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BAġKAN’DAN 

 

 5393 sayılı Belediye Kanunu‟nun 41. maddesinde; “ Belediye 

baĢkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; 

kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak 

stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaĢından önce de yıllık performans 

programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. ” denilmektedir. Aynı 

Ģekilde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nun 9. 

maddesine göre kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile 

bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren 

performans programı hazırlarlar. 

  

 Ġlgili kanunlar çerçevesinde, yapılmıĢ olan yerel seçimlerin ardından katılımcı yöntemlerle Belediye-

miz 2020-2024 Stratejik Planını hazırladık. Planımızda, halkımızdan aldığımız yetki ve güçle sağlıklı, 

huzurlu, barıĢçıl, kaliteli ve yaĢanır bir kent olma misyonunu; ilkçağlardan günümüze kadar gelen 

Burdur‟un mirasını daha da geliĢtirerek, bölgesinde, ülkesinde en iyi ve kaliteli hizmet veren çok renk-

li bir Belediye olmak vizyonunu benimsedik. 

 

 2022 yılı Performans Programımızı Stratejik Planımızda yer alan vizyon, misyon, temel değerler 

ile ilkelerimiz doğrultusunda ve ölçülebilir hedefler belirleyerek oluĢturduk. Burdur‟u yaĢanabilir çağ-

daĢ bir kent yapmak yolunda koyduğumuz Belediyecilik anlayıĢımız ile çıktığımız bu yolda hizmet 

kalitemizi artırmaya, kentimizi daha da ileriye taĢımak için üretmeye ve yatırımlar yapmaya, eriĢilebi-

lir ve yenilikçi hizmetler sunarak vatandaĢlarımızın yaĢam kalitesini sürekli olarak yükseltmeye devam 

edeceğiz. 

 

 2022 Performans Programımızda kentimizin ve halkımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak bütçe 

ile uyumlu stratejik amaçlar, hedefler, faaliyetler, projeler ile kaynak dağılımları ve ilgili müdürlükle-

rimiz belirlenmiĢtir. Hesap verebilirlik ve Ģeffaflık ilkelerimiz doğrultusunda hazırlamıĢ olduğumuz 

2022 yılı Performans Programımızı siz değerli halkımıza sunuyoruz. Daha yaĢanabilir bir Burdur için 

çıktığımız bu yolda desteklerini esirgemeyen hemĢehrilerime ve Performans Programı‟nın hazırlanma-

sında katkı sağlayan tüm çalıĢma arkadaĢlarıma teĢekkür ediyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum. 
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Ezc. Ali Orkun ERCENGĠZ 
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1.1. BURDUR İLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

1.1.1. TARĠH ÖNCESĠ ÇAĞLARDA BURDUR 

Burdur ilinin tarihi Neolitik Çağa kadar inmektedir.1957-1960 yılları arasında Prof. J Mellaart tarafın-

dan Hacılar ‟da yapılan kazılarda Neolitik kültürün bütün ayrıntılarını ortaya çıkarmıĢtır. Bu bulgular 

M.Ö.7000 yıllarına inmektedir. Yine 1978–1988 yılları arasında Kuruçay Höyükte ve 1989–1992 yıl-

ları arasında Bucak Höyücek Höyükte Prof. Dr. Refik DURU tarafından yapılan kazılarda da Neolitik 

çağın kültürüne rastlanılmıĢtır. Bu çağın en önemli özelliği: Ġnsanların, hayvanları evcilleĢtirmesi, 

çanak-çömlek yapımını öğrenmiĢ bulunmasıdır. Anadolu‟nun ilk heykelcikleri olarak bilinen Ana 

Tanrıça‟yı temsil eden piĢmiĢ toprak figürünler ve süs eĢyaları Neolitik Çağda Hacıların en önemli 

eserleridir. 

1.1.2. BURDUR’UN TÜRK TARĠHĠ DÖNEMĠ  

(1071-1100 yılları arasında Türklerin Anadolu‟ya geçiĢi ile Göçebe Türk boylarından Türkmenlerin 

Kınalı AĢireti doğudan Pisidya‟ya gelerek, o zaman ki adıyla Polidorion diye anılan Burdur'a yerleĢti-

ler. Oymağın yerleĢtiği ilk yer ġekerpınar - Hamambendi olarak bilinen bugün dört ayaklı türbenin 

bulunduğu mevki idi. Kayıtlarda Pisidya‟ya gelen oymak ve toplulukların 2.000 çadırdan fazla olduk-

ları yazılmaktadır.  

Burdur TırkemiĢ ilçesinin merkezi idi. Ağlasun, Gölhisar, Ġncirli (Bucak) ilçesi, Erle (YeĢilova) nahi-

yesi ile Acıpayam nahiyesi köylerinin bir kısmı Burdur‟a bağlı idi.  

Genç Roma ya da erken Bizans döneminde yapıldığı tahmin edilen Burdur Kalesi, Polidorion dönemi 

eserlerindendir. YaklaĢık 5000 m2. alana oturan kale bugünkü Ulu Camii çevresinde hakim konumun-

da idi.  

M.S. 1331-1332‟de bütün Anadolu'yu dolaĢan Arap Seyyahı Ġbn-i Batuda, "Burdur, akarsuları bol, 

bağlık ve bostanlık küçük bir kasabadır. Kalesi yüksek bir tepe üzerindedir. Buraya geldiğimizde bizi 

misafir alarak Hatibin evine getirdiler. Ahiler geldiler, misafir etmek istediklerini bildirdiler. Dilleri-

miz ayrı olduğundan konuĢmalarımız anlaĢılmıyordu" demektedir.  

Burdur, Osmanlının en parlak devirlerinde sakin ve kendi içine kapanık kent formunu korumuĢtur. Bu 

dönemde 600‟den fazla Müslümanlara ait, 40‟dan fazla reaya(gayri müslim) lara ait olmak üzere hane 

var idi. 1391 yılında Kütahya‟da kurulan Anadolu Beylerbeyliğine bağlanan Burdur‟da baĢlarda Os-

manlı eserine pek rastlanmaz.  

ġehzade Selim Kütahya Beylerbeyi iken yöreye geldiği söylenir. Sultan Selim tahta çıktığında Bur-

dur‟daki adamı tarafından ÇeĢmedamı Mahallesindeki çeĢme 1566 yılında yapılarak hediye edilmiĢtir. 

Tabak Camii ve hamamı bu dönemlere aittir. Hıdırlık türbesi bu döneme ait olup bugünkü Kalekapı 

Caddesi ile Tabak hamamı civarında Türkmen mezarlığı bulunuyordu. 

Osmanlı döneminin 16. yüzyıl sonu ve 17. yüzyıl baĢlarında Celâlî isyanlarından kent büyük zarar 

görmüĢtür. 18. yüzyılda bey ve paĢalarca yaptırılan konak, han ve hamamlara rastlanmaktadır. Bu 

dönemde Çelik Mehmet PaĢa tarafından yaptırıldığı sanılan Baki Bey konağı (Koca oda), TaĢ Camii, 

ġeyh Sinan Camii ve Divan baba Camii, Sebilhane (Pazaryeri çeĢmesi) bu dönem mimarîsi örnekle-

rindendir.  

1768–1837 dönemi Kütahya iline bağlı mutasarrıflık olan Burdur, 1839 Gülhane Hattı Hümayunundan 

alınarak Konya ili Isparta Kaymakamlığına bağlı Muhassıllık (Ġdare Amirliği) haline getirilmiĢtir. 

1839-1850 arasında idare âmirleri bilinmemektedir. 1839 yılında Çiloğlu Mustafa Ağa‟nın "Ġdare 

Âmiri" olmasıyla baĢlayan, ÇelikpaĢa oğullarının Yenice mahalle halkını kıĢkırtmasıyla devam eden 

çatıĢmalar yaĢanmıĢtır. 1851 yılında Isparta‟dan ayrılarak kaymakamlık olan Burdur, doğrudan Kon-

ya‟ya bağlanmıĢtır.  

Kayıtlarda Burdur 1851 yılında "Konya Vilâyeti dahilinde Konya‟nın güneyinde, 52 saat uzağında bir 

kentti. 19 camii, 10 mescit, 23 okul ve 5.900 kadar nüfusu; 6 kazası ile birlikte 40.000‟e ulaĢır. Arazi-

sinde ipek, tütün ve afyon da üretilmektedir. Burdur‟un bir saat kuze-yinde "çürüksü gölü ya da Bur-

dur Gölü" adıyla bilinen bir göl vardır. Ġçinde balık ve sülük olmadığı gibi geçtiği yerlerde bitki olma-

dığından halka yararı yoktur. Keçiborlu korusundan kesilen odun vb. kayıklarla kasabaya taĢınır. Bur-

dur‟un bağ ve bahçeleri üç saat güneyindeki Çine‟den çıkan Gölpınar adlı su ile sulanır" olarak tanım-

lanır.  
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1868 tarihli Konya Salnamesinde "Burdur Ģehri hakkında kesin bilgilere rastlanmaktadır. Bu salname-

ye göre sınaî mahsulleri olarak her türlü alaca bez, kilim ve seccadeden baĢka debbağlık, saraçlık, 

mutatlık ve kavaflık mamulleri zikrolunmaktadır.  

1885 salnamesinde "Burdur alacası çok meĢhur olup, alaca bez ve havlu imalâtına mahsus 300‟den 

fazla tezgâh vardır." denilmektedir.  

Burdur‟da gülcülük 1894‟de Yörükoğlu Mustafa Efendinin 2 dönüm gül bahçesi dikmesiyle baĢlar, 

1900‟lere doğru gülcülük çok geliĢmiĢtir. 1914‟de Ģehirde çok sayıda gülyağı imalâthanesi, bakırcılık, 

demircilik, dokumacılık sanatları geliĢmiĢtir.  

1906 salnamesinde "Hamidiye kız mektebinde öğretilen halıcılık sanatının hayli yaygın olduğu 

100‟den fazla halı tezgâhında 500‟den fazla iĢçi çalıĢmakta olduğu ve nefis halılar imal edilmekte 

olduğu kaydedilir. Bu tarihlerde Debbağ hanelerde yapılan sahtiyanlar pek makbuldür." denilir.  

Burdur kent tarihini incelerken deprem olgusu sürekli ortaya çıkmaktadır. Tektonik bir havzada otur-

muĢ ve bugün birinci deprem kuĢağında olduğu bilinen kentin kayıtlara göre geçirdiği ilk deprem 16. 

yüzyıl baĢlarındadır. 19. yüzyıla kadar deprem konusunda bilgi edinilmemektedir. Ancak 1842 ve 

1876 yıllarında kentin önemli depremleri yaĢadığını biliyoruz. Bu da kentin yeniden imar edilmesini 

zorunlu kılmıĢtır. Elde edilen bilgilere göre Hicri 1255, Milâdî 1839(1844)‟de kaza merkezi olan kent-

te aynı kayıtlarda Burdur‟da Belediye TeĢkilâtı Hicri 1282, Milâdî 1816 yılında kurulduğudur. 

Kent 1901 yılında da bir deprem yaĢamıĢ idi. Ancak bunlardan sonra (Rumî 21 Eylül 1914) 3 Ekim 

1914 gecesi yaĢanan deprem 1.500 kadar insanın ölümüne neden oldu. Cami ve Yenice mahallelerinin 

yerle bir olduğu kentte insanlar birkaç yılını çadırlarda geçirdi. Yine aynı yılda 150 evi yok eden bü-

yük bir yangın yaĢandı. ÇeĢme- damı mahallesinden Uzun çarĢıya kadar uzanan bölümde olan yangın 

büyük bir yıkım oldu.  

Bilindiği gibi 1914 yılında Birinci Dünya SavaĢı baĢlamıĢ 18 yaĢındaki gençlere kadar erkekler askere 

yazılmıĢ idi. Bu afetlerin olduğu dönemde kadınların nüfusu erkeklerin üç katıydı. Kadınlar bu dö-

nemde gerçek bir onarım ve yapılaĢma mücadelesi verdiler. Geride kalan bu nüfusun %90‟ı cahildi. 

UlaĢım yolları bulunmayan, haber alınmayan bu kent ilgisiz ve denetimsiz kalmıĢtı.  

Depremden iki yıl sonra, 1916‟da kentin yeniden imar edilmesi için çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. Zamanın 

Belediye Reislerinden Hacı Ahmet Efendi tarafından Avusturyalı uzmanlara Ģehir haritası yaptırılmıĢ-

tır. Kapanan yollar açılmıĢ, mahallelere yetecek suyun ulaĢtırılması hedeflenmiĢtir.  

Sevr anlaĢması ile yurdun parçalanması hızlanıyor, Yunanlılar Ġzmir‟e çıkıyordu. Anadolu‟nun bir çok 

yöresinde olduğu gibi Burdur‟da da örgütlenen Kuvva-i Milliye hareketine 1.000 kiĢi katılmıĢtır. Na-

zilli cephesinde Demirci Mehmet Efe‟ye katılan 400 kiĢinin yaĢamını yitirdiği söylenir. Ġtalyanların 

Antalya‟ya gelmesiyle, silâh ve mühimmat buradan Çeltikçi‟ye taĢınmıĢtır. Daha sonra bu silâh ve 

mühimmat Kuvva-i Milliye ye teslim edilmiĢtir.  

Osmanlı ordularını dağıtmıĢtı. Yemen ve Suriye cephesinden KurtuluĢ SavaĢı saflarına çok asker ka-

tılmıĢtır. Daha sonraları kurulan Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve B.M.M.‟ne bağlılığını koru-

yan Burdur halkı, B.M.M.'in ilk toplantısına katılmak üzere 19 Mart 1920‟de Burdur Müftüsü Halil 

Hulusi Efendiyi mebus olarak seçmiĢtir. Burdur halkı yangın ve deprem felâketine, çekirge ve kıtlık 

afetine, evlâtlarını cephelerde Ģehit vermesine rağmen varını yoğunu ortaya koyarak zaferin kazanıl-

masına çalıĢmıĢtır.  

SavaĢ bitmiĢtir, cephede savaĢan ve sağ kalan askerler kente dönmüĢlerdi. Cumhuriyet‟in ilk yılları 

savaĢın yaralarının sarıldığı dönemlerdi. Burdur‟da bağ ve bahçe ziyareti ile tarım faaliyetleri kendine 

yeter konumda idi. Alaca vb. ev dokumaları, halı ve kilim dokumaları daha çok evlerde yapılıyor ve 

çalıĢanların çoğunluğu kadınlarla çocuklar idi. SavaĢ dıĢı kalanlar bu dokumaları pazarladılar. 

1.1.3. CUMHURĠYET DÖNEMĠNDE BURDUR KENTĠ 

1923 yılına kadar Burdur il merkezi hakkında sağlıklı bilgilere ulaĢılamamıĢtır. O tarihe kadar il sınır-

ları da kesin olarak belli olmamaktadır. 1850 yılında 41‟i Ermeni olmak üzere 284 hane olarak bilinen 

Ģehir nüfusunu 3.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. 1882 tarihli Konya salnamesinde Burdur 

Ģehrinde mevcut medreselerde 1.005, ilk mekteplerde 1.850 talebe olduğu kaydedilmektedir ki, bu 

duruma göre Ģehrin nüfusunun 10.000.- civarında olduğu tahmin edilmektedir. 
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1923–1927 tarihleri arasında ise il olarak teĢekkül ettirilen hudutları belirtilerek tahmini ve yuvarlak 

bir nüfus kaydı mevcuttur. Bu kayda göre Ģehrin nüfusu 10.000, ilinki ise 70.000 civarında olduğu 

tahmin edilmektedir.  

1927 yılında yapılan ilk resmi nüfus sayımına göre Ģehrin nüfusu 12.848, il nüfusu 83.876 idi. 1935‟de 

yapılan ikinci nüfus sayımında ise Ģehir nüfusu 13.594 nüfusu ise 95.809 oluyordu(1967 il yıllığı). 

Cumhuriyetin ilk yılları yaraların sarıldığı, reform hamlelerinin yapıldığı dönemlere rastlar. Genç 

Cumhuriyet öncelikle tarıma önem veriyor, gücü oranında fabrika ve sanayi tesislerinin tek tük de olsa 

temellerini atıyordu. Bu anlamda Burdur ziraat bölgesi konusunda, hububatta özellikle buğday yetiĢti-

riciliğinde iyi bir konumda idi. Öte yandan afyon, anason, kendir, susam, pirinç ve az miktarda pamuk 

üretimi yapılmaktaydı. Bunun dıĢında bağcılık ve gülcülük de yapılmaktaydı.  

15. Cumhuriyet yılında BURDUR (Burdur umumî kütüphane kayıt no:4388) yıllığında "Vilâyet dahi-

linde meĢhur çaylar ve ırmaklar yoksa da köylerin hemen çoğu küçük dereler ve akan sulardan istifade 

etmektedir. Suyu olan köylerde meyveciliğe da önem verilmektedir. Vilâyetin umumî surette havası 

lâtif ve sağlam olup, sari ve müstevli hastalıklara tesadüf edildiği gibi sıtma dahi yoktur. Vilâyet dâhi-

linde çok miktarda ormanlık mevcuttur." denilmektedir.  

1923–1937 yılları arasında Burdur ilinde 135.280 metre yol tesviyesi 95.645 liraya, 102.156 metre 

Ģose yol tamiri 171.869 liraya, 36.765 metre yeni Ģose yol yapımı 111.411 liraya yapılmıĢtır. Yine aynı 

dönemde yeni yapılan menfez ve köprü 200 adet olup, bunlar 228.594 liraya, tamir edilen köprü sayısı 

ise 68 adet olup, 14.391 liraya mal olmuĢtur. Bu dönemde mevcut dükkân ve akarların tamiri, toplam 

30 adet iĢ yerinde 3.586 liraya mal olmuĢtur. 1937 yılında yapılan bir adet anıt düzenlemesi için 368 

lira harcanmıĢtır. Genç Cumhuriyetin, ülkenin yeniden inĢaası için baĢlattığı hamle, 1930-1933 yılları 

arasında dünyada ki ekonomik kriz ile birlikte bir miktar duraklamaya girdiyse de yine de bu dönem 

önemli bir atılım dönemi özelliğini korumaktadır. Burdur böyle bir dönemi yaĢamamıĢtır. 1923-1937 

yıları arasında 1 adet spor sahası yapılmıĢ 1.350 liraya mal olmuĢtur. Bir adet aygır deposu 13 yılda 

tamamlanmıĢ olup, 5.813 liraya, 1 adet hastane (5 yılda tamamlanmıĢ) 21.049 liraya yapılmıĢtır. 

Önceleri hastane olarak kullanılan hastane tamiri için 2.646 lira harcanmıĢtır. 9 adet yeni okul inĢa 

olmuĢ olup, bunlardan 2 adedi bir senede 1 adedi iki senede, 4 adedi üç senede, 1 adedi altı senede, 1 

tanesi ise bu dönemde hala inĢa halindedir. Bunlara 85.933 lira harcanmıĢtır. Ayrıca muhtelif zaman-

larda 54 adet okul tamiratı için 7.146 lira harcanmıĢ, ayrıca 1 adet Vali konağı yapımı için 8.085 lira 

masraf yapılmıĢtır.  

1920‟li yılların ortalarında baĢta belediye olmak üzere haberleĢme vb. kamu hizmetlerinde ayar (hiz-

met atı) kullanıldığından bu cins hayvanların çiftleĢtirildiği ve toplu olarak yetiĢtirildiği "aygır depo-

su" adı verilen yerin yapımı Burdur‟da gerçekleĢmiĢtir.  

Osmanlıdan kalma yapı (ġimdiki Orman ĠĢletme Müdürlüğü binasının olduğu arsada) 1924-1928 yıl-

ları arasında tamir görmüĢ 5 yılda tamamlanabilen yeni bir hastane (eski hastanenin olduğu bina yapı-

mının bir bölümü halen ayaktadır) yapılmıĢtır. Yine bu dönemde 1 adet kaymakam, 2 adet fidanlık, 1 

adet ziraat deposu, 1 adet çiçek camekânı ve bir adet havuz yapılmıĢtır. Cumhuriyetin ilk 15 yılı içinde 

50.670 km. yol tesviyesi 133 km Ģose yol yapılırken, 84‟ü beton 99 köprü, 95‟i beton 122 menfez ya-

pılmıĢtır.  

Ġlk Cumhuriyet Meydanı 1935‟lerde düzenlenmiĢ, doğusunda Italyan evi olarak bilinen 2 katlı ahĢap 

ev, batısında Gazi Mektebi (sonra Gazi Ġlkokulu, daha sonraları Belediye binası olan yer) kuzeyinde 

muhacir öğretmen Yalçınların binasının bahçesi ile hükümet konağı bahçesini ayıran 1936 da açılan 

yeni istasyonun yolunun kavuĢtuğu alan Cumhuriyet meydanı oldu. O günün çiçekleri ile beslenmiĢ 

meydan göbeği ortasında bir havuz bulunuyordu. Hükümet konağı eski iki katlı ahĢap bir bina idi. 

Daha sonraları (1940‟lı yılların sonuna doğru) yeni (Ģimdiki) hükümet konağı yapıldı.  

1923–1927 yılları arasında kent merkezinde Turan, Ġnönü, istiklâl, Cumhuriyet, Gazi ve Sakarya Ġlko-

kulları var idi. O zamanki Özel Ġdare bütçesinden Gazi ve Cumhuriyet okullarının tamiri veya yeniden 

yapımı gerçekleĢmiĢti. Ġlde 28 yeni ilkokul yapılırken 23 adet mevcut veya yeni ilkokulun tamiri ya-

pılmıĢ yaklaĢık 4.200.000.-TL eğitim ve kültür için harcanmıĢtır. Yine bu dönemde 89‟dan 173‟e ka-

dar ilk öğretmen görev alırken, bu öğretmenler 48‟den 72‟ye kadar okulda 4.096 dan 6.117 öğrenciye 

eğitim vermiĢlerdir. Bu okullardan 12 den 56 ya kadar kız, 82‟den 386 ya kadar erkek dönemler itiba-

rîyle mezun olmuĢlardır. 1938‟de üç sınıflı okul bitirenler 169 kız, 435 erkek mezun olurken, okuma 

yazma seferberliği kapsamında 1927-1928 döneminden baĢlayarak açılan Ulus okul A dershanelerini 

bitiren 6.549, B kısmını bitiren 2.445 kiĢi olmuĢtur. 1923–1938 yılları arasında önceleri Burdur Ortao-

kulunda mezun sayısı 10‟u geçmez iken 1928–1929 yılında 20‟lere yaklaĢmıĢ 1938-1939 döneminde 

40‟ı geçmiĢtir. Ġlkokullardan 1923–1924 döneminde ortaokula giren tamamı erkek 25‟i geçmez iken 
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1938–1939 döneminde 65‟i kız öğrenci olmak üzere toplam 490 kiĢi orta okula girebilmiĢtir. Bu okul-

ların dıĢında 4 adet özel (Hacılar, Askeriye, Bucak ve Çeltikçi) pansiyonlu ilkokullar bulunmaktadır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay gibi derneklerin bu dönemde yaptığı katkılar önemlidir. Öte yan-

dan okullarda müzik, spor, kooperatif, sergi ve bahçecilik, müsamere, büst düzenleme gibi etkinlikler 

ile ha-va durumu, iklim tespiti, ağaç ve hayvanları koruma sağlık çalıĢmaları yapılmaktadır. 

Belediye çalıĢmaları 1927-1938 yılları arasında geliĢme göstermiĢtir. 19. yüzyıl sonralarında yapılan 

iptidaî su sistemi değiĢtirilmiĢ. Karasenir, Tepe, Manastır, Delibuba, Yenice Mahalleler ile Ulu Cami 

civarındaki yolların bozulması üzerine azalan suyu çoğaltarak 500 litreye çıkartılmıĢtır. Kent civarın-

daki dört belli baĢlı içme suyu Saden pınarları kaynağı, Kayapınar‟ı, Hacı HaĢan ve bir de ÇarĢı pınarı 

kaynağıdır. Bunlara ilâveten Öküz battı, CümbüĢlü ve Hıdırellez suları bu arada sayılabilir. Eğlence 

yerleri Kurna köyü su baĢı, Kaplan pınarı, Göl plâjı (ġeker plâjı) Gravgaz köyünde Koca pınar ile 

Burdur bağ ve bahçeleri içinde Hıdırellez pınarı ile AyĢe oğlu pınarı mevkileridir.  

Cumhuriyetin 12. yılına yetiĢtirilen Cumhuriyet meydanı Burdur istasyonuna doğru etrafındaki bağ ve 

bahçeler kamulaĢtırılarak 21 metre geniĢliğinde bulvar Ģeklinde açılmıĢtır.Bu yol kentin önemli bir 

aksı olmuĢ, öte yandan CümbüĢlü den kuzey doğudan giriĢ kısmına 16 metrelik bulvar nitelikli yol 

kamulaĢtırma suretiyle açılmıĢ öküz battı nam mevkiinde bir köprü 1935 yılında tamamlanılarak hiz-

mete açılmıĢtır. Çatalpınar mevkisine küçük bir alan yapılarak adına SavaĢ Meydanı adı verilmiĢtir. 

Ortasındaki pınar kenara alınmıĢ bataklık kurutulmuĢ bulvara giriĢ sağlanmıĢtır. Bu yollar tamamen 

taĢ parke olarak yapılmıĢtır. Bu dönemde Göl ġeker plâjı yapımı tamamlanmıĢtır. Ġtfaiyeye 2.000 lira-

ya motopomp ilâve edilmiĢ kullanılmayacak durumda olan arozöz kullanılır hale getirilmiĢtir. Temiz-

lik, aydınlatma, sıhhî bakım ve ferdi bayındırlık hareketlerine tanık olunmuĢ, yeni açı-lan yolların her 

iki yanına bina yapım, ile Ģehrin baĢtan aĢağı akasyalarla süslenmesi sağlanmıĢtır.  

Bu dönemde Ģehre üç kilometre mesafeden geçerek bağ ve bahçeleri sulayan değirmen ve fabrikaları 

döndüren Gökpınar, Yenipınar, Ġnsuyu ve Çine suyu memba ve mecralardan Kurna köyüne kadar ge-

niĢ ve muntazam kanallar açılarak kentin gün geçtikçe azalan suları emici toprak ve bataklıklardan 

kurtularak kullanılır hale getirilmiĢtir.  

Burdur Belediyesi 1923-1938 döneminde 16.401 lira ile fenni mezbaha, 400 lira ile Cumhuriyet mey-

danı (havuzlu), 8.000 lira ile havuzlu Halk ve Çocuk Bahçesi, 1.284 lira ile Burdur Gölü kenarında 

plâj, 400 lira ile beton köprü tamiri ve yapımı, 280 lira ile asrî hale, 110 lira ile savaĢ pınarı (Çatalpı-

nar) 6.000 lira ile istasyon bulvarı, 4.500 lira ile yeni giriĢ yolu istimlâki ve kaldırımlaĢması, 600 lira 

ile çarĢı parkı, 410 lira ile zahire hali, 18.000 m2 yeni kaldırım yol yapımı, 20.000 m2 bozuk kaldırım 

tamiri, 5.000 m3 toprak tesviyesi, 550 tülünde su kanalı, 4.350 metre tülünde (Kanalizasyon) lâğım, 

550 metre su yolları tamiri, 540 metrede kullanma su yolları tamiri yapılmıĢtır.  

Bu dönemde Çine ovasından temin edilen suyun havzasında yapılan araĢtırmalar sonucunda bugünkü 

Ġnsuyu mağarasının bulunduğu "Kürt dağı" adı verilen çıplak dağ kümesinin altındaki göllerden söz 

edilir. Ġnsuyundan getirilen kanal suyu ile 1935 yılında getirilen su, bekleme binasının bulunduğu (eski 

belediye termik santralı yanında) yerde birleĢtirilir. 

1.1.4. BURDUR’UN COĞRAFĠ KONUMU 

Burdur ili, Güneybatı Anadolu‟da Göller Bölgesindedir. Ġl, 37° 49ʹ 04.93‴  ve 36° 48' 20.98‴ 

kuzey enlemleri ile 30° 55ʹ 43.91‴  ve 29° 19ʹ 15.43‴ doğu boylamları arasında yer alır. Ġl, doğu ve 

güneyinde Antalya, batısında Denizli, güneybatısında Muğla, kuzeyinde Afyon, kuzeydoğuda ise Is-

parta illeri ile çevrilidir.  

