpnebi Beldesi ve Türbeler, Viranşehir’in 
Kuzeybatısında olup, Viranşehir-Şanlıurfa Ka-
rayolunun 6. Km’ sinden kuzeye sapılarak 15 
km’lik asfalt yol ile Eyyüpnebi Köyüne ulaşı-
lır. Burada; Hz. Eyyüp Peygamberin, Hz. Rahi-
me’nin ve Hz. Elyasse peygamberin türbeleri 
bulunmaktadır. Bu köy Hz. Eyyûb’un adı ile anıl-
maktadır Türbeler bakımsız ve harap halde iken 
1992 yılında Şanlıurfa Valiliği tarafından baş-
latılan restorasyon çalışmaları ile türbeler ve 
çevresi tümüyle orijinalliği korunarak yeniden 
inşa edilmiştir. Bu türbeler Karayolu ile Hicaz’a 
giden hacıların tavaf ettiği kutsal türbelerdir. Bu 
kutsal mekânlar çevre il ve ilçelerden her gün, 
özellikle Cuma günleri ve bayram arifelerinde 
ziyaretçi akınına uğramaktadır.

 Hz.Eyyûb’unTürbesi: Eyyubnebi Köyünde ca-
miinin güneydoğu köşesine 15-20 m mesafede 
olan makam. Buradaki makamın üzerine kub-
beli bir bina yapılmış ve ziyaret edilmektedir. 
Özellikle Arife ve bayram günleri büyük ziya-
retçi kalabalığı oluşmaktadır.

Hz.Elyesa Türbesi: Hz.Eyyub Türbesinin güney-
batısında köye 500 m kadar mesafedeki ma-
kam Hz.Elyesa türbesi olarak bilinmektedir.

 Hz. Elyessa Şam tarafından yola çıkarak Al-
lah’ın sevgili kulu olan sabır timsali Hz. Eyyub’u 
ziyaret etmeye gelir. Uzunca günler yaya olarak 
yol yürüdükten sonra Hz. Eyyub’un bulunduğu 
köye oldukça yaklaştığı sırada iblis insan kılığı-
na girerek onun önüne çıkar ve nereye gidece-
ğini sorar. Hz. ElyessaEyyüb Peygamberi ziyaret 
etmeye gideceğini ve aylardır yol yürüdüğünü 
söyleyerek yolunun daha çok kalıp kalmadığını 
İblis’ten sorar. İblis” Bu halinle sen nere Eyyub 
Peygamberin bulunduğu köy nere? Geldiğin 
yol kadar yolun var der. Halbuki Hz. Elyessa Hz. 
Eyyub’un bulunduğu köye oldukça yaklaşmıştı.

 Yorgun ve bitkin bir durumda olan Hz. Elyas-
sa daha fazla yol gitmek için kendisinde takat 
bulamayınca Allah’a “Ya Rabbi! Ben yorgun ve 
bitkin bir durumdayım, emanetini benden al.” 
Diye dua eder.Elindeki asasını yere batırdıktan 
sonra Allah’ın rahmetine kavuşur.Yere batırmış 
olduğu asası türbesinin başında bir ağaç olarak 
yeşerir. Hz. Elyessa’nın türbesinin bulunduğu 
yerdeki ağaç 1990 li yıllara kadar yaş iken son-
radan kurumuş olup bu türbe restore edildikten 
sonra da ağacın bu kütüğü mezarın yanında 
muhafazaya alınmıştır. 
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 İşte Eyyubnebi beldemizde tepenin bir yamacında 
Hz. Eyyub diğer yamacında da onu ziyarete gelen 
Hz. Elyessa peygamberin mezarlarının birbirine an-
lamlı bakışlarını ve duruşlarını görüyoruz.

 Yukarıda bahsedilen bu mübarek türbeler, IV.Mu-
rat’ın Irak seferini yaptığı sırada “buradan geçerken 
Eyyüp Peygamberin mezarını rüyasında görmesi 
üzerine” padişah tarafından Eyyüp Peygamberin 
mezarı şimdiki Eyyüpnebi Beldemizde bulduruldu. 
1992 yılında Şanlıurfa valiliği tarafından bu mübarek 
türbeler restore edilerek koruma altına alındı.

 Tılgoran Köyü (Yollarbaşı); Eyyubnebi Köyünün 
güneyinde 5 km mesafedeki höyüklü köy.Bu köy 
höyüğü ile tarihi bir köydür.Adı “mezarlar” höyüğü 
anlamına gelmektedir.Höyüğün doğu yönünde ve 
hemen dibinde bir mezar mevcuttur. Bu makam, 
Hz.Eyyub’un oğlu Hamvel’ın mezarı olarak ziyaret 
edilmektedir.

 Gırlavık  köyü; Eyyubnebi köyünün kuzeyine düşen 
bu köyde de Hz. Eyyub’un bir oğlunun mezarı ola-
rak ziyaret edilen bir yer mevcuttur.

 Kızlar Sarayı, Viranşehir-Şanlıurfa Karayolunun 
29.Km’sinden güneye doğru 20 Km mesafededir. 
Kızlar sarayı tepelik bir yer olup kalkerli kayadan 
oluşur ve geniş bir alanı kaplamaktadır. Kaylıkların 
güney kısmında kalkerli kalsit taşlardan sarayın ka-
lıntıları halen bulunmaktadır.Sarayın altında yer altı 
çarşısı bulunmakta olup kapısı ve havalandırmaları 
da mevcuttur.

 Hanefiş(Akkese ) kilise ve mağraları, Viranşehir’in 
Kırlık Köyünden güneye doğru 6.km’de bulunur.Bu 
kilise ve mağaralar, dere ağzındaki kayaların oyul-
masıyla yapılmıştır.Kilisenin girişinde Çeşitli Hay-
van kabartmaları bulunmaktadır.

Çemdin Kalesi(Eski Kale), Viranşehir-Şanlıurfa Ka-
rayolunun, 25.Km’sinden yolun güneyine sapan 
stabilize yolun 9.Km’sin de bulunan Çemdin kalesi 
Romalılar tarafından inşa edilmiştir. 

Kale, konumundan dolayı birkaç kez el değiştirmiş 
ve çeşitli uygarlıklar tarafından genişletilerek resto-
re edilmiştir. Bazı kaynaklarda bu kalede üç mede-
niyetin izleri bulunduğu ifadeedilmektedir.

 ŞemunManastırı(Yolbilen köyü), Viranşehir’e bağlı 
Yolbilen Köyünün orta yolbilen (hafdamal) mezra-
sında köylülerin inşaat yapımı esnasında yaptıkları 
kazı sonucu tesadüfen ortaya çıkarılan ve M.S.873 
yılında inşaa edildiği söylenen bu manastır, bazı ar-
keologlarca dünyanın ikinci büyük manastırı olarak 
kabul edilmektedir. Çeşitli mezarlar ortaya çıkarıldı. 
Bu Manastırın bulunduğu çevrede çok sayıda ma-
ğara bulunmaktadır. Arkeologlarca bu alanda kazı 
çalışmaları yapılırsa bu manastır gibi tarihi öneme 
haiz daha bir çok eser ortaya çıkarılabileceği düşü-
nülmektedir. Zaten manastırın bulunduğu köyün 
eski ismi olan “Hifdemal “ kelimesi onyedi ev anla-
mına gelmektedir. Manastırın, Mardin’deki Deyrul-
zafaran manastırından iki kat büyük, Antakya’daki 
manastırdan ise küçük olduğu Mardin’deki Süryani 
çevresi tarafından ifade edilmektedir. İlçeMerkezi-
ne3Kmuzaklıktadır.

 OrtagonalRomaTapınağı (Dikmeler) İlçe Merkezin-
de bulunan bu tapınak eskiden sekiz dikme halinde 
iken bugün sadece bir dikme kalmıştır. Roma im-
paratoru Hadrianus’un Nil nehrinde boğulan sev-
gilisine hitaben yaptırmış olduğu rivayet edilen bir 
tapınaktır. Bazalt kesme taşları ile 14 ayak üzerine 
iki katlı olarak inşa edilen tapınak, Bizans dönemin-
de kiliseye dönüştürülmüş, Timur’un şehri fethi sı-
rasında harap edilmiştir.

 Hz.RahimeTürbesi; Eyyubnebi Köyü höyüğü nün 
kuzey-batı yönünde,höyüğe 50 m mesafedeki Ma-
kam Hz.Eyyub’un hanımı Hz. Rahime’nin türbesi 
olarak ziyaret edilmektedir
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3.1.6-Sağlık
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VİRANŞEHİR SAĞLIK HIZMETLERI :

AÇIKLAMA

K
A

M
U

Ö
ZE

L

ADET

M M M M Mİ İ İ İ İ

YATAK 
KAPASİTESİ

DOKTOR
SAYISI

HEMŞİRE
SAYISI

DİĞER SAĞLIK
GÖREVLİSİ

(Kaynak:İlçe Sağlık Müdürlüğü)
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Laboratuvar 55

-

-

-

-

52

1

4

Aile Hekimi

Laboratuvar

Özel Muayene

Diş Hekimi Muayenehanesi

Eczane

Ağız Diş Sağlığı Merkez

Ağız Diş Sağlığı Polikliniği

TÜR

KAMU

ÖZEL

ADET

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024

(Kaynak:İlçe Sağlık Müdürlüğü)

Harran Üniversitesi Viranşehir Meslek Yüksek Okulu Tarihçesi

 Harran Üniversitesi’nin 
09.07.1992 tarih ve 3837 sayılı 
kuruluş kanunu, Resmi Gaze-
te’nin 11.7.1992 gün ve 21281 sa-
yılı nüshasında yayınlanmıştır. 
Yüksekokulumuz 1994 yılında 
kurulmuştur. Yüksek okulu-
muzda:

 Meslek yüksekokullarımız, 
vermiş oldukları ön lisans öğ-
retimi ile önemli sayıda genç 
beyinlere kapılarını açmakta, 
mesleki orta eğitimin sürekli-
liği ve üniversite öğrenimine 
önemli katkılar sağlamaktadır. 
Bu nedenle, meslek yükse-
kokulları, ülkemizin ilerleme-
sinde ve kalkınmasında çok 
önemli role sahiptir. 

 Mesleki ve teknik öğretim ev-
rensel ölçülere uygun,  yenilik-
çi ve mükemmeli arayan, dina-
mik ekonominin vazgeçilmez 
ayağını oluşturmaktadır.

Bugün halen istihdam soru-
nu yalnız ülkemizde değil, kü-
resel anlamda tüm dünyanın 
öncelikli gündemi ve korkulu 
rüyasıdır.Bilgi ve teknoloji top-
lumlarının birbirleri ile kıyasıya 
yarıştığı yüzyılımızda, istihdam 
kesiminin ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek nitelikli elemanla-
rın yetiştirilmesi, küresel eko-
nomide ayakta kalabilmenin 
en temel yoludur. Bu ise ancak, 
mesleki ve teknik eğitimin, çok 
hızlı değişim gösterebilen pi-
yasa talepleri ile paralel olarak 
gelişimine bağlıdır.
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 Belediye başkanı, belediye ida-
resinin başı ve belediye tüzel ki-
şiliğinin temsilcisidir. Belediye 
başkanı, ilgili kanunda gösterilen 
esas ve usûllere göre seçilir.

 Belediye başkanı, görevinin de-
vamı süresince siyasî partilerin 
yönetim ve denetim organlarında 
görev alamaz; profesyonel spor 
kulüplerinin başkanlığını yapa-
maz ve yönetiminde bulunamaz.

 Madde 38- Belediye başkanının 
görev ve yetkileri şunlardır:

 a) Belediye teşkilâtının en üst 
amiri olarak belediye teşkilâtını 
sevk ve idare etmek, belediyenin 
hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uy-
gun olarak yönetmek, belediye 
idaresinin kurumsal stratejilerini 
oluşturmak, bu stratejilere uygun 
olarak bütçeyi, belediye faaliyet-
lerinin ve personelinin perfor-
mans ölçütlerini hazırlamak ve 

uygulamak, izlemek ve değer-
lendirmek, bunlarla ilgili raporları 
meclise sunmak.

 c) Belediyeyi Devlet dairelerinde 
ve törenlerde, davacı veya davalı 
olarak da yargı yerlerinde temsil 
etmek veya vekil tayin etmek.

 d) Meclise ve encümene başkan-
lık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz 
mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını 
takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını al-
mak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını 
uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede 
meclis ve encümenin yetkisi dı-
şındaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile 
işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, 
sağlık ve mutluluğu için gereken 
önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar 
için ayrılan ödeneği kullanmak, 
engellilere yönelik hizmetleri yü-
rütmek ve engelliler merkezini 
oluşturmak. 

o) Temsil ve ağırlama giderleri için 
ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen 
ve belediye meclisi veya belediye 
encümeni kararını gerektirmeyen 
görevleri yapmak ve yetkileri kul-
lanmak.

Viranşehir Belediyesinin teşkilat yapısı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine da-
yanılarak 22/05/2016 tarih ve 29719 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararına 
uygun olarak Başkanlık Oluru ile yeniden yapılandırılmıştır.

 Viranşehir Sağlık Yüksekokulu 08/09/2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 25.07.2012 
tarih ve 2012/3527 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Harran Üniversitesi bünyesinde kurulması ka-
bul edilmiştir. 2015 Yılında Hemşirelik Bölümü, Ebelik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ak-
tifleştirilmiş, 2017 yılında ise Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Çocuk Gelişimi Bölümünü açılarak aktif hale 
getirilen bölüm sayısı 5’e yükseltilmiştir. Viranşehir Sağlık Yüksekokulu 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında 
Hemşirelik Bölümüne ilk öğrenci alımını gerçekleştirerek eğitim ve öğretim faaliyetini hayata geçirmiştir. 
Kadromuzu güçlendirme çalışmalarımızı devam ettirmekle birlikte gün geçtikçe büyümeye ve gelişmeye 
önem vermekteyiz.

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024

Harran Üniversitesi Viranşehir Sağlık Meslek Yüksekokulu Tarihçesi

3.2-İÇ ÇEVRE ANALİZİ

3.2.1- Örgüt Yapısı

BELEDİYE BAŞKANI
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BAŞKAN YARDIMCILARI

BELEDİYEDE MEVCUT MÜDÜRLÜKLER

 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre “norm kad-
rosunda belediye başkan yardımcısı bulunan 
belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalın-
maksızın, belediye zorunlu görüldüğü taktirde, nu-
füsu 50.000’ e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 
50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, 
nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediye-
lerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediye-
lerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan 
yardımcısı olarak görevlendirebilir.Bu şekilde gö-
revlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına 
verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye 
meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir 
ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile 
ilişkilendirilir. 

 Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, söz-
leşmeli veya işçi statüsünde çalışma dâhil ilgililer 
açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye 
meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik 
prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları bele-
diye bütçesinden karşılanır. Bu çerçevede Viranşe-
hir Belediyesinde meclis üyelerden 2 adet belediye 
başkan yardımcısı bulunmaktadır.

SIRA NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ADI SOYADI GÖREVİ

Mehmet Hadi YAŞAR  

Lüfti ŞEYHUN

Abdullah ARIN

Mahmut GÜLDAŞ

Mahmut BENZER

Mithat Kemal ALAY

Abdulkerim ÖZŞAVLİ

Mahmut ÇETİN

Hıdır ÇAKAR

Arslan ÇİFTÇİ

Ayşe KAYA

Mustafa KUDİN

Yılmaz GÖZEN

Ruken OLCAN

Hamit SANAR

İlhan AKBAŞ Mali Hizmetler Müdürü

Yazı İşleri Müdürü

İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürü

Park Ve Bahçeler Müdür Vekili

Fen İşleri Müdürü

Zabıta Müdür Vekili

Temizlik İşleri Müdürü

Özel Kalem Müdürü

Belediye Sağlık Müdür Vekili

İmar Ve Şehircilik Müdürü

Kültür Ve Sosyal İşleri Müdür Vekili

Hukuk İşleri Müdür Vekili

Bilgi İşlem Müdürü

Destek Hizmetleri Müdürü

Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili

Emlak Ve İstimlak Müdür Vekili
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Viranşehir Belediyesinin Personel Durumu

Personel Durumu

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024

3.2.2- İnsan Kaynakları

EĞİTİM DURUMU MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM

İLKÖĞRETİM 11

33

42

42

17

31

1 2

7-

-

-

9

14

22

80 13041 9

29

LİSE

ÖN LİSANS

Memur - 80 İşçi - 41 Sözleşmeli - 9 Mevsimlik İşçi - 18

TOPLAM

%54%28

%6

%12

CİNSİYET MEMUR SÖZLEŞMELİ MEVSİMLİK İŞÇİ TOPLAMİŞÇİ

BAY 73 39

7

5

4

9

2

80

135

13

14841

18

18

-BAYAN

TOPLAM
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Personelin Cinsiyeti :

3.2.3-Mali Bilgiler Tablosu

3.2.4- Bütçe ve Performans  Tablosu

3.2.5-Teknolojik Altyapı

3.2.6- Fiziksel Altyapı

3.2.7-Park ve Yeşil alanlara ait bilgiler 

3.2.8- Mevzuat Analizi

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024

BAY - 135 BAYAN - 13

Belediyemizin insan kaynaklarına yönelik mevcut durumu, hizmet sınıflarına yönelik bilgiler,per-
sonelin öğrenim ve yaş durumunu gösterir bilgiler EK-1’dedir.

Belediyemizin 2020-2024 yıllarını kapsayacak Mali Bilgiler tablosu EK-2’de gösterilmiştir.

Belediyemizin, bütçe ve performans  tablosu EK-3’te gösterilmiştir.

Belediyemizin, bina, tesis durumu ve araç durumu ile diğer iş makinelerine ilişkin bilgiler EK-5’te 
gösterilmiştir.

İlçemizde bulunan park ve yeşil alanlara ait bilgiler EK-6’da gösterilmiştir.

Belediyemizin görev alanlarına ilişkin kullanılan kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatlar EK-7’de 
gösterilmiştir.

İdaremiz tarafından kullanılan bilişim sistemine ilişkin teknolojik kaynaklar EK-4’te gösterilmiş-
tir.



45

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024

PAYDAŞ ANALİZİ

  Stratejik Yönetim anlayışının en önemli ilkelerin-
den biri katılımcılıktır. Belediyeler, karar alma süre-
cinde katılımı sağlayan en önemli kuruluşlardır. Bu 
süreçte, etkinliği sağlamak, ilgili tarafların görüş-
lerini almak ve bu görüşleri ortak bir paydada bu-
luşturmakla mümkündür. Bu amaçla yapılan pay-
daş analizi, stratejik planlama sürecinin önemli bir 
aşamasıdır. Stratejik plan hazırlanırken, kurumdan 
doğrudan veya dolaylı etkilenen ve kurumu etkile-
yen, kuruma girdi sağlayan; kurumun hizmet sun-
duğu, iş birliği yaptığı, kesimler veya tarafların gö-
rüşleri alınmıştır.

 Stratejik planlama çalışması kapsamında yürütü-
len paydaş analizi ile kurum paydaşlarının talepleri 
ve öncelikleri hakkında bilgi toplanmış, kurumun 
çevresine uyum sağlayabilmesi için problemleri 
doğru algılamasına girdi sağlanmıştır. Kurumun, 
paydaşlarının yaklaşım ve taleplerinin farkında ol-
ması ve görüşlerine daha fazla önem vermesi, katı-
lımcı yönetim açısından oldukça önemlidir.

 Viranşehir Belediyesi paydaş analizi çalışmaları;  
ön hazırlık, paydaşların tespit edilmesi, paydaş gö-
rüşlerinin alınması ve analiz olmak üzere dört ana 
aşamadan oluşmaktadır. Viranşehir Belediyesi pay-
daşları tespit edilirken, özellikle Belediye birimleri-
nin görüşlerinden faydalanılmıştır. Bu maksatla Vi-
ranşehir Belediyesi birimlerine resmi yazı ile paydaş 
bildirim formu yollanmıştır. Bu formlar ile birimlerin 
ilişkili oldukları kişi ve kurumlar belirlenmiş, bu kişi 
ve kurumlarla Viranşehir Belediyesi birimleri ara-
sındaki ilişkinin nasıl ve ne yönde olduğu, bu pay-
daşların onluk skalada, birim için önem dereceleri 
tespit edilmiştir.

 Birimlerin görüşleri doğrultusunda tespit edilen ku-
rum paydaşları ile arama konferansına toplam 55 
kurum/kuruluş davet edilmiş, 20 kurum ve kurulu-
şa anket gönderilmiştir. Bazı kurum ve kuruluşlar-
dan arama konferansına katılan ve anket dolduran-
ların listesi aşağıda gösterilmiştir.

PAYDAŞIN ADI TÜRÜ KATILAN ANKET DOLDURAN

Belediye Çalışanları

İlçe Emniyet Müdürlüğü

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İlçe Ticaret Odası

Doğayı ve Hayvanları Koruma 
Derneği (DOHAYDER)

Mahalle Muhtarlıkları

Viranşehir Türk Hava Kurumu

Viranşehir  Avcılar ve Atıcılar 

Dernekler

Vatandaşlar Dış Paydaş X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

Dış Paydaş

Dış Paydaş

Dış Paydaş

Dış Paydaş

Dış Paydaş

Dış Paydaş

Dış Paydaş

Dış Paydaş

Dış Paydaş

İç Paydaş
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Odalar

Yerel Basın

Engelsiz Yaşam Derneği

X X

X

X

X

X

Dış Paydaş

Dış Paydaş

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024

İÇ PAYDAŞLAR

DIŞ PAYDAŞLAR

Belediyesi olarak stratejik amaç ve hedeflerimizi 
gerçekleştirebilmek için belirlediğimiz faaliyet ve 
projelerin hayata geçirilmesinde belediyemizi di-
rekt olarak etkileyen tüm taraf, grup ve kurumlar/
kuruluşlar iç paydaşlarımızdır.

Dış paydaşlar belediyenin hizmetlerinden nihai ola-
rak yararlanan kişi ve kuruluşlardır. Kurum olarak 
çalışmalarımıza olumlu ya da olumsuz etkisi olan 
yürüttüğümüz hizmetlerden direk olarak etkilenen 
ya da çalışmalarımıza katkı sağlayabilecek diğer 
kurum/kuruluşlar grup ve taraflar dış paydaşları-
mızdır.

 İçişleri Bakanlığı

Birlikler

 Tedarikçiler

 Şanlıurfa Valiliği 

Yazılı-Görsel Basın 

 Gençler

 Viranşehir Kaymakamlığı

Siyasi  Partiler

 Çocuklar

 Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Kooperatifler 

 Yaşlılar

 Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 

Müteşebbisler 

 Kent konseyi 

 Maliye Bakanlığı 

Muhtarlar

 STK’lar 

 Belediye Meclisi 

 Sendikalar 
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SWOT ANALİZİ

ÜSTÜNLÜKLER :

Viranşehir Belediyesi’nin hizmetin sunumu, insan Bilgi ve teknolojik kaynaklar, dar, ve mali im-
kanlar ile toplumsal duyarlılık açısından sahip olduğu görece üstünlükler aşağıdaki gibidir.

  Büyükşehir Belediye statüsüne geçiş.

  Yönetim kadrolarının deneyimli kişilerden oluşması

  Belediyemizin fiziki yönden (Bina, tesis, araç, gereç ve ekipman) güçlü olması

  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu çalışması

  Üst yönetimin belediyecilik tecrübesinin bulunması

  Sosyal yardım ve sağlık alanındaki hizmetlerde öncü olunması 

  Gelir düzeyi düşük öğrencilere ücretsiz LYS ve SBS kursları verilmesi

  Kültür, sanat ve spor faaliyetlerinde deneyimli olması Nitelikli ve eğitimli personele 
            sahip olması

  Kurumsal yapısını önemli ölçüde tamamlamış olması İstihdamın artırılmasına yönelik 
            yapılan etkin çalışmalar Her mahalleye bir belediyecilik anlayışının gelmiş olması.

  Kamu Kurum Kuruluş ve Sivil Toplum Örgütleriyle iş birliği ve koordinasyon anlayışı.

  Kanun ve mevzuat konularında takip ve uygulama sistemlerinin oturmuş olması.