Ġlin toplam yüzölçümü 6887 km²dır. Torosların iç kısmında yer alan Burdur, dalgalı plato görünümün-

dedir. Yüzey Ģekilleri açısından; Ġl topraklarını çevreleyen dağlar ve aralarına sıkıĢmıĢ düzlükler, gü-

ney ve güneydoğudaki yüksek yaylalar ve güneybatıdaki taban kesimi 3 ovalık engebeli plato olmak 

üzere üç ana bölüme ayrılabilir. Ġl arazisinin yüzde 60,6‟sı dağlık alan, yüzde 2,7‟si yayla, yüzde 19‟u 

ova ve yüzde 17,6‟sı ise platodur. Ġlin kuzey, kuzeybatı ve güneyindeki dağların arasında verimli ova-

lar, göller, bunlara dökülen akarsular ve bunların beslediği havzalar vardır. Ġl merkezinden güney ve 

güney-doğuya gidildikçe yükseltisi artan ova, plato ve dağlar vardır. Güneybatı arazisi daha yumuĢak 

yapıdadır. Ġl tabanda verimli ovaları olan bir yayla görünümündedir. Ġl toprakları tektonik ve karstik 
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çöküntü alanlarını kapsamaktadır. Bu nedenle sularla dolu çöküntü çanaklarının, vadilerin, mağarala-

rın, inlerin ve dehlizlerin bulunduğu bölge göller bölgesi adını almıĢtır. 

1.1.5. BURDUR’UN NÜFUSU 

Ġl Nüfusu 273.716, il merkezine bağlı köylerle birlikte il merkezi nüfusu 117.189‟dur. Ġl merkezinde 

toplam 5.596 adet iĢyeri, 128 adet resmi bina, 21.414 adet konut ve 53.979 adet bağımsız bölüm bu-

lunmaktadır. 
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1.2 BURDUR BELEDİYESİ 

  
Belediyemiz 1884 tarihinde kurulmuĢtur. Burdur kent halkının ihtiyaçlarını karĢılamak, Bele-

diyenin baĢlıca ödevleridir. Belediye olarak Ġmar, su, kanalizasyon, ulaĢım gibi kentsel alt yapı, coğra-

fî ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kur-

tarma ve ambulans, Ģehir içi trafik, defin ve mezarlık hizmetleri, ağaçlandırma, park ve yeĢil alanlar, 

konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve 

beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi konularında çalıĢma ve hizmetleri yürütmekte-

yiz. 

 Burdur Belediyesi olarak Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere önem vermekteyiz; Kentin sosyal 

profilini yükseltmeyi, kültürel ve sanatsal alanlarda etkinliklerle entellektüel birikimini artırmayı 

amaçlamaktayız. Burdur Gölü Etkinlikleri, Ramazan Etkinlikleri, Hıdırellez ġenlikleri, Türk Halk ve 

Sanat Müziği Koro Konserleri, Tiyatro Gösterileri, Çocuk Tiyatrosu Eğitimleri, Üniversite ile ortak 

etkinlikler, SöyleĢi ve Konferanslar, AhĢap yakma ve boyama kursu, Alaca Dokuma Kursu, Engellile-

re Yönelik DikiĢ-NakıĢ kursu, Sergiler düzenlenmesi; Burdur „u tanıtan kitapçık ve broĢürlerin basımı 

ve dağıtımı gibi faaliyetleri gerçekleĢtirmekteyiz.   

 Kültürel Mirasına Sahip Çıkan Bir Belediyeyiz: Bu kapsamda PiribaĢlar Evi‟nin kent belleği-

nin yaĢatılması amacıyla kent müzesi olarak düzenlemeyi planlıyoruz. Sokak SağlıklaĢtırması yapılan 

sokakların sergi ve gösteri amaçlı etkinliğe açılması, Sadrazam DerviĢ Mehmet PaĢa Kütüphanesi‟nin 

el yazmaları ve bilgi kütüphanesine dönüĢtürülmesi, Tarihi ġehir Kulübü‟nün kentin gençlerine yöne-

lik iĢletmeye açılması için çalıĢıyoruz.  

Sosyal Bir Belediyeyiz; Yıl boyunca belediyemize baĢvuran veya komĢuları tarafından bildiri-

len yoksul vatandaĢlarımıza gıda ve yakacak yardımında bulunuyoruz. Yakınlarını kaybetmiĢ ailelere 

defin, ikram ve ulaĢım hizmetleri veriyor, moral ve destek sağlıyoruz. Sosyal faaliyetlerde bulunacak 

kamu kurum ve kuruluĢlar ile okullarımıza Düğün Salonu ile Konferans ve Sergi Merkezimizi ücretsiz 

tahsis ediyoruz. 

 Çevreci Bir Belediyeyiz: Burdur Gölü‟nün korunması, temiz kalması ve farkındalığın sağlan-

ması için toplumsal etkinlikler ve giriĢimlerde bulunuyoruz. Ġleri Biyolojik Arıtma Tesisini ve Ġçme 

suyu ishale hattını yaparak Ġlimize kazandırılmasını sağlıyoruz. Katı Atıkların Kaynağında AyrıĢtırıl-

ması için farkındalığın artırılmasına yönelik uluslararası projeler kapsamında çalıĢmalarımızı yürütü-

yoruz. 
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1.2.1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ 

 

 

                                 

                               VĠZYON VE MĠSYONUMUZ ; 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halkımızdan aldığımız 

yetki ve güçle sağlıklı, 

huzurlu, barışçıl, kalite-

li ve yaşanır bir kent 

olma 

 

İlkçağlardan günümüze 

kadar gelen Burdur’un 

mirasını daha da geliştire-

rek; Bölgesinde, ülkesinde 

en iyi ve kaliteli hizmet 

veren çok renkli bir Beledi-

ye olmak 
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   TEMEL DEĞERLERĠMĠZ; 
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1.2.2 YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ 

Belediyelerin ve belediye organlarının yetki, görev ve sorumlulukları 03.07.2005 tarih 5393 sayılı 

Belediye Kanunu‟nda detaylı Ģekilde düzenlenmektedir. 

BELEDĠYENĠN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

Belediye Kanunu‟nun 14. maddesine göre belediyelerin görev ve sorumlulukları Ģunlardır: 

Belediye, mahallî müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla; 

a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaĢım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çev-

re sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; de-

fin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeĢil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, genç-

lik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, bele-

diyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluĢları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sa-

yıĢtay denetimine tabi Ģirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her 

derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefriĢinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve 

yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi hizmetlerini yapar 

veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012- 6360/17 md.) (…) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 

md.) BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 100.000‟in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için 

konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlen-

direrek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. 

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inĢaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, 

her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karĢılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve 

iĢletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun 

ve kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekânların ve iĢlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaç-

la bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inĢa 

edebilir. (DeğiĢik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teĢvik etmek amacıyla 

gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği 

sağlar, her türlü amatör spor karĢılaĢmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıĢı müsabakalarda üstün baĢarı 

gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi 

kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; DeğiĢik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın 

(b) bendi uyarınca, sporu teĢvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe 

vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükĢehir belediyeleri için binde yedisi-

ni, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. 

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikka-

te alınarak belirlenir. 

Belediye hizmetleri, vatandaĢlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunu-

munda engelli, yaĢlı, düĢkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. 

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 



10 
 

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaĢımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesin-

de yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıĢındadır. 

BELEDĠYENĠN YETKĠ VE ĠMTĠYAZLARI 

Belediye Kanunu‟nun 15. maddesine göre belediyelerin yetki ve imtiyazları Ģunlardır: 

a) Belde sakinlerinin mahallî müĢterek nitelikteki ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla her türlü faaliyet 

ve giriĢimde bulunmak. 

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak 

ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

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

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahak-

kuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıĢındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken 

doğal gaz, su, atık su ve hizmet karĢılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. 

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur 

suyunun uzaklaĢtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iĢletmek ve 

iĢlettirmek; kaynak sularını iĢletmek veya iĢlettirmek. 

f) Toplu taĢıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaĢım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her 

türlü toplu taĢıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iĢletmek ve iĢlettirmek. 

g) Katı atıkların toplanması, taĢınması, ayrıĢtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolan-

ması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

h) Mahallî müĢterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınır-

ları içerisinde taĢınmaz almak, kamulaĢtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, 

tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 

i) Borç almak, bağıĢ kabul etmek. 

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat li-

manı ve iskele kurmak, kurdurmak, iĢletmek, iĢlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiĢilerce 

açılmasına izin vermek. 

k) Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan dava konusu uyuĢmazlıkların anlaĢmayla tasfiyesine karar 

vermek. 

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıĢ yapan 

seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıĢ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi 

sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası 

ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıĢı malları yoksullara vermek. 

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 

o) Gayrisıhhî iĢyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iĢyerlerini kentin 

belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı 

(LPG) depolama sahalarını; inĢaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıĢ yer-

lerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taĢımalarda çevre kirliliği oluĢmaması için gereken tedbirleri 

almak. 

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iĢletilen her türlü servis ve toplu taĢıma araçları ile taksi sayı-

larını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, 
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cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iĢletmek, iĢlettir-

mek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün 

iĢleri yürütmek. 

r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 

sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı UlaĢtırma, Denizcilik ve Haber-

leĢme Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mev-

zuata göre kuruluĢ izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleĢme istasyonlarına kent ve yapı 

estetiği ile elektronik haberleĢme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karĢılığında yer seçim 

belgesi vermek. 

s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi 

idare tarafından verilmiĢ olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili 

teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiĢ muayene 

kuruluĢları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dıĢı bırakmak. 

Ģ) (Ek:24/12/2020-7261/33 md.) Bisiklet yollarının ve Ģeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve 

Ģarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, 

bakımı ve onarımıyla ilgili iĢleri yürütmek. 

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak 

belediyeler ile yetkilendirilmiĢ muayene kuruluĢlarının sahip olması gereken Ģartlar, yıllık periyodik 

kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve 

Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tara-

fından belirlenir. Konuya iliĢkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır. 

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karĢılığında alınacak 

ücret UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi 

gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiĢ sayılır. BüyükĢehir sınırları içerisinde yer seçim 

belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükĢehir belediyeleri yetkilidir. 

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denet-

lenmesi, büyükĢehir ve il merkez belediyeleri dıĢındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. 

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtayın görüĢü ve Çevre ve ġehircilik Ba-

kanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taĢıma 

hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluĢturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği 

gibi toplu taĢıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluy-

la yerine getirebilir. 

 Ġl sınırları içinde büyükĢehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile 

nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve 

eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıĢmala-

rını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun 

karĢılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliĢtirecek proje-

lere Çevre ve ġehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düĢük bir bedelle amacı dıĢında kullanıl-

mamak kaydıyla taĢınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı ida-

reler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere 

indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. 

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüĢ ve düĢüncelerini tespit etmek amacıyla 

kamuoyu yoklaması ve araĢtırması yapabilir. 
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Belediye mallarına karĢı suç iĢleyenler Devlet malına karĢı suç iĢlemiĢ sayılır. 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taĢınmazları hakkında da uygulanır. 

Belediyenin proje karĢılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıĢlar ve kamu hizmetlerin-

de fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedi-

lemez. 

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) Ġcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca 

yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi 

durumunda yapılacak haciz iĢlemi, alacak miktarını aĢacak Ģekilde yapılamaz. 

BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN GÖREV VE YETKĠLERĠ 

Belediye Kanunu‟nun 18. maddesine göre Belediye Meclisinin görev ve yetkileri Ģunlardır: 

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalıĢma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin perfor-

mans ölçütlerini görüĢmek ve kabul etmek. 

b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıf-

landırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

c) Belediyenin imar plânlarını görüĢmek ve onaylamak, büyükĢehir ve il belediyelerinde il çevre dü-

zeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan BüyükĢe-

hir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili BüyükĢehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırı-

lır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. 

d) Borçlanmaya karar vermek. 

e) TaĢınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis Ģeklinin değiĢtirilmesine veya tahsisli bir 

taĢınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kira-

lanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar ver-

mek. 

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hiz-

metler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 

g) ġartlı bağıĢları kabul etmek. 

h) Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan ve miktarı beĢbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye 

uyuĢmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. 

i) Bütçe içi iĢletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortak-

lıklardan ayrılmaya, sermaye artıĢına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. 

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-iĢlet veya yap-iĢlet-devret modeli 

ile yapılmasına; belediyeye ait Ģirket, iĢletme ve iĢtiraklerin özelleĢtirilmesine karar vermek. 

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

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluĢlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiĢtiril-

mesine karar vermek. 

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, bir-

leĢtirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiĢtirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, 

flama ve benzerlerini kabul etmek. 

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuĢ birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar 

vermek. 
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p) Yurt içindeki ve Çevre ve ġehircilik Bakanlığının izniyle yurt dıĢındaki belediyeler ve mahallî idare 

birlikleriyle karĢılıklı iĢ birliği yapılmasına; kardeĢ kent iliĢkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal 

iliĢkileri geliĢtirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleĢtirilme-

sine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar 

vermek. 

r) Fahrî hemĢehrilik payesi ve beratı vermek. 

s) Belediye baĢkanıyla encümen arasındaki anlaĢmazlıkları karara bağlamak. 

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. 

u) Ġmar plânlarına uygun Ģekilde hazırlanmıĢ belediye imar programlarını görüĢerek kabul etmek. 

BELEDĠYE ENCÜMENĠNĠN GÖREV VE YETKĠLERĠ  

 

Belediye Kanunu‟nun 34. maddesine göre Belediye Encümeninin görev ve yetkileri Ģunlardır: 

  

a) Stratejik plân ve yıllık çalıĢma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye meclisine görüĢ 

bildirmek. 

b) Yıllık çalıĢma programına alınan iĢlerle ilgili kamulaĢtırma 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 dıĢında kalan dava konusu olan belediye uyuĢmazlıklarının anlaĢma ile tas-

fiyesine karar vermek. 

g) TaĢınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine iliĢkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı 

geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. 

h) Umuma açık yerlerin açılıĢ ve kapanıĢ saatlerini belirlemek. 

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. 

BELEDĠYE BAġKANININ GÖREV VE YETKĠLERĠ  

Belediye Kanunu‟nun 38. maddesine göre Belediye BaĢkanının görev ve yetkileri Ģunlardır:  

a) Belediye teĢkilâtının en üst amiri olarak belediye teĢkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve 

menfaatlerini korumak. 

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluĢ-

turmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçüt-

lerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 

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

etmek veya vekil tayin etmek. 

d) Meclise ve encümene baĢkanlık etmek. 

e) Belediyenin taĢınır ve taĢınmaz mallarını idare etmek. 

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 

g) Yetkili organların kararını almak Ģartıyla sözleĢme yapmak. 

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. 
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i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dıĢındaki aktarmalara onay vermek. 

j) Belediye personelini atamak. 

k) Belediye ve bağlı kuruluĢları ile iĢletmelerini denetlemek. 

l) ġartsız bağıĢları 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 yürüt-

mek ve engelliler merkezini oluĢturmak. 

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. 

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen 

görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
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1.2.3 ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediye Meclisi Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 

Belediye Başkanı 

Belediye Başkanı 

Belediye Encümeni 

Özel Kalem Müdürlüğü 

Hukuk İşleri           

Müdürlüğü 

Sivil Savunma     

Uzmanlığı 

İç Denetçi 

Hasan DUYGULU        

Başkan Yardımcısı 

Başkan Yardımcısı 
Yazı İşleri Müdürlüğü 

İnsan Kaynakları ve    

Eğitim Müdürlüğü 

Mali Hizmetler             

Müdürlüğü 

Zabıta Müdürlüğü 

Huzurevi Müdürlüğü 

Hal Müdürlüğü 

İmar ve Şehircilik       

Müdürlüğü 

Ruhsat ve Denetim     

Müdürlüğü 

Veteriner İşleri            

Müdürlüğü 

Ali SAY                         

Başkan Yardımcısı 

Başkan Yardımcısı 
Destek Hizmetleri       

Müdürlüğü 

Su ve Kanalizasyon İşleri 

Müdürlüğü 

Muhtarlık İşleri           

Müdürlüğü 

Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğü 

Fen işleri Müdürlüğü 

Park ve Bahçeler         

Müdürlüğü 

Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğü 

İtfaiye Müdürlüğü 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 
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1.2.4 MEVCUT DURUM ANALİZİ 

1.2.4.1 ĠNSAN KAYNAKLARI 

A ) Kadrolarına Göre Personel Dağılımı 

KADRO ÜNVANI PERSONEL SAYISI ÖLÇEK 

 MEMUR 141 % 17 

 KADROLU ĠġÇĠ 37 % 5 

 SÖZLEġMELĠ PERSONEL 4 %1 

 ġĠRKET ÇALIġANI ( 696 S. KHK ) 639 % 77 

TOPLAM 821 % 100 

 

Belediyemizin asli ve sürekli görevleri memur, kamu iĢçisi kadrolarında çalıĢan personelimiz-

ce yerine getirilmektedir. Belediyemizde toplam 141 memur, 4 sözleĢmeli personelimiz farklı hizmet 

sınıflarında istihdam edilmektedir. Daimi statüde çalıĢanlarımız arasında sayıları 37‟e ulaĢan kadrolu 

iĢçilerimiz yer almaktadır. Ayrıca 696 sayılı KHK kapsamında Belediye ġirketimize geçiĢi yapılan 

toplam 639 iĢçi çalıĢmaktadır. Yukarıdaki tabloda yer verilmemiĢ BAHTAġ ve BĠMTAġ Ģirketlerimi-

ze ait 73 tane de destek personelimiz kendi alanlarıyla ilgili görev yapmaktadır. Birimlerimizin perso-

nel ihtiyacı ve çalıĢanlarımızın liyakat özelikleri dikkate alınarak dengeli bir görev dağılımı yapılmak-

tadır. 
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B ) Birimlere Göre Personel Dağılımı 

ÖĞRENĠM DURUMU MEMUR 
KADROLU 

ĠġÇĠ 

ġĠRKET 

ÇALIġANI 

SÖZLEġMELĠ 

PERSONEL 
TOPLAM 

Belediye BaĢkan Yardımcılığı 1    1 

Ġç Denetçi 1    1 

Özel Kalem Müdürlüğü 2 1 4  7 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 29  35  64 

Ġtfaiye Müdürlüğü 18 3 30  51 

Zabıta Müdürlüğü 23  9  32 

Fen ĠĢleri Müdürlüğü 4 19 110 1 134 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 6  87  93 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 16 2 10 2 30 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5  93 1 99 

Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü 2 1 77  80 

Ġnsan Kaynakları Ve Eğitim  

Müdürlüğü 
4 1   5 

Çevre Ve Koruma Kontrol 

Müdürlüğü 
5 1 15  21 

Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 5 1 3  9 

Huzurevi Müdürlüğü 1 1 14  16 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 3    3 

Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 3  108  111 

Su ĠĢleri Müdürlüğü 3 7 33  43 

Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü 3  10  13 

Hal Müdürlüğü 4    4 

Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 2    2 

Muhtarlık ĠĢleri Müdürlüğü 1  1  2 

TOPLAM 141 37 639 4 821 
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1.2.4.2 FĠZĠKSEL KAYNAKLAR 

 Belediyemiz 70.962,85 m² kapalı ve 819.687,46 m² açık alan üzerinde yapılandırılan bina ve 

tesislere sahiptir. Ayrıca Ģehrin muhtelif yerlerinde toplam 2.997.113,43 m² büyüklükte arsa ve arazi 

varlığımız bulunmaktadır. Sahibi olduğumuz taĢınmazlara iliĢkin bilgiler aĢağıdaki tablolarda ayrıntılı 

olarak düzenlenmektedir. 

A ) Bina ve Tesisler 

BĠNA VE TESĠS ADI 
KAPALI ALAN 

(m
2
) 

AÇIK ALAN   

(m
2
) 

BELEDĠYE ANA HĠZMET BĠNASI 752,33 0,00 

BELEDĠYESĠ HALI SARAYI HĠZMET BĠNASI 1.686,32 441,85 

FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ TESĠSLERĠ 2.271,41 28.752,56 

BURDUR BELEDĠYESĠ ĠTFAĠYE MÜD. TESĠSLERĠ 722,73 2.149,59 

TOPTANCI HAL TESĠSLERĠ 771,33 1.242,07 

TAġ KIRMA ELEME VE ASFALT ġANTĠYESĠ 3.850,00 11.190,00 

AKYAKA ASFALT ġANTĠYESĠ 138,64 40.208,21 

ALACA DOKUMA ATÖLYESĠ  350,00 0,00 

HACILAR SERAMĠK ATÖLYESĠ 120,00 0,00 

ġEHĠRLERARASI OTOBÜS TERMĠNALĠ (ESKĠ) 0,00 11.638,12 

ġEHĠRLERARASI OTOBÜS TERMĠNALĠ (YENĠ) 8.000,00 25.071,41 

BURDUR AÇIK PAZAR YERĠ  16.605,82 2.278,40 

BEDESTEN ÇARġI (OTOPARK + BĠNA) 6.921,00 3.621,00 

CANLI HAYVAN PAZARI 399,38 18.816,97 

BALIK PAZARI 479,09 51,25 

TOKĠ PAZAR YERĠ 1.000,00 0,00 

ATEġLĠ SANATLAR ÇARġISI 0,00 13.411,93 

PEYNĠR ZEYTĠN PAZARI 489,81 0,00 

UZAY ÇATI ALTI DÜKKÂNLAR 1.734,00 0,00 

MUHTELĠF DÜKKANLAR 5.330,00 0,00 

ÇOK AMAÇLI SALON                                                                                 2.175,00 5.961,00 

HALK PLAJI DĠNLENME TESĠSLERĠ 442,34 19.823,98 
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BAHÇELĠEVLER GENÇLĠK PARKI DĠNLENME TES. 119,50 7.240,65 

MÜZE PARKI DĠNLENME TESĠSLERĠ 210,21 1.465,62 

YEġĠLTEPE DĠNLENME TESĠSLERĠ 67,31 7.740,63 

CUMHURĠYET PARKI DĠNLENME TESĠSLERĠ 264,57 4.066,08 

BUR-KENT SOSYAL TESĠSĠ 366,00 3.427,00 

AKARYAKIT ĠSTASYONLARI 198,30 2.626,46 

SUSAMLIK DĠNLENME TESĠSLERĠ 631,00 163.666,66 

TERMĠK DĠNLENME TESĠSLERĠ 541,07 3.973,93 

ERENARDIÇ DĠNLENME TESĠSLERĠ 250,00 15.740,00 

BĠMTAġ DĠNLENME TESĠSLERĠ 251,26 1.798,61 

SERENLER OTELĠ 835,28 5.348,28 

ATIK SU ARITMA TESĠSĠ 1.000,00 200.000,00 

EL SANATLARI ATÖLYESĠ 740,00 3.038,00 

CUMHURĠYET YAġAM MERKEZĠ 1.442,00 1.148,00 

KIġLA DÜĞÜN SALONU 260,50 7.415,00 

KAPALI OTOPARK 2.118,00 2.092,00 

ĠSTASYON ÇAY BAHÇESĠ 500,00 6.035,00 

EMEKLĠ KAHVESĠ 250,90 3.124,00 

SULTANDERE HĠZMET KAMPÜSÜ 4.815,00 192.695,00 

PĠRĠBAġLAR EVĠ 340,50 1.408,00 

GÜMÜġÜN DEĞĠRMENĠ 920,00 675,00 

MURTAZAALĠLER EVĠ 394,25 72,00 

BAYAV EVĠ 208,00 233,20 

TOPLAM 70.962,85 819.687,46 
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B ) Arsa ve Araziler 

ARSA VE ARAZĠ YERĠ ALANI (m²) 

BAHÇELĠEVLER MAHALLESĠ 930.832,14 

KARASENĠR MAHALLESĠ 528.086,87 

BAĞLAR MAHALLESĠ 403.950,85 

ÖZGÜR MAHALLESĠ 296.315,24 

NECATĠ MAHALLESĠ 210.685,01 

DEĞĠRMENLER MAHALLESĠ 169.360,40 

YENĠ MAHALLE 141.076,62 

YAKAKÖY 44.070,00 

ÇĠNE KÖYÜ 42.004,00 

ÇATAĞIL KÖYÜ 41.449,81 

KONAK MAHALLESĠ 35.701,97 

KIġLA MAHALLESĠ 37.370,63 

TEPE MAHALLESĠ 10.443,24 

BURÇ MAHALLESĠ 2.151,50 

DERE MAHALLESĠ 4.923,69 

ÇEġMEDAMI MAHALLESĠ 4.372,43 

SĠNAN MAHALLESĠ 3.845,33 

PAZAR MAHALLESĠ 2.519,58 

AKIN MAHALLESĠ 2.250.00 

CEMĠL MAHALLESĠ 97,25 

KONAK MAHALLESĠ 35.701,97 

ZAFER MAHALLESĠ 880,23 
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KUYU MAHALLESĠ 514,63 

RECEP MAHALLESĠ 131,72 

SAKARYA MAHALLESĠ 8,92 

AKYAKA KÖYÜ 41.760,00 

DÜĞER KÖYÜ 5.000,00 

ĠNÖNÜ MAHALLESĠ 9,40 

TAġKAPI KÖYÜ 1.600,00 

TOPLAM 2.997.113,43 
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C ) Araç ve Makine Parkı 

 Belediyemiz envanterine kayıtlı ve halen birimlerimizce kullanılmaya devam edilen araç ve 

makine parkına iliĢkin bilgiler aĢağıda tabloda ayrıntılı olarak düzenlenmektedir. Söz konusu araç ve 

makine parkına kayıtlı taĢınırların tamamı çalıĢır vaziyette olup tamir ve bakımları periyodik olarak 

yapılmaktadır.  
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D ) Teknoloji ve BiliĢim Altyapı Analizi 

2021 Yılı Yazılım Envanteri 

Burdur Belediyesinin 2021 yılına ait yazılım envanteri aĢağıda tabloda gösterilmiĢtir. 

YAZILIMLAR BĠRĠMLER 

Belediye Bilgi Yönetim Sistemleri Server Programı ( SAMPAġ ) 

BĠLGĠ ĠġLEM 

Veritabanı ( ORACLE ) 

Domain Yazılımı ( Active Directory ) 

E-Belediye Yazılımı 

E-Ġmar Yazılımı 

E-Mezarlık Yazılımı 

SanallaĢtırma Programı ( Hyperv ) 

Backup Yazılımı ( Acronis ) 

Winserver 2008 ( Microsoft Server ) 

Güvenlik Duvarı ( Fortinet 100 E ) (2 Adet ) 

Log Kayıt Programı ( Fortinet 2 Adet ) 

Antivirüs Server Programı ( Bitdefender ) 

Windows ĠĢletim Sistemi ( Win 7 Professional 32-64 Bit ) 

Windows ĠĢletim Sistemi ( Win 10 Professional 32-64 Bit ) 

Sanal Server Umware Dell Emc 

Mevzuat Takip Programı ( Sinerji – Mevzuat – Palmiye ) HUKUK ĠġLERĠ 

MÜDÜRLÜĞÜ Ġcra Takip Programı ( Ġcra Pro ) 

Akıllı Kent Otomasyon Sistemi ( Sisworld ) 

ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Kent Bilgi Sistemi ( Siskbs ) 

Haritacılık Programı ( Netcad ) 

Çizim Programı ( Autocad ) 

HakediĢ ve Kesin Hesap Programı ( Oska ) 

Mevzuat Takip Programı ( Palmiye ) 
ĠNSAN KAYNAKLARI VE 

EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

Ofis Paket Programı ( Office 2010 ) 

TÜM BĠRĠMLER 

Antivirüs Programı ( Bitdefender ) 

ĠĢletim Sistemi ( Win 7 Professional 32 – 64 Bit ) 

ĠĢletim Sistemi ( Win 10 Professional 32 – 64 Bit ) 

Belediye Bilgi Yönetim Sistemleri Programı ( SampaĢ ) 
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2021 Yılı Donanım Envanteri  

Burdur Belediyesinin 2021 yılına ait donanım envanteri aĢağıda tabloda gösterilmiĢtir. 

SUNUCULAR ADET 

FĠZĠKSEL SUNUCU  4  

SANAL SUNUCU  8  

FORTINET  2  

TOPLAM  14  

 

DONANIM TÜRÜ ADET 
 

DONANIM TÜRÜ ADET 

MASAÜSTÜ BĠLGĠSAYAR  187   FOTOĞRAF MAKĠNESĠ  12 

GÜVENLĠK KAMERASI  123   TELEFON SANTRALĠ  8  

YAZICI  169  PLOTTER  3  

SABĠT TELEFON  85   VĠDEO KAMERA  2  

TELSĠZ  73   FOTOKOPĠ MAKĠNESĠ  8  

GÜÇ KAYNAĞI  24   TABLET BĠLGĠSAYAR  5  

DĠZ ÜSTÜ BĠLGĠSAYAR  99  PROJEKSĠYON CĠHAZI  7 

CEP BĠLGĠSAYARI  11   FAKS CĠHAZI  1  

TARAYICI  18  JENERATÖR  1  

   
TOPLAM  836 

 

Bizzat gelerek ya da telefon hatlarımızı arayarak iletiĢim kuran vatandaĢlarımıza günün 24 sa-

ati her türlü bilgi ve danıĢmanlık hizmeti ücretsiz olarak verilmektedir. Belediyemizin 

http://www.burdur.bel.tr adresinde yayın yapan internet sitesi sürekli güncellenmekte ve bura-

dan e-belediye hizmetleri online olarak sunulmaktadır. Ġnternet sitemiz üzerinden ve belirli aralık-

larla yayınlanan Belediye bülteni aracılığıyla, karar ve faaliyetlerimiz hakkında halkımız bilgilen-

dirilmektedir. Doğrudan doğruya ulaĢılabilen “153 Çözüm Masası” birimi aracılığı ile her türlü 

talep, Ģikâyet, öneri ve benzeri sözlü mesajlar alınmakta ve sonuçlandırılmaktadır. Doğal afet ve 

acil durumlarda Ġtfaiye Müdürlüğü‟nün “112 Yangın Ġhbar” ve Su ve Kanalizasyon ĠĢleri Müdür-

lüğü‟nün “185 Su Arıza” hatları aranarak ihbarda bulunulabilmektedir. Hizmetlerimize iliĢkin 

farklı kaynaklardan gelen veriler bilgisayar ve dosya arĢivlerimizde titizlikle saklanmaktadır. 

Kentimize iliĢkin her türlü bilgi kent bilgi sistemine eklenmekte ve sistem üzerinden sürekli gün-

cellenmektedir. 

http://www.burdur.bel.tr/
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2.1. İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ 

 
       AMAÇ I : KURUMSAL KAPASĠTESĠ GÜÇLÜ BĠR BELEDĠYE OLMAK 

Hedef 1.1 : Kurum personelinin sahip olduğu bilgi ve beceri seviyesini en üst düzeye taĢımak  
Hedef 1.2 : Bilgi yönetim sistemini ve güvenlik sistemini güçlendirmek ve sürekli artırmak  

Hedef 1.3 : Ġç kontrol sistemini ve stratejik yönetim ilkelerini sürekli geliĢtirmek  

Hedef 1.4 : Kurumun ihtiyaç duyduğu makine ve araç kapasitesini karĢılamak  

 

       AMAÇ II : FĠNANSAL ETKĠNLĠĞĠ YÜKSEK VE GÜÇLÜ BĠR MALĠ YAPIYA SA-

HĠP OLMAK 

Hedef 2.1 : Belediye alacaklarının sistematik olarak takibini yapmak  

Hedef 2.2 : Gelir artırıcı faaliyetleri uygulamaya koymak 
 

      AMAÇ III : HER ALANDA ÇEVRE VE SAĞLIK STANDARTLARININ ARTIRILA-

RAK, DAHA YAġANABĠLĠR VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR BĠR ÇEVRE OLUġTURULMASI YOLUY-

LA YAġAM KALĠTESĠNĠ EN ÜST DÜZEYE TAġIMAK  

Hedef 3.1 : Halk sağlığı alanında kaliteli, geliĢmiĢ ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirmek  

Hedef 3.2 : KiĢi baĢına düĢen yeĢil alanları artırmak ve çevre dostu projeleri hayata geçirerek yaĢam 

standartlarının artırılmasına destek olmak 

 

                   AMAÇ IV : ALT YAPI VE ÜST YAPI AÇISINDAN YÜKSEK STANDARTLARA SA-

HĠP ÇAĞDAġ BĠR ĠL OLMAK 

Hedef 4.1 : Vizyon projeler ile üst yapı alanında iyileĢtirmeler yaparak daha planlı bir merkezi yapıya 

sahip olmak  

Hedef 4.2 : Burdur ilinin altyapı ile ilgili sorunlarını tamamen bitirmek 

 

      AMAÇ V : ĠLĠMĠZDE HER TÜRLÜ SPOR FAALĠYETLERĠNĠ DESTEKLEMEK, 

HALKIMIZIN VE GENÇLERĠMĠZĠN HAYATINDA SPOR FARKINDALIĞINI ARTIRMAK 

Hedef 5.1 : Halkımızın çeĢitli sporlarla buluĢabileceği yeni mekanları ilimize kazandırmak  

Hedef 5.2 : Belediye olarak ilimizdeki her türlü sportif faaliyetlere öncülük etmek 

 

      AMAÇ VI : TARĠHĠ MĠRASINA ÖNEM VEREN VE KORUYAN BĠR BELEDĠYE                                   

OLMAK 

Hedef 6.1 : Kentsel sit alanı içinde bulunan tarihi sokakların sağlıklaĢtırılması ile tescilli bina-

ların bakım onarım çalıĢmalarının yapılarak, tarihi kültürümüze kazanımlarını sağlamak 

 

       AMAÇ VII : KENTĠMĠZĠN TANITIM VE TURĠZMĠNĠ DESTEKLEYEREK ĠLĠMĠ-

ZĠN FARKINDALIK SEVĠYESĠNĠ ARTIRMAK  
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Hedef 7.1 : Ġlimizin tanıtım ve turizmine katkı sağlayacak etkinlikler gerçekleĢtirmek  

Hedef 7.2 : Ġl dıĢında düzenlenecek organizasyonlara etkin katılım sağlamak  

 
       AMAÇ VIII : SOSYAL ALANDA YAPILACAK PROJELERLE BĠRLĠKTE HER AÇI-

DAN HALKIMIZIN YANINDA OLMAK 

Hedef 8.1 : Aileye önem veren, destek sağlayan bir kurum olmak 

Hedef 8.2 : Sosyal alanda hizmet üretmeye devam etmek 
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2.2. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN / HİZMETLERİN BELİRLENMESİ 

Faaliyet Alanı Ürün/Hizmetler 

 Kentsel Planlama Hizmetleri 

 Ġmar planının hazırlanması  

 Stratejik planlama çalıĢmaları  

 UlaĢım planlama hizmetleri  

 Yatırım planlarının hazırlanması  

 Atık planlama hizmetleri  

 Kentsel dönüĢüm planlarının hazırlanması  

 Ruhsatlandırma ve yapı denetimi  

 Kent bilgi sistemi hizmetleri  

 Coğrafi bilgi sistemi hizmetleri 

 
 Kentsel Bayındırlık Hizmetleri  

 

 Yol, sokak, kaldırım, kanalizasyon, köprü, 

kavĢak, meydan ve viyadük yapımı 

 Su Ģebekeleri yapım ve onarımı 

 Bina yapım ve onarımı 

 Araç-gereç tamir ve bakımı 

 Kent ve coğrafi bilgi sistemleri kurulması 

 
 Çevresel Hizmetler  

 

 Çevre temizliği  

 Dere ve akarsu ıslahı  

 Çevrenin korunması ve geliĢtirilmesi  

 Park ve yeĢil alanlar oluĢturulması  

 Çevre kirliliğinin önlenmesi  

 Mezarlık hizmetleri 

 
 ġehir içi Trafik ve Güvenlik Hiz-

metleri  
 

 Zabıta hizmetleri  

 Ġtfaiye hizmetleri  

 ġehir içi trafik hizmetleri  

 Otopark hizmetleri  

 Yolcu terminali ve Otopark hizmetleri  

 Arama-kurtarma hizmetleri  

 Patlayıcı ve yanıcı madde denetim hizmet-

leri 

 
 Toplum Sağlığı Hizmetleri  

 

 Ambulans ve acil yardım hizmetleri  

 Cenaze hizmetleri  

 Gıda denetim hizmetleri  

 Gıda bankacılığı  

 Veteriner hizmetleri  

 Genel sağlık hizmetleri 

 
 Eğitim ve Destek Hizmetleri  

 

 Okul binaları yapım, bakım ve onarımı  

 Mesleki eğitim hizmetleri  

 Halk eğitimi hizmetleri  

 Okul öncesi eğitim hizmetleri  

 Personel eğitim hizmetleri 

 
 Kültür, Sanat ve Turizm Hizmetleri  

 

 Tarihi ve kültürel mirasın korunması ve ge-

liĢtirilmesi hizmetleri  

 Her türlü tanıtım hizmetleri  

 Turizm potansiyelinin geliĢtirilmesi  

 Kültür, sanat ve spor organizasyonları  

 Kültürel ve bilimsel yayın hizmetleri  

 Müze ve kütüphanecilik hizmetleri 
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 Sosyal Yardım Hizmetleri  

 

 Dezavantajlı toplum kesimlerini destekleme 

hizmetleri  

 Sosyal tesis yapımı ve iĢletilmesi hizmetleri  

 Kamu kurumları ve diğer paydaĢlarla koor-

dinasyon sağlanması hizmetleri  

 Gönüllü yardımların koordinasyonu hizmet-

leri 

 
 Ekonomik ve Ticari Hizmetler  

 

 Model iĢletmeler kurulması ve iĢletilmesi  

 Ölçü ve tartı araçlarının denetlenmesi  

 Umuma açık iĢyerlerinin denetlenmesi  

 Sıhhi ve gayrı sıhhi müesseselerin denet-

lenmesi  

 Sayaç okuma hizmetleri 

 
 ġehir içi UlaĢım Hizmetleri  

 

 ġehir içi toplu taĢıma hizmetleri  

 Toplu taĢıma ruhsatlandırma hizmetleri  

 Toplu taĢıma koordinasyon ve denetleme 

hizmetleri 

 
 Yönetsel ve Mali Hizmetler  

 

 Gelirlerin toplanması ve giderlerin yapılma-

sı hizmetleri  

 Belediye muhasebe kayıtlarının tutulması 

hizmetleri  

 Belediye davalarının takibi hizmetleri  

 Protokol ve ağırlama hizmetleri  

 Yazı iĢleri hizmetleri  

 Ġç denetim hizmetleri  

 Personel iĢleri hizmetleri  

 Eğitim hizmetleri  

 Tanıma ve tanıtma hizmetleri  

 Basın ve halkla iliĢkiler hizmetleri  

 Ġhale iĢlemleri hizmetleri 
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2.3. BİRİM PERFORMANS BİLGİLERİ 

2.3.1 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

YETKĠ GÖREV VE SORUMLUKLAR  

 

a) Belediye BaĢkanının kurum, kuruluĢ ve vatandaĢlarla iliĢkisini koordine etmek,  

b) Belediye BaĢkanının resmi ve özel yazıĢmalarını yürütmek ve evrak takibi yapmak,  

c) Belediye BaĢkanın her türlü ziyaret, karĢılama, uğurlama ve protokol iĢlemlerini takip etmek,  

d) Belediye BaĢkanının katılmadığı/katılamayacağı tören ve organizasyonlarda Belediyenin pro-

tokolde temsilini sağlamak,  

e) Belediye BaĢkanlığı makamı temsil, ağırlama ve seyahat bütçesini kullanmak,  

f) Belediye BaĢkanının yurtiçi ve yurt dıĢı seyahatlerini programlamak,  

g) Belediye BaĢkanının, yerli ve yabancı misafirlerinin ağırlanmasını sağlamak,  

h) Belediye BaĢkanının her türlü randevu, toplantı ve telefon trafiğini düzenlemek, 

i) Belediye organları ve hizmet birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,  

j) Farklı iletiĢim kanalarından BaĢkanlık makamına gelen dilek, Ģikâyet ve talepleri takip etmek,  

k) Belediyeye gelen vatandaĢları bilgilendirmek ve taleplerine uygun birimlere yönlendirmek,  

l) Belediye BaĢkanının katılmadığı organizasyonlara Belediye adına mesaj ya da çelenk gön-

dermek,  

m) Belediye BaĢkanının günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlamak ve takip etmek,  

n) Belediye BaĢkanınca verilecek birimle ilgili diğer görevleri yerine getirmektir.  

 

 

A. BĠRĠMĠN STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERĠ 

 

STRATEJĠK AMAÇ Kurumsal kapasitesi güçlü bir Belediye olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

 

 

 

 

 

 

 

Kurum personelinin sahip 

olduğu bilgi ve beceri seviye-

sini en üst düzeye taĢımak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamu kurum ve kuruluĢla-

rıyla iliĢkileri geliĢtirmek 

Burdur Valiliği üst yönetimiyle sürekli 

koordinasyon halinde çalıĢılmıĢ olması 

Burdur Özel Ġdaresi üst yöneticilerinin 

katılımıyla 5 farklı toplantı düzenlenmiĢ 

olması 

Sivil toplum kuruluĢlarıyla 

iliĢkileri geliĢtirmek 

Burdur‟da faaliyet gösteren vakıf, der-

nek ve meslek örgütü temsilcilerinin 

katılımıyla 8 farklı toplantı düzenlenmiĢ 

olması 

Yerel aktörlerle iliĢkileri 

geliĢtirmek 

Mahalle muhtarlarımızın katılımıyla 5 

farklı toplantı düzenlenmiĢ olması 

Burdur Belediyeler Birliği‟ne üye bele-

diye baĢkanlarının katılımıyla 3 farklı 

toplantı düzenlenmiĢ olması 

Burdur Kent Konseyi organlarınca dü-

zenlenecek faaliyetlere katkı sağlanmıĢ 

olması 
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Kurum personelinin sahip 

olduğu bilgi ve beceri seviye-

sini en üst düzeye taĢımak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halkımız ile Belediyemiz 

arasında etkili iliĢkiler kur-

mak 

Belediyemiz üst yönetimince 200 ev ve 

120 farklı iĢyeri ziyareti gerçekleĢtiril-

miĢ olması 

VatandaĢlarımızın özel ve matem günle-

rinde Belediyemiz üst yönetimince 200 

farklı ziyaret gerçekleĢtirilmiĢ olması 

Doğum, ölüm, evlilik ve benzeri haller-

de vatandaĢlarımıza yazılı mesaj gönde-

rilmiĢ olması 

Belediyemiz üst yönetiminin, 5.000 

farklı vatandaĢımız tarafından ziyaret 

edilmiĢ olması 

VatandaĢlarımızın dilek ve Ģikâyetleri-

nin internet sitemiz üzerinden alınmıĢ ve 

değerlendirilmiĢ olması 

Belediyemiz tüzel kiĢiliğini 

temsil etmek 

Belediye BaĢkanımızın günlük, haftalık, 

aylık ve yıllık programlarının hazırlan-

mıĢ olması 

Belediyemiz üst yönetiminin özel gün 

ve resmi törenlere katılımının sağlanmıĢ 

olması 

Belediyemizin temsil edil(e)mediği top-

lantılara yazılı mesaj ya da çiçek gönde-

rilmiĢ olması 

Belediyemiz misafirlerini 

ağırlamak 

Belediyemizin yerli ve yabancı misafir-

lerinin, ağırlanmıĢ ve memnuniyetlerinin 

sağlanmıĢ olması 

Belediyemiz ile basın kuru-

luĢları arasında etkili diyalog 

kurmak 

Yerel ve ulusal basın kuruluĢları temsil-

cilerinin katılımıyla 15 farklı toplantı 

düzenlenmiĢ olması 

Yerel ve ulusal basın kuruluĢları Burdur 

temsilciliklerinin Belediyemiz üst yöne-

timince ziyaret edilmiĢ olması 

Yerel ve ulusal gazetelere abone oluna-

rak sürekli takip edilmiĢ olması 

Yazılı ve görsel basında yayınlanan 

Belediyemizle ilgili haberlerin derlen-

miĢ ve arĢivlenmiĢ olması 

Faaliyetlerimizin basında 

haberleĢtirilmesini sağlamak 

Faaliyetlerimiz öncesinde yerel ve ulusal 

basın kuruluĢlarının bilgilendirilmiĢ 

olması 

Faaliyetlerimiz sonrasında yerel ve ulu-

sal basın kuruluĢlarına basın bülteni 

gönderilmiĢ olması 



31 
 

Kurum personelinin sahip 

olduğu bilgi ve beceri seviye-

sini en üst düzeye taĢımak 

 

Faaliyetlerimiz hakkında 

halkımızı sürekli bilgilen-

dirmek 

Burdur Belediyesi Bülteni‟nin aylık 

periyotlarda yayınlanmıĢ olması 

Belediyemiz internet sitesinin sürekli 

güncellenmiĢ olması 

Birim personelinin mesleki 

bilgi ve becerilerini geliĢtir-

mek 

Birim personelinin katılımıyla 12 farklı 

bilgilendirme toplantısı düzenlenmiĢ 

olması 

Birim personelinin Belediyemiz ve diğer 

kuruluĢlarca düzenlenen eğitim prog-

ramlarına katılımının sağlanmıĢ olması 

Birim personeli arasında 

takım ruhu oluĢturmak 

Hedef ve faaliyetlerimiz hakkında birim 

personelinin sürekli bilgilendirilmiĢ 

olması 

Birim faaliyetlerine iliĢkin kararlar ön-

cesinde personelimizin görüĢ ve düĢün-

celerinin alınmıĢ olması 

Personelimizin doğum ve özel günlerin-

de yazılı kutlama mesajı gönderilmiĢ 

olması 

Resmi ve dini bayramlarda bütün perso-

nelimizin katılımıyla bayramlaĢma töre-

ni düzenlenmiĢ olması 

Yönetimde ĢeffaflaĢmayı 

sağlamak 

Belediyemiz organları, yönetim birimle-

ri, kararları, faaliyetleri, gelir ve giderle-

rinin ulaĢılabilirliğinin sürekli sağlanmıĢ 

olması 

 

STRATEJĠK AMAÇ  
Kentimizin tanıtım ve turizmini destekleyerek Ġlimizin farkındalık 

seviyesini artırmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

 

 

 

 

Ġlimizin tanıtım ve turizmine 

katkı sağlayacak etkinlikler 

gerçekleĢtirmek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yerel yönetim birlikleri ile 

iliĢkileri geliĢtirmek 

Türkiye Belediyeler Birliği‟nce düzen-

lenen etkinliklere Belediyemiz adına 

katılımcı gönderilmiĢ olması 

Akdeniz Belediyeler Birliği‟nce düzen-

lenen etkinliklere Belediyemiz adına 

katılımcı gönderilmiĢ olması 

Burdur Belediyeler Birliği‟nce düzenle-

nen etkinliklere Belediyemiz adına katı-

lımcı gönderilmiĢ olması 

Tarihi Kentler Birliği‟nce düzenlenen 

etkinliklere Belediyemiz adına katılım 

sağlanmıĢ olması 
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Ġlimizin tanıtım ve turizmine 

katkı sağlayacak etkinlikler 

gerçekleĢtirmek 

Belediyecilik alanında ülke-

miz ve dünyada yaĢanan 

geliĢmeleri takip etmek 

Belediyemiz üst yöneticilerinin, yurt 

içinde düzenlenen belediyecilik konulu 

10 farklı etkinliğe katılımının sağlanmıĢ 

olması 

Belediyemiz üst yöneticilerinin, yurt 

dıĢında düzenlenen 5 farklı organizas-

yona katılımının sağlanmıĢ olması 

Belediyecilik konusunda ulusal ölçekte 

yayınlanan 5 farklı dergiye abone olun-

muĢ olması 

 

Yerli ve yabancı belediyeler-

le iliĢkileri geliĢtirmek 

AB üyesi ya da aday ülke statüsünde 

faaliyet gösteren belediye ile iĢbirliği 

protokolü imzalanmıĢ olması 

Sosyo-kültürel yönden Burdur ile benzer 

özellikler taĢıyan belediye ile iĢbirliği 

protokolü imzalanmıĢ olması 

 

 

B. 2022 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 

 

FAALĠYET VE PROJELER 

KAYNAK 

ĠHTĠYACI 

(TL) 

Burdur Valiliği üst yönetimiyle sürekli koordinasyon halinde çalıĢılması 0,00 

Burdur Özel Ġdaresi üst yöneticilerinin katılımıyla 5 farklı toplantı düzenlenmesi 0,00 

Vakıf, dernek ve meslek örgütü temsilcilerinin katılımıyla 8 farklı toplantı düzenlenmesi 3.000,00 

Mahalle muhtarlarımızın katılımıyla 5 farklı toplantı düzenlenmesi 3.000,00 

Burdur Belediyeler Birliği üyesi belediyelerin baĢkanların katılımıyla 3 farklı toplantı 

düzenlenmesi 
2.000,00 

Burdur Kent Konseyi organlarınca düzenlenecek faaliyetlere katkı sağlanması 1.000,00 

Belediyemiz üst yönetimince 200 ev ve 120 farklı iĢyerine ziyaret gerçekleĢtirilmesi 7.000,00 

VatandaĢlarımızın özel ve matem günlerinde Belediyemiz üst yönetimince 200 farklı 

ziyaret gerçekleĢtirilmesi 
5.000,00 

Doğum, ölüm, evlilik ve benzeri hallerde vatandaĢlarımıza yazılı mesaj gönderilmesi 3.000,00 

Belediyemiz üst yönetiminin 5.000 farklı vatandaĢımız tarafından ziyaret edilmesi 0,00 

VatandaĢlarımızın dilek ve Ģikâyetlerinin internet sitemiz üzerinden alınması ve değer-

lendirilmesi 
0,00 

Belediye BaĢkanımızın günlük, haftalık, aylık ve yıllık programlarının hazırlanması 30.000,00 

Belediyemiz üst yönetiminin özel gün ve resmi törenlere katılımının sağlanması 5.000,00 

Belediyemizin temsil edil(e)mediği toplantılara yazılı mesaj ya da çiçek gönderilmesi 5.000,00 

Belediyemizin yerli ve yabancı misafirlerinin ağırlanması 0,00 
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Yerel ve ulusal basın kuruluĢları temsilcilerinin katılımıyla 15 farklı toplantı düzenlen-

mesi 
5.000,00 

Yerel ve ulusal basın kuruluĢları Burdur temsilciliklerinin Belediyemiz üst yönetimince 

ziyaret edilmesi 
0,00 

Yerel ve ulusal gazetelere abone olunarak sürekli takip edilmesi 15.000,00 

Yazılı ve görsel basında yayınlanan Belediyemizle ilgili haberlerin derlenmesi ve arĢiv-

lenmesi 
0,00 

Faaliyetlerimiz öncesinde yerel ve ulusal basın kuruluĢlarının bilgilendirilmesi 0,00 

Faaliyetlerimiz sonrasında yerel ve ulusal basın kuruluĢlarına basın bülteni gönderilmesi 0,00 

Burdur Belediyesi Bülteni‟nin aylık periyotlarda yayınlanması 10.000,00 

Belediyemiz internet sitesinin sürekli güncellenmesi 0,00 

Faaliyetlerimizin Belediyemiz billboardlarında sürekli duyurulması 0,00 

Belediyemiz ihalelerinin, Belediyemiz internet sitesi üzerinden duyurulması 0,00 

Birim müdürlerimizin katılımıyla her ay bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi 0,00 

Belediyemiz eylem ve iĢlemleri hakkında çalıĢanlarımızın sürekli bilgilendirilmesi 0,00 

Birim personelinin katılımıyla 12 farklı bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi 0,00 

Birim personelinin Belediyemiz ve diğer kuruluĢlarca düzenlenen eğitim programlarına 

katılımının sağlanması 
6.000,00 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan mal ve malzemenin temin edilmesi 150.000,00 

Hedef ve faaliyetlerimiz hakkında birim personelinin sürekli bilgilendirilmesi 0,00 

Birim faaliyetlerine iliĢkin kararlarda personelimizin görüĢ ve düĢüncelerinin alınması 0,00 

Burdurumuzun ve Belediyemizin her platformda tanıtılması için gerekli olan temsil, 

ağırlama, tören, tanıtma çalıĢmalarının yürütülmesi 
2.000.000,00 

Bütün personelimizin katılımıyla bayramlaĢma törenleri düzenlenmesi 0,00 

Beyaz Masa biriminin, halkımızdan gelen dilek, Ģikâyet ve önerileri yazılı veya sözlü 

olarak alması ve ilgili birimlere iletmesi 
0,00 

VatandaĢlarımızdan gelen bilgi ve belge taleplerinin yasal süresi içerisinde karĢılanması 0,00 

Belediyemiz organları, yönetim birimleri, kararları, faaliyetleri, gelir ve giderlerinin 

ulaĢılabilirliğinin sürekli sağlanmıĢ olması. 
0,00 

Belediyemiz santralinin geliĢtirilmesi 64.500,00 

TOPLAM 2.314.500,00 
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BĠRĠMĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI  (TL)* 

 

AÇIKLAMA 

YILLAR 

2022 2023 2024 

PERSONEL GĠDERLERĠ 1.315.500,00 1.381.275,00 1.450.338,71 

SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 195.000,00 204.750,00 214.987,50 

MAL VE HĠZMET ALIMLARI 2.314.500,00 2.430.225,00 2.551.736,25 

FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

CARĠ TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 

SERMAYE GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

SERMAYE TRANSFERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 

TOPLAM 3.825.000,00 4.016.250,00 4.217.062,46 

*Tahmini bütçe değerleridir.  
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2.3.2 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

SORUMLULUK ALANI 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu Ġhaleleri Söz-

leĢmeleri Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu ve ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetme-

likler çerçevesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü‟ndeki iĢ akıĢını sağlar. 

 

TEMEL ĠLKELER 

 

Burdur Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, tüm çalıĢmalarında kurumun görevlerine uygun 

olarak kalite, tarafsızlık, Ģeffaflık, hesap verebilirlik, mal-hizmet-yapım iĢlerinin temininde ve sunu-

munda yerindelik, ihtiyaca uygunluk, katılımcılık, adalet ve hizmette eĢitlik, kaynakların kullanımında 

etkinlik ve verimlilik, kiĢisel iliĢkilerde kanun, yönetmelik vb. mevzuata tam ve kesin uygunluk ilkele-

rini esas alır. 

 

ĠNSAN KAYNAKLARI 

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Müdür ile bünyesinde çalıĢan bir Ģef, iki memur, bir veri hazırlama 

ve kontrol iĢletmeni ve bir bilgisayar iĢletmeni olmak üzere 6 memur ve 88 Ģirket altında çalıĢtırılan 

iĢçiden oluĢur. 

 

GÖREV VE YETKĠLERĠ 

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev ve yetkileri aĢağıdaki gibidir. 

 

1. Birim yönetmeliklerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek. 

2. Ġlgili Müdürlüklerden talep olması halinde 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19,20 ve 21. 

maddelerinin ilgili hükümleriyle tespit edilen esas ve ilkelere uygun olarak ihale iĢlemlerini 

yapmak veya söz konusu kanunun 22'nci maddesinde belirtilen doğrudan temin yöntemiyle 

alımın gerçekleĢtirilmesi için destek hizmeti vermek. 

3. Belediye Müdürlüklerinin talep etiği 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu'nun 22. maddesi kapsa-

mına giren iĢlerinden ihale usullerine tabi olmayan, doğrudan temin yolu ile yapılan alımlar 

için 4734 sayılı yasa ile getirilen ilke ve esaslara uygun olarak, 

3.1. Mal, hizmet veya yapım iĢi ihtiyacı bildiren birimlerle sürekli iĢbirliği sağlayarak, malzeme ve 

hizmetler konusunda, kalite ve teknik özellikler yönünden aranılan ve istenilen Ģartların belir-

lenmesini sağlamak. 

3.2. Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri istenilen zamanda ve Ģekilde temin 

etmek, ortak ihtiyaçlarda koordinasyonu sağlayarak talepleri karĢılamak. 