  Eyüpnebi beldesinin ilçemiz hudutlarına dahil edilmesi potansiyel açıdan daha güçlü 
            belediye olmamız yolunda önemli bir adım olarak görülmektedir.

  Teknolojik donanımların ileri seviyede olması.

  Çevre ve çevre koruma hizmetlerinde kaydedilen ilerlemeler.

  Halk masalarının kurulmuş olması vatandaşlarımızla iletişimin daha aktif hale gelmesi.

  SMS sistemine geçilmiş olması.

  Yeşil alan ve park düzenlemelerine ilişkin atılan adımlar çalışmaların planlanmasının 
             yapılmış olması.

  Personel çalışma düzeni ve yetki düzeninin oturmuş hale gelmesi.

  Numarataj sisteminin oturmuş olması.

  İlçe merkez nüfusumuzun genç aktif olması.

  İmar planın % 99 sayısallaşmış olması.

  Viranşehir’ün güçlü sanayii yapısı oluşu.

  Yapılan işlerde şeffaf belediye anlayışının yaygın oluşu.
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ZAYIFLIKLAR :

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024

  Mali kaynakların yetersizliği

  Hizmetiçi eğitim yetersizliği

  Birimler arası iletişim ve koordinasyon eksikliği

  Bilgi teknolojilerinin etkin kullanılamaması

  Bireysel performans değerlendirme sisteminin kurulamamış olması

  Çalışanlara yönelik yapılan sosyal etkinliklerin yetersiz olması

  Kültürel Sosyal tesislerin yetersizliği

  Eyüpnebi beldesinin yol alt yapı eksiklikleri ile belediyemize dahil edilmesi

  Artan nüfus oranında kadro ve personel yetersizliği

  Belediyenin dijital arşivinin bulunmayışı

  İçme suyu hatlarının eskimiş olması ve değiştirilmesi gerektiği

  Atık su arıtma tesislerinin kurulmamış olması

  Dere ıslahlarının tamamlanamaması ve alt yapıdaki yetersizlikler nedeniyle su 
             baskınlarına maruz kalınması

  Spor ve oyun alanlarının yetersizliği

  Hızlı güce maruz kalan ilçemizin ihtiyaçların karşılan ması noktasında yaşanan zorluklar

  Pozitif ayrımcılığa ihtiyaçlı kesimlere yönelik hizmet ler noksanlıklar

  Belediyenin hizmet içi eğitim konularında yetersiz oluşu

  Belediye hizmet araçlarının son derece yetersiz oluşu

  Çevre bilincinin oluşturulamaması

  Katı atık bertaraf tesislerinin bulunmayışı

  Belediyemiz bünyesinde çalışan kaliteli personel sayısının yetersizliği

 Belediye gelirlerinin azlığı yapılacak çalışmaların projelerin uygulanmasında yaşanan 
            zorluklar

  Kent bilincinin yerleşmesi konusundaki yetersizliği

  Önemli bir sanayii şehri olmamıza rağmen ulusal ve uluslararası ilişkilerimiz 
             gelişmemiş olması

  İlçemiz tanıtımı konusunda çalışmalara ağırlık verilmesi

  Gençlerimize yönelik sportif tesislerin ihtiyaçları karşılama noktasında yetersizliği

  İlçede kapsamlı fakültenin bulunmayışı

  Otopark sorunun çözülmemiş olması

  Sosyal güvenlik yasası doğrultusunda çalışmaların ve noksanlıkların bulunması
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TEHDİTLER :

FIRSATLAR :
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  Beyaz masalarının kurulmuş olması vatandaşlarımızla iletişimin daha aktif hale gelmesi.

  SMS sistemine geçilmiş olması.

  Yeşil alan ve park düzenlemelerine ilişkin atılan adımlar çalışmaların planlanmasının 
             yapılmış olması.

  Personel çalışma düzeni ve yetki düzeninin oturmuş hale gelmesi.

  Numarataj sisteminin oturmuş olması.

  İlçe merkez nüfusumuzun genç aktif olması.

  İmar planın % 99 sayısallaşmış olması.

  Hızla artan trafik yoğunluğu 

  Hızlı nüfus artışının getirmiş olduğu sorunlar

  İlçemizin birinci derece deprem bölgesinde olması

  İlçemize göç eden emekli (yaşlı) nüfusun artması 

  Yerel yönetimlerle ilgili mevzuatın çok sık değişmesi

  İlçemizde önemli ölçüde göçmen nüfusunun bulunması

  İlçemizin önemli ölçüde kırsal mahalle ve sokağın altyapı ve üst yapısının olmaması ve 
             ilçe merkezinden uzak olması

  Yapılan işlerde şeffaf belediye anlayışının yaygın oluşu.

           Büyükşehir Belediye statüsüne geçiş.

           Yönetim kadrolarının deneyimli kişilerden oluşması.

           Kamu Kurum Kuruluş ve Sivil Toplum Örgütleriyle iş birliği ve koordinasyon anlayışı.

           Kanun ve mevzuat konularında takip ve uygulama sistemlerinin oturmuş olması.

           katılan beldeleri yazınız Eyüpnebi beldesinin ilçemiz hudutlarına dahil edilmesi 
              potansiyel açıdan daha güçlü belediye olmamız yolunda önemli bir adım olarak görülmtedir.

           Teknolojik donanımların ileri seviyede olması.

           Çevre ve çevre koruma hizmetlerinde kaydedilen ilerlemeler.

            İlçemiz sınırları içerisinde Devlet Hastanesi bulunması

            İlçede sanayi kuruluşlarının varlığı

            İlçede büyük ölçekli alışveriş merkezlerinin olması

  İlçemizde askeri birliklerin var olması 

  İlçemizde önemli ölçüde ormanlık alan bulunması 

  İlçede bölgenin en büyük hububat kompleksinin  bulunması

  İlçede önemli ölçüde hayvancılığın yaygın olması
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4 - MİSYON, VİZYON ve İLKELERİMİZ

 Belediyemizin kurumsal stratejik planının hazırlanması sürecinin en önemli adımları; kurumun varlık ne-
deninin, kimliğinin özlü bir ifadesi olan misyonunun; uzun dönemde varmak istediği noktayı belirten viz-
yonunun ve ilgili mevzuat ile kendisine verilen görevlerini yerine getirirken esas aldığı ilkelerinin belirlen-
mesidir. Kurumun Misyon, Vizyon ve İlkeleri stratejik, taktik ve operasyonel düzeylerde bulunan yönetici 
ve çalışanlarının geniş katılımı ve paydaş görüşlerinin dikkate alınması yoluyla belirlenmiştir. Belirlenen 
misyon, vizyon ve ilkeler; Viranşehir ilçesine ve Halka yönelik hizmetlerin uzun vadeli bir bakış açısı ile 
planlanarak daha akılcı, sistematik, etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulmasına temel oluşturacaktır.

İlk önce modern Viranşehir halkına yakışan bir belediyecilik anlayışı ile tüm Güneydoğu Anadolu Böl-
gesi’ne örnek olan, daha sonra tüm Türkiye’nin örnek alacağı, takip eden değil, takip edilen bir belediye 
olmak.

. Ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir hizmetler sunan,

. Tüm paydaşlarına değer katan ve katılımına odaklanan, Yerel demokrasinin güçlenmesi için gerekli or-
tamı yaratan bir yerel yönetim kurumu olan. Her şeyden önce, herkesten önce Viranşehir halkına hizmet 
veren.Yenilikçi, çevreci ve Viranşehir menfaatları için işbirlikçi,
. 21. yüzyıla yakışan bir Viranşehir uzun vadeli stratejik planlaması ile örnek alınan bir belediye olmak.

4.2 TEMEL HEDEFİMİZ – VİZYONMUZ 

4.1 TEMEL GÖREVİMİZ – MİSYONUMUZ 
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4.3 İLKELERİMİZ :

ADALET; Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm 
paydaşlarımızın hakkını gözeten bir şekilde davranmayı esas kabul eder.

ŞEFFAFLIK; Kurumsal Güvenin sağlanmasında, Halka sunulan hizmetlere ilişkin 
tüm Belediye yönetimi tarafından alınan kararlar ve yürütülen faaliyetlerin so-
nuçlarının hemşehrilere ve ilgili kesimlere duyurulması esastır. 

KATILIMCI  YÖNETİM; Belediye hizmetleri ile ilgili kararların hazırlanması, 
olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması süreçlerinde, alınan 
kararlardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkileneceklerin katkıda bulunmaları 
esastır.

GÜVEN; Belediyemiz Hemşehrilerin, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güve-
nini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul eder.

VERİMLİLİK; Kaynakların etkili, ekonomik ve verimlilik prensipleri çerçevesinde 
kullanılması esastır.

VATANDAŞ ODAKLILIK; Belediye hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve 
sunumunda halkın beklenti ve taleplerinin dikkate alınması esastır.
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       Tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılayan, 
gerektiğinde aşan üstün performans seviyesini 
elde etmek ve sürdürmek için iş süreçlerimizi ka-
lite yönetim sistemine ve mükemmellik modeline 
uygun olarak gözden geçirerek etkililiğini ve verim-
liliğini sürekli iyileştirmeyi; paydaş memnuniyetini 
arttırmayı; 
Çevre Yönetimi anlayışımız doğrultusunda; 

        Yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uygun olarak 
toplumun sosyal ve ekonomik ihtiyaçları ile dengeli 
bir şekilde, çevre kirliliğinin oluşmadan önlenme-
si ve azaltılmasına yönelik yöntemler oluşturmayı; 
doğal kaynaklar ve enerjinin verimli bir şekilde kul-
lanılmasını sağlamayı; atık oluşumunu kaynağında 
azaltmayı ve geri kazanılmasını sağlamayı; 
İş Sağlığı ve Güvenliği anlayışımız doğrultusunda; 

     Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziya-
retçilerimizin sağlıklarını korumayı ve güvenliğini 
sağlamayı; yürürlükteki mevzuatlara uyumlu bir 
şekilde, riskli durumların tespitini ve kontrolünü ya-
parak iş kazalarının oluşmasını önleyecek tedbirleri 
almayı; 
 Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışımız doğrultu-
sunda; 

   Sürdürülebilir kalkınma için sorumluluklarımızı 
yerine getirerek; insan haklarını desteklemeyi, kay-
nakları en iyi şekilde kullanmayı, kanunlara ve etik 
kurallara uymayı ve toplumsal sorunların çözümü 
için katkıda bulunmayı; 
İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışımız doğrultu-
sunda; 

     Ortak kurum kültürü ile hareket eden, mutlu ka-
dın ve erkek çalışanların bizi temel hedefimize ulaş-
tıracağı bilinciyle; çalışanlarımıza adil, etik ve saygılı 
davranmayı, güven ortamı içinde katılımlarını des-
teklemeyi, karşılıklı iletişime açık olmayı, öğrenme 
ve gelişim olanaklarını sağlamayı, daha iyi perfor-
mans göstermeleri için desteklemeyi ve çalışanları-
mızın iş yaşam dengesini korumayı;
Müşteri Memnuniyeti, Şikâyet Yönetimi anlayışımız 
doğrultusunda;
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 Tüm hak ve özgürlüklere saygı duyan

  En birincil amacı halka hizmet olan

  Yenilikçi, teknolojiyi benimseyen ve çevreci

  Sosyal belediyecilik anlayışını tüm belediye çalışanlarıyla benimsemiş ve çözüm odaklı

  Uzun süreli planlamayla sürdürülebilirliğinin önemini kavramış

  Halkın memnuniyetini en başta tutan, konuşan değil, dinleyip hizmet eden

  Açık kapı sloganı ile kapısı Viranşehir halıkına 7 gün 24 saat açık olan belediye

  Planlı ve veriye dayalı yönetim anlayışı benimsenecek.

  Halk sağlığı gözetilecek

  Hemşehri memnuniyeti ön planda tutulacak

  Hizmette kaliteye önem verilecek

4.4 POLİTİKALARIMIZ

YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Toplam Kalite Yönetimi anlayışımız doğrultusunda ;
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        Tüm hizmetlerimizde, süreçlerimizde, yönetim ve iş modellerinde yenilikçiliğe odaklanarak, yenilikçiliği 
Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra uygun ve çevreci teknolojik çözümlerle destekleyerek ve 
paydaşların yenilikçi hizmetler ve çözümler geliştirme süreçlerine aktif katılımını hedefleyerek, kurumsal 
performansı ve toplum için üretilen faydayı en üst düzeye çıkarmayı taahhüt ederiz.

- Uluslararası sözleşmeler ile belirlenmiş olan tüm 
haklara saygılı, demokrasi, özgürlük, katılımcılık, 
sosyal belediyecilik, eşitlik ve vicdanı odağına alan 
bir yerel yönetim anlayışı ve kurumsal kimlik ile 

- Planlı ve çağdaş bir yerleşimin oluşturulduğu,

- Sosyal ve teknik alt yapıda çağdaş dünya ülkeleri  
standartlarını yakalayan,

- Doğal ve kültürel mirasın korunduğu ve geliştiril-
diği, 

- Yaşam ve mekân kalitesinin iyileştirildiği, 

- Doğal afet ve deprem kaynaklı risklerin azaltıldığı, 

- Gerek kurum içi organizasyon ve çalışma ortamın-
da gerekse hizmet sunumunda toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlandığı, kadınların, engellilerin ve di-
ğer dezavantajlı grupların kenti eşit derecede kul-
lanma ve yararlanma hakkına sahip olduğu, toplu-
ma tam ve etkin bir şekilde dahil olmanın yanında 
kente dair karar süreçlerine eşit, kolay ve etkin bir 
şekilde katılımlarının sağlandığı,

- Her türlü ayrımcılıktan uzak, kültürel, sosyal, cinsi-
yet kimliği, cinsel yönelim, etnik ve ekonomik fark-
lılıkların(ın) gözetildiği ve bu farklardan kaynakla-
nabilecek eşitsizlikleri bertaraf edecek bir yönetim 
anlayışıyla hareket eden, hiçbir hemşerimizin kent-
sel yaşam kalitesinin zarar görmediği ve belediye 
hizmetlerine erişimde ayrıcalığa uğramadığı, 

 - Yayaları, kadınları, engellileri, bisikletlileri hareket 
kısıtlılığı olan bireyleri kapsayan insan odaklı ula-
şım altyapısının oluşturulduğu, 

 - Sahipli ve sahipsiz tüm hayvan ve canlıların sağ-
lık ve refahları için hizmet eden, koruyan, iyileştiren, 
doğaya saygılı, canlı ve hayvan dostu, 

 - İnsan odaklı, insanlık onuruna ve bireysel özgür-
lüklere saygılı, 

- Mutlu, keyif alınan, keyif veren, gülümsenen, gü-
lümseyen ve gülümseten, bir VİRANŞEHİR oluştur-
mayı ve bunu sürdürülebilir kılmayı taahhüt ederiz.

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024

Kentleşme Politikamız 

Viranşehir Belediyesi olarak, 
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5 - STRATEJİK AMAÇLARLA VİZYON UNSURLARIN İLİŞKİSİ

 Belediyelerin temel görevi halkın talep ve beklen-
tilerini karşılayabilmek için gereken çalışmaları 
yapmaktır. Öncelikle, belediye ile vatandaş arasın-
da kurulan bürokratik engellerin kaldırılması ge-
rekmektedir. Bu açıdan Belediyelerin Halkla çeşitli 
iletişim unsurları ile dayanışma ve işbirliğini güç-
lendirmeleri önemlidir. Vatandaşların dilek, şikayet 
ve değerlendirmelerinin daha kolay ve etkin olarak 
belediyeye gelmesini sağlamanın yanı sıra beledi-
ye içinde adeta vatandaş vekili gibi talep ve şika-
yetlerin takipçisi olan bir birim, bürokratik anlayışın 
yıkılmasında etkin rol oynamaktadır. Onbirinci Kal-
kınma Planında da memnuniyet ölçümlerine yerel 
yönetmlere de önem verildiğinden vatandaşların 
memnuniyetleri hizmetlerde her zaman olduğu gibi 
Viranşehir’de ön planda olacaktır.

 2020-2024 Stratejik Planında yer alan amaç ve 
hedeflerin vizyon unsurları “Kurumsal Değişim ve 
Dönüşüm”, “Bilgi ve Teknoloji Kullanımı”, “Kentsel 
Kalkınma” ve “Kentleşme” açısından değerlendir-
mesi aşağıdaki gibidir.

KURUMSAL DEĞIŞIM VE DÖNÜŞÜM ; 

Dönüşüm var olan birey, sistem, yapı ya da nesne-
nin yeni bir hale değişeceği anlamına gelmektedir. 
Değişimin temel amacı farklı olmak değil, yaşan-
tımızın hedeflerimize uyumunu sağlamak içindir. 
Eğer işlerimiz, yaşantımız, işyerimizin durumu, dün-
den kötüye gidiyorsa, kendimizde ve çevremizde 
değiştirmemiz gereken bir şeyler var demektir.

Dönüşüm, sabit sonlu bir eylem değildir. Hareket 
eden bir hedef gibi sürekli değişir. Bu durum kurum-
sal dönüşüm için de geçerlidir. Bu nedenle, dönü-
şüm varılacak hedef değil, sonu gelmez bir yolculuk 
olarak görülmelidir.

 Kurumsal Dönüşüm, Kurumun tüm yönlerini, özel-
likle kültürünü etkilemek suretiyle organizasyo-
nun etkinliğini artırmak ve planlı bir şekilde bütün 
sistemde olumlu değişiklik oluşturmak için kurum 
stratejilerinde, tasarımlarında ve yönetiminde temel 
değişiklikler yapma sürecidir.

Değişim Yönetimi, kurum çalışanlarının ve kültürü-
nün kurum stratejisi, sistemleri ve faaliyetleri ile

bütünleşmesi ve uyum sağlaması süreci olarak ta-
nımlanabilir.

  Stratejilerde yapılan değişiklikler kurumun deği-
şim sürecinde nasıl bir dönüşüm geçirmesi gerek-
tiği ve gelecekteki zorlukları (rekabete ve beklenti-
lere yönelik) nasıl aşabileceği konusunda yeni bir 
vizyon geliştirilmesinden kaynaklanır.

  Stratejik Planda yer alan Amaç-1 altındaki hedefler 
bu vizyon unsurunu karşılamaya yönelik olarak be-
lirlenmiştir.

BILGI VE TEKNOLOJI KULLANIMI ; 

 Bilgi akışının yoğunlaştığı interaktif ortamların  ço-
ğalmasıyla, artık Global Bilgi Toplumları oluşmaya 
başlamış, belediyeler olarak karşımıza klasik anla-
yışa sahip bireylerden çok, katılımcı, sorgulayan bi-
linçli e-bireyler çıkmaya başlamıştır. Bu dönüşüm-
lerden devlet ve kamu yönetimi de etkilenmiştir. 
Bilgi İletişim Teknolojilerinin, kamu yönetimine ve 
devlete etkisi, elektronik-devlet anlayışının doğ-
masına neden olmuştur. Kısaca e-devlet; kamu 
hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde interaktif 
ortamda halka sunulmasıdır. Şüphesiz ki; e-devle-
tin önemli bir ayağını e-belediyeler oluşturmaktadır. 
Vatandaş-Kurum arasında bir köprü vazifesi yapan 
web siteleri ise e-belediyeciliğin oluşmasının teme-
lidir.

 Stratejik Planda yer alan Amaç-1 altındaki 10.Hedef 
bu vizyon unsurunu karşılamaya yönelik olarak v 
belirlenmiştir.

KENTSEL KALKINMA ; 

 Kent Kültürü hayatının geliştirilmesi ve Kentlilerin 
sosyal refah seviyelerinin artırılması için gereken 
tesisleşme ve etkinlikler bu vizyon unsuru ile vur-
gulanmaktadır.

 Çalışma yaşına gelmiş her birey, kendi olanakla-
rıyla, kent yaşamının sunabildiği çalışma fırsatları-
nı değerlendirme hakkına sahiptir. Kent sakinleri, 
özellikle ilk işlerini arayan genç insanlar, yerel yöne-
timlerin diğer devlet kurumları ve özel sektörle işbir-
liği içinde iş olanakları yaratabileceği ve kolaylaştı-
rabileceği beklentisindedir. Yerel yönetimler, kentte 
ekonomik kalkınmayı teşvik edecek koşulları ya-
ratır, girişimcilere imkân sağlar. Kentsel mekânlar; 
üretim, dağıtım, alış-veriş ve tüketim gibi ekonomik 
dayanaklara sahip olduklarından, ulusal ekonomi-
de önemli bir rol oynarlar. 
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 Bir kentin ekonomik kalkınması, kenti kullanan-
ların (kent sakinleri, iş ve alış-veriş için gelenler, zi-
yaret edenler, yabancı turistler) hayat standartlarını 
yükselttiği oranda vazgeçilmezdir.

 Kent ekonomisinin geliştirilmesi için planlama, teş-
vik ve organizasyonlar ile istihdama yönelik eğitim 
ve organizasyonlar bu vizyon unsuru ile vurgulan-
maktadır.

 Stratejik Planda yer alan Amaç 2, 3, 4, 5 ve 6 altın-
daki hedefler bu vizyon unsurunu karşılamaya yö-
nelik olarak belirlenmiştir.

KENTLEŞME; 

 Kentleşme dar anlamda kent sayısının ve kent-
lerde yaşayan nüfusun artmasını ifade etmektedir. 
Ancak kentleşme sadece demografik bir olgu ol-
mayıp, ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel bir süre-
cin ifadesidir. Kentleşme sadece insanları kent ola-
rak adlandırılan yerlere çekme sürecini belirtmekle 
kalmamakta, insanların kentin yaşam biçimini be-
nimsemesi anlamına da gelmektedir. Kentleşme 
toplumun ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel 
dönüşümüdür. Hem kırsal bir toplumun kentsel bir 
topluma dönüşme süreci hem de kentsel mekânın 
ve toplumsal pratiğin değişme ve evrimleşme süre-
cidir. Dolayısıyla kentleşmeyi; “sanayi ve ekonomik 
gelişmeye koşut olarak kent sayısının artması ve 
bu günkü kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, 
toplum yapısında, artan oranda örgütleşme, iş bö-
lümü ve uzmanlaşma yaratan, insan davranış ve 
ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol açan 
bir nüfus birikim süreci” olarak tanımlanabilir. Son 
yıllarda Sürdürülebilir ve Sağlıklı Kentleşme kav-
ramları ön plana çıkmıştır. Sürdürülebilir kalkınma 
Birleşmiş Milletler Brundtland Ortak Geleceğimiz 
raporunda “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşak-
ların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından 
ödün vermeksizin karşılamak” olarak tanımlanmış-
tır. Sürdürülebilir kalkınma beraberinde sürdürüle-
bilir kentleşmeyi de getirmektedir. Kentleşme planlı 
ve düzenli yapıldığı takdirde çok sayıda fayda sağ-
layabilmektedir. 

 Kentleşmede sürdürülebilirliği sağlamak için çevre-
ye minimum zarar verici gelişmeler teşvik edilmeli-
dir. Sürdürülebilir bir kentleşme için aşağıdaki şart-
ların sağlanması gerekmektedir. Kentlerin yarışının 
ülkelerin yarışından daha ön plana çıktığı günümüz 
dünyasında; kentin rekabet gücünün yükseltilmesi, 
doğal kaynakların koruma – kullanım dengesinin 
gözetilerek geleceğe aktarılması, kentsel gelişme-
nin yönetilmesi ve yönlendirilmesi hususlarında 
sürdürülebilirliğin sağlanması bu vizyon unsuru ile 
vurgulanmaktadır. 

 Kentin sosyal, ekolojik, ekonomik, mekansal, kül-
türel ihtiyaçları ile bunlar arasındaki etkileşimler 
göz önünde bulundurularak, kentle ilgili faaliyetle-
rin, bu doğrultuda, en etkin şekilde planlanması ve 
yürütülmesi amaçlanmaktadır. İmar ve Şehircilik 
başlığı altında oluşturulan stratejik amaçlar bu viz-
yon unsurunu gerçekleştirmeye yöneliktir. Sağlıklı 
Kentleşme kavramıyla ifade edilmek istenen, içinde 
yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni 
ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşmenin ger-
çekleştirilmesidir. 