3.3. ġartları ve özellikleri belirlenen malzemenin satın alınması veya hizmetin yaptırılması için pi-

yasa fiyat araĢtırması yapmak, ilgili firma, mesleki kuruluĢ ve kiĢilere duyurmak. 

3.4. Doğrudan teminle görevli personelden oluĢan satın alma komisyonunda, firmalardan gelen pi-

yasa fiyat araĢtırma formlarının açılarak, etkililik, ekonomiklik, verimlilik ilkesince değerlen-

dirilip en uygun fiyat veren firmanın tespit edilmesi ve Harcama Yetkilisine onaya sunulması 

ve onayı takiben sipariĢ verilerek mal-hizmet, yapım iĢinin satın alınmasını sağlamak. 

4. Satınalma Komisyonunda alınan karar üzerine mal ve hizmet alımı veya yapım iĢinin yaptı-

rılmasını sağlamak için kararı talepte bulunan ilgililere bildirmek. 

5. Diğer müdürlüklerden talep olması halinde satın alınan taĢınırların muayene ve kabul iĢlemle-

rini müteakip ilgili Birimler adına ambar giriĢlerini yapmak. 

6. Müdürlüğe ait yazıĢmaların yapılması, dosyalanması ve korunmasını sağlamak. 

7. Müdürlük ambarına giren ve çıkan her türlü malzemenin TaĢınır Mal Yönetmeliğine uygun 

olarak kaydını tutmak muhafaza etmek. 

8. Müdürlük ihtiyacı olarak satın alma veya bağıĢ yoluyla edinilen tüm demirbaĢları kayıt altına 

almak kullanım süresi dolan malzemeleri hurdaya ayırmak. 

8.1. Müdürlük ambarını idare etmek ve ihtiyaç planlaması yapmak. 

8.2. Her mali yıl sonunda görev değiĢikliğinde ve gerektiğinde ambar sayımı yapmak. 
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8.3. Satın alınan her türlü mal ve malzemenin ambara giriĢ ve çıkıĢ kaydının tutulması ve ambarla-

rın iĢletilmesinde TaĢınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak gereken her türlü iĢlemin yerine 

getirilmesini sağlamak üzere destek hizmeti vermek. 

9. Makina Ġkmal Servisi ile koordineli olarak Belediye Hizmet binalarının ve araçlarının ihtiyaç 

duyulan bakım onarım ve tadilat iĢlerinin yapılması çalıĢmalarına katkı sağlamak. Satın alına-

cak malzemelerin Satın alma komisyon üyelerince uygun bulunduktan sonra ilgili müdürlükle-

re teslimini sağlamak. 

10. Belediyemiz bünyesindeki müdürlüklerden gelen Ġhale Onayı alınmıĢ ihtiyaçlar için 4734 sa-

yılı Kamu Ġhale Kanunu'nun 19. 20. 21. maddelerine istinaden yapım iĢi, mal ve hizmet alım-

ları; Ġhale onay belgesi aĢamasından baĢlayarak sözleĢme hazırlanma aĢamasına kadar olan iĢ-

lemleri yapmak. 

10.1. Kamu Ġhale Kanunu'nun 19. 20. ve 21. maddeleri kapsamında ve Mali Hizmetler Müdürlüğü 

ile koordineli olarak hazırlanan ihale dosyalarına Ġhale kayıt numarası alıp, ihale ilanlarını ve 

teklif vermeye davet yazılarını hazırlamak. 

10.2. Ġhale ilanlarını 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu'nun 13. maddesinde belirtilen esaslar doğrul-

tusunda, Valilik kanalıyla yerel gazetelerde yayımlanmasını sağlamak ve sevk iĢlem formları 

ile ilanı Kamu Ġhale Kurumuna göndererek Kamu Ġhale Bülteninde yayımlanması sağlamak. 

10.3. 4734 Sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda ihale tarih ve saatine kadar isteklilere ihale do-

küman satıĢı yapmak. 

10.4. Ġhale komisyon çalıĢmalarını yürüterek gerekli yazıĢma ve haberleĢmeleri yapmak. 

10.5. Ġhale kapsamındaki tüm tebligatları elden, iadeli taahhütlü posta veya internet yoluyla ihale 

uygulama yönetmeliklerinde belirtilen esaslar doğrultusunda yapmak. 

10.6. Ġhale sözleĢme aĢamasına geldiğinde kanun kapsamındaki gerekli bilgi ve belgeleri kontrol 

ettikten sonra sözleĢme yapılmasını sağlamak, ihale sonuç formu düzenleyerek dosyayı ilgili 

müdürlüğe teslim etmek. 

11. Geçerli mevzuatın öngördüğü görevler ile üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 
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A. BĠRĠMĠN STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERĠ 

 
 

STRATEJĠK AMAÇ Kurumsal kapasitesi güçlü bir Belediye olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

Kurum personelinin sahip oldu-

ğu bilgi ve beceri seviyesini en 

üst düzeye taĢımak 

  

 

 

Her birimde, birimin en az yedi 

konuda, problemlerini çözmek ve 

geliĢtirmek için ortak çalıĢma 

grupları oluĢturmak 

  

  

  

Kurum ve kuruluĢlarca düzenlene-

bilecek 4734, 4735, 5018, 5393 , 

4857 ve diğer ilgili kanun ve yö-

netmelikler ve uygulamalarıyla 

ilgili eğitim ve seminerlere en az 5 

personelin katılmıĢ olması 

4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu-

nun 19. maddesi kapsamında yapı-

lan ihalelerin baĢarılı bir Ģekilde 

sonuçlandırılabilmesi için tüm 

birimlerin ilgili personeline eğitim 

vermek üzere 1 personelin görev-

lendirilmiĢ olması 

Birimlerden satın alma mevzuatı 

ile ilgili gelebilecek destek taleple-

rini karĢılamak üzere 1 personelin 

görevlendirilmiĢ olması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumun ihtiyaç duyduğu ma-

kine ve araç kapasitesini karĢı-

lamak 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal ve hizmet alımlarında doğru-

dan temin yerine ihale yöntemi ile 

alımlar yaparak tasarruf sağlamak 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Belediyemiz tarafından üretime 

yönelik alınacak mal ve malzeme-

ler vb. ihtiyacının karĢılanması 

Birimimizin ihtiyacı olan doğrudan 

tüketime yönelik olmayıp kullanım 

ömürleri bir yıldan fazla olsa bile 

bedeli bütçe kanunları ile tespit 

edilecek tutarı geçmeyen büro 

ihtiyaçlarına iliĢkin cetvel, makas, 

kalem açacağı, delgeç, zımba gibi 

her çeĢit el aparatı ihtiyacının kar-

Ģılanması 

Basılı olarak alınacak yayınlar 

dıĢında kalan ve hizmetin gerektir-

diği durumlarda yapılacak süreli 

veya süresiz yayınların basımı ile 

bunların veya daire ve idarelerce 

kullanılan her çeĢit evrakın cilt-

lenmesine iliĢkin ihtiyaçların karĢı-

lanması 
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Kurumun ihtiyaç duyduğu ma-

kine ve araç kapasitesini karĢı-

lamak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal ve hizmet alımlarında doğru-

dan temin yerine ihale yöntemi ile 

alımlar yaparak tasarruf sağlamak 

 

 

 

 

Belediyemiz tüm hizmet birimle-

rinden gelen 2022 yılı malzeme 

ihtiyaç listesi doğrultusunda, Bele-

diyemizin tüm birimlerinde kulla-

nılan sabun, deterjan ve temizlikte 

kullanılan kimyevi maddeler ile bu 

amaçlarla kullanılmak üzere alınan 

her türlü temizlik madde ve mal-

zeme ihtiyacının karĢılanması 

 

Belediyemiz tüm birimleri kullanı-

lan doğalgaz ısıtma ve piĢirmeyle 

ilgili 2022 yılındaki tüketim bedel-

lerinin mevzuatına göre abone 

olunması gerektiği durumlarda 

ödenecek abone ve güvence bedel-

lerinin karĢılanması 

Belediyemizin tüm birimlerinden 

gelen 2022 yılı malzeme ihtiyaç 

listesi doğrultusunda ve Belediye-

miz bünyesinde kullanılan her çeĢit 

makine-teçhizatın iĢletilmesine 

yönelik olarak kullanılan madeni 

yağ, antifriz vb. tüketim malları ve 

kimyevi maddeleri ihtiyaçlarının 

karĢılanması 

  

Belediyemiz tüm birimleri ve hiz-

met tesislerinin elektrik tüketim 

giderleri ile abone ve güvence 

bedellerinin karĢılanması 

  

Kurum bünyesinde çalıĢan kadrolu 

iĢçilere Toplu ĠĢ SözleĢmesi kap-

samında verilecek yazlık kıĢlık 

ayakkabı ve yazlık kıĢlık kıyafet 

ihtiyacının karĢılanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediyemiz tüm birimlerinden 

gelen talepler doğrultusunda yuka-

rıda sayılan gruba girmeyen giyim 

ve kuĢam alımları ile kiĢilerin gi-

yim ve kuĢamlarına iliĢkin mal ve 

malzeme alımlarının karĢılanması 

Belediyemiz tüm birimlerinde ve 

hizmet tesislerinde kullanılan bay-

rak, flama, sancak, çadır ile kamu 

personeli olsun veya olmasın kiĢi-

lere veya kurumlara verilecek olan 

plaket, Ģilt, kupa, altın dıĢındaki 

ödüller ile teĢekkür belgeleri gibi 

özel malzeme alımlarının karĢı-

lanması 
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Kurumun ihtiyaç duyduğu ma-

kine ve araç kapasitesini karĢı-

lamak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal ve hizmet alımlarında doğru-

dan temin yerine ihale yöntemi ile 

alımlar yaparak tasarruf sağlamak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediyemiz tüm birimlerinde ve 

hizmet tesislerinde kullanılan am-

pul, kablo, fiĢ, duy, priz, kapı kolu, 

teleks bobini, teleks Ģeridi, ambalaj 

malzemesi, lehim, lehim pastası 

vb. alımlarının karĢılanması 

Yurtiçinde yapılacak olan geçici 

görevlendirme bedellerinin karĢı-

lanması 

Yurtiçinde yapılacak olan sürekli 

görevlendirme bedellerinin karĢı-

lanması 

Müdürlüğümüz bünyesinde kulla-

nılan 15 DV 153 plakalı taĢıtın 

vergi ve benzerleri giderlerinin 

karĢılanması 

Müdürlüğümüz bünyesinde kulla-

nılan 15 DV 153 plakalı taĢıtın 

vergi ve benzerleri giderlerinin 

karĢılanması 

Belediyemiz tüm birimlerinde ve 

hizmet tesislerinde kullanılan sabit 

ve mobil telefonların abone gider-

leri, tesis, nakil ve kullanım bedel-

leri ihtiyacının karĢılanması 

Belediyemiz tüm birimlerinde ve 

hizmet tesislerinde kullanılan in-

ternet servis sağlayıcılara abonelik 

ve internet eriĢimi karĢılığı ödenen 

ücretlerin karĢılanması 

Ödenek cetveli Müdürlüğümüzde 

bulunan ve Belediyemiz tüm bi-

rimlerinden gelen, 2022 yılı ihtiya-

cı olan mal ve malzemelerin alımı 

için yapılacak olan ihalelerin ilan 

giderlerinin karĢılanması 

Belediyemiz bünyesinde kullanılan 

ve araç filosunda bulunan tüm 

araçların zorunlu mali sorumluluk 

sigorta giderlerinin karĢılanması 

Belediyemiz birimlerinden Fen 

ĠĢleri Müdürlüğü ile Park ve Bah-

çeler Müdürlüğü'nde kullanılan 7 

adet sürücüsüz araç kiralama bede-

linin karĢılanması 
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Kurumun ihtiyaç duyduğu ma-

kine ve araç kapasitesini karĢı-

lamak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal ve hizmet alımlarında doğru-

dan temin yerine ihale yöntemi ile 

alımlar yaparak tasarruf sağlamak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

696 Sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarname ile Belediyemizin Ģirketi 

Burdur Akaryakıt Hizmetleri 

A.ġ.'ne bağlı, Belediyemizin tüm 

birimlerinde ve hizmet tesislerinde 

çalıĢtırılan iĢçi statüsüne sahip 

personelin maaĢ ve sosyal hak 

ödemelerinin karĢılanması 

 
Belediyemiz tüm birimlerinde ve 

hizmet tesislerinde kullanılmak 

üzere alınacak olan (birimlerden 

gelen talepler doğrultusunda) her 

türlü büro mal ve malzemelerinin 

alımı ihtiyacının karĢılanması 

 Belediyemiz tüm birim ve hizmet 

tesislerinde kullanılmak üzere 

hizmetin gerektirdiği dayanıklı mal 

ve malzeme (alarm sistemi, elekt-

rik sayacı, kompanzasyon sistemi, 

su sayacı, bekçi kontrol saati, 

elektrik süpürgesi, su soğutucusu 

vb.) alımları için yapılacak giderle-

rinin karĢılanması 

 Müdürlüğümüz satın alma iĢlemle-

rinde kullanılan bilgisayar yazılı-

mının yıllık kullanım bedellerinin 

karĢılanması 

Belediyemiz binası, hizmet binala-

rı ve hizmet  tesislerinde kullanılan 

asansör, jeneratör ile Müdürlüğü-

müzde kullanılan makine, teçhizat 

ve demirbaĢın tamir, bakım ve 

onarımı için verilecek iĢçilik ücret-

leri ile bakım ve onarım malzeme-

leri, yedek parça alımlarının karĢı-

lanması 

 
Belediyemizin tüm birimlerinden 

gelen 2022 yılı malzeme ihtiyaç 

listeleri doğrultusunda Belediye-

mizin  araç filosunda yer alan tüm 

araç ve iĢ makinelerinde ihtiyaç 

duyulacak lastik alımları ihtiyacı-

nın karĢılanması 

 



41 
 

Kurumun ihtiyaç duyduğu ma-

kine ve araç kapasitesini karĢı-

lamak 
 

Mal ve hizmet alımlarında doğru-

dan temin yerine ihale yöntemi ile 

alımlar yaparak tasarruf sağlamak 

 

Belediyemizin tüm birimlerinden 

gelen 2022 yılı malzeme ihtiyaç 

listeleri doğrultusunda ve Beledi-

yemize ait tüm taĢınmazlar ile 

halka açık alanların bakım ve ona-

rımları için ihtiyaç duyulacak boya 

ve malzemelerinin alım bedelleri-

nin karĢılanması 

Birimimize bağlı atölye ve depola-

rın bakım ve onarım giderlerinin 

karĢılanması 

Belediyemiz büro hizmetlerinde 

kullanılacak olan bilgisayar, yazı-

cı, yazı makinesi, fotokopi maki-

nesi, evrak imha makinesi gibi 

çalıĢmaya iliĢkin makineler ile 

jeneratör, projeksiyon telefon sant-

rali gibi büro ihtiyacı dıĢında hiz-

metlerle ilgili uzun ömürlü ve üre-

timin arttırılması amacına yönel-

miĢ hizmet üretiminde kullanılan 

makine, alet, cihaz ve sabit tesis 

giderlerinin karĢılanması 

 
Belediyemizin tüm birimlerinden 

gelen 2022 yılı malzeme ihtiyaç 

listelerine dayanarak, Belediyemiz 

tüm birim ve hizmet tesislerinde 

kullanılmak üzere her türlü makine 

ve teçhizatların herhangi bir bakım 

sözleĢmesinden veya iĢinden ba-

ğımsız olarak rutin bakım-

onarımlarda kullanılmak üzere 

bedeline bakılmaksızın alınacak 

olan kriko, çekme halatı, pense, 

tornavida, matkap gibi avadanlık 

ve yedek parça ve benzerleri ile 

hidrolik kombine makas, hidrolik 

giyotin sac kesme makası, yatay-

dik freze makinesi, alın bantlama 

makinesi alım bedellerinin karĢı-

lanması 

Belediyemiz marangozhane atöl-

yesinde kullanılacak olan ve üre-

time yönelik alınacak kereste, osb, 

sunta vb. alımları giderlerinin kar-

Ģılanması 
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Kurumun ihtiyaç duyduğu ma-

kine ve araç kapasitesini karĢı-

lamak 
 

Mal ve hizmet alımlarında doğru-

dan temin yerine ihale yöntemi ile 

alımlar yaparak tasarruf sağlamak 

 

Belediyemiz kaynakhane atölye-

sinde kullanılacak olan ve üretime 

yönelik alınacak metal ürünlerinin 

alım giderlerinin karĢılanması 

 Belediyemizin tüm birimlerinden 

gelen 2022 yılı malzeme ihtiyaç 

listeleri doğrultusunda Aydınlatma 

Direkleri, Elektrik Malzemeleri ile 

Belediyemize ait gayrimenkullerin 

elektrik tesisatı bakım ve onarım 

giderlerinin karĢılanması 

  

STRATEJĠK AMAÇ Finansal etkinliği yüksek ve güçlü bir mali yapıya sahip olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

Gelir arttırıcı faaliyetleri uygu-

lamaya koymak 

Vergi dıĢı gelirleri arttırmaya yö-

nelik yeni hizmet sahaları oluĢ-

turmak 

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

altında bulunan Bütçe Ġçi ĠĢletme 

ile öz gelirlerin haricinde alternatif 

gelir kaynaklarının elde edilmesi-

ne yönelik fizibilite çalıĢmalarının 

yapılması 

 

Bütçe Ġçi ĠĢletme aracılığıyla yö-

netilen iĢlerde maliyet/fayda ana-

lizlerinin yapılması 

 

 

B. 2022 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 

 

FAALĠYET VE PROJELER 

KAYNAK 

ĠHTĠYACI 

(TL) 

Kurum ve kuruluĢlarca düzenlenebilecek 4734, 4735, 5018, 5393, 4857 ve diğer ilgili 

kanun ve yönetmelikler ve uygulamalarıyla ilgili eğitim ve seminerlere en az 5 personelin 

katılmıĢ olması 

0,00 

4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi kapsamında yapılan ihalelerin baĢarılı 

bir Ģekilde sonuçlandırılabilmesi için tüm birimlerin ilgili personeline eğitim vermek üze-

re 1 personelin görevlendirilmiĢ olması 

0,00 

Birimlerden satın alma mevzuatı ile ilgili gelebilecek destek taleplerini karĢılamak üzere 

1 personelin görevlendirilmiĢ olması 
0,00 

Belediyemiz tarafından üretime yönelik alınacak mal ve malzemeler vb. ihtiyacının karĢı-

lanması 15.000,00 

Birimimizin ihtiyacı olan doğrudan tüketime yönelik olmayıp kullanım ömürleri bir yıl-

dan fazla olsa bile bedeli bütçe kanunlarıyla tespit edilecek tutarı geçmeyen büro ihtiyaç-

larına iliĢkin cetvel, makas, kalem açacağı, delgeç, zımba gibi her çeĢit el aparatının alımı 

ihtiyacının karĢılanması 

 

15.000,00 
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Basılı olarak alınacak yayınlar dıĢında kalan ve hizmetin gerektirdiği durumlarda yapıla-

cak süreli veya süresiz yayınların basımı ile bunların veya daire ve idarelerce kullanılan 

her çeĢit evrakın ciltlenmesine iliĢkin ihtiyaçların karĢılanması 

10.000,00 

Belediyemizin tüm birimlerinden gelen 2022 yılı malzeme ihtiyaç listesi doğrultusunda, 

Belediyemizin tüm birimlerinde kullanılan sabun, deterjan ve temizlikte kullanılan kim-

yevi maddeler ile bu amaçlarla kullanılmak üzere alınan her türlü temizlik madde ve mal-

zeme alımı ihtiyacının karĢılanması 

500.000,00 

Belediyemizin tüm birimlerinde kullanılan doğalgaz ısıtma ve piĢirmeyle ilgili 2022 yı-

lındaki tüketim bedellerinin mevzuatına göre abone olunması gerektiği durumlarda öde-

necek abone ve güvence bedelleri ihtiyacının karĢılanması 

1.250.000,00 

Belediyemizin tüm birimlerinden gelen 2022 yılı malzeme ihtiyaç listesi doğrultusunda 

ve Belediyemiz bünyesinde kullanılan her çeĢit makine-teçhizatın iĢletmesine yönelik 

olarak kullanılan madeni yağlar, antifriz ve benzeri tüketim malları ve kimyevi maddele-

rin alımı ihtiyacının karĢılanması 

750.000,00 

Belediyemiz bünyesinde kullanılan (aydınlatma, ısıtma, soğutma, havalandırma, çalıĢtırı-

cı kuvvet vb) elektrik tüketim bedelleri  ile belediyemiz bünyesinde ilgili mevzuatına 

göre abone olunması gerektiği durumlarda ödenecek abone ve güvence bedelleri ihtiyacı-

nın karĢılanması 

8.000.000,00 

Kurum bünyesinde çalıĢan kadrolu iĢçilere Toplu ĠĢ SözleĢmesi kapsamında verilecek 

yazlık kıĢlık ayakkabı ve yazlık kıĢlık kıyafet ihtiyacının karĢılanması 
200.000,00 

Belediyemizin tüm birimlerinden gelen talep doğrultusunda yukarıda sayılan gruba gir-

meyen giyim ve kuĢam alımları ile kiĢilerin giyim ve kuĢamlarına iliĢkin mal ve malzeme 

alımları ihtiyacının karĢılanması 

5.000,00 

Belediyemiz tüm birimlerinde ve hizmet tesislerinde kullanılan bayrak, flama, sancak, 

çadır ile kamu personeli olsun veya olmasın kiĢilere veya kurumlara verilecek olan pla-

ket, Ģilt, kupa, altın dıĢındaki ödüller ile teĢekkür belgeleri gibi özel malzeme alımları 

ihtiyacının karĢılanması 

 

5.000,00 

Belediyemiz tüm birimlerinde ve hizmet tesislerinde kullanılan ampul, kablo, fiĢ, duy, 

priz, kapı kolu, teleks bobini, teleks Ģeridi, ambalaj malzemesi, lehim, lehim pastası vb) 

alımları ihtiyacının karĢılanması 

 

5.000,00 

Yurtiçinde yapılacak olan geçici görevlendirme bedellerinin karĢılanması 2.000,00 

Yurtiçinde yapılacak olan sürekli görevlendirme bedellerinin karĢılanması 1.000,00 

Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan 15 DV 153 plakalı taĢıtın vergi ve benzerleri gider-

lerinin karĢılanması 
8.000,00 

Belediyemiz tüm birimlerinde ve hizmet tesislerinde kullanılan sabit ve mobil telefonların 

abone giderleri, tesis, nakil ve kullanım bedelleri ihtiyacının karĢılanması 100.000,00 

Belediyemiz tüm birimlerinde ve hizmet tesislerinde kullanılan internet servis sağlayıcıla-

ra abonelik ve internet eriĢimi karĢılığı ödenen ücretlerin karĢılanması 100.000,00 

Ödenek cetveli Müdürlüğümüzde bulunan ve Belediyemiz tüm birimlerinden gelen, 2022 

yılı ihtiyacı olan mal ve malzemelerin alımı için yapılacak olan ihalelerin ilan giderlerinin 

karĢılanması 

60.000,00 

Belediyemiz bünyesinde kullanılan ve araç filosunda bulunan tüm araçların zorunlu mali 

sorumluluk sigorta giderlerinin karĢılanması 
700.000,00 

Belediyemiz birimlerinden Fen ĠĢleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde 

kullanılan 7 adet sürücüsüz araç kiralama bedelinin karĢılanması 
250.000,00 



44 
 

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Belediyemizin Ģirketi Burdur Akaryakıt 

Hizmetleri A.ġ.'ne bağlı, Belediyemizin tüm birimlerinde ve hizmet tesislerinde çalıĢtırı-

lan iĢçi statüsüne sahip personelin maaĢ ve sosyal hak ödemelerinin karĢılanması 
60.000.000,00 

Belediyemiz tüm birimlerinde ve hizmet tesislerinde kullanılmak üzere alınacak olan 

(birimlerden gelen talepler doğrultusunda) her türlü büro mal ve malzemelerinin alımı 

ihtiyacının karĢılanması 

 

250.000,00 

Belediyemiz tüm birimlerinde ve hizmet tesislerinin büro hizmetlerinde kullanılmak üze-

re alınacak olan (birimlerden gelen talepler doğrultusunda) bilgisayar, yazıcı, klima, foto-

kopi makinası ve bunların tamamlayıcı parçalarının alımı için bu ödenek konulmuĢtur. 
150.000,00 

Belediyemiz tüm birim ve hizmet tesislerinde kullanılmak üzere hizmetin gerektirdiği 

dayanıklı mal ve malzeme (alarm sistemi, elektrik sayacı, kompanzasyon sistemi, su sa-

yacı, bekçi kontrol saati, elektrik süpürgesi, su soğutucusu vb.) alımları için yapılacak 

giderlerinin karĢılanması 

200.000,00 

Müdürlüğümüz satın alma iĢlemlerinde kullanılan bilgisayar yazılımının yıllık kullanım 

bedellerinin karĢılanması 100.000,00 

Belediyemiz binası, hizmet binaları ve hizmet  tesislerinde kullanılan asansör, jeneratör 

ile Müdürlüğümüzde kullanılan makine, teçhizat ve demirbaĢın tamir, bakım ve onarımı 

için verilecek iĢçilik ücretleri ile bakım ve onarım malzemeleri, yedek parça alımlarının 

karĢılanması 

200.000,00 

Belediyemizin tüm birimlerinden gelen 2022 yılı malzeme ihtiyaç listeleri doğrultusunda 

Belediyemizin araç filosunda yer alan tüm araç ve iĢ makinelerinde ihtiyaç duyulacak 

lastik alımları ihtiyacının karĢılanması 
500.000,00 

Belediyemizin tüm birimlerinden gelen 2022 yılı malzeme ihtiyaç listeleri doğrultusunda 

ve Belediyemize ait tüm taĢınmazlar ile halka açık alanların bakım ve onarımları için 

ihtiyaç duyulacak boya ve malzemelerinin alım bedellerinin karĢılanması 

400.000,00 

Birimimize bağlı atölye ve depoların bakım ve onarım giderlerinin karĢılanması 100.000,00 

Belediyemiz büro hizmetlerinde kullanılacak olan bilgisayar, yazıcı, yazı makinesi, foto-

kopi makinesi, evrak imha makinesi gibi çalıĢmaya iliĢkin makineler ile jeneratör, projek-

siyon telefon santrali gibi büro ihtiyacı dıĢında hizmetlerle ilgili uzun ömürlü ve üretimin 

arttırılması amacına yönelmiĢ hizmet üretiminde kullanılan makine, alet, cihaz ve sabit 

tesis giderlerinin karĢılanması 

200.000,00 

Belediyemizin tüm birimlerinden gelen 2022 yılı malzeme ihtiyaç listelerine dayanarak, 

Belediyemiz tüm birim ve hizmet tesislerinde kullanılmak üzere her türlü makine ve teç-

hizatların herhangi bir bakım sözleĢmesinden veya iĢinden bağımsız olarak rutin bakım-

onarımlarda kullanılmak üzere bedeline bakılmaksızın alınacak olan kriko, çekme halatı, 

pense, tornavida, matkap gibi avadanlık ve yedek parça ve benzerleri ile hidrolik kombine 

makas, hidrolik giyotin sac kesme makası, yatay-dik freze makinesi, alın bantlama maki-

nesi alım bedellerinin karĢılanması 

 

2.500.000,00  

Belediyemiz marangozhane atölyesinde kullanılacak olan ve üretime yönelik alınacak 

kereste, osb, sunta vb. alımları giderlerinin karĢılanması 
600.000,00 

Belediyemiz kaynakhane atölyesinde kullanılacak olan ve üretime yönelik alınacak metal 

ürünlerinin alım giderlerinin karĢılanması 800.000,00 
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Belediyemizin tüm birimlerinden gelen 2022 yılı malzeme ihtiyaç listeleri doğrultusunda 

Aydınlatma Direkleri, Elektrik Malzemeleri ile Belediyemize ait gayrimenkullerin elekt-

rik tesisatı bakım ve onarım giderlerinin karĢılanması 
1.500.000,00 

Birimimiz bünyesinde faaliyet gösteren Bütçe Ġçi ĠĢletmenin Alaca Dokumaları Atölye-

sinde kullanılmak üzere ebru boyası, ebru tarağı, ebru kağıdı v.b. ihtiyacının karĢılanması 

 

200.000,00 

Birimimiz bünyesinde faaliyet gösteren Bütçe Ġçi ĠĢletmenin Alaca Dokumaları Atölye-

sinde kullanılmak üzere ip v.b. ihtiyacının karĢılanması 
50.000,00 

Birimimiz bünyesinde faaliyet gösteren Bütçe Ġçi ĠĢletmenin Alaca Dokumaları Atölye-

sinde kullanılmak üzere üretime yönelik mal ve malzeme v.b. ihtiyacının karĢılanması 
40.000,00 

Bütçe Ġçi ĠĢletme'nin Otoparklarda, Otogar Tuvaleti'nde, Lokanta, El sanatları ve Alaca 

Dokuma SatıĢ Mağazasında kullanılan yazar kasaların kağıt v.b. ihtiyacının karĢılanması 
40.000,00 

Bütçe Ġçi ĠĢletme'nin Otoparklarda, Otogar Tuvaleti'nde, Lokanta, El sanatları ve Alaca 

Dokuma SatıĢ Mağazasında kullanılan fatura, perakende satıĢ fiĢi, gider pusulası, sevk 

irsaliyesi v.b koçanları ihtiyacının karĢılanması 
8.500,00 

Bütçe Ġçi ĠĢletme'nin Otoparklarda, Otogar Tuvaleti'nde, Lokanta, El sanatları ve Alaca 

Dokuma SatıĢ Mağazasında kullanılan deterjan, yüzey temizleyici, tuvalet kağıdı, sıvı 

sabun v.b  ihtiyacının karĢılanması 

100.000,00 

Bütçe Ġçi ĠĢletme'nin  Lokanta, El sanatları ve Alaca Dokuma Atölyesinde kullanılan do-

ğalgaz abonelikleri giderleri karĢılanması 
300.000,00 

Bütçe Ġçi ĠĢletme'nin Katlı otopark, Lokanta, El sanatları ve Alaca Dokuma Atölyesinde 

kullanılan elektrik abonelikleri giderlerinin karĢılanması 
400.000,00 

Bütçe Ġçi ĠĢletme'nin El Sanatları Merkezi'nde faaliyette olan lokantada kullanılan et ve et 

ürünleri, sebze ve meyve, kuru gıda ve ekmek alımı ihtiyacının karĢılanması 
4.000.000,00 

Bütçe Ġçi ĠĢletme'nin El Sanatları Merkezi'nde faaliyette olan lokantada kullanılan meĢru-

bat, su, ayran vb. içeceklerin alımı ihtiyacının karĢılanması 1.000.000,00 

Bütçe Ġçi ĠĢletme'nin El Sanatları Merkezi'nde faaliyette olan lokantada çalıĢan personelin 

iĢ kıyafeti alımı ihtiyacının karĢılanması 
10.000,00 

Bütçe Ġçi ĠĢletme'nin El Sanatları Merkezi'nde kullanılan bayrak, flama gibi özel malzeme 

ihtiyacının karĢılanması 
10.000,00 

Bütçe Ġçi ĠĢletme'nin  El sanatları Merkezi SatıĢ Mağazası ile Alaca Dokuma SatıĢ Mağa-

zasında satılmak üzere satın alınan vücut kremi, kolonya, el kremi, kokulu sabun v.b ihti-

yacının karĢılanması 
20.000,00 

Yurtiçinde yapılacak olan geçici görevlendirme giderlerinin karĢılanması 
1.000,00 

YurtdıĢında yapılacak olan sürekli görevlendirme giderlerinin karĢılanması 
1.000,00 

Bütçe Ġçi ĠĢletme tarafından düzenlenen beyannamelerin (kdv, gelir vergisi gibi) vergile-

rini ödemelerinin karĢılanması 200.000,00 

Bütçe Ġçi ĠĢletmenin yaptığı iĢ ve iĢlemler sonucunda (Bankalardan kesilen komisyon 

gibi) oluĢan noter giderleri ihtiyacının karĢılanması 15.000,00 

Bütçe Ġçi ĠĢletme tarafından düzenlenen beyannamelerin damga vergileri ödemelerinin 

karĢılanması 20.000,00 
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696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Belediyemizin Ģirketi Burdur Akaryakıt 

Hizmetleri A.ġ.'ne bağlı,Bütçe Ġçi ĠĢletmede çalıĢtırılan iĢçi statüsüne sahip personelin 

maaĢ ve sosyal hak ödemelerinin karĢılanması 
6.000.000,00 

Bütçe Ġçi ĠĢletme tarafından gönderilen evrakların posta ve kargo ücretlerinin ödenmesine 

iliĢkin giderlerinin karĢılanması 5.000,00 

Bütçe Ġçi ĠĢletme'nin Katlı otopark, Lokanta, El sanatları ve Alaca Dokuma Atölyesinde 

kullanılan telefon aboneliklerinin giderlerinin karĢılanması 25.000,00 

Bütçe Ġçi ĠĢletme'nin Katlı otopark, Lokanta, El sanatları ve Alaca Dokuma Atölyesinde 

kullanılan internet aboneliklerinin giderlerinin karĢılanması 10.000,00 

Bütçe Ġçi ĠĢletme bünyesindeki yolcu taĢıma giderleri, yük taĢıma giderleri kapsamına 

girmeyen taĢıma giderlerinin karĢılanması 10.000,00 

Bütçe Ġçi ĠĢletme bünyesindeki her türlü ilan ve reklam giderlerinin karĢılanması 
1.000,00 

Bütçe Ġçi ĠĢletme'nin Katlı otopark, Lokanta, El sanatları ve Alaca Dokuma Atölyesinde 

kullanılmak üzere alınan demirbaĢların giderlerini karĢılanması 150.000,00 

Bütçe Ġçi ĠĢletme'nin Katlı otopark, Lokanta, El sanatları ve Alaca Dokuma Atölyesinde 

kullanılmak üzere alınan bilgisayar, yazıcı, telefon makinesi v.b. giderlerinin karĢılanması 50.000,00 

Bütçe Ġçi ĠĢletme'nin Lokanta, El sanatları ve Alaca Dokuma Atölyesinde kullanılmak 

üzere alınacak elektrikli pide fırını v.b. giderlerinin karĢılanması 100.000,00 

Bütçe Ġçi ĠĢletme'nin muhasebe kayıtlarının tutulduğu Zirve Programının güncellenme 

bedelinin karĢılanması 80.000,00 

Bütçe Ġçi ĠĢletme'nin Lokanta, El sanatları ve Alaca Dokuma Atölyesinde kullanılan ma-

kine ve teçhizatların tamir, bakım ve onarım giderlerinin karĢılanması  10.000,00 

El Sanatları Merkezi'nde bulunan Lokantanın ve Alaca Dokumaları Atölyesi ile SatıĢ 

Mağazasında meydana gelebilecek diğer bakım ve onarımların giderlerinin karĢılanması 10.000,00 

Bütçe Ġçi ĠĢletme bünyesinde faaliyet gösteren El Sanatları Merkezi'nde bulunan Lokan-

tanın ve Alaca Dokumaları Atölyesi ile SatıĢ Mağazalarında yapılacak bakım ve onarım 

bedelleri ile malzeme giderlerinin karĢılanması 
40.000,00 

Bütçe Ġçi ĠĢletme bünyesinde faaliyet gösteren El Sanatları Merkezi'nde bulunan Lokan-

tanın ve Alaca Dokumaları Atölyesi ile SatıĢ Mağazalarına alınacak perde, mefruĢat v.b. 

giderlerinin karĢılanması 
20.000,00 

Bütçe Ġçi ĠĢletme bünyesinde faaliyet gösteren Alaca Dokumaları Atölyesine alınacak 

dokuma tezgahlarının giderlerinin karĢılanması 25.000,00 

TOPLAM  92.427.500,00 
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BĠRĠMĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI (TL)* 

 

AÇIKLAMA 

YILLAR 

2022 2023 2024 

PERSONEL GĠDERLERĠ 782.500,00 821.625,00 862.706,25 

SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 90.000,00 94.500,00 99.225,00 

MAL VE HĠZMET ALIMLARI 87.157.500,00 91.515.375,00 96.091.143,75 

FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

CARĠ TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 

SERMAYE GĠDERLERĠ 5.270.000,00 5.533.500,00 5.810.175,00 

BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 

TOPLAM 93.300.000,00 97.965.000,00 102.863.250,00 

*Tahmini bütçe değerleridir.  
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2.3.3 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YETKĠ, GÖREV VE SORUMLUKLAR  

a) Hizmet sürelerini tamamlayan memurların emeklilik iĢlemlerini yapmak,  

b) Memurların terfi, nakil, yıllık izin, hastalık izni ve benzeri iĢlerini takip etmek,  

c) Kadrolu iĢçilerin izinleri ve emeklilik iĢlemlerini yapmak ve sözleĢmeli personellerin izinleri-

ni yazmak ve raporlarını hastalık iznine dönüĢtürmek,  

d) Belediyemizin Stratejik Planı ve Performans Programı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-

nu, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu ve bunlara bağlı olarak çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak bi-

rimlerimizin personel ihtiyacını karĢılamak,  

e) Belediyemizin Memur Disiplin Kurulu ve ĠĢçi Disiplin Kurulunun iĢlemlerini yapmak,  

f) Norm Kadro Yönetmeliğine uygun olarak Belediyemizin memur ve iĢçi personelinin kadro ip-

tal ve ihdas iĢlemlerini yürütmek,  

g) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununa uygun olarak taraflarca akdedilen 

ĠĢyeri Toplu ĠĢ SözleĢme hükümlerini uygulamak ve uygulatmak,  

h) Belediyemiz birimlerinin talebi doğrultusunda yıllık hizmet içi eğitim programlarını hazırla-

mak ve koordine etmek,  

i) Birimin yıllık bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü‟ne göndermek ve  

j) Belediye baĢkanınca birim faaliyetlerine iliĢkin verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.  

 

A.BĠRĠMĠN STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERĠ 

STRATEJĠK AMAÇ Kurumsal kapasitesi güçlü bir Belediye olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurum personelinin sahip 

olduğu bilgi ve beceri sevi-

yesini en üst düzeye taĢımak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hizmetlerin daha iyi yürütüle-

bilmesi için iç kontrol sistemini 

etkin bir Ģekilde iĢletmek 

Birim personeline belirli aralıklarla bilgi-

lendirme toplantıları yapmak 

Birimde çalıĢan personelin iĢ ve perfor-

mansının sürekli denetlenmiĢ olması 

Hizmet içi eğitimleri planlı bir 

Ģekilde arttırmak ve gerekli 

görülen alanlarda eğitim semi-

nerlerine personelin katılımını 

sağlamak    

                           

Kurum içi ve kurum dıĢı kuruluĢlarca 

düzenlenebilecek eğitim programlarına 

personel katılımının sağlanmıĢ olması 

Belediyemiz aday memurlarına yönelik 

mesleki konularda hizmet içi eğitim ve-

rilmiĢ olması 

Belediyemiz birimlerinin mesleki eğitim 

taleplerinin karĢılanmıĢ olması 

Yıllık periyotta personele anket 

ve mülakatlar yaparak persone-

lin bilgi ve yeteneklerine uygun 

görevlerde çalıĢmasını sağla-

mak 

Personel terfilerinde eğitim, hizmet yılı, 

baĢarı puanı gibi objektif kriterlerin esas 

alınmıĢ olması 

Belediyemizin personel ihtiyacının 657 

Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 

sayılı ĠĢ Kanunu ve ilgili diğer mevzuat 

hükümleri gereğince karĢılanmıĢ olması 
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B.2022 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 

FAALĠYET VE PROJELER 
KAYNAK ĠHTĠ-

YACI (TL) 

Personel arasında dayanıĢma ve iĢbirliğinin artırılması amacıyla sosyal aktiviteler 

düzenlemek 
1.000,00 

Birimde çalıĢan personelin iĢ ve performansına yönelik periyodik yayın ve yazılım 

alımı 
5.000,00 

Kurum içi ve kurum dıĢı kuruluĢlarca düzenlenebilecek eğitim programlarına perso-

nel katılımının sağlanmıĢ olması 
2.000,00 

Belediyemiz aday memurların mesleki konularda hizmet içi eğitim verilmiĢ olması 1.000,00 

Bireysel performansların ölçülmesi esaslarına iliĢkin objektif baĢarı ve liyakate daya-

lı performans değerlendirme sistemi oluĢturularak baĢarılı personeli ödüllendirmek 
10.000,00 

Kurum personelinin memnuniyet düzeyini ve motivasyonunu ölçmek amacıyla an-

ketler yapmak 
1.500,00 

Belediyemizin personel ihtiyacının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı 

ĠĢ Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince karĢılanmıĢ olması 
0,00 

Mevzuatı gereği Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması gereken ödemelerin takip 

edilmesi 
900.000,00 

TOPLAM 920.500,00 

 

 

 

BĠRĠMĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI  (TL)* 

 

AÇIKLAMA 
YILLAR 

2022 2023 2024 

PERSONEL GĠDERLERĠ 891.500,00 936.075,00 982.878,75 

SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 128.000,00 134.400,00 141.120,00 

MAL VE HĠZMET ALIMLARI 20.500,00 21.525,00 22.601,25 

FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

CARĠ TRANSFERLER 900.000,00 945.000,00 992.250,00 

SERMAYE GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 

TOPLAM 1.940.000,00 2.037.000,00 2.138.850,00 

*Tahmini bütçe değerleridir. 
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2.3.4 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

YETKĠ GÖREV VE SORUMLUKLAR  

a) Resmi ve özel kuruluĢlar ile vatandaĢların Belediyemize gönderdiği evrakları teslim almak ve 

türüne göre ayrımını yapmak,  

b) Gelen evrakı, türüne göre gelen evrak defterine kaydetmek ve takibi için teslim alındı belgesi 

vermek,  

c) Ġçeriğine göre arz ve havalesi yapılan evrakın zimmetle dağıtımını yaparak iĢ akıĢını sağla-

mak,  

d) BaĢkanlık makamının uygun gördüğü yazıĢmaları yapmak ve takip etmek,  

e) Gizli evrakı teslim almak, gizli defter kaydını yapmak ve ilgili makama arz etmek,  

f) Posta iĢ ve iĢlemlerini yürütmek,  

g) Belediye Meclisi toplantılarının sekretarya hizmetlerini yürütmek,  

h) Belediye Encümeni toplantılarının, sekretarya hizmetlerini yürütmek,  

i) Belediye Meclis ve Encümenin aldığı kararları ilgili birimlere iletmek,  

j) Kütüphane hizmetlerini yürütmek, 

k) Birim faaliyetlerine iliĢkin Belediye üst yönetimince verilecek diğer görevleri yerine getir-

mektir.  

 

A.BĠRĠMĠN STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERĠ 

STRATEJĠK AMAÇ Kurumsal kapasitesi güçlü bir Belediye olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

 

 

 

 

 

 

Kurum Ġçi Ve Kurum DıĢı 

ĠletiĢim Kanallarını Etkin 

ġekilde Kullanmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediye Meclisi toplantıları-

nın etkin Ģekilde yapılmasını 

sağlamak 

 

 

Belediye Meclisi gündem çağrısının her 

ayın 20‟sine kadar yapılmıĢ olması 

Belediye Meclisi gündeminin her ayın 

son iĢ gününe kadar oluĢturulmuĢ olması 

Belediye Meclisi gündeminin her ayın 

son iĢ gününe kadar Meclis üyelerine 

gönderilmiĢ olması 

Bir önceki ayın Belediye Meclisi toplantı 

karar ve tutanaklarının her ayın son iĢ 

gününe kadar Meclis üyelerine dijital 

ortamda gönderilmiĢ olması 

Belediye Meclis toplantıları öncesinde 

sekreter altlıklarının hazırlanmıĢ olması 

Belediye Meclisi toplantılarının sesli ve 

görüntülü kaydının yapılmıĢ olması 

Belediye Meclisi kararlarının toplantı 

tarihinden itibaren 5 gün içerisinde ve 

Ģekil Ģartlarına uygun olarak yazılmıĢ 

olması 

Belediye Meclisi toplantı tutanaklarının 

usulüne uygun Ģekilde hazırlanmıĢ olması 

Seçimli Belediye Meclisi toplantıları 

öncesinde mühürlü oy pusulası ve zarfla-

rının hazırlanmıĢ olması 
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Kurum Ġçi Ve Kurum DıĢı 

ĠletiĢim Kanallarını Etkin 

ġekilde Kullanmak 

Belediye Encümeni toplantı-

larının etkin Ģekilde yapılma-

sını sağlamak 

Belediye Encümen gündeminin, Belediye 

üst yönetimi ve birim müdürlüklerinden 

gelen talepler doğrultusunda belirlenmiĢ 

olması 

Belediye Encümen kararlarının toplantı 

tarihinden itibaren en geç 1 hafta içerisin-

de usulüne uygun olarak yazılmıĢ ve ka-

rar defterine iĢlenmiĢ olması 

Ġhale Komisyonu kararlarının usulüne 

uygun Ģekilde yazılmıĢ olması 

Kurum ÇalıĢmaları Hak-

kında Ġlgili Kesimleri Dü-

zenli Bir ġekilde Bilgilen-

dirmek 

 

PaydaĢ kamu kurum ve kuru-

luĢlarıyla iliĢkileri geliĢtir-

mek 

Belediye Meclisi kararlarının toplantı 

tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Bur-

dur Valiliğine gönderilmiĢ olması 

Kamu kurum ve kuruluĢlardan gelen ya-
zılara yasal süresi içerisinde cevap veril-
miĢ olması 

Halkımız ile Belediyemiz 

arasında etkili iliĢkiler kur-

mak 

KesinleĢen Belediye Meclis gündeminin 

her ayın son iĢ gününe kadar Belediyemiz 

internet sitesi üzerinden duyurulmuĢ ol-

ması 

Belediye Meclis gündemi ilan zaptının 

hazırlanmıĢ ve duyurulmak üzere her ayın 

son iĢ gününe kadar Ġlan Memurluğu‟na 

gönderilmiĢ olması 

Belediye Meclisi karar özetlerinin, Bele-

diyemiz internet sitesinde sürekli yayın-

lanmıĢ olması 

Birim Ġçi Ve Birimler Arası 

Koordinasyon Sorunlarını 

Çözmek 

Belediye organları ve çalıĢan-

larımız arasında koordinas-

yonu arttırmak 

KesinleĢen Belediye Meclis kararlarının 

Meclis toplantı tarihinden itibaren en geç 

1 hafta içerisinde ilgili birimlere gönde-

rilmiĢ olması 

KesinleĢen Belediye Encümen kararları-

nın toplantının yapıldığı tarihten itibaren 

en geç 1 hafta içerisinde ilgili birimlere 

gönderilmiĢ olması 
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STRATEJĠK AMAÇ Kurumsal kapasitesi güçlü bir Belediye olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

 

Kurum personelinin sa-

hip olduğu bilgi ve beceri 

seviyesini en üst düzeye 

taĢımak 

Birim personelinin mesleki bilgi 

ve becerilerini geliĢtirmek 

Birim personelinin katılımıyla 12 farklı 

planlama ve bilgilendirme toplantısı 

düzenlenmiĢ olması 

Birim personelinin, Belediyemiz ve 

diğer kuruluĢlarca düzenlenen eğitim 

programlarına katılımının sağlanmıĢ 

olması 

Birim personeli arasında takım 

ruhu oluĢturmak 

Birim personelini takım çalıĢmasına 

motive edici 12 farklı toplantı düzen-

lenmiĢ olması 

Birim personelinin, hedef ve faaliyetle-

rimiz hakkında sürekli bilgilendirilmiĢ 

olması 

Birim faaliyetlerine iliĢkin kararlar ön-

cesinde personelimizin görüĢ ve düĢün-

celerinin alınmıĢ olması 

Yönetimde Açıklığı Ve 

ġeffaflığı Sağlamak 

 

Yönetimde ĢeffaflaĢmayı sağla-

mak ve bilgiye ulaĢmayı kolay-

laĢtırmak 

 

Belediye Meclis üyeleri huzur hakları-

nın hazırlanarak her 6 ayda bir Mali 

Hizmetler Müdürlüğü‟ne gönderilmiĢ 

olması 

Belediye Encümen üyeleri huzur hakla-

rının hazırlanarak her 3 ayda bir Mali 

Hizmetler Müdürlüğü‟ne gönderilmiĢ 

olması 

Ġhtisas Komisyonu üyelerinin huzur 

haklarının yapılarak Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne gönderilmiĢ olması 

Gelen evrak kayıtlarının usulüne uygun 

Ģekilde yapılmıĢ olması 

Giden evrak kayıtların usulüne uygun 

Ģekilde yapılmıĢ olması 

Dilekçe kayıtlarının usulüne uygun Ģe-

kilde yapılmıĢ olması 

Bilgi edinme baĢvurusu kayıtlarının 

usulüne uygun Ģekilde yapılmıĢ olması 
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Bilgi yönetim sistemini ve 

güvenlik sistemini güç-

lendirmek ve sürekli ar-

tırmak 

 

 

 

 

 

Yönetimde ĢeffaflaĢmayı sağla-

mak ve bilgiye ulaĢmayı kolaylaĢ-

tırmak 

Belediyemiz posta iĢlemlerinin sürekli 

yürütülmüĢ olması 

Belediye Meclisi kararlarının usulüne 

uygun Ģekilde dosyalanmıĢ ve arĢivlen-

miĢ olması 

Belediye Encümen kararlarının usulüne 

uygun Ģekilde dosyalanmıĢ ve arĢivlen-

miĢ olması 

Belediyemiz 2021 yılı Faaliyet Raporu-

nun 2022 yılı Mart ayı sonuna kadar 

hazırlanmıĢ olması 

Elektronik Belge Yönetimi Sistemi 

(EBYS)'ne geçilmiĢ ve Elektronik Ġmza 

alınmıĢ olup, 2022 yılında Meclis ve 

Encümen kararları modülünün kullanıl-

ması ve dijital arĢive geçilmiĢ olması 

Birimimizin ihtiyacı doğrultusunda ya-

zılım programı alınmıĢ olması 

 

 

 

 

Kurumsal Yapıyı Güç-

lendirerek, VatandaĢ 

Memnuniyetini Maksi-

mum Düzeye TaĢımak 

 

 

 

 

Birimimizin problemlerini çözmek 

ve geliĢtirmek için ortak çalıĢma 

grupları oluĢturmak 

2021 Yılı Faaliyet Raporunun hazırlan-
ması için çalıĢma grubu oluĢturulmuĢ 
olması 

2023 Yılı Performans Programının ha-

zırlanması için çalıĢma grubu oluĢtu-

rulmuĢ olması 

2023 Yılı Hazırlık Bütçesinin hazırlan-

ması için çalıĢma grubu oluĢturulmuĢ 

olması 

VatandaĢ ile ilgili ortaya çıkabilecek 

problemlerin çözülebilmesi için çalıĢma 

grubu oluĢturulmuĢ olması 

Evrak akıĢlarında ortaya çıkabilecek 

sorunların çözülebilmesi için çalıĢma 

grubu oluĢturulmuĢ olması 

Kurumun ihtiyaç duydu-

ğu makine ve araç kapasi-

tesini karĢılamak 

 

Birimin fiziksel ve teknolojik alt-

yapısını geliĢtirme 

 

 

Belediye Kütüphanesi‟ne, okuyucular-

dan gelen talepler doğrultusunda 150 

farklı kitap satın alınmıĢ olması 

Meclis Salonunda kullanılmak üzere 1 

(bir) adet LCD ekran TV alınmıĢ olması 
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  Birimimiz çalıĢmalarında kullanılmak 

üzere 1 (Bir) adet fotoğraf makinası 

alınması 

 
 
B.2021 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 
 

FAALĠYET VE PROJELER 

KAYNAK    

ĠHTĠYACI 

(TL) 

Her ayın 20‟sine kadar Belediye Meclisi gündem çağrısı yapılması  
0,00 

Her ayın son iĢ gününe kadar Belediye Meclisi gündemi oluĢturulması  
0,00 

Belediye Meclisi gündeminin, her ayın son iĢ gününe kadar Meclis üyelerine gönderil-

mesi 

6.000,00 

Bir önceki ayın Belediye Meclisi toplantı karar ve tutanaklarının dijital ortamda Meclis 

üyelerine gönderilmesi  

8.000,00 

Belediye Meclis toplantıları öncesinde sekreter altlıklarının hazırlanması  
0,00 

Belediye Meclisi toplantılarının sesli ve görüntülü kaydının yapılması  
0,00 

Belediye Meclisi kararlarının Ģekil Ģartlarına uygun olarak yazılması  
0,00 

Belediye Meclisi toplantı tutanaklarının usulüne uygun Ģekilde hazırlanması  
0,00 

Seçimli Belediye Meclisi toplantıları öncesinde mühürlü oy pusulası ve zarflarının ha-

zırlanması  

3.500,00 

Belediye Encümen gündeminin, Belediye üst yönetimi ve birim müdürlüklerinden gelen 

talepler doğrultusunda belirlenmesi  

0,00 

Belediye Encümen kararlarının usulüne uygun olarak yazılması ve karar defterine iĢ-

lenmesi  

0,00 

Ġhale Komisyonu kararlarının usulüne uygun Ģekilde yazılması  
0,00 

Belediye Meclisi kararlarının Burdur Valiliği‟ne gönderilmesi  
0,00 

Kamu kurum ve kuruluĢlardan gelen yazılara yasal süresi içerisinde cevap verilmesi  
0,00 

KesinleĢen Belediye Meclis gündeminin, Belediyemiz internet sitesi üzerinden duyu-

rulması  

0,00 

Belediye Meclis gündemi ilan zaptının hazırlanması ve Ġlan Memurluğu‟na gönderilmesi  
0,00 

Belediye Meclisi karar özetlerinin, Belediyemiz internet sitesinde sürekli yayınlanması  
0,00 

KesinleĢen Belediye Meclis kararlarının ilgili birimlere gönderilmesi  
5.000,00 

KesinleĢen Belediye Encümen kararlarının ilgili birimlere gönderilmesi  
8.000,00 

Birim personelinin katılımıyla 12 farklı planlama ve bilgilendirme toplantısı düzenlen-

mesi  

0,00 

Birim personelinin, Belediyemiz ve diğer kuruluĢlarca düzenlenen eğitim programlarına 

katılımının sağlanması  

7.000,00 

Birim personelini takım çalıĢmasına motive edici 12 faklı toplantı düzenlenmesi  
0,00 
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Birim personelinin hedef ve faaliyetlerimiz hakkında sürekli bilgilendirilmesi  
0,00 

Birim faaliyetlerine iliĢkin kararlar öncesinde personelimizin görüĢ ve düĢüncelerinin 

alınması  

0,00 

Belediye Meclis üyeleri huzur haklarının hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü‟ne 

gönderilmesi  

5.000,00 

Belediye Encümen üyeleri huzur haklarının hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü‟ne 

gönderilmesi  

5.000,00 

Gelen evrakların evrak kayıtlarının usulüne uygun Ģekilde yapılması  
0,00 

Giden evrak kayıtların usulüne uygun Ģekilde yapılması  
0,00 

Belediyemiz posta iĢlemlerinin yürütülmesi  
100.000,00 

Belediye Meclisi kararlarının usulüne uygun Ģekilde dosyalanması ve arĢivlenmesi  
5.000,00 

Belediye Encümen kararlarının usulüne uygun Ģekilde dosyalanması ve arĢivlenmesi  
7.000,00 

Belediyemiz 2021 yılı Faaliyet Raporunun 2022 yılı Mart ayı sonuna kadar hazırlanması  
40.000,00 

Belediye Kütüphanesine okuyuculardan gelen talepler doğrultusunda 150 farklı kitap 

satın alınması 

25.000,00 

Birimimizin ihtiyacı doğrultusunda yazılım programı alınmıĢ olması 30.000,00 

Meclis Salonunda kullanılmak üzere 1 (bir) adet LCD ekran TV alınmıĢ olması ve                

Birimimiz çalıĢmalarında kullanılmak üzere 1(bir) adet fotoğraf makinesi alınması 
7.000,00 

TOPLAM 261.500,00 

 

BĠRĠMĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI (TL)* 

AÇIKLAMA 
YILLAR 

2022 2023 2024 

PERSONEL GĠDERLERĠ 771.500,00 810.075,00 850.578,75 

SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 97.000,00 101.850,00 106.942,50 

MAL VE HĠZMET ALIMLARI 231.500,00 243.075,00 255.228,75 

FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

CARĠ TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 

SERMAYE GĠDERLERĠ 30.000,00 31.500,00 33.075,00 

SERMAYE TRANSFERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 

TOPLAM 1.130.000,00 1.186.500,00 1.245.825,00 

*Tahmini bütçe değerleridir. 
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2.3.5 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YETKĠ GÖREV VE SORUMLUKLAR 

 

a) Burdur Belediyesi kamu tüzel kiĢiliğinin adli ve idari yargı yerlerinde temsilini sağlamak,  

b) Hukuksal sorunlara Anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde çö-

züm aramak ve mahkemelerde Belediyemizin hak ve menfaatlerini savunmak,  

c) Belediyemizce üçüncü Ģahıslar aleyhine açılacak davaların dilekçelerini hazırlamak, duruĢmala-

ra ve yapılmasına karar verilen keĢiflere katılmak,  

d) Mahkemelerin, Belediyemiz lehine karar vermesi durumunda kararların icra yoluyla yerine 

getirilmesini sağlamak, 

e) Üçüncü Ģahısların Belediyemiz aleyhine açtıkları davalarda savunmaları hazırlamak, duruĢmalara 

katılmak, aleyhte sonuçlanan kararların temyiz yoluyla üst yargı yerlerince incelenmesini sağ-

lamak, 

f) Belediyemizin, amme alacakları dıĢında kalan ve süresinde ödemesi yapılmayan alacaklarının 

icra yoluyla tahsilini sağlamak, 

g) Belediye BaĢkanlığı, Meclis, Encümen veya diğer müdürlüklerin talepleri doğrultusunda ince-

lemeler yapmak ve hukuksal konularda görüĢ ve düĢünce bildirmek, 

h) Biriminin yıllık bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü‟ne göndermek ve 

i) Belediye baĢkanınca birim faaliyetlerine iliĢkin verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.  