 Günümüzde hızlı ve doğal olmayan bir biçimde 
büyüyen kent alanı ve kent nüfusu, beraberinde 
birçok olumsuzlukları da getirmektedir. Özellikle 
sanayileşme sürecinin bir sonucu olan kentleşme-
nin, Türkiye gibi ülkelerde sanayileşme hızının çok 
üzerinde gerçekleşmesi, çarpık kentleşme olgusu-
nu beraberinde getirmektedir. Kentin ve kentlilerin 
ortak ve medeni ihtiyaçlarını karşılamak, sağlıklı 
kentleşmeyi gerçekleştirmek birinci derecede bele-
diyelerin sorumluluğundadır. 

 Çevre Sağlığı, Halk Sağlığı, Sosyal Yardım ve Top-
lum Refahı, İstihdam, Kültür, Sanat ve Sosyal

 Gelişim, Kentsel Tasarım ve Şehircilik baslığı altın-
da oluşturulan stratejik amaçlar bu vizyon unsuru-
nu gerçekleştirmeye yöneliktir.

 Stratejik Planda yer alan Amaç-7 altındaki hedefler 
bu vizyon unsurunu karşılamaya yönelik olarak
ilişkisi
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6 - ÜST POLİTİKA BELGELERİ STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ :

 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkın-
ma Planı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuru-
lunun 18.07.2019 tarihli 105’inci Birleşiminde onay-
lanmış ve 23 Temmuz 2019 gün ve 30840 sayılı  
Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiş bulunmaktadır.

 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkın-
ma Planı, 2023 vizyonu doğrultusunda ülkemizin 
kalkınma hedeflerini daha da ileriye taşıyacaktır. Bu 
plan Ülke olarak odaklanacağımız kritik önemdeki 
yapısal dönüşüm alanlarını ve bunlara ilişkin hedef 
ve stratejileri de ortaya koyacak temel politika bel-
gesi olacaktır. Plan kapsamında alınacak tedbirlerle 
bir yandan milli gelirin artırılması, bir yandan da ya-
ratılan hasılanın toplum kesimleri ve bölgeler ara-
sında daha dengeli bir biçimde paylaşılması sağla-
nacaktır.

 Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet su-
nabilen; dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını göze-
ten; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf 
ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturularak vatan-
daş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması temel 
amaçlanmıştır.

 İnsan odaklılık, katılımcılık, kapsayıcılık, hesap ve-
rebilirlik, şeffaflık ve verimlilik ilkeleri esas alınarak 
Kalkınma Planında öngörülen amaç ve hedeflerin 
toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenile-
rek kalkınma vizyonuna ulaşmaya  yönelik  temel 
adımların atılması sağlanacaktır.(162)

 Onbirinci Kalkınma Planında (2019-2023) “Nite-
likli İnsan, Güçlü Toplum” başlıklık 536 maddesin-
de,  Sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı büyüme; 
istikrarlı bir ekonomiyi hedefleyen etkin ekonomi 
politikaları ile huzurlu bir topluma yönelik sosyal 
politikaların bir arada ve koordinasyonlu bir şekil-
de yürütülmesi yoluyla mümkündür.  Plan  döne-
mi  kalkınma perspektifi özel politika gerektiren 
çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler,  yaşlılar  gibi 
toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı bir yaklaşımla 
hazırlanmıştır . 

       Sağlık, Bireylerin yaşam kalitesinin yükseltil-
mesi, ekonomik ve sosyal hayata aktif ve sağlıklı 
bir şekilde kin, mali açıdan sürdürülebilir bir sağlık 
hizmet sunumu ile  bölgeler  arası dağılımın iyileşti-
rilmesi, fkatılımlarının temin edilebilmesi için kanıta 
dayalı politikalarla desteklenen, kaliteli, güvenilir, 
etiziki altyapının ve insan kaynağının nitel iğinin ar-
tırılması temel amaçtır.(578)

            Bulaşıcı olmayan hastalık risklerine yönelik 
olarak, sağlıklı yaşam tarzı teşvik edilecek; ko-
ruyucu ve tedavi edici hizmet kapasitesi geliş-
tirilecek; çevre sağlığı, gıda güvenilirliği, fiziksel 
aktiviteye elverişli sahalar, sağlık okuryazarlığı, 
iş sağlığı ve güvenliği alanlarında sektörler ve 
kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon artırıla-
caktır. (579)

       Evde sağlık hizmetleri yaygınlaştırılarak eri-
şim, etkinlik ve kalite artırılacak ve yoğun ba-
kım, palyatif bakım ve geriatri hizmetinin evde 
bakım hizmetleri ile entegrasyonu sağlanacak-
tır. (582/1)

        Yaşlılara yönelik sağlık izlemleri gerçekleş-
tirilecek, yaşla birlikte artan hastalıklara ilişkin 
koruyucu ve tedavi edici hizmetler güçlendirile-
cek, geriatri ve palyatif bakım hizmetleri sunan 
merkezlerin sayısı artırılacaktır. (582/2)

       Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevreye 
ilişkin amaç ve hedeflerde;  Hızla artan nüfus, 
şehirleşme, ekonomik faaliyetler ve çeşitlenen 
tüketim alışkanlıkları çevre ve doğal kaynak-
lar üzerindekini daha belirgin bir şekilde etki-
lemektedir. Yüksek sera gazı emisyonlarının 
da etkisiyle hızlanan iklim değişikliğinin doğal 
afetlerin artmasına neden olduğu ve insanlık 
için ciddi bir tehdit oluşturduğu görülmektedir. 
Talebin ve tüketimin arttığı dünyada sürdürüle-
bilir çevre ve doğal kaynak yönetimi ile yaşana-
bilir kentlerin inşası gittikçe önem kazanmak-
tadır.( 664)
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      Kentlerin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya 
yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım 
sisteminin kurulması, afetlere ve iklim değişikliğine 
karşı dayanıklı altyapı, sürdürülebilir üretim ve tü-
ketim mekanizmasının oluşturulması, uzun  vadeli  
bütünleşik kentsel planlama ve tasarım yapılması 
ve etkin afet yönetiminin uygulanması gibi çalışma-
lar, tüm paydaşların katılımını ve kapsamlı bir işbirli-
ğini gerekli kılmaktadır. Artan nüfusun ihtiyaçları ve 
çeşitlenen tercihleri kalkınma sürecini etkilerken, 
çevre üzerinde yaratılan baskının azaltılması önem 
kazanmaktadır. Bu çerçevede, çevre kirliliğinin ön-
lenmesi çalışmalarına, biyolojik çeşitlilik ve doğal 
kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir kullanı-
mına öncelik verilmektedir.(666)

        Şehirleşmeye ilişkin amaç ve hedeflerde; İnsan 
odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel 
kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir bir şekilde 
sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten 
şehirler ve yerleşimler oluşturmak temel amaçtır.
(673)

        Şehirlerimiz kalkınma vizyonuyla eşgüdüm içe-
risinde, çok merkezli, karma kullanımı destekleyen, 
özellikle erişilebilirliği sağlayan bir yaklaşımla plan-
lanacak; mekansal planlarda topoğrafyayla ahen-
gin sağli.’nması ve afet riski, iklim değişikliği, coğ-
rafi özellikler.. ve tarihi değerlerin gözetilmesi esas 
alınacaktır.(674)

       Nazım planlarda yeni alt merkezler tanımlana-
cak, alt ölçekli planlarda alt merkezlere toplu ulaşım 
ve yaya ulaşımının sağlanması için gerekli teknik 
standartlar belirlenecek, Mekansal Plan Yapım Yö-
netmeliği bu standartlar doğrultusunda revize edi-
lecektir.(674/1)

        Şehirlerin özgün kimliğini geliştirmek üzere; 
doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve ye-
niden canlandırılması için İller Bankası A.Ş Genel 
Müdürlüğü (İLBANK) tarafından yerel yönetimlere 
yönelik destek programı geliştirilecektir. (674/2)

      Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehir-
lerdeki kamusal alanların korunması ; erişim ve gü-
venliğinin artırılması; kadınlara, çocuklara, yaşlılara, 
engellilere duyarlı olarak insan  tabiat ilişkisi çerçe-
vesinde yeniden kurgulanması sağlanacaktır.(675)

         Kamusal alanların erişim ve güvenliğinin artırıl-
ması için mahalle bazında kırılgan kesimlere yönel 
ik olarak yerel yönetimlerin ihtiyaç analizi yaptırma-
sı ve hizmet kal itesi nin artırılması dest eklenecek-
tir. .(675/1)

   Yeşil şehir vizyonu kapsamında yaşam kalite si 
nin artırılması ve iklim değişikliğine uyumu teminen 
şehirlerimizde Millet Bahçeleri yapılacak ve yeşil 
alanların miktarı artırılacaktır.(676)

      Şehirlerimizde sağlıklı yaşam alanları oluşturmak, 
kentsel yeşil alan standartlarını ve yaşam kalitesini 
yükseltmek için Millet Bahçeleri 81 ile yaygınlaşıtrı-
lacak, 2023 yılına kadar 81 milyon m2 alanda Millet 
Bahçe si çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
TOKİ, İLBANK ve belediyelerin finansmanıyla yürü-
tülecektir. (676/1)

    Planlama yetkisi olan merkezi kuruluşların, plan 
yapımında esas alınacak ilke ve kuralları, yetki 
alanları kapsamında kalan konular için yazılı hale 
getirmesi sağlanacak, bu amaçla idari düzenleme 
gerçekleştirilecektir. (676/2)

     İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planla-
rının bütünlüğü korunacak, planlar uygulama araç-
larıyla zenginleştirilecek ve plan bütününde yapıla-
cak imar uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. (678)

      İmar uygulamalarında kırsal ve kentsel yerleşme-
leri dikkate alan katılımcılık ve finansman alanında 
yenilikçi yaklaşımlar geliştirilecektir .(678/1)

    Şehirleşmede yatay mimari esas alınacak; kent-
sel ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle kültürü ve 
kent bilincini geliştirecek strateji ve uygulamalar 
yaygınlaştırılacaktır.(679)

     Kentsel altyapı ilişkin amaç ve hedeflerde; Nüfu-
sun sa ğlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna 
erişiminin sağlanması ve atık suyun insan ve çevre 
sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yöneti-
min in gerçekleştirilmesi;  atıkların  insan  ve  çevre  
sağlığına   etkilerinin   en  aza   indirilerek  etkin 
yönetiminin gerçekleştirilmesi için azaltılması, geri 
dönüşüm ve geri kazanımın sağlan ması ve berta-
raf edilmesi; erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet 
yönünden etkin ve sürdürülebilir kentiçi ulaşım sis-
temlerinin oluşturulması temel amaçtır.(696)

      İçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin verimli , yeterli 
ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlana-
cak, sorumlu kurumların işletme performansı ve ya-
tırım verimliliği iyileştirilecektir.(698)

     Atıksu arıtma tesislerinin etkin şekilde çalıştı-
rılması için KÖİ modeli yaygınlaştırılacak, atıksuya 
ilişkin denetim, teknik bilgi eksikliği ve kapasite 
gibi mevcut engellerin hızlı ve etkin şekilde üstesin-
den gelinecektir.(698/4)
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Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, 
kaynakta ayırma, ayrı toplama, taşıma, geri kaza-
nım, bertaraf safhaları ve düzensiz/vahşi döküm 
alanlarının rehabilitasyonu teknik ve mali yönden 
bir bütün olarak geliştirilecektir. (699)

Katı atık yönetiminde kaynak verimliliğinin ve çev-
resel sorumluluğun sağlanmasını teminen KÖİ baş-
ta olmak üzere uygulama araçları geliştirilecektir.
(699/1)

Katı atıkların geri dönüşümünde halkın bilinçlendi-
rilmesi sağlanacaktır.(699/2)

Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
(699/3)

Atıkların ayrı toplama sistemi yaygınlaştırılacaktır. 
(699/4)

 Kentlerdeki imar ve ulaşım ile ilgili politika, karar ve 
yatırımlar koordineli olarak değerlendirilecek, özel-
likle imar planları ile ulaşım ana planlarının birbiriyle 
uyumlu  bir  şekilde hazırlanması ve güncellenmesi 
sağlanacaktır.(701)

Çevrenin Korunmasına ilişkin amaç ve hedeflerde; 
Çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin 
iyileştirilmesi, etkin, entegre ve sürdürülebilir şe-
kilde yönetiminin sağlanması, her alanda çevre ve 
iklim dostu uygulamaların gerçekleştirilmesi, top-
lumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının 
artırılması temel amaçtır.(712)

Çevre konusunda kurum ve kuruluşların görev, yetki 
ve sorumlulukları netleştirilerek kamu, özel sektör, 
mahalli idareler ve STK’lar arasında koordinasyon 
ve işbirliği geliştirilecek, toplumun çevre bilinci ar-
tırılacak ve etkin çevre yönetimi sağlanacaktır.(713)

Kamu kurum ve kuruluşlarının birbirleri ve mahalli 
idareler ile yetki ve görevlerindeki uyumun gelişti-
rilmesi, çatışmaların giderilmesine ve uygulamada 
eşgüdüm ile diğer paydaşlarla işbirliğinin güçlendi-
rilmesine yönelik mevzuat çalışmaları gerçekleştiri-
lecektir. (713/1)

Çevresel etki değerlendirmesi, stratejik çevresel 
değerlendirme, izin, lisans, izleme ve denetim me-
kanizmaları ve kapasiteleri geliştirilecek ve bu ko-
nularda mevzuat güçlendirilerek gerekli yazılım, 
makine ve teçhizat ihtiyacı giderilecektir. (713/2)

Toplumun çevre bilincini artırmaya yönelik çevre ve 
doğa koruma ile sürdürülebilir üretim ve tüketim 
konularında eğitim ve biiinçlendirme çalışmaları 
gerçekleştirilecektir. (713/3)

Çevre etiket sistemi yaygınlaştırılacaktır. (713/4)

Yerel Yönetimlere ilişkin amaç ve hedeflerde; Yerel 
yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabi-
len; dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten; 
katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve 
hesap verebilir bir yapıya kavuşturularak vatan-
daş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması temel 
amaçtır.(796)

Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan ön-
celikleri ile kaynak tahsisleri arasındaki uyum artı-
rılacaktır.(797)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından stratejik 
plan hazırlama zorunluluğu olan belediyelerde hiz-
met önceliklendirmesi yapmak üzere rehber gelişti-
rilecektir.(797/1)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen 
rehber doğrultusunda büyükşehirlerden başlamak 
üzere, stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan 
belediyelerde hizmet önceliklendirmesi-stratejik 
plan-kaynak tahsisi ilişkisini ele alan bir kıyas ça-
lışması yapılması sağlanacaktır.(797/2)

Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu 
ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak 
yöntem geliştirilecektir.(798)

Yerel yönetimlerin hizmetlerinin idari, mali ve  tek-
nik  asgari  standartları  tespit edilecek; bu standart-
ların uygulamasına yönelik mevzuat düzenlemesi 
yapılacaktır.(798/1)

Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma 
düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır.(799)

Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini  ar-
tırmaya  yönelik  eğitimler verilecektir.(799/1)

Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini  
artırmaya  yönelik  eğitimler verilecektir.(799/1)

Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatan-
daşların katılım ve denetim rolü güçlendirile-
cektir.(800)

Dezavantajlı kesimlerin yerel yönetimlerdeki 
temsil ve karar alma süreçlerine katılım meka-
nizmaları güçlendirilecek, kent konseylerinde 
belirli bir oranda katılımı sağlanacak, alınacak 
önemli kararlarda halk oylamasına başvurula-
bilmesi gibi yollarla yerel hizmet sunumunda 
bu kesimlerin ihtiyaçlarının daha fazla dikkate 
alınması sağlanacaktır.(800/1)

Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleş-
tirmeye yönelik yeniden yapılanması sağlana-
caktır.(801)
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Yerel yönetimlerde optimum hizmet ve coğra-
fi alan büyüklüğü tespit edilerek yerel hizmet 
gereklerine uygun, çoklu ölçüt tasnif sistemine 
dayalı yerel yönetimlerin yeniden yapılandırıl-
masına ilişkin modelleme ve mevzuat çalışma-
sı yapılacaktır.(801/1

Köy yerleşik alanlarının sürdürülebilirliği sağ-
lanacak, büyükşehirlerde köyden mahalleye 
dönüşen yerlerde hizmet erişimi kolaylaştırıla-
caktır.(801/2)

Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe be-
lediyelerinin çakışan yetki ve sorumlulukları 
nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının 
giderilmesi için görev tanımları etkinlik temelli 
olarak yeniden değerlendirilecektir.(801/3)

Yerel yönetim hizmet sunumunda kentlerin ni-
telikleri ve  dinamikleri  dikkate  alınarak kent 
esenliği ve güvenliği güçlendirilecektir .(802)

Yerel yönetimlerin kent esenliği ve güvenliğine 
ilişkin projeleri desteklenecektir.(802/1)

Küçük ölçekli belediyelerin sosyal donatı pro-
jeleri için finansman modeli geliştirilecektir.
(802/2)

Hizmet alanlarında bilişim sistemi ve teknoloji-
yi etkin kullanabilen, katılımcı, şeffaf ve hesap 
verebilir bir anlayışı esas alan çözüm odaklı ku-
rumsal yapı oluşturmak.

 Bilgisayar ve iletişim teknolojileri hizmet ve fa-
aliyetlerin maliyet, zaman, kalite gibi alanların-
da kuruluşlara büyük olanaklar sunmaktadır. 
Birçok belediye hizmetini elektronik ortamda 
vermeye yönelik hem belediyeler düzeyinde 
hem de devletin en üst organlarında çabalar 
görülmektedir. Toplumdaki bilgisayar ve tekno-
lojiye bağlılık arttıkça talep edilen hizmetlerin 
hem sayısı artacak hem de buna ilişkin beledi-
yelerin bilişim alt yapıları da gelişecektir. Bu ge-
lişimin katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik 
gibi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun Türk kamu yönetimine kazandırdı-
ğı çağdaş kamu yönetimi anlayışına da katkılar 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

Viranşehir Belediyesi olarak bilişim istem ve 
teknolojilerinden en etkin kullanım yöntem ve 
alanları bularak katılımcı, şeffaf, hesap verebilir 
bir yapıya kavuşmayı, sorunlara çözüm üretme 
yanında sorunlar çıkmadan sorun alanlarına 
yönelik çözümler üreterek çözüm odaklı bir ya-
pıya dönüşmeyi amaç edinmiş bulunmaktayız. 
Buna yönelik olarak;

Karar alma süreçlerinde stratejik plan ve yöne-
tim anlayışının ön plana çıkarılması,

İç kontrol yönetim sisteminin etkin işleyişini 
sağlamaya yönelik çalışmaların yürütülmesi,

Bütçe dışı kaynak sağlama kapasitesinin artı-
rılması,

Kalite yönetim anlayışını tüm Belediye birim fa-
aliyet ve çalışmalarında hakim kılmaya yönelik 
çalışmaların yürütülmesi,

Maliyet alanlarında tasarrufun ön planda tutul-
ması,

Belediye vergi gelirlerinin toplanmasında daha 
etkili yöntemler kullanılması,

Halka daha iyi hizmet verme konusunda hiz-
met masasının katkılarının artırılması,

Hemşehrilerimizin hizmet ve faaliyetlerimizden 
daha hızlı ve kapsamlı bilgi almasına yönelik 
çabalarımızın yoğunlaştırılması,

Hemşehri memnuniyetinin ön planda tutulma-
sı,

Belediye çalışanlarının eğitim ve motivasyon 
yönünden desteklenmesi,

Belediye hizmet ve faaliyetlerine yönelik öneri 
ve proje üretme kapasitesinin artırılması,

Belediye iş ve işlemlerinde teknolojinin yakın-
dan takip edilmesi ve kullanılmasına yönelik 
etkili çalışmaların yürütülmesi sağlanacaktır.

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024

7 - STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ 1 - KURUMSAL YAPI
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HEDEF 1.1

Strateji 1.1.1: Stratejik planın bilinirliliği artırılacak
Strateji 1.1.2: Karar alma süreçlerinde stratejik plan ön planda tutulacak
Strateji 1.1.3: İç kontrol sistemi etkin hale getirilecek

Performans Göstergeleri

Faaliyet 
No

Faaliyet / Proje Açıklama Sorumlu Birim Yıllar

MEVCUT DURUM HEDEF - 2024

Gösterge 1.1.1

Gösterge 1.1.2

82

80 85

Sürekli

2020 / 2024

2020 / 2024

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

92İç kontrol standartları 
eylem (%)

planı gerçekleşme 
oranı (%)

İdarenin Performans
Programları birimlerle
koordineli olarak
hazırlanacak.

Raporlama sistemi
oluşturulacak ve
idare faaliyet raporları
hazırlanacak.

Personele yönelik öz 
değerlendirme anketleri  
düzenlenecek.

İç Kontrol sisteminin
etkinleştirilmesine yöne-
lik çalışmalar yapılacak.

Özdeğerlendirme kalite 
açısından önemli olduğu 
için.

Performans ve kalite
yönetimine geçişte
hazırlanacak plan ve
programların daha iyi
hazırlanabilmesi için.

Faaliyet raporları idari 
faaliyet
sonuçlarını göstermesi ve
hesap verme sorumluluğu
açısından önemli olduğu 
için.

Stratejik yönetim, perfor-
mans
ve mali yönetim açısından
etkin hale getirilmesi 
gerektiği için.

Stratejik
Koordinasyon kurulu 
başkanı

Stratejik
Koordinasyon kurulu 
başkanı

Stratejik
Koordinasyon kurulu 
başkanı

Stratejik
Koordinasyon kurulu 
başkanı

Faaliyet
No Faaliyet / Proje
Performans Göstergeleri

Avrupa Birliği/Kalkınma Ajansı vb. destekli  projelerden yararlanma düzeyi kapasitesite artırılacak.
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HEDEF 1.2

Strateji 1.2.1: Avrupa Birliği/Kalkınma Ajansı kaynakları araştırılacak.
Strateji 1.2.2: Proje üretim kapasitesi artırılacak.

Performans Göstergeleri
MEVCUT DURUM HEDEF - 2024

Gösterge 1.2.1 2

10

-

-Gösterge 1.2.2

Alınan AB/Kalkınma 
Ajansı vb.
destekli proje sayısı (adet)

AB/Kalkınma Ajansı vb.
destekli projelerden elde 
edilen
kaynaklarda artış oranı 
(%)

Faaliyet 
No

Faaliyet / Proje Açıklama Sorumlu Birim Yıllar

Sürekli

2020 / 2024

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Belediyemiz
faaliyetlerinde
tüketilen enerjinin
yenilenebilir enerji
kaynaklarından 
karşılanması
için projeler geliştirilecek

Kamu kurum/kuruluşları
ve sivil toplum örgütleri
ile işbirliği yapılarak
kentin kültürel, ekonomik
ve sosyal kalkınmasına
katkı sağlayacak projeler  
üretilecek.

Proje ekibinde yer alacak
personele proje hazırlama
eğitimi verilecek.

Yenilenebilir enerji kul-
lanımını teşvik etmek ve 
desteklemek için.

Katılımcılık ve işbirliği
imkanlarını ortaya çıka-
rabilmek için.  Özdeğer-
lendirme kalite
açısından önemli olduğu 
için.

Proje üretim kapasitesini
artırmak için.

Stratejik
Koordinasyon kurulu 
başkanı

Stratejik
Koordinasyon kurulu 
başkanı

Stratejik
Koordinasyon kurulu 
başkanı

Kalite Yönetim Sisteminin Kurulmasına Yönelik Çalışmalar yapılacak.
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HEDEF 1.3

Strateji 1.3.1: Kalite, yönetim kültürü haline getirilecek
Strateji 1.3.2: EFQM kalite ödülünde iyi bir derece elde edilecek

Performans Göstergeleri
MEVCUT DURUM HEDEF - 2024

Gösterge 1.3.1

Gösterge 1.3.2

Gösterge 1.3.3

Gösterge 1.3.4

-

-

-

-

1

1

35

30

Kalite belgesi sayısı 
(adet)

Kalite ödülü sayısı 
(adet)

Çalışan memnuniyetinde 
artış oranı (%)

Hemşehri memnuniye-
tinde artış oranı (%)

Faaliyet 
No

Faaliyet / Proje Açıklama Sorumlu Birim Yıllar

2022 / 2024

2020 / 2024

2021 / 2024

1.3.1

1.3.2

1.3.3

Toplam Kalite Yönetim
Sisteminin oluşturulması-
na yönelik çalışmalar
başlatılacak

Uluslararası Kalite Yöne-
tim Sisteminin kurulması
sağlanacak

EFQM (Mükemmellik
Modeli)’nin kurulması
sağlanacak

Kalite yönetim anlayı-
şının kurum kültürüne 
hakim kılınması için.

Kalite yönetim anlayı-
şının kurum kültürüne 
hakim kılınması için.

Kalite yönetim anlayışının
kurum kültürüne hakim
kılınması için.

Stratejik
Koordinasyon kurulu 
başkanı

Stratejik
Koordinasyon kurulu 
başkanı

Stratejik
Koordinasyon kurulu 
başkanı

Bina tesis ve makinelerin bakım ve onarımları optimum maliyetle gerçekleştirilecek ve taşınır mal yöneti-
minde daha etkin bir sistem oluşturulacak.
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HEDEF 1.4

Performans Göstergeleri
MEVCUT DURUM HEDEF - 2024

Gösterge 1.4.1

Gösterge 1.4.2

Gösterge 1.4.3

Gösterge 1.4.4

650.000

-

4

2.500.00

1

15

55 80

Bakım ve onarımların 
toplam maliyeti (TL)

Taşınır mal yönetim
sisteminden şikayet 
oranı (%)

Taşınır mal yönetimi 
eğitimi verilen personel 
sayısı (adet)

Çalışan memnuniyeti 
oranı (%)

Strateji 1.4.1: Fayda maliyet ve maliyet etkinlik ön planda tutulacak
Strateji 1.4.2: Taşınır mal yönetimi etkin hale getirilecek
Strateji 1.4.3: Çalışan memnuniyeti ön planda tutulacak

Faaliyet 
No

Faaliyet / Proje Açıklama Sorumlu Birim Yıllar

2020 / 2024

Sürekli

Sürekli

1.4.1

1.4.2

1.4.3

Belediye hizmetlerinde
kullanılan araç ve iş
makinelerinin periyodik
bakım ve onarımları
yapılacak.

Belediye Mülkiyetinde
bulunan taşınmazlar ile 
bina ve tesislerin bakım 
onarım ve yenileme çalış-
maları yapılacak

Taşınır Kayıt Kontrol Sis-
temidaha etkin hale geti-
rilecek ve taşınır işlemleri 
ile ilgili personele eğitim 
verilecek

Vatandaşlara yapılan
hizmetlerin daha kaliteli 
araç ve iş makineleri ile 
hizmet götürülmesi için

Vatandaşlara yapılan
hizmetlerin dahi iyi
mekanlarda yapılabilmesi 
için

Taşınır kayıt kontrol sis-
teminin daha etkin hale 
getirilebilmesi için

Stratejik
Koordinasyon kurulu 
başkanı

Stratejik
Koordinasyon kurulu 
başkanı

Stratejik
Koordinasyon kurulu 
başkanı

Mali hizmetlerde etkili yöntemler geliştirerek, vergi gelirlerinde tahakkuk oranı artırılacak.



64

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024

HEDEF 1.5

Strateji 1.5.1: Vergilendirme altyapısı güçlendirilecek
Strateji 1.5.2: Tahakkuk tahsilat oranları artırılacak

Performans Göstergeleri
MEVCUT DURUM HEDEF - 2024

Gösterge 1.5.1

Gösterge 1.5.2

Gösterge 1.5.3

Gösterge 1.5.4

35.5

29.10

4

45 65

65

25

25

Vergi gelirleri tahakkuk 
artış oranı  (%)

Vergi gelirleri tahsilat 
artış oranı (%)

Vergi muafiyeti azalış 
oranı (%)

Emlak vergisi tahakkuk 
artış oranı (%)

Faaliyet 
No

Faaliyet / Proje Açıklama Sorumlu Birim Yıllar

2020 / 2024

2020 / 2024

Sürekli1.5.1

1.5.2

1.5.3

Tahsil edilemeyen bele-
diye vergi gelirlerinin tah-
silatına yönelik takip iş-
lemleri yapılarak tahsilat 
oranı artırılacak.

Emekli muafiyetine yö-
nelik gayri menkul araş-
tırması yapılarak, muafi-
yetten faydalanmaması 
gerekenlerin vergi mua-
fiyeti ortadan kaldırılarak 
tahakkuk oranında artış 
sağlanacak.

Emlak beyanı vermeyen
mükellefler tespit edilerek
tahakkuk oranında artış
sağlanacak.

Belediyenin mali yapısı-
nı güçlendirmek için

Vergi gelirlerinde mu-
afiyet uygulamalarının 
gerçek temellerinin araş-
tırılarak gelir

Emlak vergisi tahsilatında
etkinliği artırmak için

Mali
Hizmetler Md.lüğü

Mali
Hizmetler Md.lüğü

Mali
Hizmetler Md.lüğü

Halk hizmet masası hizmetleri daha etkin hale getirilecek.
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HEDEF 1.6

Strateji 1.6.1: Hizmet kalitesi artırılacak
Strateji 1.6.2: Hemşehri memnuniyeti gözetilecek.

Performans Göstergeleri
MEVCUT DURUM HEDEF - 2024

Gösterge 1.6.1

Gösterge 1.6.2

Gösterge 1.6.3

3

70

4

10

15

85

Halk hizmet masasında 
sunulan hizmet sayısı 
(adet)

Eğitim verilecek perso-
nel sayısı (adet)

Hemşehri memnuniyeti 
oranı (%)

Faaliyet 
No

Faaliyet / Proje Açıklama Sorumlu Birim Yıllar

2020 / 2024

Sürekli1.6.1

1.6.2

Vatandaş istek, öneri ve
şikayetlerinin daha hızlı 
bir şekilde çözümüne yö-
nelik takip programı etkin 
hale getirilecek, bu kap-
samda kayıt ve dosyala-
ma sistemi oluşturularak 
vatandaşa geri bildirimi 
sağlanacak.

Belediyenin tek elden
yürütülebilecek faaliyet-
leri tespit edilerek halk 
hizmet masası etkin hale 
getirilecek.

Vatandaş şikayetlerine
daha hızlı ve etkili çö-
zümler üretebilmek için

Belediye hizmet ve
faaliyetlerinde etkinliği
sağlayabilmek için

Basın,Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü 

Basın,Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü 

Belediye hizmet ve faaliyetlerinin tanınırlığı artırılacak ve memnuniyet ölçüm çalışmaları etkin hale getiri-
lecek.
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HEDEF 1.7

Strateji 1.7.1: Tanıtma faaliyetleri güçlendirilecek
Strateji 1.7.2: Hemşehri memnuniyeti gözetilecek.

Performans Göstergeleri
MEVCUT DURUM HEDEF - 2024

Gösterge 1.7.1

Gösterge 1.7.2

Gösterge 1.7.3

9585

75

3 8

90

Belediye hizmet ve
faaliyetlerinin vatandaşlar 
tarafından bilinirlik düzeyi 
(%)

Hemşehri memnuniyeti
anketine katılım düzeyi 
(%)

Memnuniyet ölçümüne 
yönelik düzenlenen an-
ket sayısı (adet) (%)

Faaliyet 
No

Faaliyet / Proje Açıklama Sorumlu Birim Yıllar

2020 / 2024

2020 / 2024

1.7.1

1.7.2

Belediye hizmet, faaliyet 
ve projelerinin yer aldığı 
basın yayın materyalle-
rinin (tanıtım filmi hazır-
lanması ve bülten basımı, 
gazete,dergi, vb.)alımı ya-
pılarak tüm kamuoyuna 
dağıtımı yapılacak ayrıca 
elektronik ortama aktarı-
larak bilgi bankası oluştu-
rulacak..

Belediyemiz hizmetlerine
yönelik dış paydaşların
istek, öneri ve şikayetleri-
nin
çözümüne ilişkin beklenti
ve memnuniyet anketi ya-
pılacak.

Belediye hizmet ve
faaliyetlerinin etkili tanı-
tımınıyapmak için.

Belediye hizmet ve
faaliyetlerinde etkinliği
sağlayabilmek için

Basın,Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü 

Basın,Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü 
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2020 / 2024

2020 / 2024

2020 / 2024

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Sürekli

1.7.3

1.7.4

1.7.5

1.7.6

1.7.7

1.7.8

1.7.9

Çevre bilincinin ve
duyarlılığının geliştirilme-
sine yönelik 5 Haziran 
Dünya Çevre günü kutla-
ma etkinliklerinin tanıtım
materyallerinin basımı ve
dağıtımı yapılacaktır.

Çevre bilincinin ve
duyarlılığının geliştirilme-
sine yönelik Eğitim Mater-
yalleri hazırlanacak, halka
dağıtılacak ve internet
ortamında yayınlanacak.

Viranşehir ilçesini tanıtan
(afiş, pankart, pano, bro-
şür, sticker, bilboard, CD, 
DVD vb.) tanıtım mater-
yallerinin tasarım, basım 
ve dağıtımı yapılacaktır.

Gerçekleştirilecek
faaliyetlere ilişkin (Tanıtım
materyalleri, CD, Video
Kamera vb. gibi) kayıt
ve dosyalama sistemi
oluşturulacak.

Hizmetlerde, katılım, et-
kinlik, dayanışma ve iş-
birliğini arttırmaya yöne-
lik Kamu kuruluşları, Sivil 
Toplum örgütleri, Sanayici 
ve İş Adamları ile organi-
zasyonlar gerçekleştirile-
cek.

İlçede düzenlenecek
olan Uluslararası ve
Ulusal etkinliklerin
tanıtım faaliyetleri
ve organizasyonlar
gerçekleştirilecek.

İlçede yaşanan güncel
sorunların çözümüne yö-
nelik hemşehrilerin ve 
Muhtarların katıldığı top-
lantılar gerçekleştirilecek.

Vatandaşların çevre 
bilinci ve duyarlılığını 
geliştirmek için.

Vatandaşların çevre 
bilinci ve duyarlılığını 
geliştimek için.

Viranşehir İlçesinin tanı-
nırlığını artırmak için.

Belediye hizmet ve
faaliyetlerine ilişkin arşiv
oluşturmak için.

Belediye hizmetlerinde
katılımcılığı sağlayabil-
mek için.

İlçede düzenlenecek 
ulusal ve uluslararası 
etkinliklerin etkili
tanıtımı yapılarak vatan-
daşların bilgilendirilmesi 
ve katılımını sağlamak 
için.

Belediye hizmetlerinde
katılımcılığı sağlayabil-
mek için.

Basın,Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü 

Basın,Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü 

Basın,Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü 

Basın,Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü 

Basın,Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü 

Basın,Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü 

Basın,Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü 

Çalışanlara yönelik etkinlik ve faaliyetlerle motivasyon düzeyi artırılacak.
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HEDEF 1.8

Strateji 1.8.1: Personelin özgüveni artırılacak.
Strateji 1.8.2: Çalışan memnuniyeti ön planda tutulacak.
Strateji 1.8.3: Önce eğitim ilkesi gözetilecek.

Performans Göstergeleri
MEVCUT DURUM HEDEF - 2024

Gösterge 1.8.1

Gösterge 1.8.2

Gösterge 1.8.3

91

75

-

90

10

Sosyal etkinlik sayısı 
(adet)

Personel başına eğitim
saatinde artış oranı (%)

Çalışan memnuniyet 
oranı (%)

Faaliyet 
No

Faaliyet / Proje Açıklama Sorumlu Birim Yıllar

2020 / 2024

2020 / 2024

2020 / 20241.8.1

1.8.2

1.8.3

Kişisel gelişime yönelik
eğitimler verilerek perso-
nelin özgüveninin artırıl-
ması sağlanacak. ortama 
aktarılarak bilgi bankası 
oluşturulacak..

Personelin birlik ve
beraberliğinin sağlanma-
sına yönelik sosyal et-
kinlikler ile çeşitli organi-
zasyonlar düzenlenerek 
motivasyonun artırılması 
sağlanacak.

Hizmet kalitesinin
artırılması ve çalışanların
memnuniyetine yönelik
eğitim ve seminerler
düzenlenecek.

Çalışan memnuniyetini 
üst düzeyde tutmak ve 
personele güven duygu-
sunu aşılamak için

Çalışan memnuniyetini 
üst düzeyde tutmak için
kayıplarının azaltılması 
için

Belediye hizmetlerinin
kalitesini artırmak ve ça-
lışan memnuniyetini üst 
düzeyde tutmak için

Basın,Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü 

Basın,Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü 

Basın,Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü 

Katılımcılık ilkeleri karar süreçlerinde etkin olarak kullanılacak ve kent bilinci ve duyarlılığının geliştirilme-
sine yönelik öneri ve proje kapasitesi artırılacak.
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HEDEF 1.9

Strateji 1.9.1: Öneri ve proje üretim kapasitesi güçlendirilecek.
Strateji 1.9.2: Katılımcılığı sağlamaya yönelik çalışmalar desteklenecek.
Strateji 1.9.3: Kent Konseyi karar destek organı olarak görülecek.

Performans Göstergeleri
MEVCUT DURUM HEDEF - 2024

Gösterge 1.9.1

Gösterge 1.9.2

9010

2 20

Kent konseyinin kent 
bilinci ve duyarlığının 
geliştirilmesine yönelik 
oluşturduğu öneri ve
proje sayısı (adet)

Kent konseyinin kent 
bilinci ve duyarlığının 
geliştirilmesine
yönelik öneri ve projeleri-
nin belediye meclis kara-
rına dönüşme oranı (%)

Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçilecek ve dijital arşiv oluşturulacak.

Faaliyet 
No

Faaliyet / Proje Açıklama Sorumlu Birim Yıllar

2020 / 20241.9.1

Kent Konseyi’nin toplan-
tıları organize edilecek, 
Kent Konseyi tarafından 
önerilen ve Belediye Mec-
lisi tarafından alınan karar
ve uygulamaya geçilen
projelerin tanıtımı yapıla-
cak.

Belediye hizmetlerinde
katılımcılığı sağlayabil-
mek için.

Basın,Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü 
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HEDEF 1.10

Strateji 1.10.1: Belge yönetiminde en son teknolojiler takip edilecek.
Strateji 1.10.2: Dijitalleşme ve elektronik ortam faaliyetleri desteklenecek.
Strateji 1.10.3: Çalışan memnuniyeti ön planda tutulacak.
Strateji 1.10.4: Hemşehri memnuniyeti gözetilecek.

Performans Göstergeleri
MEVCUT DURUM HEDEF - 2024

Gösterge 1.10.1

Gösterge 1.10.2

5

-

-

60

Dijital evrak ve arşiv 
sistemini) kullanan birim 
sayısı (adet)

Dijital evrak ve arşiv 
sisteminin kapsama oranı 
(%)

Faaliyet 
No

Faaliyet / Proje Açıklama Sorumlu Birim Yıllar

Sürekli

2020 / 2024

2020 / 20241.10.1

1.10.2

1.10.3

Dijital evrak ve arşiv siste-
mi ile ilgili personele eği-
tim verilecek

Dijital arşiv tarama ünitesi
oluşturulacak ve evraklar 
dijital ortama aktarılacak

Birimlerin ihtiyaç duya-
cağı yazılım ve donanım 
desteği sağlanacak ve 
teknolojik altyapı gelişti-
rilecek.

Dijital evrak ve arşive 
yönelik çağdaş sistem-
lere geçiş için

Dijital evrak ve arşive yö-
nelik çağdaş sistemlere 
geçiş için

Birimlerin hizmet kalitesi-
ni ve etkinliğini artırmak 
için

Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müd.

Bilgi İşlem Müd.
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2020 / 2024

2020 / 2024

2020 / 20241.10.4

1.10.5

1.10.6

Elektronik Belge Yönetim
Sistemine geçişi sağla-
mak

Elektronik Belge Yönetim
Sistemine yönelik perso-
nele

Yönetim bilgi sistemleri
kapsamında ihtiyaç du-
yulacak yeni modüllerin 
sisteme entegresi sağla-
nacak.

Birimlerin hizmet kalite-
sini ve etkinliğini artır-
mak için

Birimlerin hizmet kalitesi-
ni ve etkinliğini artırmak 
için

Birimlerin hizmet kalitesi-
ni ve etkinliğini artırmak 
için

Bilgi İşlem Müd.

Bilgi İşlem Müd.

Bilgi İşlem Müd.

Hizmet alanlarında kalite düzeyi artırılarak bilişim sistemi ve teknolojiyi etkin kullanabilen personel sayı-
sı yükseltilecek.
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HEDEF 1.11

Strateji 1.11.1: Dijitalleşme ve elektronik ortam faaliyetleri desteklenecek.
Strateji 1.11.2: Dijitalleşme ve elektronik ortam faaliyetleri desteklenecek.
Strateji 1.11.3: Çalışan memnuniyeti ön planda tutulacak.
Strateji 1.11.4: Önce eğitim ilkesi gözetilecek..

Performans Göstergeleri
MEVCUT DURUM HEDEF - 2024

Gösterge 1.11.1

Gösterge 1.11.2

Gösterge 1.11.3

9560

65

-

90

45

Teknolojiyi etkin kullanabilen
personel oranı (%)

Personel başına eğitim
saatinde artış oranı (%)

Hizmet içi eğitimden
memnuniyet (%)

Faaliyet 
No

Faaliyet / Proje Açıklama Sorumlu Birim Yıllar

2020 / 2024

2020 / 2024

2020 / 20241.11.1

1.11.2

1.11.3

Eğitimin etkinliğine yöne-
lik ölçme ve değerlendir-
me sistemi oluşturulacak

Görev alanlarına ilişkin
mesleki yetkinlik kriterleri
esas alınarak hizmeti içi
eğitim analizi yapılacak ve
bilişim sistemi ile teknolo-
jiyi etkin kullanılabilecek 
şekilde personele eğitim 
verilecek.

Tüm müdürlüklerin
organizasyon yapısı ve
buna bağlı olarak görev
tanımlarının güncellen-
mesi sağlanacak.

Ölçme ve değerlendirme
sistemini etkin hale 
getirmek için

Hizmetlerde teknoloji
kullanımını etkin hale
getirmek için.

Kalite yönetimini etkin 
hale getirmek için.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğü
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AMAÇ - 2

Çevre sağlığı ve düzeninin korunmasına yönelik önleyici ve koruyucu hizmetler ile yaşam kalitesi
yüksek ve sağlıklı bir kent yaratmak. 

Temiz ve yaşanabilir bir çevre insan sağlığı ve refahı 
için temel önem taşımaktadır. Sağlıklı toplum denil-
diğinde çoğunlukla temiz çevresel koşullar ana bi-
leşenlerden biri olarak yer almakta olup, bu durum 
çevre sağlığını tıbbın ve halk sağlığının en önemli 
alanlarından biri haline getirmektedir. Çevre sağlığı-
nın temel amacı insanın endüstriyel ve/veya kentli 
yaşam biçimini baz alarak, bu yaşam biçiminin eko-
lojik kurallara göre şekillendirilmesi olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Viranşehir  Belediyesi olarak çevre 
sağlığı ve düzeninin korunması, hemşehrilerimizin 
yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik olarak;

Sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi 
edici sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve hayvan 
sevgisinin yaygınlaştırılması,
Kentin huzur ve güveni için gerekli tedbirlerin alına-
rak ruhsatsız çalışmayı önleyici faaliyetlerle çevre 
ve toplum sağlığının korunması,
Çevre bilincinin artırılarak atık toplamada etkin yön-
temlerin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi 
edici sağlık hizmetleri geliştirilecek ve hayvan sev-
gisi 
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HEDEF 2.1

Strateji 2.1.1: Hayvan hakları ön planda tutulacak.
Strateji 2.1.2: Yerinde yaşam ilkesi gözetilecek.
Strateji 2.1.3: Şikayetler önemsenecek..

Performans Göstergeleri
MEVCUT DURUM HEDEF - 2024

Gösterge 2.1.1

Gösterge 2.1.2

Gösterge 2.1.3

23001750

60

6

85

35

Sahipsiz hayvanlara yönelik
sunulan hizmet sayısı (adet)

Sahipsiz hayvanlardan 
şikayet sayısında azalma 
oranı (%)

Hemşehri memnuniyeti 
oranı (%)

Faaliyet 
No

Faaliyet / Proje Açıklama Sorumlu Birim Yıllar

Sürekli

2020 / 2024

2020 / 2024

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Çevre sağlığının korun-
masına yönelik ilçe sınır-
ları içinde ölen sahipli 
ve sahipsiz hayvanların 
bertarafı sağlanacak.

Doğa bilinci ve hayvan
sevgisi alanında farkın-
dalık yaratmak ve Bele-
diye Veteriner Hizmetleri 
hakkında vatandaşları 
bilgilendirmek maksa-
dıyla yazılı ve görsel
araçlar kullanılarak 
eğitim kültür faaliyetleri 
yürütülecek.

Rehabilitasyon sürecinin
tamamlanmasından 
sonra sahiplendirileme-
yen hayvanların yaşam-
larını sürdürebilmelerine 
yönelik ilçe sınırları 
içerisinde doğal yaşam 
merkezi oluşturulacak.

Çevre sağlığını ve insan
sağlığını korumak için

Çevre sağlığını ve insan
sağlığını korumak için

Çevre sağlığını ve insan
sağlığını korumak için

Veterinerlik İşleri
Müdürlüğü

Stratejik
Koordinasyon kurulu 
başkanı

Stratejik
Koordinasyon kurulu 
başkanı
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Sürekli

Sürekli

Sürekli

Sürekli

2.1.4

2.1.5

2.1.6

.2.1.7

Sahipsiz hayvanlar ve
zararlı canlı mücadelesi-
nin etkinleştirilmesine ve 
müdahale sürecinin hız-
landırılmasına yönelik ku-
rulan ALOVET hattı
ile başvurulara hızlı cevap
verilmesi sağlanacak.

Sahipsiz hayvanların
beslenmesi amacıyla
ilçe içindeki işletmelerin
mutfaklarından artan gıda
maddelerinin toplanması
sağlanacak

Sahipsiz hayvanların mu-
ayene, tedavi, aşılama, 
kısırlaştırma ve ameliyat-
larına yönelik faaliyetler 
gerçekleştirilecek.

Sahipsiz hayvanların
toplanması, kayıt altına
alınması, takibi ve kontro-
lüne yönelik işlemler yü-
rütülecek.

Hizmet kalitesi ve 
hızını artırmak için

Sahipsiz hayvanları, 
çevre ve insan sağlığını 
korumak için

Çevre ve insan sağlığını
korumak için

Sahipsiz hayvanlarla 
etkin mücadele ortamı 
oluşturmak

Veterinerlik İşleri
Müdürlüğü

Veterinerlik İşleri
Müdürlüğü

Veterinerlik İşleri
Müdürlüğü

Veterinerlik İşleri
Müdürlüğü

Kentin huzur ve güveni için gerekli tedbirler alınacak ve ruhsatsız çalışmayı önleyici faaliyetlerle çevre ve 
toplum sağlığı korunacak
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HEDEF 2.2

Strateji 2.2.1: Toplum sağlığı ön planda tutulacak.
Strateji 2.2.2: Kurallar istisnasız uygulanacak.
Strateji 2.2.3: Güvenli bir Viranşehir yaratılacak.

Performans Göstergeleri
MEVCUT DURUM HEDEF - 2024

Gösterge 2.2.1

Gösterge 2.2.2

Gösterge 2.2.3

3.0001.200

50

55

75

350

Denetim sayısı (adet)

İşlem yapılan işyeri sayısı 
(adet)

Ruhsatsız işyerlerinde azal-
ma oranı (%)

Faaliyet 
No

Faaliyet / Proje Açıklama Sorumlu Birim Yıllar

Sürekli

Sürekli

Sürekli

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Ticari faaliyetlerin yoğun
olduğu bölgelerde Cadde,
Sokak, Park ve Meydan-
larda mevzuata ve sağlık 
şartlarına aykırı olarak 
seyyar satıcı oluşumlarını 
ve yaya trafiğini engelleyi-
ci nitelikte olan işgaliyeler 
önlenecek.

İlçenin gelişen bölgelerin-
de gecekondu ve kaçak
yapılaşmayı önleyecek
denetimler yapılacak.