 

 

A. BĠRĠMĠN STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERĠ 

 

STRATEJĠK AMAÇ  Kurumsal kapasitesi güçlü bir Belediye olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

Kurum personelinin sahip 

olduğu bilgi ve beceri seviye-

sini en üst düzeye taĢımak 

Birim personelinin mesleki 

bilgi ve becerilerini geliĢtir-

mek 

Belediyemiz yönetimine ve persone-

line hukuksal konularda bilgilendir-

menin sağlanmıĢ olması 

Birim personelinin Belediyemiz ve 

diğer kuruluĢlarca düzenlenen eğitim 

programlarına katılımının sağlanmıĢ 

olması 

Birim personeli arasında 

takım ruhu oluĢturmak 

Görev ve faaliyetlerimiz hakkında 

birim personelinin sürekli bilgilendi-

rilmiĢ olması 

Birime iliĢkin kararlarda personeli-

mizin görüĢ ve düĢüncesinin sürekli 

alınmıĢ olması 

Birim avukatları arasında devam 

eden davalara iliĢkin sürekli görüĢ 

alıĢ veriĢinde bulunulmuĢ olması 

PaydaĢ kamu kurum ve kuru-

luĢlarıyla iliĢkileri geliĢtir-

mek 

Burdur Adliyesi hâkim ve savcıları 

ile gerekli durumlarda iletiĢim ku-

rulmuĢ olması 

Burdur Ġcra Dairesi üst yönetimiyle 

sürekli koordinasyon halinde çalıĢıl-

mıĢ olması 

Diğer kamu kuruluĢlardan gelen yazı-

lara yasal süresi içerisinde cevap 

verilmiĢ olması 
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Kurum personelinin sahip 

olduğu bilgi ve beceri seviye-

sini en üst düzeye taĢımak 

Sivil toplum kuruluĢlarıyla 

iliĢkileri geliĢtirmek 

Burdur Barosu tarafından düzenlenen 

toplantılara Belediyemiz adına sürek-

li katılımın sağlanmıĢ olması 

Burdur Barosu üst yönetiminin, Be-

lediyemiz adına ziyaret edilmiĢ olma-

sı 

Halkımız ile Belediyemiz 

arasında etkili iliĢkiler kur-

mak 

Birim faaliyetlerine iliĢkin halkımız-

dan gelen talep, öneri ve görüĢlerin 

süratle alınmıĢ ve değerlendirilmiĢ 

olması 

Davalara iliĢkin bilgi ve belge talep 

eden vatandaĢlarımıza yasal süresi 

içerinde cevap verilmiĢ olması 

Faaliyetlerimiz hakkında 

halkımızı sürekli bilgilendir-

mek 

Önemli davalara iliĢkin geliĢmeler 

hakkında Belediye Bültenimizde 

sürekli bilgilendirme yapılmıĢ olması 

Önemli davalara iliĢkin geliĢmeler 

hakkında Belediyemiz internet sitesi 

üzerinden sürekli bilgilendirme ya-

pılmıĢ olması 

Kurumun ihtiyaç duyduğu 

makine ve araç kapasitesini 

karĢılamak 

Birimin bilgi ve teknolojik 

altyapısını tamamlamak 

Birimin makine ve araç ihtiyacının 

sürekli karĢılanmıĢ olması 

Hizmetlerin aksamaması için gerekli 

olan teknolojik donanıma sahip 

olunması 

 

STRATEJĠK AMAÇ  Finansal etkinliği yüksek ve güçlü bir mali yapıya sahip olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediye alacaklarının siste-

matik olarak takibini yapmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediye alacaklarının siste-

matik takibini yapmak, tahsi-

latları artırmak 

 

Ġdari ve adli davalarda Belediyemiz 

tüzel kiĢiliğinin temsilinin sürekli 

sağlanmıĢ olması 

Hukuk, idare ve ceza mahkemelerin-

de Belediyemiz lehine ya da aleyhine 

açılan davalarda hak ve menfaatleri-

mizin sürekli savunulmuĢ olması 

Belediyemiz aleyhine açılan davala-

rın %75‟inin lehte sonuçlandırılmıĢ 

olması 

Belediyemiz aleyhine sonuçlanan 

kararlar için bir üst yargı yerine isti-

naf ve temyiz baĢvurusunda bulu-

nulmuĢ olması 

Belediyemiz lehinde cebri icra takip-

lerinin sürekli yapılmıĢ olması 

Belediyemiz alacaklarının %75 ora-

nında tahsil edilmiĢ olması 

Belediyemiz davalarına iliĢkin keĢif 

faaliyetlerine sürekli katılımın sağ-

lanmıĢ olması 
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Belediye alacaklarının siste-

matik olarak takibini yapmak 

 

Belediyemiz aleyhine açılan 

davaların sayısını azaltmak 

Belediyemiz ile diğer kiĢi ve kuruluĢ-

lar arasında çıkan uyuĢmazlıkların 

uzlaĢma yoluyla çözümlenmesi yö-

nünde sürekli çaba gösterilmiĢ olması 

Belediyemize hukuksal konu-

larda danıĢmanlık yapmak 

Belediyemiz birim ve yöneticilerin-

den gelen görüĢ bildirme taleplerine 

en geç 7 gün içerisinde cevap veril-

miĢ olması 

Devam eden ya da tamamlanan dava-

lara iliĢkin raporların 1 aylık aralıkla 

hazırlanarak Belediyemiz üst yöne-

time sunulmuĢ olması 

Devam eden ya da tamamlanan dava-

lara iliĢkin raporların hazırlanarak 

Belediyemiz ilgili birimine sunulmuĢ 

olması 

Belediyemiz üst yönetimine, hukuk-

sal konularda sürekli danıĢmanlık 

yapılmıĢ olması 

 

 

B.2022 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 

FAALĠYET VE PROJELER 

KAYNAK 

ĠHTĠYACI 

(TL) 

Ġdari ve adli davalarda Belediyemiz tüzel kiĢiliğinin sürekli temsil edilmesi 0,00 

Hukuk, idare ve ceza mahkemelerinde açılan davalarda Belediyemizin hak ve menfa-

atlerinin sürekli savunulması 
600.000,00 

Belediyemiz aleyhine sonuçlanan kararlar için temyiz baĢvurusunda bulunulması 0,00 

Belediyemiz lehine cebri icra takipleri yapılması 0,00 

Belediyemiz davalarına iliĢkin keĢif faaliyetlerine sürekli katılım sağlanması 1.000,00 

Belediyemiz ile diğer kiĢi ve kuruluĢlar arasında çıkan uyuĢmazlıkların uzlaĢmayla 

çözümlenmesi yönünde sürekli çaba gösterilmesi 
0,00 

Belediyemiz birim ve yöneticilerinden gelen görüĢ bildirme taleplerine cevap veril-

mesi 
0,00 

Belediyemiz davalarına iliĢkin raporların her ay hazırlanarak Belediyemiz üst yöne-

timine sunulması 
0,00 

Devam eden ya da tamamlanan davalara iliĢkin raporların hazırlanarak Belediyemiz 

ilgili birimine sunulması 
0,00 

Belediye baĢkanımıza hukuksal konularda sürekli danıĢmanlık yapılması 0,00 

Belediyemizin farklı birimlerinde çalıĢan 15 personelin katılımıyla hukuksal konu-

larda 5 saat süreyle bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi 
0,00 

Görev ve faaliyetlerimiz hakkında birim personelinin sürekli bilgilendirilmesi 0,00 

Birim avukatları arasında devam eden davalara iliĢkin sürekli görüĢ alıĢveriĢinde 

bulunulması 
0,00 
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Birim personelinin, Belediyemiz ve diğer kuruluĢlarca düzenlenen eğitim programla-

rına katılımının sağlanması 
1.500,00 

Burdur Ġcra Dairesi üst yönetimiyle sürekli koordinasyon halinde çalıĢılması 0,00 

Diğer kamu kuruluĢlardan gelen yazılara yasal süresi içerisinde cevap verilmesi 0,00 

Burdur Barosu tarafından düzenlenen toplantılara Belediyemiz adına sürekli katılı-

mın sağlanması 
1.000,00 

Burdur Barosu üst yönetiminin, Belediyemiz adına ziyaret edilmesi 1.000,00 

Birim faaliyetlerine iliĢkin halkımızdan gelen talep, öneri ve görüĢlerin alınması ve 

değerlendirilmesi 
0,00 

Özel kiĢi veya kuruluĢlardan gelen yazılara yasal süresi içerisinde cevap verilmiĢ 

olması 
0,00 

Önemli davalara iliĢkin geliĢmeler hakkında Belediye Bültenimizde sürekli bilgilen-

dirme yapılması 
0,00 

Önemli davalara iliĢkin geliĢmeler hakkında Belediyemiz internet sitesi üzerinde 

sürekli bilgilendirme yapılması 
0,00 

Hizmetlerin aksamaması için gerekli olan teknolojik donanıma sahip olunması 5.000,00 

Davalara iliĢkin bilgi ve belge taleplerinin yasal süresi içerinde karĢılanması 0,00 

TOPLAM 609.500,00  

 

 

 

BĠRĠMĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI (TL)* 

 

   

AÇIKLAMA 

YILLAR 

 
2022 2023 2024 

 
PERSONEL GĠDERLERĠ 

315.500,00 331.275,00 347.838,75 

 
SGK DEVLET PĠRĠMĠ GĠDERLERĠ 

30.000,00 31.500,00 33.075,00 

 
MAL VE HĠZMET ALIMLARI 

609.500,00 639.975,00 671.973,75 

 
FAĠZ GĠDERLERĠ 

0,00 0,00 0,00 

 
CARĠ TRANSFERLER 

0,00 0,00 0,00 

 
SERMAYE GĠDERLERĠ 

0,00 0,00 0,00 

 
SERMAYE TRANSFERLERĠ 

0,00 0,00 0,00 

 
BORÇ VERME 

0,00 0,00 0,00 

 
TOPLAM 

955.000,00 1.002.750,00 1.052.887,50 

 * Tahmini bütçe değerleridir. 
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 2.3.6 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 

1. Sorumluluğunda çalıĢan personelin meslek içi eğitimini ve ayrıca yeni geliĢmelere uyum gös-

termelerini sağlamak, 

2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler 

Kanunu ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu, ilgili kanunlar, tebliğler, BKK Kararları genelgeler ve 

yönetmelikler çerçevesindeki Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğündeki iĢ akıĢını sağlamak. 

3. Müdürlüğündeki servislerin her türlü teknolojik geliĢmeye uygunluğunu sağlamak, 

4. Müdürlüğün yıllık bütçe önerisinin, performans hedef ve göstergelerin, faaliyet raporunun ha-

zırlanarak ilgili müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak, 

5. Atıksu Arıtma Tesisinin ĠĢletilmesi ve denetimini sağlamak, giriĢ ve çıkıĢ sularının standartlara 

uygun olup olmadığını kontrol etmek, ilgili mevzuat gereği iĢletme standartlarını yakalamak, 

6. Organize Sanayi Bölgesi atık suyunu kontrol etmek, denetlemek, numune aldırıp analiz yap-

tırmak, standartlara uygun olmayanlar hakkında yasal iĢlem yapmak ve yaptırmak, 

7. Çevrenin korunması, iyileĢtirilmesi konusunda plan, proje, etüt, inceleme ve araĢtırma yapmak, 

yaptırmak ve uygulamasını sağlamak, 

8. Müdürlüğe havale edilen plan, proje, etüt, araĢtırma ve incelemelerin standartlara ve bilimsel 

esaslara uygunluğunu kontrol etmek, gerekli görülenlerin uygulanmasını sağlamak, 

9. Belediye sınırları içerisine giriĢ yapan ve Belediye sınırları içerisinde satılan katı yakıtları de-

netlemek, numune aldırıp analiz yaptırmak, standartlara uygun olmayanlar hakkında yasal iĢ-

lem yapmak ve yaptırmak, 

10. Belediye sınırları içerisinde bulunan fırın ve yakma sistemi bulunan konutların yakıtlarını, ba-

calarını ve ateĢçilerinin belgelerini kontrol etmek, standartlara uygun olmayanlar hakkında 

mevzuat gereği iĢlem yapmak, hava kalitesinin iyileĢtirilmesi için iĢletmeler, kurum ve kuru-

luĢlar ile iĢ birliği yapmak, 

11. Ġl genelinde iĢletmelerden ve vatandaĢın yaptığı faaliyetlerden kaynaklı oluĢabilen koku kirlili-

ğine karĢı gerekli denetimleri yapıp mevzuat gereği iĢlem yapmak, 

12. Patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli kimyasalların üretim ve depolama yerlerini tespit etmek ve bunlar-

la ilgili mevzuat gereği iĢlem yapmak, 

13. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi için gürültü ile ilgili plan ve proje geliĢtir-

mek, gürültü kirliliğini izlemek, gürültüye neden olan iĢyerlerinin, binalarının vs. denetimini 

yapmak, gerekli önlemleri aldırmak ve gürültüye neden olanlar hakkında idari yaptırım uygu-

lamak, 

14. Ambalaj Atıklarının Bakanlıktan lisanslı kuruluĢlar ile sözleĢme yapılarak toplanmasını sağla-

mak amacı ile gerekli denetimleri yapmak, yasal iĢlem uygulamak, ambalaj atıkları ile ilgili ça-

lıĢmaları ve kontrolleri yapmak, 

15. Ġl genelinde bulunan 105 adet Belediyemize ait mavi geri dönüĢüm konteynırları ve kumbarala-

rının etiket, iç ve dıĢ temizliği ve boĢaltılması hizmetlerini denetlemek, 

16. Bitkisel atık yağların Bakanlıktan lisanslı kuruluĢlar ile sözleĢme yapılarak toplanmasını sağ-

lamak amacı ile; gerekli denetimleri yapmak, yasal iĢlem uygulamak, bitkisel atık yağlar ile il-

gili çalıĢmaları ve kontrolleri yapmak, 

17. Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin (ÖTL), Bakanlıktan lisanslı kuruluĢlar ile sözleĢme yapılarak 

toplanmasını sağlamak amacı ile gerekli denetimleri yapmak, yasal iĢlem uygulamak, ÖTL ile 

ilgili çalıĢmaları ve kontrolleri yapmak, 
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18. Tıbbi Atıkların Bakanlıktan lisanslı kuruluĢlar ile sözleĢme yapılarak toplanmasını sağlamak 

amacı ile gerekli denetimleri yapmak, yasal iĢlem uygulamak, tıbbi atıklar ile ilgili çalıĢmaları 

ve kontrolleri yapmak, 

19. Burdur Gölü ile diğer Yerüstü, Yeraltı su kaynaklarının çevre sağlığı,kirlilik yükü ve 

rehabilitesi  konularında diğer kurum ve kuruluĢlar ile iĢ birliği yaparak proje ve çalıĢmalara 

katılmak, 

20. Birime gelen evrakların giriĢ çıkıĢı yapmak, klasörleyip arĢivlemek, performans, bütçe ve yıllık 

faaliyetleri raporlamak, diğer birim, kurum, Ģirket ve Ģahıslarla iç ve dıĢ yazıĢmaları sağlamak, 

21. Bakanlıktan yetki devri yapılan konular baĢta olmak üzere, tüm çalıĢma konularında çevre bi-

lincini geliĢtirmek ve yaygınlaĢtırmak için gerekli çalıĢmalar yapmak ve yaptırmak, 

22. Belediyemiz üst yönetimince ve BaĢkanlıkça verilen görevleri mevzuat esaslarına göre yerine 

getirmek, 

 

FAALĠYET KONULARI 

 

1. Atıksu Arıtma Tesisi  

2. Atık (Evsel, Katı, Sıvı vb.) Kontrolü ve Denetlemesi 

3. Proje AraĢtırma ve GeliĢtirme, Hibe ve Kredi AraĢtırmaları 

4. Hava Kirliliği Kontrolü  

5. Gürültü Kirliliği Kontrolü (A2 Mühendislik Akustiği) 

6. Genel Kontroller ve Denetimler (Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat Müdürlüğü) 

  

 

A.BĠRĠMĠN STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERĠ 

 

 

STRATEJĠK AMAÇ Kurumsal kapasitesi güçlü bir Belediye olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

 

Kurum personelinin sahip 

olduğu bilgi ve beceri seviye-

sini en üst düzeye taĢımak 

 

Ġlgili birimlerle problemlerini 

çözmek ve geliĢtirmek için 

ortak çalıĢma grupları oluĢ-

turmak 

Kurum ve kuruluĢlarca düzenlenebilecek 

çevre ve yenilenebilir enerji ile ilgili 

eğitim ve seminerlere en az 2 personelin 

katılımını sağlamak 

Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönü-

Ģüme katkı sağlamak amacıyla eğitim 

seminerleri gerçekleĢtirmek üzere 2 per-

sonelin görevlendirilmesi 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğün-

den istenebilecek görüĢ veya talepleri 

karĢılamak üzere personelin eğitilmesi 
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STRATEJĠK AMAÇ 

Her alanda çevre ve sağlık standartlarının artırılarak, daha yaĢana-

bilir ve sürdürülebilir bir çevre oluĢturulması yoluyla yaĢam kalite-

sini en üst düzeye taĢımak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

 

 

 

 

 

Halk sağlığı alanında kaliteli, 

geliĢmiĢ ve sürdürülebilir 

projeleri hayata geçirmek 

 

 

 

 

 

 

Arıtma tesisinin son teknolo-

jik imkânlarla daha modern 

bir tesise dönüĢerek, arıtılan 

suyun sulamada kullanımını 

sağlamak 

 

 

Ġleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin 

kurulumuna baĢlanması ve %80 oranında 

tamamlanması 

Mevcut atıksu arıtma tesisinin iĢletilmesi 

ve denetlenmesi 

Ambalaj atıkları ve bitkisel 

yağ atıklarının kaynağında 

ayrıĢtırılmasını etkinleĢtirerek 

sistemli bir Ģekilde toplanma-

sını sağlamak 

Geri dönüĢümlü atıkların geri dönüĢü-

münün sağlanması için çalıĢmaların ya-

pılması 

Atık bitkisel ve endüstriyel 

yağların kanalizasyon siste-

mine karıĢmasını önlemek ve 

geri dönüĢüm tesislerine nak-

ledilerek yeniden ekonomiye 

kazandırılmasını sağlamak 

Belediye sınırları içerisinde sanayi atıkla-

rının çevreyi kirletmemesi için tedbirler 

alınması ve değerlendirilebilecek atıkla-

rın geri dönüĢümünün sağlanması ile 

bitkisel atık yağların lisanslı bir firmaya 

toplatılıp geri dönüĢüme kazandırılması 

Hava kalitesini yaĢanabilir 

standartların üzerine taĢımak. 

Bu kapsamda kömürle ısınan 

binaların tespiti yapılarak 

düzenli denetimlerin yapılma-

sını sağlamak 

ġehirdeki ısınmadan kaynaklı katı yakıt-

ların sürekli kontrollerin yapılmasını 

sağlamak 

Burdur Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü, 

Burdur Sağlık Müdürlüğü, Burdur Orman 

ve Su ĠĢleri Müdürlüğü, Mehmet Akif 

Ersoy Üniversitesi ve Burdur Milli Eği-

tim Müdürlüğü üst yönetimi ile görüĢüle-

rek çevre kirliliği ve halk sağlığı ile ilgili 

eğitim düzenlenmesi, çevre kirliliğinin 

önlenmesi ve halk sağlığının korunması 

konularında eğitim kurumlarına ve ilgili 

kuruluĢlara eğitim seminerlerinin düzen-

lenmesinin sağlanması 
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Halk sağlığı alanında kaliteli, 

geliĢmiĢ ve sürdürülebilir 

projeleri hayata geçirmek 

Yenilebilir enerji kaynakları-

na yönelerek güneĢ ve rüzgâr 

enerjisinden enerji üretme 

bilincinin arttırılması ile ilgili 

çalıĢmalar yapmak  

Yenilebilir enerji kaynaklarına yönelik 

hibelerin araĢtırılması ve geliĢtirilen pro-

jelere destek verilmesi 

 

 

STRATEJĠK AMAÇ 
Sosyal alanda yapılacak projelerle birlikte her açıdan halkımızın 

yanında olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

Sosyal alanda hizmet üretme-

ye devam etmek 

Bisiklet yollarının, kır düğünü 

yapılabilecek alanların, resto-

ran ve kafelerin, spor merkezi 

ve sportif eğitim alanlarının 

bulunacağı doğal yaĢamı ko-

ruyarak oluĢturulacak, kentin 

gölle bütünleĢmesini sağlaya-

cak projelere destek olmak 

Çevre eğitim merkezinde eğitim faaliyet-

lerine devam edilmesi 

 

B.2022 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 

FAALĠYET VE PROJELER 

KAYNAK 

ĠHTĠYACI 

(TL)  

Kurum ve kuruluĢlarca düzenlenebilecek çevre ve yenilenebilir enerji ile ilgili eğitim ve 

seminerlere en az 2 personelin katılmıĢ olması 
3.000,00 

 

Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüĢüme katkı sağlamak amacıyla eğitim seminerleri 

gerçekleĢtirmek üzere 2 personelin görevlendirilmiĢ olması 
2.000,00 

 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusunda katı atık ve arıtma tesislerinde görevlendirilen persone-

le eğitim verilmesi 
1.000,00 

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden istenebilecek görüĢ veya talepleri karĢılamak 

üzere 1 personelin görevlendirilmiĢ olması 
0,00 

 

Ġleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin kurulumuna baĢlanması 22.000.000,00 
 

Atık su arıtma tesisinin iĢletilmesi ve denetlenmesi 250.000,00 
 

Geri dönüĢümlü atıkların geri dönüĢümünün sağlanması için çalıĢmaların yapılması 200.000,00 
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Burdur Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü, Burdur Sağlık Müdürlüğü, Burdur Orman ve Su 

ĠĢleri Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü üst 

yönetimi ile görüĢülerek çevre kirliliği ve halk sağlığı ile ilgili eğitim düzenlenmesi 

2.000,00 
 

Belediye sınırları içerisinde sanayi atıklarının çevreyi kirletmemesi için tedbirler alınması 

ve değerlendirilebilecek atıkların geri dönüĢümünün sağlanması 
10.000,00 

 

Düzenli Katı Atık Depolama ve Bertaraf Tesisinin tamamlanması ve katı atıktan enerji 

üretimi için çalıĢmaların baĢlatılması 
20.000,00 

 

ġehirdeki sanayi kuruluĢları gaz atıklarının havaya salınımının kabul edilebilir seviyeye 

getirilmiĢ olması. ġehirde sürekli katı yakıt kontrolleri yapılmıĢ olması 
6.000,00 

 

Yenilebilir enerji kaynaklarına yönelik hibelerin araĢtırılması ve geliĢtirilen projelere 

destek verilmesi 
10.000,00 

 

Burdur Gölü YaĢam Parkı projesinin doğal yaĢamı koruyacak Ģekilde gerçekleĢtirilmesine 

destek verilmesi 
0,00 

 

 TOPLAM 22.504.000,00 
 

 

 

BĠRĠMĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI (TL)* 

 

AÇIKLAMA 

YILLAR 

2022 2023 2024 

PERSONEL GĠDERLERĠ 1.039.000,00 1.090.950,00 1.145.497,50 

SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 157.000,00 164.850,00 173.092,50 

MAL VE HĠZMET ALIMLARI 504.000,00 529.200,00 555.660,00 

FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

CARĠ TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 

SERMAYE GĠDERLERĠ 22.000.000,00 0,00 0,00 

BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 

TOPLAM 23.700.000,00 1.785.000,00 1.874.250,00 

*Tahmini bütçe değerleridir. 
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2.3.7 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YETKĠ GÖREV VE SORUMLUKLAR 

a. Kültürel ve Sosyal Aktivite ortamlarını arttırmak 

b. Yol, cadde, sokak, kaldırım ve köprü gibi tesisler inĢa etmek, 

c. ġehrin trafik sinyalizasyon altyapısını tesis etmek, 

d. Dere ıslah çalıĢmaları yapmak, 

e. Belediye hizmet binaları, kültür ve sosyal tesislerin inĢaatlarının yapım ve yaptırılmasını gerçekleĢ-

tirmek, 

f. Belediyemize ait araç ve makinelerin bakım, tamir ve iĢlerini yapmak ve 

g. ġehiriçi ulaĢım hizmetlerini koordine etmektir. 

h. Yapılacak çalıĢmalarda diğer müdürlükler ile koordineli bir Ģekilde hareket etmek. 

 

A. BĠRĠMĠN STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERĠ  

STRATEJĠK AMAÇ 

Her alanda çevre ve sağlık standartlarının artırılarak, daha yaĢana-

bilir ve sürdürülebilir bir çevre oluĢturulması yoluyla yaĢam kalite-

sini en üst düzeye taĢımak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

 

 

Halk sağlığı alanında kaliteli, 

geliĢmiĢ ve sürdürülebilir 

projeleri hayata geçirmek 

 

 

                                       

ġehrimizdeki vatandaĢları-

mızın daha sosyal bir yaĢam 

sürdürebilmesi için Kapalı 

Spor Salonu yapılması 

Kapalı Spor Salonu Yapımına baĢlanmıĢ 

olması 

Cumhuriyet Meydanının modern bir 

görünüme kavuĢturulmuĢ olması 

Salı Pazarı bölgesinin çok amaçlı kulla-

nımına yönelik gerekli düzenlemelerin 

yapılması 

Ormanlık alanların mesire 

yerinin düzenlenerek, daha 

kullanıĢlı ve modern hale 

getirilmesini sağlamak 

Mesire alanlarının yolları ve çevre dü-

zenleme çalıĢmalarının yapılmıĢ olması 
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STRATEJĠK AMAÇ Tarihi mirasına önem veren ve koruyan bir Belediye olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

Kentsel sit alanı içinde bulu-

nan tarihi sokakların sağlık-

laĢtırılması ile tescilli binala-

rın bakım onarım çalıĢmala-

rının yapılarak, tarihi kültü-

rümüze kazanımlarını sağ-

lamak 

Ġlimizdeki kültür varlıkları-

nın korunması için gerekli 

olan bakım-onarımlarının 

gerçekleĢtirilmesi 

Burdur Kent Belleği binasının Kent 

Müzesine dönüĢtürülmesi ve tekrardan 

halkımızın kullanımına açılmıĢ olması 

 

STRATEJĠK AMAÇ 
Altyapı ve üstyapı açısından yüksek standartlara sahip çağdaĢ bir il 

olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

 

 

 

 

 

 

 

Burdur ilinin altyapı ile ilgili 

sorunlarını tamamen bitir-

mek 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                                             

Yollar ve Kaldırım çalıĢma-

larının geliĢtirilmesi 

 

 

 

 

 

12.000 m² kaldırım, yolların beton parke 

taĢı ile döĢenmesi 

8.000 m² kaldırım ve yolların granit, 

fonolit ve bazalt taĢları ile döĢenmiĢ 

olması 

70.000 m² asfalt yapılmıĢ olması 

Bozulan asfalt yollara 12.000 m² yama 

yapılmıĢ olması 

10.000 metre uzunluğunda bordür taĢı 

döĢenmiĢ olması 

40.000 m² stabilize yol yapılmıĢ olması 

Birimdeki tüm taĢıtların bakım ve ona-

rımlarının yapılmıĢ olması 

Birimdeki tüm iĢ makinalarının bakım 

ve onarımlarının yapılmıĢ olması 

Birimdeki tüm makinelerin bakım ve 

onarımlarının yapılmıĢ olması 

6.000 metre bordür taĢı üretilmiĢ olması 

5.000 m
3
 hazır beton üretilmiĢ olması 

60.000 ton beton ve yol malzemesi üre-

tilmiĢ olması 
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Burdur ilinin altyapı ile ilgili 

sorunlarını tamamen bitir-

mek 

Yağmur suyu drenaj hattının 

projelendirilerek yapımının 

sağlanması 

ġehrimiz mücavir alan içinde 3.000 m 

uzunluğunda yağmur suyu drenajının 

yapılması 

UlaĢım Master Planı„nın 

Hazırlanarak trafiğin yeniden 

düzenlenmesi 

Gerekli altyapı, sinyalizasyon ve iĢaret-

leme sisteminin aĢamalı olarak yapılıp, 

trafik düzenlemesinin %80 oranında 

çözülmesi 

KavĢaklarda gerekli düzen-

lemeleri ve iyileĢtirmeleri 

gerçekleĢtirmek 

Ġhtiyaç olan sinyalizasyon malzemesi ve 

trafik uyarı levhalarının alınarak ihtiyaç 

olan yerlere monte edilmesi 

 

B.2022 YILI MALĠ PERFORMANS PROGRAMI 

FAALĠYET VE PROJELER 

KAYNAK 

ĠHTĠYACI 

(TL) 

12.000 m² beton parkeli kaldırım ve yol yapımı /yenilenmesi 250.000,00 

  8.000 m² granit, fonolit, bazalt yol ve kaldırım yapılması 120.000,00 

70.000 m² asfalt yol yapılması 4.250.000,00 

12.000 m² bozulan yollara asfalt yama çalıĢması yapılması 88.000,00 

10.000 metre bordür taĢı döĢenmiĢ olması 53.000,00 

40.000 m² stabilize yol yapılmıĢ olması 90.000,00 

3 adet kara taĢıtı alınması 1.000.000,00 

Birimdeki tüm taĢıtların bakım ve onarımlarının yapılmıĢ olması 500.000,00 

Birimdeki tüm iĢ makinalarının bakım ve onarımlarının yapılmıĢ olması 750.000,00 

Birimdeki tüm makinaların bakım ve onarımlarının yapılmıĢ olması 120.000,00 

3.000 metre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattının yapılmıĢ olması 300.000,00 

6.000 metre bordür taĢı üretilmesi 10.000,00 

5.000 m
3
 hazır beton üretilmesi 10.000,00 

60 bin ton beton, yol ve dolgu malzemesi üretilmesi 10.000,00 

ġehirdeki trafik iĢaret ve iĢaretlemelerinin yapılması 240.000,00 

Birimdeki taĢıt, makine, iĢ makineleri taĢ ocağının vergi, resim, harç ve sigorta giderleri-

nin karĢılanması 500.000,00 
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Kapalı Spor Salonu yapımına baĢlanmıĢ olması 38.000.000,00 

Cumhuriyet Meydanının modern bir görünüme kavuĢturulmuĢ olması 2.000.000,00 

Burdur Kent Belleği binasının Kent Müzesine dönüĢtürülmesi ve tekrardan halkımızın 

kullanımına açılmıĢ olması 500.000,00 

Salı Pazarı bölgesinin çok amaçlı kullanımına yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması 250.000,00 

Mesire alanlarının yol ve çevre düzenlemesinin yapılmıĢ olması 30.000,00 

Sıvı Bitüm Malzemesinin naklinin yapılması 90.000,00 

Birim ihalelerinin ilan edilmesi 40.000,00 

Yapılacak hizmetler için gereken akaryakıt ve yağ alımlarının gerçekleĢtirilmesi 5.250.000,00 

Birim personellerini eğitim programlarına katılımını sağlamak 2.000,00 

Belediyemiz bünyesinde bulunan taĢınmazların bakım ve onarımlarının yapılmasını sağ-

lamak 650.000,00 

Birim ihtiyacı olan sarf malzemesi alımları 140.000,00 

TOPLAM 55.243.000,00 

 

 

BĠRĠMĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI (TL)* 

 

 

AÇIKLAMA 

YILLAR 

2022 2023 2024 

PERSONEL GĠDERLERĠ 5.633.000,00 5.914.650,00 6.210.382,50 

SGK DEVLET PĠRĠMĠ GĠDERLERĠ 1.124.000,00 1.180.200,00 1.239.210,00 

MAL VE HĠZMET ALIMLARI 8.168.000,00 8.576.400,00 9.005.220,00 

FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

CARĠ TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 

SERMAYE GĠDERLERĠ 47.075.000,00 16.378.750,00 16.697.687,50 

SERMAYE TRANSFERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 

TOPLAM 62.000.000,00 32.050.000,00 33.152.500,00 

    

*Tahmini bütçe değerlerdir. 
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2.3.8 HAL MÜDÜRLÜĞÜ 

YETKĠ GÖREV VE SORUMLUKLAR  

Hal Müdürlüğünün yetki, görev ve sorumlulukları Ģunlardır.  

a) Toptancı halini iĢletmek, halin çalıĢma dönemi veya günleri ile açılıĢ ve kapanıĢ saatlerini be-

lirlemek,  

b) Malların hijyenik Ģartlarda satıĢa sunulmasını sağlayıcı uygun çalıĢma ortamını oluĢturmak, alt 

yapı ve çevre düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak, 

c) Malların ticaretinin serbest rekabet Ģartları içinde yapılmasını sağlamak, serbest rekabetin or-

tadan kaldırılmasına, engellenmesine ve bozulmasına yönelik eylemleri önlemek için gereken 

tedbirleri almak, 

d) Toptancı halinde can ve mal güvenliğini koruyucu tedbirleri almak, gerektiğinde itfaiye ve 

kolluk kuvvetlerinden yardım istemek,  

e) Haldeki hizmet tesislerinin amaçlarına uygun olarak kullanılmasına yönelik her türlü iĢ ve iĢ-

lemleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,  

f) ĠĢyerlerinin kiralanması, satıĢı ve devrine iliĢkin iĢlemler ile toptancı halindeki diğer yerlere 

iliĢkin iĢlemleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak, iĢyeri kiralama veya satın alma tale-

binde bulunanların beyan ettiği hususların doğruluğunu araĢtırmak, 

g) Teminat iĢlemlerini yürütmek, teminatlara iliĢkin bilgileri sisteme kaydetmek ve güncellemek, 

teminattan kesme ve ödemeye iliĢkin bildirilen hal hakem heyeti veya mahkeme kararlarını 

yerine getirmek ya da getirilmesini sağlamak, 

h) ĠĢyerleri ile burada faaliyet gösteren üretici, üretici örgütü, komisyoncu ve tüccarlara iliĢkin 

bilgileri sisteme kaydetmek, kayıtlı bilgileri güncellemek, sisteme kaydedilenlerin her biri için 

dosya açmak ve ilgili evrakı bu dosyada muhafaza etmek,  

i)   Haldeki diğer yerlerin ve buralarda faaliyet gösterenlerin kayıtlarını tutmak ve güncellemek,  

j) Toptancı haline gelen araçlar ile halden çıkan araçlarda bulunan mallara iliĢkin kontrol ve ka-

yıt iĢlemleri ile bu bilgiler doğrultusunda stok kontrolünü yapmak, 

k) Sebze ve meyvenin cins, miktar ve fiyatları ile Bakanlıkça uygun görülen diğer bilgileri elekt-

ronik ortamda tutmak, bu bilgilerden istatistikler oluĢturarak uygun görülenleri yayımlamak ve 

ilgili kurum ve kuruluĢlarca istenilenleri vermek,  

l)   Bildirim iĢlemleri ile hal rüsumuna iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek, bildirimciler tarafından ile-

tilen analiz sonuçlarını aynı gün içinde sisteme iĢlemek,  

m) Ġlgili Yönetmelik çerçevesinde, gerekli denetimleri yapmak ve mevzuata aykırı eylemleri tes-

pit edilenler hakkında cezai iĢlem uygulamak veya uygulanmasını sağlamak, 

n) Ġlgili Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili idari düzenlemeler yapmak, 

o) Toptancı halin faaliyetlerinin yürütülmesine iliĢkin her türlü mal ve hizmet satın alım iĢlemle-

rini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek veya yürütülmesini sağlamak, 

p) Evrak, arĢiv, demirbaĢ ve ayniyatlara iliĢkin iĢlemleri yürütmek, defter ve kayıtları tutmak ve 

muhafaza etmek, belge ve yazıĢmaları usulü dairesinde dosyalamak ve saklamak,  

r) Personelin özlük iĢleri ile diğer iĢlemlerini yürütmek, 

s) ĠĢyerleri ve haldeki diğer yerlerde faaliyet gösterenler ile bunların çalıĢtırdıkları kiĢilerle ilgili, 

24/04/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde gerekli iĢlemleri 

yapmak, 

t) Toptancı halindeki tahmil, tahliye, hamaliye ve nakliye hizmetlerinin düzenli bir Ģekilde ya-

pılmasını sağlamak, gerektiğinde bu iĢler için hizmet satın almak ve bu amaçla sözleĢmeler 

akdetmek, 

u) Hal içindeki trafik düzeni ve güvenliğini sağlayıcı tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri 

yapmak, 

v) Halin bulunduğu yerde, sebze ve meyvelerin fiyatları ile ihracat potansiyelinin sağlıklı olarak 

belirlenmesi amacıyla ilgili kuruluĢlarla bilgi alıĢveriĢinde bulunmak ve iĢbirliği yapmak, 

y) Bildirimde bulunmak üzere doğrudan Hal Müdürlüğüne baĢvuranların bildirim iĢlemlerinin 

sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, 

z) Ġlgili Yönetmelik ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer iĢ ve iĢlemleri yerine getirmek. 
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A. BĠRĠMĠN STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERĠ 

STRATEJĠK AMAÇ Kurumsal kapasitesi güçlü bir Belediye olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

Kurum personelinin sahip 

olduğu bilgi ve beceri seviye-

sini en üst düzeye taĢımak 

Birim personeli ve toptancı 

hali meslek mensuplarını 

mevzuat hakkında bilgilen-

dirmek 

Birim personeli ve toptancı halinde tica-

ri faaliyet gösteren meslek mensupları-

na, 5957 sayılı kanun ve ilgili yönetme-

likleri kapsayan mevzuat eğitimi veril-

mesi 

Birim personelinin yürütülen 

faaliyetlere iliĢkin bilgi ve 

becerisini artırmaya yönelik 

fuar ve organizasyonlara 

katılmalarını sağlamak 

Yurtiçinde düzenlenen ve Müdürlüğü-

müze bilgi verilen yaĢ sebze ve meyve 

ticaretine yönelik fuar ve organizasyon-

lara katılmalarını sağlamak amacıyla 

birim personeli ve toptancı halinde faa-

liyet gösteren meslek mensuplarının 

bilgilendirilmesi 

Kurumun ihtiyaç duyduğu 

makine ve araç kapasitesini 

karĢılamak 

Araç, donanım, makine ve 

teçhizat verimliliğini sağla-

mak 

Birim faaliyetlerinde kullanılan araç, 

kantar ve benzeri makine ve teçhizatın 

periyodik bakım-onarımının yapılması 

 

STRATEJĠK AMAÇ Finansal etkinliği yüksek ve güçlü bir mali yapıya sahip olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

Belediye alacaklarının siste-

matik olarak takibini yap-

mak 

ĠĢyeri kiralarının takibini 

yapmak 

Toptancı halinde ticari faaliyetlerini 

sürdüren mensup mesleklerine kiralanan 

12 adet iĢyerinin kira takibinin yapılma-

sı 

Hal Kayıt Sistemine yapılan 

bildirimlerin takibini yapmak 

Toptancı hali içinde ve dıĢında ticari 

faaliyetlerini sürdüren meslek mensupla-

rının toptan satıĢa konu olan mallarının 

Hal Kayıt Sistemine bildirimlerinin de-

netlenmesi 
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B.2022 YILI MALĠ PERFORMANS PROGRAMI 

FAALĠYET VE PROJELER 

KAYNAK 

ĠHTĠYACI 

(TL) 

Birim personeli ve toptancı halinde ticari faaliyet gösteren meslek mensuplarına, 5957 

sayılı kanun ve ilgili yönetmelikleri kapsayan mevzuat eğitimi verilmesi 
0,00 

Yurtiçinde düzenlenen ve Müdürlüğümüze bilgi verilen yaĢ sebze ve meyve ticaretine 

yönelik fuar ve organizasyonlara katılmalarını sağlamak amacıyla birim personeli ve 

toptancı halinde faaliyet gösteren meslek mensuplarının bilgilendirilmesi 

1.000,00 

Birim faaliyetlerinde kullanılan araç, kantar ve benzeri makine ve teçhizatın periyodik 

bakım-onarımının yapılması 
10.000,00 

Toptancı halinde ticari faaliyetlerini sürdüren mensup mesleklerine kiralanan 12 adet 

iĢyerinin kira takibinin yapılması 
3.500,00 

Toptancı hali içinde ve dıĢında ticari faaliyetlerini sürdüren meslek mensuplarının toptan 

satıĢa konu olan mallarının Hal Kayıt Sistemine bildirimlerinin denetlenmesi 
0,00 

TOPLAM  14.500,00 

 

 

BĠRĠMĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI (TL)* 

 

AÇIKLAMA 

YILLAR 

2022 2023 2024 

PERSONEL GĠDERLERĠ 253.000,00 265.650,00 278.932,50 

SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 32.500,00 34.125,00 35.831,25 

MAL VE HĠZMET ALIMLARI 14.500,00 15.225,00 15.986,25 

FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

CARĠ TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 

SERMAYE GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 

TOPLAM 300.000,00 315.000,00 330.750,00 

* Tahmini bütçe değerleridir. 
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2.3.9 HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YETKĠ GÖREV VE SORUMLUKLAR 

a) Huzurevinde kalan yaĢlı vatandaĢların bakım ve korunmasını sağlamak, 

b) Kurumumuzda kalan yaĢlıların fizyolojik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karĢılamak,  

c) Gönüllülerin çalıĢmalarını, Huzurevi amaçları doğrultusunda yönlendirmek, 

d) YaĢlılara iliĢkin psiko-sosyal programları hazırlamak ve uygulamak, 

e) Sakinlerimizin yakınları, akrabaları ve diğer ziyaretçilerle iliĢkilerini düzenlemek, 

f) Ambar,  ayniyat,  depo ve yazıĢma iĢlerini yürütmek,  

g) Aylık raporları hazırlamak ve Belediye BaĢkanlığına sunmak, 

h) Kurumun ihtiyaç ve sorunları hakkında BaĢkanlık Makamını bilgilendirmek, 

i) Huzurevi personelinin, görevlerini ilgili mevzuata uygun olarak yapmalarını sağlamak, 

j) Huzurevi personelinin eğitimini sağlamak, 

k) Kurumun her türlü fiziksel ve teknolojik kaynaklarını korumak ve geliĢtirmektir. 

 

 

A.BĠRĠMĠN STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERĠ 

 

STRATEJĠK AMAÇ  

Her alanda çevre ve sağlık standartlarının artırılarak, daha yaĢana-

bilir ve sürdürülebilir bir çevre oluĢturulması yoluyla yaĢam kalite-

sini en üst düzeye taĢımak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

 

 

 

Halk sağlığı alanında kaliteli, 

geliĢmiĢ ve sürdürülebilir 

projeleri hayata geçirmek 

 

 

 

YaĢlı ve bakıma muhtaç sa-

kinlerin beslenme ihtiyaçlarını 

karĢılamak 

70 kiĢi kapasiteli Huzurevimizde kalan 

sakinimize her gün 3 ana öğün sıcak ye-

mek ve 1 ara öğün çıkarılmıĢ olması 

YaĢlı ve bakıma muhtaç sa-

kinlerin barınma ihtiyaçlarını 

karĢılamak 

70 kiĢi kapasiteli Huzurevimizde kalan 

sakinimizin sürekli kalabileceği 3356 

metrekare kapalı ve 207 metrekare açık 

alanın kullanıma hazır bulundurulmuĢ 

olması 

YaĢlı ve bakıma muhtaç va-

tandaĢların bedensel temizli-

ğini sağlamak 

Huzurevimizde kalan sakinlerimize 24 

saat sıcak ve soğuk su sağlanmıĢ olması 

YaĢlı ve bakıma muhtaç va-

tandaĢların ısınma ihtiyaçları-

nı karĢılamak 

Kapalı mekanların 24 santigrat derece 

ısıtılmıĢ olması 

YaĢlı ve bakıma muhtaç va-

tandaĢların cenaze ve defin 

iĢlemlerini yapmak 

YaĢlı ve bakıma muhtaç sakinlerimizin 

cenaze ve defin iĢlemlerinin 1 gün içinde 

yapılmıĢ olması 
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YaĢlı ve bakıma muhtaç va-

tandaĢların elbise temizliğini 

yapmak ve eksiklerini tamam-

lamak 

YaĢlı vatandaĢlarımızın kirli çamaĢırları-

nın yıkanmıĢ, kurutulmuĢ ve ütülenmiĢ 

olarak kendilerine teslim edilmiĢ olması, 

giyim eĢyası alamayanlara giyecek yar-

dımının yapılmıĢ olması 

 

STRATEJĠK AMAÇ 
Kentimizin tanıtım ve turizmini destekleyerek ilimizin farkındalık 

seviyesini artırmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

Ġlimizin tanıtım ve turizmine 

katkı sağlayacak etkinlikler 

gerçekleĢtirmek 

Burdur'da faaliyet gösteren ilk 

ve ortaöğretim kurumlarının 

öğretmen ve öğrencilerinin 

yaĢlılarımızı ziyaret etmesini 

sağlamak 

Burdur'da faaliyet gösteren ilk ve ortaöğ-

retim kurumlarının öğretmen ve öğrenci-

lerinden oluĢan grupların 12 farklı ziyaret 

gerçekleĢtirmiĢ olması 

Burdur Gençlik ve Spor Ġl 

Müdürlüğü personelinin yaĢlı 

sakinlerimizi ziyaret etmesi 

Burdur Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü 

personelinin katılımıyla sakinlerimize 

yönelik 2 farklı ziyaret gerçekleĢmiĢ 

olması 

Burdur Protokolünün resmi ve 

dini bayram ve özel günlerde 

sakinlerimizi ziyaret etmeleri-

ni sağlamak 

Burdur Protokolünün katılımıyla sakinle-

rimize yönelik 4 farklı ziyaret gerçekleĢ-

miĢ olması 

Burdur Sivil Toplum Kurulu-

Ģu temsilcilerinin sakinlerimi-

zi ziyaret etmelerini sağlamak 

Burdur Sivil Toplum KuruluĢlarının katı-

lımıyla 4 farklı ziyaretin gerçekleĢmiĢ 

olması 

YaĢlılar Haftası etkinliklerin-

de temsilci bulundurmak 

YaĢlılar Haftası etkinliklerine 12 yaĢlı 

temsilcimizin programlara katılımının 

sağlanmıĢ olması 

Yerel ve Ulusal basının faali-

yetlerimize katılımını sağla-

mak 

Faaliyetlerimizin 4 farklı yerel ve ulusal 

basın kuruluĢunda 4 defa haber yapılmıĢ 

olması 

Faaliyetlerimizin internet 

ortamında tanıtımını sağlamak 

Faaliyetlerimize iliĢkin 5 farklı haberin 

Belediyemiz internet sitesinde yayınlan-

mıĢ olması 
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STRATEJĠK AMAÇ  Kurumsal kapasitesi güçlü bir Belediye olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

Kurum personelinin sahip 

olduğu bilgi ve beceri seviye-

sini en üst düzeye taĢımak 

Huzurevi personeli arasında 

koordinasyonu güçlendirmek 

Huzurevi personelinin katılımıyla 5 farklı 

koordinasyon toplantısının yapılmıĢ ol-

ması 

Huzurevi personelini görev ve 

sorumluluklar konusunda 

bilgilendirmek 

Huzurevi personelinin katılımıyla 4 farklı 

bilgilendirme toplantısının yapılmıĢ ol-

ması 

Birim çalıĢanlarının motivas-

yonlarını arttırmak 

Huzurevi personelinin katılımıyla 4 farklı 

motivasyon toplantısının düzenlenmiĢ 

olması 

Birim personelini yaĢlı bakımı 

konusunda eğitilmesini sağ-

lamak 

Birimde çalıĢan personelin yaĢlı bakımı, 

iletiĢim, öfke kontrolü vb. konusunda ilde 

düzenlenen konferansa katılımının sağ-

lanması veya Huzurevi Müdürlüğünce 

seminer düzenlenmiĢ olması 

Birim personelinin kiĢisel 

eğitim konusunda eğitilmesini 

sağlamak 

Birimde çalıĢan personelin ilde düzenle-

necek beslenme, kiĢisel geliĢim semine-

rine katılımının sağlanması veya düzen-

lenmesi olması 

Kurumun ihtiyaç duyduğu 

makine ve araç kapasitesini 

karĢılamak 

 

 

 

 

 

Birimimizin fiziksel ve tekno-

lojik altyapısın güçlendirmek 

Huzurevi yemekhanesine ihtiyaç duyul-

ması halinde muhtelif malzeme alınması 

Huzurevinde kullanılmak üzere ihtiyaç 

doğrultusunda tül perde ve güneĢlik 

alınması 

 Huzurevinde kullanılmak üzere elektrikli 

süpürge alınması 

Huzurevinde kullanılmak üzere bardak 

yıkama makinesi alınması 

Huzurevi dıĢ cephe ve iç cephedeki kalan 

eksiklerin bakım ve onarımının yapılmıĢ 

olması. 

 

 

 

 



75 
 

B.2022 YILI MALĠ PERFORMANS PROGRAMI 

FAALĠYET VE PROJELER 

KAYNAK 

ĠHTĠYACI 

(TL) 

Müdürlüğümüz revirinde bulundurulmak üzere sakinlerin bakım ve tedavisinde kullanı-

lan alkol, yara bandı, pamuk, gazlı bez, Ģeker stribi, flaster, enjektör ve enjektör ucu, 

sargı bezi ve benzerlerinin ile revirde kullanılmak üzere ağrı kesici, ateĢ düĢürücü, kas 

gevĢetici ve benzerlerinin alımı 

12.000,00 

2022 yılı ihtiyacı olan kuru gıda, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yaĢ sebze ve mey-

ve alımı için harcamalar, Huzurevimizde bayramlarda ve özel günlerde protokole ikram 

edilecek su, meyve suyu, ayran,  kola gibi içecekler için harcamalar ile yılbaĢı, yaĢlılar 

haftası, anneler günü, babalar günü, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi özel 

günler ile sakinlerimizin doğum günlerinde hediye alımı için harcamalar 

300.000,00 

Huzurevimiz binasının dıĢ cephesi için harcamalar,  Hizmet binasında meydana gelebile-

cek muhtemel arızaların (su tesisatı ve kanalizasyon, elektrik tesisatı, telefon vs) arızaları 

giderilmesi için harcamalar, Huzurevinde kullanılan makine ve teçhizatların bakım ve 

onarımı (sanayi tipi çamaĢır makinesi, bulaĢık makinesi, elektrikli süpürgeler, televiz-

yon, buzdolabı, bilgisayar vb) için harcamalar 

46.000,00 

Huzurevi yemekhanesinde kullanılmak üzere muhtelif mutfak malzemesi alımı ( kaĢık, 

tabak, cam çay bardağı tabağı vs) ile Huzurevimizde kullanılan nevresim ve benzerleri-

nin alımı, bakım ve onarımı için yapılan harcamalar 

20.000,00 

Kimsesi olmayan sakinlerin cenazeleri ile Huzurevimizde kalan ve ilaç masraflarını kar-

Ģılayamayan kimsesi olmayanlar için harcamalar 

 

3.000,00 

Huzurevimizde ilgili mevzuat gereği kullanılan reçete kayıt defteri, epikriz defteri, nöbet 

defteri, yaĢlı kütük defteri, denetim defteri ve benzeri defterlerin basımı ve hizmetin 

gerektirdiği durumlarda yapılacak (gazete, dergi, bülten, kitap, broĢür, afiĢ, gibi) için 

harcamalar 

2.500,00 

Huzurevi hizmetinde kullanılan taĢıtın vize ve benzerleri için yapılacak için harcamalar 

ile taĢıtta meydana gelebilecek muhtemel arızaların giderilmesi için yapılacak harcama-

lar 

5.000,00 

 TOPLAM  388.500,00 
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BĠRĠMĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI (TL)* 

AÇIKLAMA 

YILLAR 

2022 2023 2024 

PERSONEL GĠDERLERĠ 382.500,00 401.625,00 421.706,25 

SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 69.000,00 72.450,00 76.072,50 

MAL VE HĠZMET ALIMLARI 388.500,00 407.925,00 428.321,25 

FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

CARĠ TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 

SERMAYE GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 

TOPLAM 840.000,00 882.000,00 926.100,00 

*Tahmini bütçe değerlerdir. 
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2.3.10 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YETKĠ GÖREV VE SORUMLUKLAR 

a) ġehirde planlı, sağlıklı, fen ve çevre Ģartlarına uygun yapılaĢmayı sağlamak, 

b) Belediye adına kamulaĢtırmalar yapmak, 

c) Yapı ve binalara inĢaat ve iskân ruhsatı vermek, 

d) Ġmar durum belgesi ve aplikasyon belgesi düzenlemek, 

e) Ġmar Kanunu‟nun 18. maddesi kapsamında parselasyon çalıĢmaları yapmak, 

f) Uygulamaya yönelik her türlü imar planını hazırlamak, hazırlatmak ve mevcut imar planlarını 

revize etmek. 

g) Belediye üst yönetimince birim faaliyetlerine iliĢkin verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.  

h) Kaçak ve çarpık yapılaĢmayı önlemek,  

i) Yıkılacak derecede tehlike arz eden binaları tespit etmek ve tehlikesiz hale getirilmesini sağ-

lamak, 

j) Tescilli yapıların restore edilmesi için yazıĢmalar yapmak,  

k) Ulusal veri tabanına bağlı adres güncelleme iĢlemlerini gerçekleĢtirmek,  

l) Yapımı devam eden inĢaatların, kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek, 

m) VatandaĢlardan gelen dilekçeleri kabul etmek ve gereğinin yerine getirilmesini sağlamak 

 

 

A.BĠRĠMĠN STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERĠ 

 

STRATEJĠK AMAÇ Kurumsal kapasitesi güçlü bir Belediye olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurum personelinin sahip 

olduğu bilgi ve beceri seviye-

sini en üst düzeye taĢımak 

 

 

 

Birim personelinin mesleki 

bilgi ve becerilerini geliĢtir-

mek 

Birim personelinin katılımıyla 5 

farklı planlama ve bilgilendirme 

toplantısı düzenlenmiĢ olması 

Kurum içi ve kurum dıĢı kuruluĢ-

larca düzenlenebilecek eğitim 

programlarına personel katılımının 

sağlanmıĢ olması 

 