İnşaat hafriyat atıklarının
kontrolsüz bir şekilde
dökülmesini önlemeye 
yönelik kontroller yapıla-
cak.

İşgallere engel olmak,
vatandaşların sağlıklı ve
güvenli alışveriş ortam-
ları sağlamak için.

Vatandaşlara huzurlu ve
güvenli bir ortam sağla-
mak için.

Vatandaşlara huzurlu ve
güvenli bir ortam sağla-
mak için.

Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü
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Sürekli

Sürekli

2.2.4

2.2.5

Ruhsatlı işyerleri ruhsa-
tında belirtilen faaliyete 
uygun şekilde çalışıp ça-
lışmadığı denetlenecek ve 
ruhsat kriterlerini taşıma-
yan işyerleri mühürlene-
rek faaliyetine son verile-
cek, ayrıca hafta tatiline
tabi olan işyerlerinin ruh-
satlı olup olmadığı denet-
lenecek.

Sahipsiz hayvanların
beslenmesi amacıyla
ilçe içindeki işletmelerin
mutfaklarından artan gıda
maddelerinin toplanması
sağlanacak

Vatandaşlara huzurlu, 
sağlıklı ve güvenli bir 
ortam sağlamak için.

Vatandaşların güvenli 
bir ortamda alışverişleri-
ni yapmaları için.

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024

Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Çevre bilinci artırılarak atık toplamada etkin yöntemler geliştirilecek.
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HEDEF 2.3

Strateji 2.3.1: Atıklar çöp olarak görülmeyecek.
Strateji 2.3.2: Geri dönüştürülebilir atıkların kazanımı ön planda tutulacak.
Strateji 2.3.3: Vatandaş etkin bir şekilde bilgilendirilecek.

Performans Göstergeleri
MEVCUT DURUM HEDEF - 2024

Gösterge 2.3.1

Gösterge 2.3.2

Gösterge 2.3.3

Gösterge 2.3.4

0.600.40

30

40

50

65

75

120

Kişi başına toplanan atık
miktarı (kg)

Atık toplamadan kaynaklı
şikayet sayısı (adet)

Geri dönüştürülebilir atık
miktarında artış oranı (%)

Hemşehri memnuniyeti 
oranı (%)

Faaliyet 
No

Faaliyet / Proje Açıklama Sorumlu Birim Yıllar

2020 / 2024

Sürekli

Sürekli

2020 / 2024

Sürekli2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

Belirli bölgelere geri dönü-
şüm kumbaraları yerleşti-
rilerek çevre temizliği ve 
sağlığına katkı sağlana-
cak.

Mahallelerde bulunan çöp
konteynerlerinin bakım,
onarımları yapılacak

İnsan yoğunluğuna bağlı
olarak, cadde ve sokaklar-
da çöp konteynerlerinin
kapasiteleri artırılacak

Kentimizin genel temizliği
yapılarak sağlıklı bir çevre
oluşturulması sağlanacak

Okul, ibadet yerleri, yaşlı 
ve özürlülerin yaşam alan-
larına yönelik temizlik hiz-
metleri yürütülecek.,

Atıkların geri dönüşü-
münü sağlamak için.

Vatandaş memnuniyetini
sağlamak için.

Vatandaş memnuniyetini
sağlamak için.

Çevre sağlığı ve vatandaş
memnuniyetini sağlamak 
için.

Çevre sağlığı ve vatandaş
memnuniyetini sağlamak 
için.

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü
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2020 / 2024

2020 / 2024

2.3.6

2.3.7

Katı atıkların bertaraf
edilmesine yönelik, belirli
bölgelerde poşetleme sis-
temine geçilerek, atıkların 
bu yöntemle toplanması 
sağlanacak

İlçemiz içerisinde pilot
bölgeler belirlenerek çöp
konteynerlerinin yer altına
alınması sağlanacak.

Katı atık toplamada 
etkin yöntemlere 
geçiş yapılacak.

Katı atık toplamada 
etkin yöntemlere geçiş 
yapılacak.

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü

AMAÇ - 3

 HALK SAĞLIĞI 
 Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri ile halkın bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini artırmak.

 Belediyelerin temel görevleri yanında bu görevleri 
yerine getirirken dengeli ve sürdürülebilir bir eko-
sistem gözetme, toplumda dayanışma kültürünü 
geliştirme, hemşehrilerimizin kendi hayatı, sağlığı 
ve refahını etkileyen kararlara katılımını sağlama 
ve bu kararlar üzerindeki etkilerini artırma, şehirde 
yaşayanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına 
(gıda, su, barınma, gelir, güvenlik, iş vb.) yönelik faa-
liyetleri destekleme, iletişim, etkileşim ve bağlantı-
ları kullanarak, varolan tüm deneyim ve kaynaklara 
ulaşma, farklı, yaşam için gerekli olan ve yenilikçi 
şehir ekonomisi yaratma, şehrin kültürel, tarihi ve 
biyolojik geçmişine ve mirasına sahip çıkan vatan-
daşlara sahip olma, herkes tarafından ulaşılabilen 
ve yeterli düzeyde halk sağlığı ve bakım hizmeti 
sunma, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırma, temiz, 
güvenli, yüksek kalitede fiziksel çevre oluşturma 
gibi sağlıklı bir kent oluşturma temel görev olarak 
karşısına çıkmaktadır. Viranşehir Belediyesi olarak 
koruyucu ve öneyici sağlık hizmetlerine yönelik 
olarak;

   Hemşehrilerimize yönelik sağlık hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

    Sağlık haritası hazırlanarak korumasız ve deza-
vantajlı kesimlerin tespitinin yapılması ve buna yö-
nelik sağlık hizmetlerinin sunulması,

    Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin gelişti-
rilerek hizmetlerden memnuniyet düzeyinin artırıl-
ması,

     Hemşehrilerimizin bedensel ve ruhsal yaşam ka-
litesini artırmaya yönelik çalışmaların yapılması ve 
projelerin yürürlüğe konulması,

Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri  geliştirilerek 
hizmetlerden memnuniyet düzeyi artırılacak.
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HEDEF 3.1

Strateji 3.1.1: Halk sağlığı gözetilecek.
Strateji 3.1.2: Hemşehri memnuniyeti ön planda tutulacak.
Strateji 3.1.3: Hizmette kaliteye önem verilecek.

Performans Göstergeleri
MEVCUT DURUM HEDEF - 2024

Gösterge 3.1.1

Gösterge 3.1.2

Gösterge 3.1.3

35.0001050

10

30

75

60

Sunulan koruyucu ve önleyici
sağlık hizmet sayısı (adet)

Sağlık hizmetlerinden
memnuniyet oranı (%)

Düzenlenen eğitim semineri
(adet)

Faaliyet 
No

Faaliyet / Proje Açıklama Sorumlu Birim Yıllar

2020 / 2024

2020 / 2024

2020 / 2024

2020 / 20243.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Acil yardım veya hasta 
nakline yönelik ambulans 
hizmeti verilerek hasta-
ların tedavi kurumlarına 
ulaştırılması sağlanacak

Belediye sınırları içerisin-
de gerçekleşen ölüm olay-
larında cenaze hizmetleri 
verilecek.

Hüriyet Mahallesindeki
Müsait  araziye Sağlık
Köyü kurulacak.

Viranşehir  sınırları içe-
risinde yaşayan 60 yaş 
üstü yaşlılarımızın birlikte
eğlenebilecekleri, spor
ve çeşitli aktivitelerle
sosyalleşebilecekleri Mer-
kezler (Sağlıklı Yaş Alma 
Merkezi) oluşturulacak.

Kent sağlığı yönelik
vatandaşlara hizmet 
sunmak için.

Kent sağlığı yönelik
vatandaşlara hizmet sun-
mak için.

Vatandaşlara koruyucu 
ve önleyici sağlık hizmet-
leri sunmak için

Yaşlılara yönelik sosyal 
etkinlik ve aktiviteler 
sunmak için.

Sağlık İşleri 
Müdürlüğü

Sağlık İşleri 
Müdürlüğü

İmar veŞehircilik
Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü 
Sağlık İşleri Müdür-
lüğü

Sağlık İşleri 
Müdürlüğü
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Sürekli

Sürekli

Sürekli

2020 / 2024

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

Hastalıkların erken teşhis
edilmesine yönelik (göz,
meme, kadın hastalıkları 
ve doğum, bulaşıcı hasta-
lıklar vb.) halkın bilinçlen-
dirilmesi sağlanacak ve 
bu kapsamda eğitim ve 
seminerler düzenlenecek.

Hastalıkların erken teşhis
edilmesine yönelik polikli-
nik düzeyinde sağlık tara-
ması yapılacak.

Hastalıkların erken teşhis
ve tedavisine yönelik
laboratuvar hizmeti verile-
cek

İlçemizde yeni doğan
bebeklerin ve annelerin 
bakım ve eğitimleri yapı-
lacak.

Kent sağlığı yönelik
vatandaşlara bilgilen-
dirme hizmeti sun-
mak için.

Kent sağlığı yönelik
vatandaşlara hizmet 
sunmak için..

Kent sağlığı yönelik
vatandaşlara hizmet 
sunmak

Kent sağlığı yönelik
vatandaşlara hizmet 
sunmak

Sağlık İşleri 
Müdürlüğü

Sağlık İşleri 
Müdürlüğü

Sağlık İşleri 
Müdürlüğü

Sağlık İşleri 
Müdürlüğü

Sağlık haritası hazırlanarak korumasız ve dezavantajlı kesimlerin tespiti yapılarak buna yönelik 
sağlık hizmetleri sunulacak.

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024
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HEDEF 3.2

Strateji 3.2.1: Planlı ve veriye dayalı yönetim anlayışı benimsenecek.
Strateji 3.2.2: Korumasız ve dezavantajlı kesimler önemsenecek.

Performans Göstergeleri
MEVCUT DURUM HEDEF - 2024

Gösterge 3.2.1 85-
Sağlık haritasının tamamlan-
ma oranı (%)

Faaliyet 
No

Faaliyet / Proje Açıklama Sorumlu Birim Yıllar

2020 / 2024

2020 / 2024

2020 / 2024

2020 / 20243.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

Sosyal yönden dezavan-
tajlı vatandaşlara evde 
sağlık hizmeti verilecek

Viranşehir sınırları içinde
yaşayan korumasız ve
dezavantajlı vatandaşların
istatistiki verileri çıkarıla-
cak

İlçemiz genelinde vatan-
daşlarımızda görülen has-
talık çeşitliliğine yönelik 
diğer sağlık kuruluşları ile 
koordine edilerek sağlık 
haritası oluşturulacak.

Halk sağlığı hizmetlerinin
izlenmesine yönelik elekt-
ronik altyapı oluşturula-
cak.

Korumasız ve deza-
vantajlı kesimlere daha 
sağlıklı hizmet sunmak 
için.

Korumasız ve dezavantaj-
lıkesimlere daha sağlıklı 
hizmet sunmak için.

Kent sağlığı yönelik
vatandaşlara hizmet sun-
mak için.

Kent sağlığı yönelik
vatandaşlara hizmet sun-
mak için.

Sağlık İşleri
Müdürlüğü

Sağlık İşleri
Müdürlüğü

Sağlık İşleri
Müdürlüğü

Sağlık İşleri
Müdürlüğü
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AMAÇ - 4

SOSYAL YARDIM VE TOPLUM REFAHI

Korumasız ve dezavantajlı kişilere kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar sunarak kent yaşamı ile bü-
tünleştirmek ve sosyal refahı artırmak.

 Yerel yönetimlerin faaliyet ve hizmet alanları son 
yıllarda gittikçe daha da artış göstermiştir. Beledi-
yelerin alt yapı imar ve çevreye dönük hizmetlerinin 
yanında son yıllarda sosyal faaliyet ve hizmetleri 
daha da önem kazanmaya başlamıştır. Bunlar ara-
sında; çeşitli rehabilitasyon merkezleri açmak, yaş-
lılar için huzur evleri kurmak, kadınların eşlerinden 
veya ailelerinden gördüğü şiddet karşısında kadın 
sığınma evleri oluşturulması ve mesleki kurslarla 
meslek edindirilmesi, gençlerin topluma kazandı-
rılması adına gençlik merkezleri açılması, kimsesiz 
sokakta gezen çocukların rehabilite edilmesi gibi 
hususlar belediyelerin temel görevleri arasına gir-
miş bulunmaktadır.

 Viranşehir Belediyesi olarak başta korumasız ve 
dezavantajlı kesimler olmak üzere bu kesimlere 
kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar sunarak 
kent yaşamı ile bütünleştirme ve sosyal
refahı artırmaya yönelik;

    Sosyal (ayni ve nakdi) yardımlarda nitelik ve ni-
celik artışı sağlanmasına yönelik çalışmaların yapıl-
ması,

      Önemli gün ve haftalarda düzenlenecek etkinlik-
lere katılım düzeyinin artırılarak, vatandaşların sos-
yal hayat ve kent yaşamı ile bütünleşmeleri,

     Cumhuriyet Semt Evleri ve Kadın Danışma Mer-
kezinde verilen seminer, kurs, danışmanlık vb. hiz-
metler ile sosyal hayatı güçlendirici çalışmaların ya-
pılması desteklenecektir.

Sosyal (ayni ve nakdi) yardımlarda nitelik ve nicelik 
artışı sağlanacak.
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HEDEF 4.1

Strateji 4.1.1: Yardımlarda kişilik hakları gözetilecek.
Strateji 4.1.2: Etkili yardım yöntemleri geliştirilecek.
Strateji 4.1.3: Hemşehri memnuniyeti ön planda tutulacak.

Performans Göstergeleri
MEVCUT DURUM HEDEF - 2024

Gösterge 4.1.1

Gösterge 4.1.2

9585

5000 15.000

Sosyal yardımlardan
memnuniyet oranı (%)

Sosyal yardım alan kişi ve 
aile sayısı (adet)

Faaliyet 
No

Faaliyet / Proje Açıklama Sorumlu Birim Yıllar

2020 / 2024

2020 / 2024

2020 / 2024

2020 / 20244.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Sosyal yardımlaşmayı
desteklemeye yönelik 
toplu sünnet şöleni ve 
toplu nikâh merasimi dü-
zenlenecek.

İhtiyaç sahibi ve dezavan-
tajlı vatandaşlar ve doğal 
afetlerde mağdur olan va-
tandaşlarımıza nakdi yar-
dım yapılacak.

İlçemizden askere gide-
cek olan gençlerimize 
malzeme yardımı yapıla-
cak.

Sosyal yardımlaşmayı
desteklemeye yönelik Ra-
mazan Şenlikleri ve iftar 
yemeği organizasyonları 
düzenlenecek.

Sosyal destek ve kay-
naşma sağlamak için.

Sosyal destek ve kaynaş-
ma sağlamak için.

Sosyal destek ve kaynaş-
ma sağlamak için.

Sosyal destek ve kaynaş-
ma sağlamak için.

Destek Hizmetleri
Müdürlüğü

Destek Hizmetleri
Müdürlüğü

Destek Hizmetleri
Müdürlüğü

Destek Hizmetleri
Müdürlüğü
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2020 / 2024

2020 / 2024

4.1.5

4.1.6

İlçemizde vefat edenlerin
cenaze evlerine taziye
ziyaretlerinde bulunula-
cak, cenaze ve sonrasında
ikramlarda bulunulacak.

İlçemizde eğitim görecek
öğrencilerimize malzeme
yardımı yapılacak.

Sosyal destek sağla-
mak için.

İhtiyaç sahibi öğrencileri 
eğitim desteği sağlamak 
için.

Destek Hizmetleri
Müdürlüğü

Destek Hizmetleri
Müdürlüğü

Önemli gün ve haftalarda düzenlenecek etkinliklere katılım düzeyi artırılacak, vatandaşların sosyal hayat 
ve kent yaşamı ile bütünleşmeleri sağlanacak.

HEDEF 4.2

Strateji 4.2.1: Önemli gün ve haftalar önemsenecek.
Strateji 4.2.2: Vatandaşların birlik ve beraberliği gözetilecek.
Strateji 4.2.3: Hemşehri memnuniyeti ön planda tutulacak.

Performans Göstergeleri
MEVCUT DURUM HEDEF - 2024

Gösterge 4.2.1

Gösterge 4.2.2

Gösterge 4.2.3

15

65

9000

80

25.000

60Düzenlenen etkinlik sayısı
(adet)

Düzenlenen etkinliklere 
katılım sayısı (adet)

Hemşehri memnuniyeti 
oranı (%)

Faaliyet 
No

Faaliyet / Proje Açıklama Sorumlu Birim Yıllar

2020 / 20244.2.1

Sosyal yardımlaşmayı
desteklemeye yönelik, 
dini ve milli bayramlar ile 
önemli gün ve haftalarda 
halkımıza ikramlarda bu-
lunulacak.

Önemli gün ve hafta-
larda etkinlikler düzen-
leyerek vatandaşların 
bilgilendirmek ve katı-
lımlarını sağlamak için.

Destek Hizmetleri
Müdürlüğü
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AMAÇ - 4

İSTİHDAM

İstihdama yönelik eğitim ve organizasyonlar ile ilçenin ekonomik kalkınması için çalışmalar yürüterek 
halkın yaşam kalitesi ve refahını artırmak.

İşsizlik tüm dünyada en önemli sorunlardan biri 
olarak devam etmektedir. Bu sorun yoksulluk, göç, 
sosyal dışlanma, toplumsal huzursuzluk gibi birçok 
sosyo-ekonomik sorunları da beraberinde getir-
mektedir. Tam istihdamın sağlanması her ülkenin 
temel hedeflerinden biri durumundadır. İstihdamın 
önemi Ülkemizde ve tüm dünyada artarak devam 
etmektedir. Bu çerçevede Ülkemizde istihdamı ge-
liştirici ve teşvik edici politikalara yönelik olarak 
son yıllarda çok önemli adımlar atılmış ve atılmaya 
devam edilmektedir.
Viranşehir Belediyesi olarak istihdama yönelik eği-
tim ve organizasyonlar ile ilçenin ekonomik kalkın-
ması için çalışmalar yürüterek halkın yaşam kalitesi 
ve refahını artırmaya yönelik olarak;

   Cv Bank etkin olarak kullanılacak,

   Mesleki eğitim çalışmalarına önem verilecek,

    Girişimciliği destekleyici faaliyetler düzenlenecek,

   Yeni fuar alanının Viranşehir ekonomisine sağla-
yacağı katkının artırılmasına yönelik çalışmalar yü-
rütülecektir.

CV Bank ve mesleki eğitim ç alışmalarıyla kişilerin 
niteliğine uygun istihdam artırılacak.
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HEDEF 4.1

Strateji 4.1.1: CV Bankın bilinirliği artırılacak.
Strateji 4.1.2: Doğru işe doğru insan yönlendirilecek..
Strateji 4.1.3: İşlerde devamlılık gözetilecek.       

Performans Göstergeleri
MEVCUT DURUM HEDEF - 2024

Gösterge 4.1.1

Gösterge 4.1.2

10025

250 1500

İşbirliği yapılan işletme sayısı 
(adet)

İstihdamı sağlanan kişi 
sayısı (adet)

Faaliyet 
No

Faaliyet / Proje Açıklama Sorumlu Birim Yıllar

2020 / 2024

2020 / 2024

2020 / 2024

2020 / 20244.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Başvuru sahiplerine iş
görüşmelerinde daha et-
kili iletişim kurabilme ve 
etkili özgeçmiş hazırlama 
eğitimleri üniversite işbir-
liği ile verilecek

Bölgedeki işletmelere ya-
pılacak düzenli ziyaretler-
le CV Bank’ın tanınırlığı 
arttırılacak, işletmelerde 
oluşan açık iş pozisyonla-
rı güncellenecek.

İlçemizden askere gide-
cek olan gençlerimize 
malzeme yardımı yapıla-
cak.

Kısa mesaj, sosyal medya
gibi iletişim araçlarını CV
Bank’ın tanıtımı ve açık iş
pozisyonlarının duyurul-
masında daha etkili kulla-
nılacak .

İlçede istihdamın artırıl-
masına katkı sağlamak 
için.

İlçede istihdamın artırıl-
masına katkı sağlamak 
için.

İlçede istihdamın artırıl-
masına katkı sağlamak 
için.

İlçede istihdamın artırıl-
masına katkı sağlamak 
için.

Özel Kalem 
Müdürlüğü

Özel Kalem 
Müdürlüğü

Özel Kalem 
Müdürlüğü

Özel Kalem 
Müdürlüğü
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2020 / 2024

2020 / 2024

4.1.5

4.1.6

İŞKUR, Halk Eğitimi Mer-
kezi ve bölgede faaliyet 
gösteren firmalar ile işbir-
liği yapılarak Meslek Edin-
dirme Kursları açılacak.

Vasıfsız elemanlar İŞ-
KUR’un Meslek Edindirme 
Kurslarına yönlendirilecek

İlçede istihdamın 
artırılmasına
katkı sağlamak için.

İlçede istihdamın 
artırılmasına
katkı sağlamak için.

Girişimciliği destekleyici faaliyetler  düzenlenecek ve yeni fuar alanının Viranşehir ekonomisine sağlaya-
cağı katkı artırılacak.

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024

Özel Kalem 
Müdürlüğü

Özel Kalem 
Müdürlüğü

HEDEF 4.2

Strateji 4.2.1: Girişimciliğin desteklenmesi sağlanacak çalışmalara önem verilecek.
Strateji 4.2.2: Viranşehirin ekonomisine katkı gözetilecek.

Performans Göstergeleri
MEVCUT DURUM HEDEF - 2024

Gösterge 4.2.1

Gösterge 4.2.2

Gösterge 4.2.3

1

-

10

10

25

5Girişimciliğe yönelik etkinlik
sayısı (adet)

İlçedeki mükellef sayısında-
ki artış oranı (%)

İlçedeki vergi matrahındaki
artış oranı (%)
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Faaliyet 
No

Faaliyet / Proje Açıklama Sorumlu Birim Yıllar

2020 / 2024

2020 / 2024

2020 / 20244.2.1

4.2.2

4.2.3

İlçemizde girişimciliği
destekleyici faaliyetleri
arttırmak ve ilçemizin
tanıtımına katkı sağlamak
için turizm ve tanıtım ofisi
kurulacak.

Ulusal alanda yapılan
fuarlarda katılım gerçek-
leştirilerek ilçemizin eko-
nomik ve kültürel tanıtımı
yapılacak.

İlçede yaşayanlara yöne-
lik girişimciliği destekleyi-
ci faaliyetler ve kişilerin
iş hayatına katılmasını
sağlayacak meslek edin-
dirme kursları düzenlene-
cek.

İlçenin ekonomik
kalkınmasına katkı sağ-
lamak için.

İlçenin ekonomik
kalkınmasına katkı sağ-
lamak için.

İlçenin ekonomik
kalkınmasına katkı sağ-
lamak için.

Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü

AMAÇ - 5

KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL GELİŞİM

Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal ve Sportif faaliyetlerle, kültürler arası kaynaşmayı, kent kültür ve sanat ha-
yatının gelişimini sağlayarak kültürel kalkınmayı gerçekleştirmek.

 Kent yaşamında yer alan bireylerin eğitim düzeyi-
nin yükselmesi, kültürel etkinlikler ile bu etkinlikle-
re katılan bireylerin artırılması, kültür ve tabiat var-
lıklarının korunması her kent için büyük önem arz 
etmektedir. Böyle çalışmalarla kentlilik bilinci oluş-
turulurken diğer yandan kentin ve kentlinin kültürel 
kalkınmasına katkı sağlanmaktadır.

 Viranşehir  Belediyesi olarak eğitim, kültür, sanat, 
sosyal ve sportif faaliyetlerle, kültürler arası kay-
naşmayı, kent kültür ve sanat hayatının gelişimini 
sağlamak üzere kültürel kalkınmayı gerçekleştir-
meye yönelik olarak;

   Kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek ulusal 
ve uluslararası etkinliklerde
katılımcı anlayışın güçlendirilmesi,

   İlçemizin Ege Bölgesinin Kültür ve Sanat Merkezi 
haline getirilmesi,

  Kültür, sanat, sosyal, eğitim ve sportif alanlarda 
donanımlı bireyler yetiştirilmek üzere programlar 
düzenlenmesi sağlanacaktır.

 Kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek ulusal 
ve uluslararası etkinliklerde katılımcı anlayışı güç-
lendirerek ilçemiz Güney Doğu Anadolu Bölgesinin 
Kültür ve Sanat Merkezi haline getirilecek.
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HEDEF 5.1

Strateji 5.1.1: Ulusal ve uluslararası etkinlikler önemsenecek.
Strateji 5.1.2: Etkinliklere katılım sayısı artırılacak.
Strateji 5.1.3: Hemşehri memnuniyeti ön planda tutulacak

Performans Göstergeleri
MEVCUT DURUM HEDEF - 2024

Gösterge 5.1.1

Gösterge 5.1.2

62

70 95

Düzenlenen kültürel ve sa-
natsal etkinlik sayısı (adet)

Hemşehri memnuniyeti 
oranı (%)

Faaliyet 
No

Faaliyet / Proje Açıklama Sorumlu Birim Yıllar

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Sürekli

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

Kültür ve sanat alanında
Konser, Tiyatro, Opera vb.
etkinlikler düzenlenecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı
kapsamında, İlçemizde
7’den 77’ye tüm halkın
spor alışkanlığını artırmak, 
dayanışmayı pekiştirmek 
maksadıyla Gençlik ve 
Spor Şenliği yapılacak.

Belediyemiz ile Kardeş
Kent protokolü imzalanan
belediyelerin katılımıyla
Uluslararası Çocuk Şenli-
ği düzenlenecek.

Engelli vatandaşların
bilinçlendirilmesine yöne-
lik seminer, sempozyum 
vb. etkinlikler düzenlene-
cek.

İlçeyi kültür ve sanat 
merkezi haline getirmek 
için

İlçeyi kültür ve sanat 
merkezi haline getirmek 
için

İlçeyi kültür ve sanat 
merkezi haline getirmek 
için

Engellileri sosyal yaşı-
mın bir parçası haline 
getirmek için.

Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü

Kültür, sanat, sos yal, eğitim ve sportif alanlarda donanımlı bir eyler yetiştirilmek üzere programlar düzen-
lenecek.
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HEDEF 5.2

Strateji 5.2.1: Hizmet kalitesi gözetilecek.
Strateji 5.2.2: Tercih edilen programlar düzenlenecek.
Strateji 5.2.3: Hemşehri memnuniyeti ön planda tutulacak.

Faaliyet 
No

Faaliyet / Proje Açıklama Sorumlu Birim Yıllar

Sürekli

Sürekli

Sürekli

2020 / 2024

5.2.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

Halkın spor yapma
alışkanlığının artırılması-
na yönelik (futbol, basket-
bol, karate, tenis, yüzme
vb.) branşlarda kurslar  dü-
zenlenecek.

Halkın kültür ve sanat 
alanında gelişimini sağ-
lamaya yönelik, (müzik, 
resim, bale, halk oyunlar 
vb.) branşlarda kurslar dü-
zenlenecek.

İlçemizde İlk-Orta-Lise ve
Dengi okullarda öğrenim
gören öğrencilerin eğitim 
öğretim faaliyetlerine kat-
kıda bulunmaya yönelik 
örgün eğitim hizmeti veri-
lecek.

İlçede yaşayan engelli
vatandaşlar tespit edile-
rek rehabilite edilmeleri 
sağlanacak ve topluma 
kazandırılmasına yönelik 
eğitimler verilerek çeşitli 
etkinlikler düzenlenecek.

Vatandaşlara sağlıklı 
yaşam ve spor yapma 
alışkanlığı kazandırmak 
için.

Vatandaşların sosyal ve
kültürel yaşamına katkı
sağlamak için.

Vatandaşların eğitim 
yaşamına katkı sağla-
mak için.

Engellileri sosyal yaşı-
mın bir parçası haline 
getirmek için.

Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri
MEVCUT DURUM HEDEF - 2024

Gösterge 5.2.1

Gösterge 5.2.2

Gösterge 5.2.3

4

80

500

90

1500

15Düzenlenen program sayısı 
(adet)

Kursiyer sayısı (adet)

Düzenlenen programlardan
memnuniyet oranı (%)
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AMAÇ - 6

KENTSEL TASARIM VE ŞEHİRCİLİK

Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkan, yeşile ve çevreye önem veren planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi 
sağlamak.

 Sürdürülebilir gelişimin öğeleri olan çevresel, eko-
nomik, politik, sosyal, demografik, kurumsal ve kül-
türel amaçlar, sürdürülebilir kentleşme olgusunun 
bir parçası olarak ele alınmaktadır. İnsan gerek-
sinmelerine günümüz kentlerinden daha iyi yanıt 
veren ve kent sistemlerinin gelecek kuşakların ge-
reksinimlerinin karşılanmasını engellemeyecek bir 
biçimde geliştirilmesini sağlamak belediyelerin te-
mel görevleri arasında yer almaktadır.

 Viranşehir Belediyesi olarak tarihi ve kültürel de-
ğerlerine sahip çıkan, yeşile ve çevreye önem veren 
planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamaya yö-
nelik olarak;

 Kentsel alt ve üst yapının şehircilik ve planlama 
esasları doğrultusunda yaşlı ve
engellilerinin kullanımına uygun olarak tasarım ve 
uygulamasının yapılması,

   Kenti çevreleyen doğal ve yeşil alanların (orman, 
ağaçlık alanlar vb.) kontrollü
olarak halkın kullanımına sunulması,

  Zengin bitki örtüsünü koruyarak, işlevselliği olan 
park ve yeşil alanlar ile kişi başına
düşen aktif yeşil alan miktarının artırılması,

  Ruhsatsız yapılaşmayı önleyici tedbirlerin alınma-
sı,

  İmar mevzuatına uygun, planlı ve sağlıklı kentleş-
meyi sağlamaya yönelik çalışmalara
önem verilmesi,

  Kentsel dönüşüm fırsatlarını hemşehrilerimiz lehi-
ne kullanacak çabalara öncülük edilmesi sağlana-
caktır.

Kentsel alt ve üst yapının şehircilik ve planlama 
esasları doğrultusunda yaşlı ve engellilerin de kul-
lanımına uygun olarak tasarımı ve uygulaması ya-
pılacak.
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HEDEF 6.1

Strateji 6.1.1: Yaşlı ve engelli beklentileri ön planda tutulacak
Strateji 6.1.2: Hemşehri memnuniyeti gözetilecek
Strateji 6.1.3: Çevreye ve kültüre önem veren tasarımlar uygulamaya konulacak         

Performans Göstergeleri
MEVCUT DURUM HEDEF - 2024

Gösterge 6.1.1

Gösterge 6.1.2

Gösterge 6.1.3

60

70

3

90

15

85
Kentsel alt ve üst yapının 
yaşlı ve engellilere uygunluk 
oranı (%)

Kentsel alt ve üst yapıdan
kaynaklı şikayet sayısı 
(adet)

Hemşehri memnuniyeti 
oranı (%)

Faaliyet 
No

Faaliyet / Proje Açıklama Sorumlu Birim Yıllar

Sürekli

Sürekli

Sürekli

2020 / 2024

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

Viranşehir Belediyesi
sorumluluğundaki yolların
asfalt bakım ve onarım
çalışmaları yapılacak

İlçenin yapımı başlayan, 
içinde amfi tiyatro, halı 
saha, spor ve çocuk oyun 
alanlarının da bulunduğu 
sosyal yaşam alanı projesi 
tamamlanacak.

İlçe Sınırları içerisinde bu-
lunan okulların bakım ve 
onarım faaliyetleri yapıla-
cak

İlçemizdeki kaçak yapıla-
rın yıkımı gerçekleştirile-
cek

İlçenin ulaşım alt yapısı-
nı güçlendirmek için

Çağdaş bir kentleşme 
alt ve üst yapısı sağla-
mak için

İlçede eğitime katkı 
sağlamak için

Çağdaş bir kentleşme 
alt ve üst yapısı sağla-
mak için.

Fen İşleri 
Müdürlüğü

Fen İşleri 
Müdürlüğü

Fen İşleri 
Müdürlüğü
Park ve Bahçeler
Müdürlüğü

Fen İşleri 
Müdürlüğü
Park ve Bahçeler
Müdürlüğü

Viranşehir’de ruhsatsız yapılaşmayı  önleyici tedbirler alarak, imar mevzuatına uygun,  planlı ve sağlıklık 
entleşme sağlanacak.
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HEDEF 6.2

Strateji 6.2.1: Sosyal ve teknik altyapı alanları artırılarak planlı kentleşme sağlanacak
Strateji 6.2.2: Kentsel dönüşüm desteklenecek.
Strateji 6.2.3: Hemşehri memnuniyeti gözetilecek.

Performans Göstergeleri
MEVCUT DURUM HEDEF - 2024

Gösterge 6.2.1

Gösterge 6.2.2

Gösterge 6.2.3

55

80

20

95

150

200Verilen ruhsat sayısı (adet)

Ruhsatsız yapılaşmada tes-
pit sayısı (adet)

Hemşehri memnuniyeti 
oranı (%)

Faaliyet 
No

Faaliyet / Proje Açıklama Sorumlu Birim Yıllar

2020 / 2024

2020 / 2024

2020 / 20246.2.1

6.2.2

6.2.3

Viranşehir Nazım İmar 
Planı doğrultusunda
1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Revizyonlarının
tamamlanması sağlana-
cak.

Kentsel Dönüşüm
ve Gelişim Proje Alanı
ilan edilen alanlarda İzmir
Büyükşehir Belediyesine
teknik destek sağlanacak.

Planlı ve sürdürülebilir
kentleşmeyi sağlamaya
yönelik ihtiyaç duyulan
1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı revizyonlarının/
değişiklerinin yapılması,
vatandaşlar tarafından
talep edilen imar
planı değişikliklerinin
incelenmesi ve meclisin
değerlendirilmesine sunu-
lacak

Çağdaş bir kentleşme 
alt ve üst yapısı sağla-
mak için.

Çağdaş bir kentleşme 
alt ve üst yapısı sağla-
mak için.

Çağdaş bir kentleşme 
alt ve üst yapısı sağlan-
masına yönelik teknik 
desteğin sağlanması 
için

İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü
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Sürekli

2020 / 2024

2020 / 2024

6.2.4

6.2.5

6.2.6

1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı olan alanlarda
5 Yıllık İmar Programları-
nın hazırlanması, ihtiyaç
duyulması halinde progra-
ma ek olarak alınacak ko-
nuların İmar Programına 
alınması sağlanacak.

1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı Revizyonlarının
onaylanmasını müteakip
1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Revizyonlarının
hazırlanması sağlanacak.

1/1000 uygulama imar
planları veya üst ölçekli
planlar incelenerek,
parsellerin yapılaşma
koşulları ve plandaki
durumlarına dair bilgi
verilecek.

Çağdaş bir kentleş-
me alt ve üst yapısı 
sağlamak için.

Çağdaş bir kentleşme 
alt ve üst yapısı sağla-
mak için

Kent sağlığı yönelik
vatandaşlara hizmet 
sunmak

İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü
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1. Hizmet 
alanlarında
bilişim 
sistemi ve
teknolojiyi 
etkin
kullanabi-
len,
katılımcı, 
şeffaf
ve hesap 
verebilir
bir anlayışı 
esas
alan çözüm 
odaklı
kurumsal 
yapı
oluşturmak.
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8 - STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERDEN SORUMLU BİRİMLER
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SORUMLU BİRİMLER

1.1 Stratejik 
yönetim ve
iç kontrol 
yönetim 
sistemi
etkinleştiri-
lerek karar
alma 
süreçlerinin 
etkililiği 
artırılacak

1.2 Avrupa 
Birliği/
Kalkınma 
Ajansı vb. 
destekli 
projelerden 
yararlan-
ma düzeyi 
kapasitesi 
artırılacak.

1.3 Kalite 
Yönetim
Sisteminin 
kurulma-
sına
yönelik 
çalışmalar 
yapılacak.

1.4 Bina 
tesis ve 
makinelerin 
bakım ve 
onarımları 
optimum 
maliyetle 
gerçekleş-
tirilecek ve 
taşınır mal 
yönetimin-
de daha 
etkin bir 
sistem oluş-
turulacak.

X

X

X

X X X

X
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1.5 Mali 
hizmetler-
de etkili 
yöntemler 
geliştirerek, 
vergi
gelirlerinde 
tahak-
kuk oranı 
gelirlerinde 
tahakkuk 
oranı
artırılacak.

1.6 Halk hiz-
met masası
hizmetleri 
daha etkin 
hale getiri-
lecek.

1.7 Belediye 
hizmet ve 
faaliyet-
lerinin 
tanınırlığı
artırılacak 
ve memnu-
niyet
ölçüm 
çalışmaları 
etkin hale 
getirilecek

1.8 Çalışan-
lara yönelik
etkinlik ve 
faaliyetlerle
motivas-
yon düzeyi 
artırılacak.

1.9 Katılım-
cılık ilkeleri 
karar sü-
reçlerinde 
etkin olarak 
kullanılacak 
ve kent bi-
linci ve du-
yarlılığının 
geliştirilme-
sine yönelik 
öneri ve 
proje kapa-
sitesi artırı-
lacak (Kent 
Konseyi).

1.10 Elektro-
nik Bilgi
Yönetim 
Sistemine 
geçilecek 
ve dijital 
arşiv oluş-
turulacak.

X

X

X

X

X

X

X

X
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1.11 Hizmet 
alanlarında
kalite düze-
yi artırılarak
bilişim 
sistemi ve 
teknolojiyi 
etkin kul-
lanılabilen 
personel
sayısı yük-
seltilecek.

2.1 Sahipsiz 
hayvanlara
yönelik 
koruyucu 
ve tedavi 
edici sağlık 
hizmetleri 
geliştirile-
cek ve hay-
van sevgisi 
yaygınlaştı-
rılacak.

2.2 Kentin 
huzur ve 
güveni çin 
gerekli 
tedbirler 
alınacak
ve ruhsatsız 
çalışmayı
önleyici 
faaliyetlerle 
çevre ve 
toplum 
sağlığı ko-
runacak.

2.3 Çevre 
bilinci 
artırılarak 
atık topla-
mada etkin 
yöntemler 
geliştirile-
cek

X

X

X

X
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SORUMLU BİRİMLER

2. Çevre 
sağlığı
ve düzeni-
nin
korunması-
na yönelik 
yönleyici ve 
koruyucu
hizmetler ile 
yaşam kali-
tesi yüksek 
ve sağlıklı 
bir kent
yaratmak.
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3.2 Sağlık 
haritası
hazırlana-
rak koruma-
sız
ve dezavan-
tajlı kesim-
lerin tespiti 
yapılarak 
buna
yönelik 
sağlık 
hizmertleri 
sunulacak.

4.1 Sosyal 
(ayni ve 
nakdi) 
yardımlarda 
nitelik ve 
nicelik artışı 
sağlanacak.

4.2 Önemli 
gün ve haf-
talarda dü-
zenlenecek 
etkinliklere 
katılım 
düzeyi 
artırılacak, 
vatandaş-
ların sosyal 
hayat ve 
kent yaşamı 
ile bütün-
leşmeleri 
sağlanacak.

4.3 Cumhu-
riyet Semt
Evleri ve 
Kadın Da-
nışma
Merkezinde 
verilen se-
miner, kurs, 
danışman-
lık vb.
hizmetler 
ile sosyal 
hayatı 
güçlendirici 
çalışmalar 
yapılacak.

5.1 Cv Bank 
ve mesleki
eğitim ça-
lışmalarıyla 
kişilerin 
niteliğine 
uygun 
istihdam 
artırılacak.

X

X

X

X

X

3. Koruyucu 
ve
önleyici 
sağlık
hizmetleri 
ile halkın
bedensel ve 
ruhsal
yaşam 
kalitesini
artırmak

4 Koruma-
sız ve
dezavan-
tajlı kişilere 
kültürel, 
ekonomik 
ve sosyal 
avantajlar
sunarak 
kent yaşamı 
ile bütünleş-
tirmek
ve sosyal 
refahı
artırmak.

5. İstihdama
yönelik 
eğitim ve
organi-
zasyonlar 
ile ilçenin 
ekonomik
kalkınması 
için
çalışmalar 
yürüterek
halkın ya-
şam kalitesi
ve refahını 
artırmak.
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5.2. Giri-
şimciliği 
destekleyici 
faaliyetler 
düzenlene-
cek ve
yeni fuar 
alanının 
Viranşehir 
ekonomisi-
ne sağlaya-
cağı katkı 
artırılacak.

6.1 Kültür 
ve sanat 
alanında 
gerçekleş-
tirilecek 
ulusal ve 
uluslararası 
etkinlik-
lerde
katılımcı 
anlayışı
güçlendire-
rek ilçemiz 
Güney 
Doğu Ana-
dolu
Bölgesinin 
Kültür ve 
Sanat Mer-
kezi haline 
getirilecek.

6.2 Kültür, 
sanat, 
sosyal,
eğitim ve 
sportif 
alanlarda 
donanımlı 
bireyler 
yetiştiril-
mek üzere 
programlar 
düzenlene-
cek

X X

X

X

6. Eğitim, 
Kültür,
Sanat, Sos-
yal ve
Sportif faali-
yetlerle,
kültürler 
arası
kaynaş-
mayı,
kent kültür 
ve
sanat haya-
tının
gelişimini 
sağlayarak
kültürel 
kalkınmayı
gerçekleş-
tirmek.
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9 - İZLEME, DEĞERLENDIRME VE RAPORLAMA

 Viranşehir Belediyesi’nde stratejik planın uygu-
lanması süreci, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile 27 Aralık 2007 tarihinde Mali-
ye Bakanlığı tarafından yayınlanan İç Kontrol Stan-
dartları tebliği doğrultusunda uygulanmakta olan 
“İç Kontrol Sistemi” ile bilimsel kriterlere uygun ola-
rak takip edilecektir. 

 Özellikle Onbirinci kalkınma Planında mahalli ida-
relerde memnuniyet düzeyi ile ilgili ölçümlere vurgu 
yapılması ve Viranşehir Belediyesinin de hemşeh-
ri memnuniyetine önem vermesi nedeniyle anket 
çalışmalarında memnuniyet anketlerine öncelik 
verilecektir. Bu amaçla, gerekli veriler sürekli gün-
cellenecek, belirli yöntemler kullanılarak analiz edi-
lecektir. 

 Bilgi ve verilerin toplanması amacıyla düzenli ola-
rak yapılan gözlem ve ölçümlerin yanı sıra anket, 
mülakat, arşiv çalışması, fayda-maliyet ve mali-
yet-etkinlik gibi analiz türlerinden de etkili bir şekil-
de yararlanılacaktır. 

 Stratejik planın Viranşehir Belediye Meclisinin ka-
bulüyle birlikte “2020-2024  yılı Stratejik Planının 
Uygulanması ve Takibi Genelgesi” yayınlanarak uy-
gulanma sürecinde, gerekli veri toplama, analiz ve 
raporlama sistemleri oluşturulacaktır. Raporlama 
sıklığı, hizmetin niteliğine göre belirlenecektir. De-
ğerlendirme, aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık dönemler 
halinde yapılacaktır. Ancak, hizmetin gerektirdiği 
durumlarda farklı periyotlarda da ölçüm ve değer-
lendirmeler yapılacaktır. Diğer taraftan, her mali yıl 
bütçesi hazırlanırken kaynak tahsisi yapılan perfor-
mans hedefleri, üçer aylık dönemler halinde, oluş-
turulacak Faaliyet Raporları aracılığıyla, mali yıl so-
nuna kadar hedef göstergeleri ile takip edilecektir.

 Üçer aylık sürelerle takip edilen performans hedef-
leri aynı zamanda stratejik planda yer alan strate-
jik hedeflerin gerçekleşme düzeyini de ortaya ko-
yacaktır. Performans raporları yıl sonunda stratejik 
göstergelerin gerçekleşme seviyesini ifade edecek 
şekilde hazırlanacaktır. 

 Mali yılın bitiminde, harcama birimlerinden gelen 
göstergeler incelenerek, stratejik hedef ve perfor-
mans göstergelerine ulaşma düzeyi performans 
sonuç raporları ile birlikte üst yöneticiye (Viranşehir 
Belediye Başkanı’na) sunulacaktır. 

 Stratejik planın uygulanması süreci, yıllık bazda 
hazırlanacak “faaliyet raporu” ile de takip edilecek-
tir. Rapor kapsamında stratejik plan ve performans 
programına göre yürütülen faaliyetler, performans 
hedeflerinin belirlenmiş olan performans ölçütleri-
ne göre gerçekleşme durumu, varsa meydana gelen 
sapmaların nedenleri ve diğer konularda açıklayıcı 
bilgilere yer verilecektir. Raporun bir örneği Sayıştay 
Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığına gönderilecek, ay-
rıca kamuoyuna da açıklanacaktır.

 Stratejik amaç ve hedeflere yönelik gerçekleşme-
lerin, raporlanması ve paydaş değerlendirmelerine 
sunulmasında kullanılan yöntemler:

- Yönetim Sistemleri Süreç Performans göstergele-
rinin takibi – Sürekli 

- Müdürler Toplantısı – Ayda 4 kez

- Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı – Yılda 4 kez 

- Muhtar Toplantıları – Yılda 8 kez 

- Paydaş Toplantıları – Yılda 1 kez 

- Proje Planı ve Proje İzlem Formları 

 Proje ve Faaliyetlerin uygulama sonuçlarının per-
formans ölçümü ve değerlendirilmesinde kullanılan 
yöntemler:

-  Stratejik amaç ve hedeflerin algılama sonuçlarının 
takip edilmesi - Belirlenen periyotlarla 

- Yönetim Sistemleri Süreç Performans göstergele-
rinin takibi – Sürekli 

- Müdürler Toplantısı – Ayda 4

- Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı – Yılda 4 kez 

- Performans Programı Değerlendirme Toplantısı – 
Yılda 2 kez 

-  Personel performansının takibi – Yılda 2 kez
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 Stratejik amaç ve hedeflere yönelik gerçekleşme-
lerin, raporlanması ve paydaş değerlendirmelerine 
sunulmasında kullanılan yöntemler:

- Yönetim Sistemleri Süreç Performans göstergele-
rinin takibi – Sürekli 

- Müdürler Toplantısı – Ayda 4 kez

- Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı – Yılda 4 kez 

- Muhtar Toplantıları – Yılda 8 kez 

- Paydaş Toplantıları – Yılda 1 kez 

- Proje Planı ve Proje İzlem Formları 

Proje ve Faaliyetlerin uygulama sonuçlarının per-
formans ölçümü ve değerlendirilmesinde kullanılan 
yöntemler:

- Stratejik amaç ve hedeflerin algılama sonuçlarının 
takip edilmesi - Belirlenen periyotlarla 

- Yönetim Sistemleri Süreç Performans göstergele-
rinin takibi – Sürekli 

- Müdürler Toplantısı – Ayda 4

- Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı – Yılda 4 kez 

- Performans Programı Değerlendirme Toplantısı – 
Yılda 2 kez 

- Personel performansının takibi – Yılda 2 kez 

İzleme - Değerlendirme Güncelleme

Stratejik amaç ve hedeflere yönelik gerçekleşme-
lerin, raporlanması ve paydaş değerlendirmelerine 
sunulmasında kullanılan yöntemler :

-Yönetim Sistemleri Süreç Performans göstergeleri-
nin takibi – Sürekli 

-Müdürler Toplantısı – Ayda 4 kez

- Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı – Yılda 4 kez 

- Muhtar Toplantıları – Yılda 8 kez 

- Paydaş Toplantıları – Yılda 1 kez 

- Proje Planı ve Proje İzlem Formları 

Proje ve Faaliyetlerin uygulama sonuçlarının per-
formans ölçümü ve değerlendirilmesinde kullanılan 
yöntemler :

- Stratejik amaç ve hedeflerin algılama sonuçlarının 
takip edilmesi - Belirlenen periyotlarla 

- Yönetim Sistemleri Süreç Performans göstergele-
rinin takibi – Sürekli 

 - Müdürler Toplantısı – Ayda 4

- Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı – Yılda 4 kez 

- Performans Programı Değerlendirme Toplantısı – 
Yılda 2 kez 

- Personel performansının takibi – Yılda 2 kez 

 2020-2024 yıllarında kapsayan Viranşehir Beledi-
yesi Stratejik Planı uygulama süreci boyunca peri-
yodik olarak izlenecek; değerlendirilecek ve gerekli 
olduğu zamanlarda güncellenecektir.

 Viranşehir Belediyesi Stratejik Planı, Belediye Mec-
lisi tarafından onaylanmasını müteakiben İçişleri 
Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlı-
ğı’na gönderilecek; ayrıca Belediyemiz web sayfa-
sında yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunula-
caktır.

 Planın uygulama sürecinin izlenmesi ve değerlen-
dirilmesine ilişkin çalışmalar Yazı İşleri Müdürlü-
ğü tarafından yürütülecektir. Bu çerçevede gerekli 
veriler sürekli güncellenecek ve belirli yöntemler 
kullanılarak analiz edilecektir. Bilgi ve verilerin top-
lanması amacıyla düzenli olarak yapılan gözlem ve 
ölçümlerin yanı sıra anket, yüz yüze görüşme, arşiv 
çalışması, fayda - maliyet ve maliyet - etkinlik ana-
lizlerinden yararlanılacaktır.

 Stratejik Planın uygulama süreci yıllık bazda hazır-
lanacak “Faaliyet Raporu” ile takip edilecektir. Rapor 
kapsamında stratejik plan ve performans programı-
na göre yürütülen faaliyetler, hedeflerin belirlenen 
performans ölçütlerine göre gerçekleşme durumu, 
varsa meydana gelen sapmaların nedenleri ve diğer 
konularda açıklayıcı bilgilere yer verilecektir.

 İlgili mevzuat hükümleri uyarınca stratejik planlar 
en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın ka-
lan süresi için güncellenebilmektedir. Güncelleşme, 
stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları değiş-
tirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklere 
ilişkin olabilecektir.

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024
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10 EKLER

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİLERİ
İNSAN KAYNAKLARI (MÜDÜRLÜK BAZINDA MEVCUT DURUMU)

MÜDÜRLÜKLER
GİH
ZABITA TH EÖHSSH AV VH

SÜREKLİ
İŞÇİ

GEÇİCİ
İŞÇİ

SÖZLEŞ-
MELİ
PERSO.

TOPLAMDH
GİH
DİĞER
PERSO.

Özel Kalem Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Kültür Ve Sosyal İşleri 
Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Mü-
dürlüğü

Kadın Ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü
Emlak Ve İstimlak Mü-
dürlüğü

TOPLAM

İmar Ve Şehircilik Müdür-
lüğü

Belediye Sağlık Müdür-
lüğü

Park Ve Bahçeler Müdür-
lüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdür-
lüğü

İnsan Kaynakları Ve Eği-
tim Md.’lüğü

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10

40

10

147

9

9

13

12

17

17 17

16

28

33

24

1

1

1

1 1

4

4

6

4

4

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3
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İNSAN KAYNAKLARI
Hizmet Sınıflarına Göre

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL DURUMU

Açıklama 2015 2016 2017 2018 2019

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (Zabıta) 21

53 53 46

44

174 173 138 152 147

41

21

4071 71

4645

22 19 17

17

9

16

16 16 1415

5

5 7 7

1 1

4 4

4

3 3

3 2 2

3 3

15Teknik Hizmetler Sınıfı

Sağlık Hizmetleri Sınıfı

Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı

Avukatlık Hizmetleri

Din Hizmetleri

Yardımcı Hizmetler

Sürekli İşçi

Geçici İşçi

Sözleşmeli Personel

TOPLAM

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (Diğer 
Memurlar)

Yaş Aralıkları Memur İşçi Sözleşmeli Toplam gnl. 
toplamCinsiyet durumuna göre

18 / 30 yaş 6

6

5

8 4

4

4

1 1

1

1 1 7

7

3

3

3

2

3

10

22

88

13

9231

39

57

73

28

117 130

10

Erkek Erkek Erkek ErkekKadın Kadın Kadın Kadın

31 / 39 yaş

40 yaş ve üzeri

TOPLAM
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11

73

33

7

31

39

22

42

117

42

13

14

80

17

130

19

9

9

2

İlköğretim

Bay

YILI 2020

87.239.000.00

36.891.000.00

124.130.000.00

40.580.100.00

136.543.000.00 150.197.300.00 165.217.030.00 181.738.733.00

49.101.921.00 54.012.113.1044.638.110.00

95.962.900.00 105.559.190.00 116.115.109.00 127.726.619.90 532.602.818.90

225.223.244.10

757.826.063.00

2021 2022 2023 2024
2020/2024
TOPLAM

MERKEZİ İDARE

ÖZ GELİRLER

TOPLAM

Lise

Bayan

Ön Lisans

TOPLAM

Lisans 7

21

41

Eğitim durumu

Eğitim durumu

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ 2020-2024 YILLARINI KAPSAYACAK KAYNAK TABLOSU

Memur

Memur

İşçi

İşçi

Sözleşmeli

Sözleşmeli

TOPLAM

TOPLAM

5

4

MALİ BİLGİLER TABLOSU - EK 2
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BÜTÇE PERFORMANS - EK 3

2019 Mali Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Durumu  U 

GELİR 
KODU / BÜTÇE

2019 MALİ YILI
BÜTÇE TAHMİNİ

TAHAKKUK 
2019 YILI-ÖNCEKİ 
YILLAR 

TAHSİLAT 
2019 YILI-ÖNCEKİ 
YILLAR 

DEVROLAN TA-
HAKKUK 
2019 YILI-ÖNCEKİ 
YILLAR 

01 VERGİ 
GELİRLERİ

03 Teşebbüs Ve 
Mülk.Gel.

04 Alınan Bağış 
ve Yardımlar ile 
Özel Gelirler

05 Diğer Gelirler

06 Sermaye 
Gelirleri

08 Alacaklardan 
Tahsilat

2019 Genel Toplam

2018 Genel Toplam

2017 Genel Toplam

2016 Genel Toplam

2015 Genel Toplam

8.400.000,00

5.337.000.00

4.250.000.00

70.829.000.00

10.671.000.00

99.500.000.00

82.173.000.00

74.780.000.00

73.452.000.00

61.500.000.00

50.540.207.80

49.129.071.91

46.723.105.35

46.342.033.07 2.787.038.84

3.817.102.45

74.729.894.16

65.314.268.23 58.522.353.10 6.791.915.13

70.884.175.63 3.845.718.53

39.938.296.94 38.476.597.94 5.282.405.37

13.000.00

724.927.22

34.412.900.19

361.952.90

34.148.308.12

404.612.01

264.592.07

-42.659.11

1.404.612.45 433.890.76

6.854.610.55 2.764.859.83

724.927.22

4.089.750.72

970.721.69

0.00
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Açıklama Gelir Türü

BELEDİYE BÜTÇE GELİRLERİ İCMAL

VERGİ GELİRLERİ

SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

2.780.121,63

1.588.620,76

434.540,76

198.530,49

236.010,27

724.927,22

724.927,22

34.149.505,44

50.271,16

0,00

440.75,98

744.532,59DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ

MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE 
YARDIMLAR

KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR 

PROJE YARDIMLARI

FAİZ GELİRLERİ

KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR

DİĞER GELİRLER

KURUMLAR HASILATI

KİRA GELİRLERİ

HARÇLAR

1

1

1

2

2

2

2

3

3

4

4

4

6

6

5

5
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PARA CEZALARI

DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER

TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ

TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ

2019 GENEL TOPLAM

2018 GENEL TOPLAM

2017 GENEL TOPLAM

2016 GENEL TOPLAM

2015 GENEL TOPLAM

RED VE İADELER (-)

ALACAKLARDAN TAHSİLAT

SERMAYE GELİRLERİ

169.977,86

404.612,01

404.612,01

38.493.707,06

70.884.175,63

58.522.353,10

46.723.105,35

46.342.033,07

27.084,92

1

2

3

9

9

8

6

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024
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Açıklama Harcama Tutarı

2019 YILI BÜTÇE GİDERLERİ FONSİYONEL KOD HARCAMALARI 

Bütçe Giderleri Bölüm Kodları İtibari İle İcmal

GENEL KAMU HİZMETLERİ

SAVUNMA HİZMETLERİ

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ

SAĞLIK HİZMETLERİ 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetler

EĞİTİM HİZMETLER

2019 YILI GENEL TOPLAM 

2018  YILI GENEL TOPLAM

2017  YILI GENEL TOPLAM

2016  YILI GENEL TOPLAM

2015  YILI GENEL TOPLAM

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 

16.940.075

14.898.817,74

4.709.373,42

39.735.554,92

87.124.924,57

57.223.358,53

46.393.710,30

41.793.067,63

5.714,40

865,56

355.007,20

180,77

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10
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Mali Yılı  / 2015

Mali Yılı  / 2016

Mali Yılı  / 2017

Mali Yılı  / 2018

Bütçe Uygulamaları ile İlgili İstatistikî Bilgiler

Bütçe / TL

Bütçe / TL

Bütçe / TL

Bütçe / TL

Gerçekleşen

Gerçekleşen

Gerçekleşen

Gerçekleşen

Harcama İçindeki Payı

Harcama İçindeki Payı

Harcama İçindeki Payı

Harcama İçindeki Payı

%

%

%

%

Cari 43.638.000.00

13.685.000.00

4.177.000,00

61.500.000,00

49.309.000.00

21.354.000.00

2.789.000.00

74.452.000.00

53.405.000.00

17.790.000.00

74.780.000.00

67.358.260.00

30.072.728.65

3.284.200.00

100.715.188.65

59.072.137.78

25.208.310.07

2.844.476.72

87.124.924.57

3.585.30.00

41.459.431.37

12.872.200.39

2.891.726.77

57.223.358.53

35.666.960.45

9.180.383.35

1.546.366.50

46.393.710.30

41.793.067.63

32.510.796.79

7.793.570.23

1.488.700,61

70.96

22.25

6.79

100.00

67.13

29.07

71.42

23.79

4.79

100.00

100.00

66.87

29.85

3.28

3.80

100.00

52.86

12.67

2.47

67.95

48.55

12.50

63.16

55.44

17.21

3.87

76.52

58.65

25.03

86.51

2.82

2.11

Cari

Cari

Cari

Yatırım

Yatırım

Yatırım

Yatırım

Transfer

Transfer

Transfer

Transfer

Toplam

Toplam

Toplam

Toplam

Mali Yılı  / 2019 Bütçe / TL Gerçekleşen Harcama İçindeki Payı%

69.487.000.00

26.337.000.00

3.676.000.00

99.500.000.00

30.930.614.02

3.913.550.60

2.065.869.47

36.910.034.09 100.00

69.84

26.47

3.69

31.09

3.93

37.09

2.07

Cari

Yatırım

Transfer

Toplam
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YILI GİDER BÜTÇESİ BİLGİLERİ

CARİ HARCAMALAR

Gider Bütçesi Gerçekleşme Durumu 

Bütçe Giderin Çeşidi Bütçe Ödeneği
2018 Yılından
Devir

2019 Yılı Toplam
Ödenek

2019 Yılı
Harcama

2019 Yılı Ek
Ödenek

Aktarma

01 Personel Giderleri 13.785.000,00

2.104.000,00

43.188.000,00

1.080.000,00

4.000.000,00

4.210.000,00

13.785.000,00 7.651.668,10

1.120.220,73

21.110.302,92

1.048.422,27

30.930.614,02

2.104.000,00

47.188.000,00

1.080.000,00

64.157.000,00
60.157.000,00

26.337.000,00

26.337.000,00

3.676.000,00 210.000,00 3.886.000,00 2.065.869,47

36.910.034,09

87.124.924,57

57.223.358,53

46.393.710,30

41.793.067,63

400.000,00

3.170.000,00

103.812.609,58

100.715.188,65

74.780.000,00

73.452.000,00

61.500.000,00

-5.760.000,00

-5.760.000,00

400.000,00

8.930.000,00

4.076.000,00

99.500.000,00 4.312.609,58

82.173.000,00 1.792.188,65 16.750.000,00

74.780.000,00

73.452.000,00

61.500.000,00

1.550.000,00

1.550.000,00

32.199.609,58

32.199.609,58

3.913.550,60

3.913.550,60

4.312.609,58

4.312.609,58

02 Sos. Güv. Kur. 
Dev. Primi

03 Mal ve Hizmet 
Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

06 Sermaye 
Giderleri

05 Cari 
Transferler

07 Sermaye
Transferleri

09 Yedek
Ödenekler

08 Borç Verme

Cari Toplam

Yatırım Toplam

Transfer Toplam

2019 Gider Genel
Toplam

2018 Gider Genel
Toplam

2017 Gider Genel
Toplam

2016 Gider Genel
Toplam

2015 Gider Genel
Toplam

YATIRIM HARCAMALARI

Transfer Harcamaları
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TEKNOLOJİK KAYNAKLAR TABLOSU EK - 4

 Belediyemizin birimleri tarafından kullanılan bilişim sistemine ilişkin teknolojik kaynaklar.

 Viranşehir Belediyesi, yerel yönetim sistemlerinde yılların getirdiği birikim ile kuruluşundan bu yana, ko-
şulsuz vatandaşın memnuniyeti için çalışıyor. Belediyecilik mevzuatıyla ilgili güncel değişiklikleri, özel 
sektör’den aldığı yönetişim sistemine en hızlı şekilde uyarlıyor. Kurumların mevzuata uygun olarak düze-
lenmiş iş süreçlerine göre, kesintisiz çalışmalarına olanak veriyor.

Açıklama 2015 2016 2017 2018 2019

Server

Bilgisayar

Yazıcı / Tarayıcı

Fotokopi

Faks

Müzik Seti

Video Oynatıcı

Projeksyon Cihazı

Fotoğraf Makinesi

Para Sayma Cihazı

Fotoğraf Makinesi

Kamera

Alarm Sistemi

Lisanslar

Telsiz

Hoparlör

TOPLAM

Telefon 
( masa + telsiz )

Kameralı Güvenlik 
Sistemi/Kayıt Cihazı

1

85

55

13

27

212 220 231 262 277

25 25 29 39

8

18

10 10 11 11

16 19 21

58

88 90

69 6961

105 113

1

1

1

1

1 1 1 1

1 2 2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

2 3

3 33

3

3 3

3

3 3 3

3

6 6

3

3 3

3 3

4

4

4

4 4

4

2

2
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Ortak Kavramlar   

Kurumun muhatap, adres, parametre tanımları ve 
yetkiler gibi tüm birimler için ortak alanların tanım-
landığı ve kullanıldığı modüldür.

Adres Taşınmaz

UAVT uyumlu adres yapısı, Takbis kurumun numa-
rataj ve taşın¬maz alt yapısını yöneten modüldür.

İnsan Kaynakları

Kurum organizasyonu, norm kadro yapısı ve çalışan 
sicillerinin, eğitimlerin plan ve sertifika yönetimini 
kolaylaştırır, izin sistemi ve personel devam duru-
munun takibi ile puantaja imkan veren modüldür.

Bordro

Belediyenin memur, işçi, sözleşmeli, mevsimlik, 
‘taşeron, yüklenici işçi türünden tüm persone-
linin özlük, hak ediş, bordro, maaş ve HİTAP 
bilgileri¬nin kayıt ve yönetimini kolaylaştıran 
modüldür,

Satın Alma / Ayniyat

Taşınır mal yönetmeliğine uygun; ambar, stok, 
zimmet ve demirbaş işlem yönetimini, muaye-
ne sürecinde hak ediş bazlı kontrolleri gerçek-
leşti¬ren, muhasebeyle tam entegre modüldür.

Sağlık İşleri

Esnaf denetimlerinin yapılabilmesi, sıhhi mües-
seselerin ve sağlık kontrollerinin takibi ile ce-
naze işlemlerine kadar süreçlerin kayıt edilip, 
listelendiği, filtrelendiği ve raporlanabildiği bir 
modüldür

E-Devlet

Kurumun turkiye.gov.tr ve kamu kurumlarının e-hiz-
metleriyle güvenli web servisleri üzerinden entegre 
çalışmasını sağlayan, gelişime ve paylaşıma açık 
çözümdür. Belediyenin paydaşlarıyla etkin ve gü-
venli iletişimini gerçekleştirir. Paylaşılan hizmet, bil-
gi ve belgelerin yaşam döngüsü boyunca güvenle 
yönetilmesini sağlar.

Veterinerlik

İdari sınırlarda sahipsiz hayvanların sağlık, aşı, 
barınma, müşahade, rehabilitasyon gibi süreçleri, 
hastalıklara yönelik tüm çalışmaların harita üze-
rinden tespiti, gıda, kurban, hijyen gibi çalışmaların 
odak tespit haritalarıyla izlenebilmesi ve yönetil-
mesi için kullanılan modüldür.

Muhasebe / Bütçe

Kamu mali yönetimi ve denetimi ile ilgili mevzuata 
uygun, tek düzen hesap planı çerçeve¬sinde ana-
litik bütçeyle entegre çalışan, gerek anlık gerekse 
gün sonu işlemlerini destekleyen modüldür.

Yazı İşleri

Gelen/Giden evrak ve kurum içi yazışmaların kayıt 
ye takibini sağlayan modüldür.Belediye meclisinin 
ye encümeninin kararlarını saklama¬yı ve ilgili tüm 
birimlere tebliğini kolaylaştırır. Belediye meclis ko-
misyonlarının çalışmalarını raporlamayı sağlayan 
modüldür.

Gelirler

Kurumun Emlak, ÇTV, ilan Reklam ve diğer gelirle-
rinin beyan, tahakkuk, tahsilat ve takip “süreçlerni 
yönetmek için kullanılan modüldür.

Zabıta

Halkın sağlığını temin için mevzuatın zabıtaya ver-
diği denetleme, cezalandırma, sanat ve ticaretten 
men, uyarı ve yıkım ile ilgili yetkili mercilerin ka-
rarlarını uygulama ve takip süreçlerinin yönetildiği 
modüldür.

E-Belediye

Mükelleflerin internet üzerinden beyan, borç vb. 
bilgilerini sorgulayabildiği ve borçlarını ödeye¬bil-
diği güvenli internet modüldür.

İmar

İmar müdürlüğünün yürütmekle yükümlü olduğu 
bütün imar uygulamalarının harita destekli olarak 
yönetildiği modüldür.

Ruhsat

İşyeri ve hafta tatili ruhsat İzinlerinin verildiği, takip 
edildiği ve diğer birimler ile ilgili ruhsat süreçlerinin 
yönetildiği modüldür.

Evlendirme

Kuruma yapılan nikâh başvuruları ile alakalı izin, 
salon - tarih - saat tespiti, ödeme ve beyan gibi tüm 
süreçlerin detaylı izlenebilmesi ve yönetilmesi için 
kullanılan modüldür.
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Kullanılan Yönetişim sisteminin Özellikleri

• Hızlı, uzman ve kesintisiz teknik destek ve 
eğitimi içeren komple çözüm.

• Belediyelerin tüm iş ve hizmet kalemlerine 
özel yazılım modülleri.

• Cep telefonu ve tablet gibi mobil ortamlardan 
tüm raporlara erişim.

• Kullanıcı  bazında kolay ve güvenli yetki ve 
rol paylaşımı.

• Otokontrol özelliği ile hatalı ve tekrar eden 
veri girişlerini önleme avantajı…

• Esnek ve kullanıcı dostu tasarım

• Kaynak koda erişim özgürlüğü

• Otokontrollü etkin veri girişi

• Veri tabanı Tam Bağımsızlığı

• Servis Tabanlı Tam Entegre Altyapı

• E-devlet ve diğer kamu kurumlarının servisle-
ri ile tam entegrasyon.

• Tüm gelir, iş ve hizmet kalemlerinin çevrimiçi 
muhasebe entegrasyonu,

• İş Zekası modülü ile hızlı ve doğru kararlar 
için gerekli raporların üretimi.

• Mevzuat ve yönetmeliklerle değişen para-
metrelerin, yetkili kullanıcı tarafından ihtiyaç 
anında uygulama ara yüzünden yeniden ta-
nımlanabilmesi sayesinde vakit ve nakitten 
tasarruf.

• Belediyedeki tüm çalışanların bireysel bazda 
performans ve verim ölçümü…
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FİZİKSEL ALT YAPI TABLOSU EK - 5

A-İDARİ HİZMET BİNALARI
A-1 : ANA HİZMET BİNASI

Kullanım Amacına 
Göre Binalar

Kullanıcı
Birim

Alan(m²) Tel No: Tesisin AdresiMülkiyet Duru-
mu (İdare)

Yazı İşleri Müd. 05113081-82/ 1153

05113081-82/1117

05113081-82/1125

05113081-82/1168

05113081-82/1162

05113081-82/1136

05113081-82/1160

05113081-82/1123

05113081-82/1133

05113081-82/1164

05113081-82/1122

05113081-82/1140

05113081-82/1170

05113081-82/1151

04145112635

05113081-82/1110-
1135

Kamu144 m²

90 m²

301 m²

125  m²

115 m²

62 m²

715 m²

245 m²

m²

63 m²

64 m²

29 m²

134 m²

100 m²

53 m²

52 m²

Kamu

Kamu

Kamu

Kamu

Kamu

Kamu

Kamu

Kamu

Kamu

Kamu

Kamu

Kamu

Kamu

Kamu

Kamu

Fen İşleri Müd.

Zabıta Müd.

Mali Hiz. Müd.

Özel Kalem Müd.

Sağlık İşleri Müd.

Huku İşleri Müd.

Bilgi İşlem Müd.

Destek Hizmetleri
Müd.
Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müd.

Emlak ve İstimlak
Müd.

İnsan Kaynakları 
Müd.

Park ve Bahçeler
Müd.

Temizlik İşleri
Müd.

İmar ve Şahircilik
Müd.

Ana Hizmet Binası

Kışla Mahallesi Ticaret 
Caddesi -Belediye Sa-
rayı Binası Viranşehir / 

Şanlıurfa

Kışla Mah. Emiroğlu Mah. 
Viranşehir / Şanlıurfa

Kışla Mahallesi Ticaret 
Caddesi -Belediye Sarayı 
Binası Viranşehir / Şanlı-
urfa

Kültür ve Sosyal
İşler Müd.
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A-2: DİĞER HİZMET BİNALARI

A-3: HİZMET TESİSLERİ

Kullanım Amacına 
Göre Binalar

Kullanım Amacına 
Göre Binalar

Kullanıcı
Birim

Kullanıcı
Birim

Ada
Parsel

Ada
Parsel

Tel No:

Tel No:

Tesisin Adresi

Tesisin Adresi

Alan 
(m²)

Alan 
(m²)

Mülkiyet Du-
rumu (İdare)

Mülkiyet Du-
rumu (İdare)

Eski Belediye 
Hizmet Binası PTT 
karşısı

Şırnak Mahallesi/
viranşehir

Şırnak Mahallesi/
Viranşehir

Gölbaşı Mah. Vi-
ranşehir

Belediye Hizmet 
Binası

Asfalt Şantiyesi

Belediye  Konuk 
Evi

Hayvan Pazarı

Belediye  Kadın 
Destek Evi

Temizlik Şantiyesi

Eski Buğday Pazarı

Yeni Buğday Pazarı

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü

Destek Hizmet-
leri

Kültür ve Sosyal  
İşleri Müdürlüğü

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü

Kadın ve Aile 
Hizmetleri Mü-
dürlüğü

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü

102 Ada 10 
Parsel

1227 Ada 1 
Parsel

146 Ada 3 
Parsel

1228 Ada 1 
Parsel

146 Ada 2 
Parsel

2155 Ada 3 
Parsel

611 Ada 
1-69 parsel

1152 Ada 1 
Parsel

90 m²

28475 

682 m²

2036 

527 m²

4188 m²

8380

38670

Kamu

Kamu

Kamu

Kamu

Kamu

Kamu

Kamu

Kamu

05113081
82/1168

0 (544)
5615070

05113081-
82/1170

05113081
82/1110-1135

05113081-
82/1168

05113081-
82/1168

0 (507) 
9847108

0(542)
2797913
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B-1: SPOR TESİSİ

B-2: SPOR MERKEZLERİ

B-SPORTİF HİZMET AMAÇLI BİNALAR

Kullanım Amacına 
Göre Binalar

Kullanım Amacına 
Göre Binalar

Kullanıcı
Birim

Kullanıcı
Birim

Ada
Parsel

Ada
Parsel

Tel No:

Tel No:

Tesisin Adresi

Tesisin Adresi

Alan 
(m²)

Alan 
(m²)

Mülkiyet Du-
rumu (İdare)

Mülkiyet Du-
rumu (İdare)

Yenişehir Mah. Vi-
ranşehir Bel. Spor 
Kompleksi

Spor Kompleksi

Halı Saha

Kültür ve Sosyal  
İşleri Müdürlüğü

2142 Ada 1 
Parsel

3
5

5
8

9
,4

6
 

Kamu

Kamu

0 ( 507 ) 
9847108

0414
5112635

C-1: KÜLTÜR EVLERİ

C-SOSYAL VE KÜLTÜREL AMAÇLI BİNALAR

Kullanım Amacına 
Göre Binalar

Kullanıcı
Birim

Ada
Parsel

Tel No: Tesisin AdresiAlan 
(m²)

Mülkiyet Du-
rumu (İdare)

Kışla Mah. Emiroğ-
lu Mah. Viranşehir 
Kültür ve Sanat 
Merkezi

Viranşehir Kültür 
ve Sanat Merkezi

Kültür ve Sosyal  
İşleri Müdürlüğü

2236 Ada 1 
Parsel

11
9

0
5

,4
0

 

Kamu 0414
5112635
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C-2: KÜTÜPHANE

Kullanım Amacına 
Göre Binalar

Kullanıcı
Birim

Ada
Parsel

Tel No: Tesisin AdresiAlan 
(m²)

Mülkiyet Du-
rumu (İdare)

Viranşehir Kültür 
ve Sanat Merkezi

Kültür ve Sosyal  
İşleri Müdürlüğü 

(Kütüphane)

Kültür ve Sosyal  
İşleri Müdürlüğü
(Etüt Merkezi)

Kışla Mah. 
Emiroğlu Mah. 
Viranşehir Kültür 
ve Sanat Merkezi

0414

5112635

0414

5112635

2236 Ada 1 

Parsel

2236 Ada 1 

Parsel

196 m²

350 m²

Kamu

Kamu

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024

C-3: SOSYAL TESİSLER

Kullanım Amacına 
Göre Binalar

Kullanıcı
Birim

Ada
Parsel

Tel No: Tesisin AdresiAlan 
(m²)

Mülkiyet Du-
rumu (İdare)

Kışla Mah. Ceylan-
pınar Cad. Viran-
şehir

Müze ve Kültür Evi 
Hizmet Binası

Kültür ve Sosyal  
İşleri Müdürlüğü

102 Ada 17 
Parsel

3
0

4
 m

²

Kamu 0414
5112635
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PARK VE YEŞİL ALANLARA AİT BİLGİLER TABLOSU EK - 6

S.NO PARKIN İSMİ ALAN PARKIN ADRESİ

1 MUSTAFA SUMAN PARKI 3.800 m2 YENİŞEHİR MAHALLESİ

2 FAİK KEVCİ PARKI 3.800 m2 YENİŞEHİR MAHALLESİ

3 NAİF UMMAZ PARKI 4.350 m2 YENİŞEHİR MAHALLESİ

4 ALİ KUTLU PARKI 4.200 m2 YENİŞEHİR MAHALLESİ

5 ÇOCUK TRAFİK PARKI 3.200 m2 YENİŞEHİR MAHALLESİ

6 KAZIM EKİNCİ PARKI 7.850 m2 YENİŞEHİR MAHALLESİ

7 8 MART DÜNYA KADIN-
LAR PARKI

4.700 m2 YENİŞEHİR MAHALLESİ

8 ALİ KUTLU PARKI YANIN-
DAKİ PARK

3.500 m2 YENİŞEHİR MAHALLESİ

9 1637 SOKAK PARKI 4.500 m2 YENİŞEHİR MAHALLESİ

10 24.CADDE 1643 SOKAK 
PARKI

4.750 m2 YENİŞEHİR MAHALLESİ

11 15.CADDE 143 SOKAK 
PARKI

5.500 m2 YENİŞEHİR MAHALLESİ

12 KIZ MESLEK LİSESİ YA-
NINDAKİ PARK

16.375 m2 YENİŞEHİR MAHALLESİ

13 BARIŞ DEMOKRASİ OR-
MAN PARKI

219.958m2 YENİŞEHİR MAHALLESİ

14 ÇÖP REKREASYON ALA-
NI PARKI

53.000 m2 YENİŞEHİR MAHALLESİ

15 TRAFİK EĞİTİM PARKI 7.736 m2 YENİŞEHİR MAHALLESİ

16 TREN YOLU PARKI 72.000 m2 YENİŞEHİR MAHALLESİ

17 AHMET OKTAY GÜNAK 
PARKI

22.000 m2 YENİŞEHİR MAHALLESİ

18 SAĞLIKÇILAR SİTESİ 
PARKI

400 m2 YENİŞEHİR MAHALLESİ

19 DİKMELER PARKI 7.200 m2 HÜRİYET MAHALLESİ

20 FETHİ YILDIRIM PARKI 13.800 m2 HÜRİYET MAHALLESİ

21 AÇIK HAVA MÜZESİ 
PARKI

5.000 m2 HÜRİYET MAHALLESİ

22 HÜRİYET PARKI 11.850 m2 HÜRİYET MAHALLESİ

23 GİRNE İLKOKUL YANI 
PARKI

430 m2 HÜRİYET MAHALLESİ

24 2.YENİ CADDE 709.SOK.
PARKI

4.000 m2 YENİ MAHALLE
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25 2.YENİ CADDE 707.PARKI 3.500 YENİ MAHALLE

26 AYAKLI SU DEPOSU 
PARKI

4.500 YENİ MAHALLE

27 ATATÜRK PARKI 5.500 YENİ MAHALLE

28 NEBATİ CAMİİ BİTİŞİĞİ 
PARKI

9.900 YENİ MAHALLE

29 YENİ MAHALLE PARK 
707.SOK PARKI

1.500 YENİ MAHALLE

30 AKADEMİ CADDESİ 
PARKI

2.000 YENİ MAHALLE

31 YENİ MAHALLE PARKI 250 YENİ MAHALLE

32 AHMET NECDET SEZER 
PARKI

8.500 GÖLBAŞI MAHALLESİ

33 GÖL PARKI 1.400 GÖLBAŞI MAHALLESİ

34 GÖLBAŞI YENİ PARK 1.357 GÖLBAŞI MAHALLESİ

35 798.SOKAK PARKI 2.800 CUMHURİYET MAHAL-
LESİ

36 806.SOKAK PARKI 2.250 CUMHURİYET MAHAL-
LESİ

37 781 SOKAK 1.PARKI 1.700 CUMHURİYET MAHAL-
LESİ

38 781 SOKAK 2.PARKI 1.500 CUMHURİYET MAHAL-
LESİ

39 CUMHURİYET PARKI 9.280 m2 CUMHURİYET MAHAL-
LESİ

40 SIRALI YEŞİL ALAN 
1.PARKI

2.400 CUMHURİYET MAHAL-
LESİ

41 SIRALI YEŞİL ALAN 
2.PARKI

2.600 CUMHURİYET MAHAL-
LESİ

42 SIRALI YEŞİL ALAN 
3.PARKI

3.000 CUMHURİYET MAHAL-
LESİ

43 DUMLUPINAR CAD.787.
SOK.1 PARK

2.200 CUMHURİYET MAHAL-
LESİ

44 DUMLUPINAR CAD.2.
PARK

2.000 CUMHURİYET MAHAL-
LESİ

45 ZEYTİNLİK PARKI 12.023 ŞIRNAK MAHALLESİ

46 OĞLAKÇI CADDESİ PARKI 2.500 ŞIRNAK MAHALLESİ

47 1160 .SOK.1.PARKI 2.000 ŞIRNAK MAHALLESİ

48 1160.SOK.2.PARKI 2.000 m2 ŞIRNAK MAHALLESİ

49 HAZNEVİ CAMİSİ YANI 
PARKI

5.985 m2 KIŞLA MAHALLESİ

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024
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50 KÜLTÜR MERKEZİ 
PARKI

5.900 m2 KIŞLA MAHALLESİ

51 ANTİN PARKI 7.800 m2 KIŞLA MAHALLESİ

52 YENİ HİZMET BİNASI 
PARKI

6.275 m2 KIŞLA MAHALLESİ

53 ESKİ URFA CADDESİ 
PARKI

650 m2 KIŞLA MAHALLESİ

54 YENİ HİZM.BİN.ÇOCUK 
ALANI PARKI

12.000 m2 KIŞLA MAHALLESİ

55 YENİ PARK 1.562 m2 KIŞLA MAHALLESİ

56 ÜÇGEN PARK 730 m2 KIŞLA MAHALLESİ

57 MALİYE PARKI 2.180 m2 KIŞLA MAHALLESİ

58 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ 
PARKI

4.941 m2 KIŞLA MAHALLESİ

59 CEYLANPINAR YOLU 
TMO PARKI

4.500 m2 BAHÇELİEVLER MAHAL-
LESİ

60 HALK EĞİTİM MERKEZİ 
PARKI

675 m2 BAHÇELİEVLER MAHAL-
LESİ

61 BAHÇELİEVLER PARKI 4.800 m2 BAHÇELİEVLER MAHAL-
LESİ

62 İSMET ÖZTOP OKULU 
YANI PARKI

12.000 m2 EMİROĞLU MAHALLESİ

63 EMİROĞLU 1.PARK 5.750 m2 EMİROĞLU MAHALLESİ

64 EMİROĞLU 2.PARK 5.450 m2 EMİROĞLU MAHALLESİ

65 EMİROĞLU 3.PARK 4.434 m2 EMİROĞLU MAHALLESİ

66 EMİROĞLU 4.PARK 3.400 m2 EMİROĞLU MAHALLESİ

67 5.NOLU ASM.YANI 
1.PARKI

8.000 m2 EMİROĞLU MAHALLESİ

68 5.NOLU ASM.YANI 
2.PARKI

5.000 m2 EMİROĞLU MAHALLESİ

69 80.SOKAK PARKI 1.800 m2 KALE MAHALLESİ

70 ÖZAL MAHALLESİ 
PARKI

3.420 m2 ÖZAL MAHALLESİ

71 ŞARKPINAR MAHALLESİ 
PARKI

350 m2 ŞARKPINAR MAHALLESİ
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  Mevcut arazi kullanımı

YERLEŞİM ALAN Ayrıntı Alan H Alan H Yüzde

a.Konut Alanları 1.652,73 ha

108,44 ha

375,40

2.136,57 ha

484,85 ha

2.621,42 ha %34,93

%8,47

%26,46

c. Kamu Tesisleri

Toplam Alan

(Orman Alanları, Boş ve açık alanlar,Mezarlık, Aske-
ri Alan, Yeşil Alanlar)

YEŞİL ALANLAR

b.Ticaret ve Sanayi
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                  Kanun /Yönetmelik/ Tebliğ                                  KONUN  NO

Belediye Kanunu 5393

Belediye Gelirleri Kanunu 2464

Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5216

Devlet Memurları Kanunu 657

Devlet İhale Kanunu 2886

Çevre Kanunu 2872

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 5434

Emlak Vergisi Kanunu 1319

Gelir Vergisi Kanunu 213

Gecekondu Kanunu 775

Hafta Tatili Hakkında Kanun 394

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 6183

Harcırah Kanunu 6245

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun

6306

Hayvanları Koruma Kanunu 5199

İcra ve İflas Kanunu 2004

İmar Kanunu 3194

İdari Yargılama Usulü Kanunu 2577

İş Kanunu 4857

Türk Borçlar Kanunu 6098

Türk Medeni Kanunu 4721

Toplu Konut Kanunu 2985

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 6502

Tebligat Kanunu 7201

Tapu Kanunu 2644

Taşıt Kanunu 237

Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunu 2559

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5510
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Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanu-
nu

4688

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 5502

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 6356

Sayıştay Kanunu 6085

Ölçüler Ve Ayar Kanunu 3516

Orman Kanunu 6831

Kültür ve Tabiat Varlılarını Koruma Kanunu 2863

Kıyı Kanunu 3621

Kat Mülkiyeti Kanunu 634

Kamulaştırma Kanunu 2942

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5018

Kamu Konutları Kanunu 2946

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 4735

Kamu İhale Kanunu 4734

Kabahatler Kanunu 5326

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanun

3572

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu 6331

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü 
Hakkında Kanun

4207

Sivil Savunma Kanunu 7126

İskan Kanunu 5543

Karayolları Trafik Kanunu 2918

Harçlar Kanunu 492

Yapı Denetim Hakkında Kanun 4708

Vergi Usul Kanunu 213

Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 
Kanun

486

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 1593

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 2709

Türk Ticaret Kanunu 6102

Türk Medeni Kanunu 4721



125

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024

Türk Ceza Kanunu 5237

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanunu

3628

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanunun Uygulama Yönetmeliği

-

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği -

Asansör Yönetmeliği -

Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Ta-
rifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara 
İlişkin Yönetmelik

-

Belediye Zabıta Yönetmeliği -

Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik

-

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği -

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi 
Yönetmeliği

-

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği -

İç Kontrol Ve Ön Malî Kontr -

İmar Kanununun 18. maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi 
ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönet-
melik

-

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik -

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik -

Kent Konseyi Yönetmeliği -

Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği -

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hak-
kında Yönetmelik

-

İl Özel İdaresi Ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım 
Yönetmeliği

-

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği -

Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimli-
liğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

-

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği -

Taşınır Mal Yönetmeliği -

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller
Hakkında Yönetmelik

-

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği -

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik -
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Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik -

Otopark Yönetmeliği -

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Un-
van Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik

-

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmelik

-

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği -

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programla-
rı Hakkında Yönetmelik

-

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik

-

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hak-
kında Yönetmelik

-

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 
Rehberi

-

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği -

STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA TAKVİMİ VE AŞAMALARI TABLOSU
                                               EK-8

A-2: DİĞER HİZMET BİNALARI

S.No : Planlanan 
Faaileyet

 Yürütülen 
Çalışmalar

Yöntem Sorumlu Başlangıç Bitiş

Gerçekleşme Tarihleri

1

2

Başkanlık Tara-
fından Stratejik 
Planlama çalış-
maların Başlatıl-
ması

Stratejik Planla-
ma Koordinas-
yon Kurulunun 
Oluşturulması 
Stratejik Plan-
lama Ekibinin 
oluşturulması

Başkan Yardımcısı 
stratejik planlama 
koordinasyon kuru-
lu başkanı olarak
görevlendiri miştir. 
Stratejik Planlama 
Koordinasyon
kurulunda yer ala-
cak personel belir-
lenerek görevlendi-
rilmiştir. Birimlerde 
yürütülecek stratejik
planlama çalışmala-
rında görev

Tüm Birimlere Stra-
tejik Planlama çalış-
maların Başlatıldığı-
nın Duyrulması

İç Yazışma

İç Yazışma

08
05

2019

08
05

2019

Başkan

Başkan
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3

4

5

6

7

Hizmet içi Eğitim

Mevcut Durum 
Tespiti

Brifing ve Rapor-
lama

Misyon, Vizyon, 
İlke ve Değerle-
rin Belirlenmesi

Stratejik Amaç, 
Hedef ve Faa-
liyetlerin belir-
lenmesi ve risk 
analizi yapılması

Stratejik Planlama 
Kurul üyeleri ve
Stratejik planlama 
ekibine: Stratejik
Planlama, Bütçe ve 
Performans
Eğitimleri verilmiştir.

Birim Öz değerlen-
dirme Anketi
düzenlenmiştir.

Kamu kuruluşları, 
Sivil Toplum Ör-
gütleri, Muhtarlar 
vb. stratejik öneme 
sahip paydaşlar ile 
durum tespiti yapıl-
mıştır.

Viranşehir ilçesinde 
yaşayan vatandaş-
ların hizmetlerden 
beklenti ve memnu-
niyetlerine yönelik 
anket yapılmıştır.

Elde edilen veriler 
doğrultusunda Vi-
ranşehir Belediyesi 
GZFT analizi yapıl-
mıştır

Belediye Yönetimi-
ne; Durum anali-
zinden elde edilen 
veriler ışığında
bilgi verilmiştir.

Durum analizine 
bağlı olarak, Viran-
şehir Belediyesi 
Misyon, Vizyon, İlke 
ve Değerleri belir-
lenmiştir.

Stratejik Planlama 
Ekibi ile birlikte
Viranşehir Belediye-
si Stratejik Amaç,
hedef ve faaliyetleri 
belirlenmiştir.

Eğitim

Anket

Arama konferansı

Anket, E-Posta,
internet

Stratejik Plan
Kurul Toplantısı

Brifing

Stratejik 
Plan
Kurul Top-
lantısı

Toplantı

23
05

2019

26
06

2019

14
07

2019

18
07

2019

20
07

2019

05
06

2019

10
07

2019

16
07

2019

Koordinasyon 
kurulu başkanı

Üst Kurul/Çalışma
    Grubu ve Tüm

Birimler

Koordinasyon 
kurulu başkanı

Üst Kurul /
Çalışma Grubu
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8

9

10

11

12

Stratejik Plan 
Dokümantas-
yonu

Stratejik Plan 
Amaç, Hedef ve
Faaliyetlerin Ön-
celiklendirilmesi

Performans 
Programı Hazır-
lıkları

Stratejik Plan 
Encümen Onayı

Stratejik Plan 
ve Performans 
Esaslı Bütçe 
Onayı

Viranşehir Belediye-
sinin taslak Stra-
tejikPlanı hazırlan-
mıştır.

Stratejik Planda yer 
alan amaç, hedef ve 
faaliyetler 2019 yılı 
için

Viranşehir Belediye-
si Stratejik Planı ile
eş zamanlı olarak 
2019 yılı performans
programı hazırlan-
mıştır.

Stratejik Plan tasla-
ğı Belediye Encü-
meninin Onayına 
sunulmuştur.

Stratejik Plan 
Taslağı ve 2019 yılı 
performans progra-
mı hazırlanarak,
bütçe ilişkilendiril-
mesi yapılmış ve
Meclis onayına 
sunulmuştur.

Grup çalışması

Stratejik Plan
Kurul Toplantısı

Birim Toplantısı

Encümen
Toplantısı

Meclis Toplantısı

Üst Kurul /
Çalışma Grubu

Üst Kurul /
Çalışma Grubu

Üst Kurul/Çalış-
ma

Grubu ve Tüm
Birimler

Koordinasyon 
kurulu başkanı

Koordinasyon 
kurulu başkanı

18
07

2019

21
07

2019

01
08

2019

05
09

2019

15
09

2019

08
10

2019

05
08

2019

25
07

2019

20
07

2019
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VİZYON PROJELER EK-9

- HER MAHALLEYE OYUN PARKI

- KONFERANS SALONU
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- HER MAHALLEYE KAPALI SEMT PAZARI

Semt Pazarı Projesini Viranşehir ilçemize kazandırdık .Viranşehir  İlçesi´nin önemli bir eksikliği 
olan Semt Pazarı Projesi ilçeye kazandırarak, dağınık halde olan manav kültürü tek çatı altında 
toplayarak halkımızın bu  önemli bir ihtiyacını karşılamış olduk. Semt Pazarı sayesinde vatandaş-
larımızın ihtiyaçları daha kolay ve rahat bir şeklide karşılanacak, pazardaki esnafın daha modern 
koşullarda çalışabilmesi, pazar yerinde ulaşım problemlerinin yaşamayacağı, şehir merkezine 
yakın konuşlandırılan pazar alanı, belediyemizde ilk olma özelliğini taşıyarak ilçemize farklı bir 
yenilik kattık. Sağlıklı, denetimli, güvenli bir ortamda pazar alışverişi yapılabilmesi için Mahallele-
rimizde çelik iskele sistemi ile yapılan kapalı semt pazarlarının, çalışmaları tamamlanarak hizmete 

açılacak.
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- SERGİ ALANLARI

Her unsuru geçmişe dair bir veri barındırıp, kendine özgü bir kültürel doku sergileyen kentler, bunu 
sahip oldukları yapıları koruyarak başarır.’

Farklı ve ünik bir konsept ile kültür-tarih-turizm üçlemesinin bir örneğini ilçemize kazandırarak 
halkımıza bir sanat deryası oluşturmayı hedefliyoruz.
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- MİLLET BAHÇESİ

- MİTİNG VE TOPLANMA ALANLARI

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024

Millet bahçesi projemizle vatandaşımızı doğa ile buluşturmayı, şehrin stresli alanından alıp huzur-
lu, güvenli bir alan sunmak ayrıca gelecek nesillerin bitkilerle tanışmasını sağlayacağız.

Toplanma meydanı , yeni bir miting ve toplanma alanı ile halkımıza yeni bir hizmet alanı sunmayı 
planlıyoruz.halkımızın mitinglerde ve konserlerde daha rahat ve huzurlu hissedecekleri bir alan 
sunacağız.
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- ALT GEÇİT

- HAYVAN PAZARI
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Hayvan Pazarında  büyükbaş, küçükbaş hayvan barınağı yapılacak. Beton sahası bulunan 
projede yeşil alanlar da tasarlanacaktır.Hayvanların pazarlanacağı alan çelik konstrüksiyon’dan 
(Çelik iskelet sistemi) yapılacaktır. Hayvan barınma alanı da betonarmeden yapılacaktır. ‘Hayvan 
Pazarı’nın içinde görevli odası, kuru yem odası, depo, wc ‘de tasarlanmıştır.bu şekilde halkımıza 
hijyenik,sağlıklı,denetimli ve güvenli bir ortamda alışverişlerini yapmalarını sağlayacağız.
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- CURCUP DERESİ

- ŞEHİR TRAFİĞİNİN EN YOĞUN OLDUĞU YERE 3 KATLI, 230 KAPASİTELİ KATLI OTOPARK 
YAPILACAKTIR.

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020 / 2024
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- LUNAPARK

- KENT PARK

Şehrin stresinden uzak bir aktivite imkânı sunacak olan luna parkları ile her yaştan kullanıcıya 
hizmet vereceğiz.

Lunapark konseptine ilave olarak, kaykay pistleri, neşeli fıskiyeler, tırmanma alanları, atlama ku-
lesi, ipli macera konstrüksiyonları, süs havuzu, spor alanları ile hem eğlenecek hem de maceraya 
ortak olacağız.

luna Parkı ile, ilçemizin kalkınmasına ve refah düzeyine  katkı sağlayacağız.

Viranşehir  vatandaşlarımızı sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında bir araya getirerek hem-
şehrilik ruhunu, kent kimliğini ve kentine sahip çıkma olgusunu ön plana çıkarmak amacıyla 
Kent Park ı projesini gerçekleştireceğiz.

Bu çerçevede; asma-germe çadır sistemleri, sergi alanları, serbest piknik alanları, mimari objeler, , 
spor alanları, çocuk oyun alanları, gezinti, koşu ve bisiklet parkurları, mini amfi ve gösteri alanı ile 
halkımızın bedensel ve ruhsal dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacağız.
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- DÜĞÜN SALONU

- ÇEVRE YOLU ÜST GEÇİT VE KAVŞAKLAR

 İlçe halkının toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak, güvenli ve huzurlu bir ortamda özel günlerimizi 
paylaşmak, birlikte eğlenmek gibi amaçlarla düzenlenmiş bir düğün salonu projesini gerçekleştir-
meyi hedefliyoruz.

 Düğün, nişan, kına  gibi programlar için kullanıma sunulan salonumuz; mutfak, gelin odası, pro-
jeksiyon cihazı ve perdesi, ısıtma ve soğutma klima sistemleri ile 2000 kişi kapasiteye sahiptir.

 Viranşehir belediyesi olarak planladığımız  Yeni Çevre Yolu, üst ve alt geçitler ve kavşaklar ile  
kent trafiğini rahatlatacak  dev projeler yapılacak. Zamandan ve yakıttan büyük tasarruf sağla-
yan Yeni Çevre Yolunu kente kazandıracağız. ipek yolu üzerinde bulunan kadim bir şehrimize 
modern ve geniş yollar yapmayı planlıyoruz. Bu hedefle halkımızın refah düzeyi artacaktır.
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