 

 

 

 

 

Birim personeli arasında 

takım ruhu oluĢturmak 

Birim personelinin, hedef ve faali-

yetlerimiz hakkında sürekli bilgi-

lendirilmiĢ olması 

Birim personelini takım çalıĢma-

sına motive edici 5 farklı toplantı 

düzenlenmiĢ olması 

Birim faaliyetlerine iliĢkin kararlar 

öncesinde personelimizin görüĢ ve 

düĢüncelerinin alınmıĢ olması 

Birim personelinin katılımıyla 5 

farklı koordinasyon toplantısının 

yapılmıĢ olması 
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STRATEJĠK AMAÇ                      Finansal etkinliği yüksek ve güçlü bir mali yapıya sahip olmak  

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 
 

Kentsel dönüĢümün hızlı ve 

baĢarılı gerçekleĢtirilmesini 

sağlamak 

Numarataj, parsel, kadastro 

çalıĢmalarını daha etkin ve 

güncel olarak takip etmek 

Numarataj ve AKOS biriminin etkin olarak 

çalıĢmasını sağlamak ve bunun olabilmesi 

için yetersiz veya eksik teknik ekipmanla-

rın alımını sağlamak 

 

 

Parsel değiĢikliklerinin sürekli güncel tu-

tulmasını sağlamak  

Ġmar planına esas zemin etüd projeleri, 

Ġmar planı yapım iĢi ihalelerini ve diğer 

etüd projelerinin yapılmasını sağlamak  

Kadastro paftalarının sayısallaĢtırılması ile 

ilgili çalıĢmaları teĢvik etmek 
 

KavĢaklarda gerekli düzenle-

meleri ve iyileĢtirmeleri ger-

çekleĢtirmek 

KavĢak projelerinin hazırlanmasını sağla-

mak  

Gelir artırıcı faaliyetleri uy-

gulamaya koymak 

Belediye mülklerinden getirisi 

olmayan ya da çok düĢük olan 

mülklerin tespit edilerek karlı 

bir Ģekilde satıĢını gerçekleĢ-

tirmek 

Belediyeye ait hisseli ve tamamlayıcı par-

sellerin tespit edilmesini sağlamak 

 

Belediyeye ait hisseli ve tamamlayıcı par-

sellerin satıĢı ile ilgili talep olması duru-

munda satıĢ kararı alınması ve satıĢın uy-

gulanmasına yönelik meclis ve encümen 

kararlarının alınmasını sağlamak 

 

STRATEJĠK AMAÇ  
Altyapı ve üst yapı açısından yüksek standartlara sahip çağdaĢ bir il 

olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 
 

 

 

Vizyon projeler ile üst yapı 

alanında iyileĢtirmeler yapa-

rak daha planlı bir merkezi 

yapıya sahip olmak 

 

 

Kültürel ve sosyal alanlarda 

verilen hizmetlerin imkan ve 

kalitesini arttırmak 

Arazi kamulaĢtırması ve proje hizmet alımı 

ihalelerinin gerçekleĢtirilmesi 

 

Hayırsever vatandaĢlarımız aracılığıyla, 

projesini kendimizin yaptığı ve Kurumu-

muz tarafından iĢletilmek üzere Fevzi 

Çakmak Mahallemize 1 adet KreĢ, Arma-

ğan Ġlci Mahallemize 1 adet Engelli Reha-

bilitasyon Merkezi, Atatürk Mahallemize 1 

adet KreĢ ve Türk Eczacıları Birliği aracı-

lığıyla yine Atatürk Mahallemize 1 adet 

KreĢ yapılmasını ve Ġlimize kazandırılma-

sını sağlamak 
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B.2022 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 
 

 

FAALĠYET VE PROJELER 

KAYNAK 

ĠHTĠYACI 

(TL) 

 Personelin, kendi alanları ile ilgili uzmanlaĢabilmelerini sağlamak amacıyla, eğitim semi-

nerlerine katılımını teĢvik etmek 
9.000,00 

 Arazi kamulaĢtırması ve proje hizmet alımı ihalelerinin gerçekleĢtirilmesi 2.500.000,00 

 Harita yapım ve alım ile ilgili iĢlemleri gerçekleĢtirmek 70.000,00  

Ġmar planına esas zemin etüd projeleri, Ġmar planı yapım iĢi ihalelerini ve diğer etüd proje-

lerinin yapılmasını sağlamak 
400.000,00 

 

Hizmetlerin gerektirdiği arsa ve arazi kiralama iĢlemlerini yapmak 15.000,00 

 Yapılan hizmetler için gerekli olan vergi, resim, harç ve diğer giderlerin karĢılanması 50.000,00 

 Yapılacak hizmetler için gerekli olan mal ve malzemenin karĢılanması 30.000,00 

 TOPLAM 3.074.000,00 

  

BĠRĠMĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI (TL)* 

AÇIKLAMA 

YILLAR 

2022 2023 2024 

 PERSONEL GĠDERLERĠ 3.431.500,00 3.603.075,00 3.783.228,76 

 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 464.500,00 487.725,00 512.111,25 

 MAL VE HĠZMET ALIMLARI 574.000,00 602.700,00 632.835,00 

 FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

 CARĠ TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 

 SERMAYE GĠDERLERĠ 2.500.000,00 2.625.000,00 2.756.250,00 

 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 

 TOPLAM 6.970.000,00 7.318.500,00 7.684.425,01 

 

* Tahmini bütçe değerleridir. 
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2.3.11 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YETKĠ GÖREV VE SORUMLUKLAR 

a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, 

b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerekti-

ren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek, 

c) 27.11.2007 tarih ve 12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında 

Yönetmelik kapsamında verilen görevleri yapmak, 

d) 05.06.1964 tarih ve 3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma 

ile Ġlgili ġahsi Mükellefiyet, Tahliye ve SeyrekleĢtirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü 

gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) 

maddeleri ile kirlenmelerde arıtma iĢlemlerine yardımcı olmak, 

e) Halkı, kurum ve kuruluĢları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlem-

ler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak, 

f) Kamu ve özel kuruluĢlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiĢti-

rilmesine yardım etmek, bunların bina, araç-gereç ve donanımlarını itfaiye standartlarına uy-

gunluğunu denetlemek ve gerektiğinde bu birimlerle iĢbirliği yapmak. 

g) Belediye sınırları dıĢındaki olaylara müdahale etmek, 

h) Ġmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek ve 

i) ĠĢyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluĢlarını yangın önlemleri yönünden denetlemek, bu 

konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermektir. 

j) Kaza hallerinde müdahale etmek ve kazazedeleri kurtarmak, 

k) Susuz semtlere su dağıtmak, sel baskınları dıĢında ücretli su boĢaltmak, özel iĢyerleri-

ne Belediye Encümenince veya Meclisince belirlenen ücret karĢılığında su vermek, 
l) Belediye sınırları içinde Belediye Meclisince tespit edilecek ücret karĢılığında bacaları temiz-

lemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karĢı önlemler açısından denetlemek ve 

m) Birim faaliyetlerine iliĢkin Belediyemiz üst yönetimince verilecek diğer görevleri yerine ge-

tirmektir. 

 

A. BĠRĠMĠN STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERĠ 

 

STRATEJĠK AMAÇ Kurumsal kapasitesi güçlü bir Belediye olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

 

 

Kurum personelinin sahip 

olduğu bilgi ve beceri seviye-

sini en üst düzeye taĢımak 

 

 

 

 

 

Yangın ve doğal afet riskle-

rine karĢı sürekli hazırlıklı 

olmak 

 

 

 

Olası yangın ve diğer acil durumlara 

müdahale etmek üzere tam donanımlı 

ekibin günün 24 saati görevi baĢında 

bulundurulmuĢ olması 

Birim araç ve makine parkının, olası 

yangın ve diğer acil durumlara müdahale 

etmek üzere her an hazır halde bulundu-

rulmuĢ olması 

Birim örgüt ve personelinin katılımıyla 

halka açık yangın tatbikatı düzenlenmiĢ 

olması 
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Kurum personelinin sahip 

olduğu bilgi ve beceri seviye-

sini en üst düzeye taĢımak 

 

 

Yangın ve doğal afet riskle-

rine karĢı sürekli hazırlıklı 

olmak 

Birim örgüt ve personelinin katılımıyla 

halka açık kurtarma tatbikatı düzenlenmiĢ 

olması 

Resmi ve özel kurumlarda yangın tatbi-

katı düzenlemiĢ olması 

ġehirde yangın güvenliğini 

sağlamak 

Yasa gereği iĢyerlerinde bulundurulması 

zorunlu araç-gereç ve tesisatın (yangın 

tüpü, yangın dolabı, alarm butonu, acil 

aydınlatma, yangın merdiveni, duman 

algılayıcı ve benzeri) periyodik kontrolle-

rinin yapılmıĢ olması 

Çok katlı binalarda yasa gereği bulundu-

rulması zorunlu yangın merdiveni kont-

rollerinin yapılmıĢ olması 

Yangın ve acil durum vaka-

larına hızlı ve etkin Ģekilde 

müdahale etmek 

Belediye sınırlarında içerisinde meydana 

gelen yangın ve doğal afetlere ihbar saa-

tinden itibaren en geç 5 dakika içerisinde 

müdahale edilmiĢ olması 

Belediye mücavir alanlarında meydana 

gelen yangın ve doğal afetlere ihbar saa-

tinden itibaren en geç 10 dakika içerisin-

de müdahale edilmiĢ olması 

Belediye sınırlarında meydana gelen 

trafik kazalarına, ihbar saatinden itibaren 

5 dakika içerisinde müdahale edilmiĢ 

olması 

Belediye mücavir alanlarında meydana 

gelen trafik kazalarına, ihbar saatinden 

itibaren 10 dakika içerisinde müdahale 

edilmiĢ olması 

Müdahale edilen yangınların kaynağında 

söndürülmüĢ olması 

Müdahale edilen yangın ve diğer acil 

durumlarda can ve mal kaybının mini-

mum seviyede tutulmuĢ olması 

Ġtfaiye hizmetlerine destek amacıyla özel 

Ģirket personeli çalıĢtırılmıĢ olması 
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Kurum personelinin sahip 

olduğu bilgi ve beceri seviye-

sini en üst düzeye taĢımak 

 

Birim personelinin mesleki 

bilgi ve becerilerini geliĢtir-

mek 

Birim personelinin, Belediyemiz ve diğer 

kuruluĢlarca düzenlenen eğitim program-

larına katılımının sağlanmıĢ olması 

Birim personelinin katılımıyla bilgilen-

dirme toplantısı düzenlenmiĢ olması 

Birim personeli arasında 

takım ruhu oluĢturmak 

Birim faaliyetlerine iliĢkin kararlarda 

personelimizin görüĢ ve düĢüncelerinin 

alınmıĢ olması 

Birim personelinin hedef ve faaliyetleri-

miz hakkında sürekli bilgilendirilmiĢ 

olması 

Birim çalıĢanlarını takım çalıĢmasına 

motive edici toplantı düzenlenmiĢ olması 

 

Kurumun ihtiyaç duyduğu 

makine ve araç kapasitesini 

karĢılamak 

 

Birimin fiziksel ve teknolo-

jik kaynaklarını geliĢtirmek 

Yüksek katlı binalarda söndürme ve kur-

tarma iĢlemleri yapabilmek için 42 met-

relik merdivenli itfaiye aracının tedarik 

edilmesi 

Birimin araç-gereç, makine ve diğer fi-

ziksel donanımının bakım ve onarımları-

nın sürekli yapılmıĢ olması 

Birimin yangından korunma malzeme 

ihtiyacının karĢılanmıĢ olması 

 

STRATEJĠK AMAÇ 
Kentimizin tanıtım ve turizmini destekleyerek ilimizin farkındalık 

seviyesini artırmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

 

Ġlimizin tanıtım ve turizmine 

katkı sağlayacak etkinlikler 

gerçekleĢtirmek 

 

 

PaydaĢ kamu kurum ve kuru-

luĢlarıyla iliĢkileri geliĢtir-

mek 

 

Burdur Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

ile sürekli koordinasyon halinde çalıĢıl-

mıĢ olması 

Burdur Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġtfai-

yesi ile sürekli koordinasyon halinde 

çalıĢılmıĢ olması 
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Ġlimizin tanıtım ve turizmine 

katkı sağlayacak etkinlikler 

gerçekleĢtirmek 

 

 

 

 

PaydaĢ kamu kurum ve kuru-

luĢlarıyla iliĢkileri geliĢtir-

mek 

 

Burdur 58. Piyade Alayı Ġtfaiye Bölüğü 

askerlerine itfaiye hizmetleri konusunda 

sürekli koordinasyon halinde çalıĢılmıĢ 

olması 

Burdur ġeker Fabrikası Ġtfaiye Birimi 

personeline itfaiye hizmetleri konusunda 

sürekli koordinasyon halinde çalıĢılmıĢ 

olması 

Diğer kamu kurum ve kuruluĢlarıyla 

resmi yazıĢmaların yasal süresi içerisin-

de gerçekleĢmiĢ olması 

Halkımızla sağlıklı iliĢkiler 

kurmak 

Özel kiĢi veya kuruluĢlardan gelen yazı-

lara yasal süresi içerisinde cevap veril-

miĢ olması 

Birim faaliyetleri hakkında 

basını etkin Ģekilde bilgilen-

dirmek 

Faaliyetlerimiz öncesinde yerel ve ulusal 

basın kuruluĢlarına bilgi verilmiĢ olması 

Faaliyetlerimiz hakkında 

halkımızı sürekli bilgilen-

dirmek 

Yangın güvenliği konusunda halkımızı 

bilinçlendirmek üzere eğitim ve tatbikat-

lar düzenlenmiĢ olması 

Bütün faaliyetlerimizin Belediyemiz 

bülteninde haberleĢtirilmiĢ olması 

Bütün faaliyetlerimizin Belediyemiz 

internet sitesinde haberleĢtirilmiĢ olması 

 

B. 2022 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 

 

FAALĠYET VE PROJELER 

KAYNAK 

ĠHTĠYACI 

(TL) 

Birim örgüt ve personelinin katılımıyla halka açık yangın tatbikatı düzenlenmesi 5.000,00 

Birim örgüt ve personelinin katılımıyla halka açık kurtarma tatbikatı düzenlenmesi 5.000,00 

Resmi ve özel kurumlarda yangın tatbikatı düzenlenmesi 40.000,00 

Yasa gereği iĢyerlerinde bulundurulması zorunlu araç-gereç ve tesisatın periyodik kont-

rollerinin yapılması 
10.000,00 

Çok katlı binalarda yasa gereği bulundurulması zorunlu yangın merdiveni kontrollerinin 

yapılması 
5.000,00 
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Belediye sınırlarında içerisinde meydana gelen yangın ve doğal afetlere sürekli müdaha-

le edilmesi 
5.000,00 

Belediye mücavir alanlarında meydana gelen yangın ve doğal afetlere sürekli müdahale 

edilmesi 
5.000,00 

Belediye sınırlarında meydana gelen trafik kazalarına sürekli müdahale edilmesi 15.000,00 

Belediye mücavir alanlarında meydana gelen trafik kazalarına sürekli müdahale edilmesi 20.000,00 

Müdahale edilen yangınların kaynağında söndürülmesi 20.000,00 

Yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kaybının minimum seviyede tutulması 0,00 

Birim personelinin, Belediyemiz ve diğer kuruluĢlarca düzenlenen eğitim programlarına 

katılımının sağlanması 
8.000,00 

Birim personelinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi 0,00 

Birim faaliyetlerine iliĢkin kararlarda personelimizin görüĢ ve düĢüncelerinin alınması 0,00 

Birim personelinin hedef ve faaliyetlerimiz hakkında sürekli bilgilendirilmesi 0,00 

Birim çalıĢanlarını takım çalıĢmasına motive edici toplantılar düzenlenmesi 6.500,00 

Birimin yangından korunma malzeme ihtiyacının karĢılanması 150.000,00 

Birimin araç-gereç, makine ve diğer fiziksel donanımının bakım ve onarımlarının sürekli 

yapılması 
202.000,00 

Burdur Valiliği ile sürekli koordinasyon halinde çalıĢılması 0,00 

Burdur Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile sürekli koordinasyon halinde çalıĢılması 0,00 

Burdur Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġtfaiyesi ile sürekli koordinasyon halinde çalıĢılması 0,00 

Burdur 58. Piyade Alayı Ġtfaiye Bölüğü ile sürekli koordinasyon halinde çalıĢılması 0,00 

Burdur ġeker Fabrikası Ġtfaiye Birimi personeli ile sürekli koordinasyon halinde çalıĢıl-

ması 
0,00 

Diğer kamu kurum ve kuruluĢlarıyla resmi yazıĢmaların yasal süresi içerisinde gerçek-

leĢtirilmesi 
0,00 

Özel kiĢi veya kuruluĢlardan gelen yazılara yasal süresi içerisinde cevap verilmesi 0,00 

Faaliyetlerimiz öncesinde yerel ve ulusal basın kuruluĢlarına bilgi verilmesi 0,00 

Faaliyetlerimiz sonrasında yerel ve ulusal basın kuruluĢlarına basın bülteni gönderilmesi 0,00 

Yangın güvenliği konusunda halkımızı bilinçlendirmek üzere görsel materyaller bastı-

rılması ve dağıtılması 
75.000,00 

Bütün faaliyetlerimizin Belediyemiz bülteninde haberleĢtirilmesi 0,00 
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Bütün faaliyetlerimizin Belediyemiz internet sitesinde haberleĢtirilmesi 0,00 

Birim personelinin diğer illerle koordine Ģekilde yangın ve kazalarda etkin müdahale 

edebilmesi için eğitim alması  
0,00 

Müdürlüğümüz personelinin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karĢılanması 200.000,00 

TOPLAM 771.500,00 

 

 

BĠRĠMĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI (TL)* 

AÇIKLAMA 

YILLAR 

2022 2023 2024 

PERSONEL GĠDERLERĠ 3.228.000,00 3.389.400,00 3.558.870,00 

SGK DEVLET PĠRĠMĠ GĠDERLERĠ 500.500,00 525.525,00 551.801,25 

MAL VE HĠZMET ALIMLARI 771.500,00 810.075,00 850.578,75 

FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

CARĠ TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 

SERMAYE GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

SERMAYE TRANSFERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

TOPLAM 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 

* Tahmini bütçe değerleridir. 
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2.3.12 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

SORUMLULUK ALANI 

 

Kültür, sanat ve spor etkinlikleri, gençlik Ģölenleri, ramazan eğlenceleri, özel gün ve hafta Prog-

ramları, dini ve resmi bayram organizasyonları düzenlemek Yoksullara gıda, yakacak ve yemek yar-

dımı, Vefat eden vatandaĢlarımızın evlerinde yemek hizmeti verilmesi ve meslek edindirme eğitimleri 

adı altında meslek kursları düzenlemek Yönetim Kanunu ve ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler 

çerçevesinde Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü‟ndeki iĢ akıĢını sağlar. 

 

TEMEL ĠLKELER 

 

Burdur Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü, tüm çalıĢmalarında kurumun görevlerine 

uygun olarak kalite, tarafsızlık, Ģeffaflık, hesap verebilirlik, mal-hizmet-yapım iĢlerinin temininde ve 

sunumunda yerindelik, ihtiyaca uygunluk, katılımcılık, adalet ve hizmette eĢitlik, kaynakların kullanı-

mında etkinlik ve verimlilik, kiĢisel iliĢkilerde kanun, yönetmelik vb. mevzuata tam ve kesin uygunluk 

ilkelerini esas alır. 

 

ĠNSAN KAYNAKLARI 

 

Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü, Müdür ile bünyesinde çalıĢan memur ve iĢçi personelden olu-

Ģur. 

 

GÖREV VE YETKĠLERĠ 

 

Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün görev ve yetkileri aĢağıdaki gibidir. 

a) Kültür, sanat ve spor etkinlikleri, gençlik Ģölenleri, ramazan eğlenceleri, özel gün ve hafta  

Programları, dini ve resmi bayram organizasyonları düzenlemek,  

b) Yoksullara gıda, yakacak ve yemek yardımı hizmetleri ile düĢkün ve çocuklar için bakımevi  

Hizmetlerinin verilmesini sağlamak,  

c) Belediyenin kültür yapılarının tefriĢini, sokaklara kültürel kimlik kazandırılması ve kültürel  

Varlıkların korunmasını sağlamak,  

d) Enstrüman, Türk halk dansları, tiyatro ve hobi kursları açmak,  

e) Türk halk ve sanat müziği çalıĢmalarını desteklemek,  

f) Belediye hizmet binalarının bakım ve onarımları ile hizmet mekânlarının tefriĢ ve temizlik  

Hizmetlerini yürütmek,  

g) Belediyemiz bando takımı etkinliklerini yürütmek,  

h) Belediyemize ait sosyal tesislerin ve kültürel amaçlı salonların kullanılmasını sağlamak,  

i) Müdürlüğün faaliyet ve performans programları ile bütçe teklifini hazırlamak,  

j) Birimin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin temini için yetkili mercilere öneride bulunmak,  

k) VatandaĢlardan gelen dilek ve Ģikâyetleri 153 numaralı halk danıĢ birimi ile almak ve takip  

etmek,  

l) Belediyemiz, kamu kurumları ve vatandaĢlarımızın duyuru taleplerini karĢılamak,  

m) VatandaĢlarımızın nikâh iĢlemlerini yürütmek,  

n) Belediyemiz misafirlerini ağırlama hizmetlerini yürütmek,  

o) Birimin kurum içi ve dıĢı yazıĢmalarını yürütmek  

p) Birim faaliyetlerine iliĢkin Belediye üst yönetimince verilecek diğer görevleri yerine getirmek, 

r) MEBEKEM kapsamında belediyemize meslek edindirme eğitimleri adı altında meslek kursları  

ve sanatsal kurslar Düzenlemek, 

s) Ġlan ve anonsları duyurmak. Belediye birimlerinden ve diğer resmi kurum ve kuruluĢlardan gelen 

ilan ve duyuruları günlük ve /veya resmi gazetede yayınlanması, belediyemiz ilan panosunda askı-

ya asılarak duyurulması sağlanarak bu iĢlere iliĢkin tutanak ve raporların ilgili birimlere iletilmek  

     t) Vefat eden vatandaĢlarımızın evlerinde yemek hizmeti verilmesi 

 



87 
 

A. BĠRĠMĠN STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERĠ 

 

STRATEJĠK AMAÇ 
Kentimizin tanıtım ve turizmine katkı sağlayacak etkinlikler gerçek-

leĢtirmek  

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġlimizin tanıtım ve turizmi-

ne katkı sağlayacak etkinlik-

ler gerçekleĢtirmek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her yıl çeĢitli etkinlikler yo-

luyla bir araya gelmek 

Burdur Belediyesi Göl Festivali Kapsa-

mında Sanat ve Spor Etkinlerinin düzen-

lenmesi  

Burdur Çocuk ġenliği düzenlenmesi  

Burdur Gençlik ġöleni düzenlenmesi  

Ramazan ayı süresince müzikli görsel Ģov 

ve konserler düzenlenmesi  

Hıdrellez ġenliklerinin düzenlenmesi  

YılbaĢı programı düzenlenmesi  

Belirli gün ve haftaların düzenlenmesi ve 

diğer kurumlara destek verilmesi  

Yöremizin tanıtımı için Ģehir dıĢı fuarlara 

katılımın sağlanması  

Ramazanda Belediye Personeline Ġftar 

Yemeği düzenlenmesi  

Ramazan ayında iftar yemekleri verilmesi  

 

 

Her birimde, birimin en az beĢ 

konuda, problemlerini çözmek 

ve geliĢtirmek için ortak ça-

lıĢma grupları oluĢturmak 

 

 

 

 

Ġhtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarının belirlen-

mesi ve destek verilmesi konusunda Mü-

dürlüğümüz 2 personelin görevlendirilmesi  

Halkın Ġstek ve Arzularını tespit etmek ve 

isteklere göre plan program hazırlamak 

için Müdürlüğümüz personellerinin görev-

lendirilmesi  

Merkez mahallelerimizde muhtarlar ile iĢ 

birliği yaparak müdürlüğümüz ile ilgili 

konularda destek vermek eksiklikleri dü-

zeltmek için Müdürlüğümüz personelleri-

nin görevlendirilmiĢ olması  
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STRATEJĠK AMAÇ 
Sosyal alanda yapılacak projelerle birlikte her açıdan halkımızın ya-

nında olmak  

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ  

Aileye önem veren, destek 

sağlayan bir kurum olmak 

Toplumun sosyal, psikolojik 

vb. sorunlarını tespit ederek 

bu alanlarda eğitim ve semi-

ner çalıĢmaları gerçekleĢtir-

mek, danıĢma merkezleri 

oluĢturmak 

Toplumsal istek ve talepler doğrultusunda 

eğitim ve seminer programları düzenlen-

mesi ve danıĢma olarak Müdürlüğümüz 

personellerinin görevlendirilmesi 

 

Toplumu sosyal, psikolojik 

vb. sorunlardan arındırmak 

amaçlı sanatsal kurs ve modü-

ler eğitimlerin devamını sağ-

lamak, atölyelerimizde çocuk 

ve yetiĢkin guruplara eğitim-

ler düzenlemek 

Toplumsal istek ve talepler doğrultusunda 

yetiĢkin ve çocuk gurupları belirlenerek 

Belediyemiz Seramik eğitim ve uygulama 

merkezinde dönemlik Sertifikalı Sanat 

Eğitimleri düzenlemek için Müdürlüğümüz 

uzman personelin görevlendirilmesi 

 

Okulların ve camilerin rutin 

aralıklarla temizliklerini yap-

mak 

Mahalle Muhtarlarıyla Ġrtibata geçilerek 

mahallenin eksikliklerinin tamamlanması 

için Müdürlüğümüz personellerinin görev-

lendirilmesi 

Çözüm masasının etkinliğini 

arttırarak, vatandaĢların bele-

diye hizmet binasına gelme-

den yapabilecekleri iĢlemlerin 

buradan sonuca ulaĢtırılmasını 

sağlamak 

Çözüm masası ve 153 numaralı hattımız-

dan vatandaĢların Belediye binasına gel-

meden de iĢlemlerinin sonuçlandırılması 

için Müdürlüğümüzden 2 personel görev-

lendirilmesi 
 

 

 

B. 2022 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI  

 

FAALĠYET VE PROJELER 

KAYNAK 

ĠHTĠYACI 

(TL) 

Burdur Belediyesi Göl Festivali Kapsamında Sanat ve Spor Etkinlerinin düzenlenmesi 500.000,00 

Burdur Çocuk ġenliği düzenlenmesi 80.000,00 

Burdur Gençlik ġöleni düzenlenmesi 250.000,00 

Ramazan ayı süresince müzikli görsel Ģov ve konserler düzenlenmesi 200.000,00 

Hıdrellez ġenliklerinin düzenlenmesi 150.000,00 

YılbaĢı programı düzenlenmesi 80.000,00 
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Belirli gün ve haftaların düzenlenmesi ve diğer kurumlara destek verilmesi 50.000,00 

Yöremizin tanıtımı için Ģehir dıĢı fuarlara katılmak 50.000,00 

Ramazanda Belediye Personeline Ġftar Yemeği düzenlenmesi 10.000,00 

Ġhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve destek verilmesi 350.000,00 

Halkın istek ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve isteklere göre plan programların hazır-

lanması 
50.000,00 

Merkez mahallelerimizde muhtarlarla iĢbirliği yaparak Müdürlüğümüz ile ilgili konular-

da destek verilmesi ve eksikliklerin Müdürlüğümüz tarafından karĢılanması 
500.000,00 

Ġhtiyaç sahiplerine yakacak yardımlarının yapılması 350.000,00 

Kentimizin kültürel mirasını korumak ve yaĢatmak adına eğitim programlarının düzen-

lenmesi 
25.000,00 

Toplumsal istek ve talepler doğrultusunda eğitim ve seminer programlarının düzenlen-

mesi 
20.000,00 

Halk DanıĢ masası ve 153 numaralı hattımızdan vatandaĢların Belediye binasına gelme-

den de iĢlemlerinin sonuçlandırılması 
0,00 

Müdürlüğümüze ait araçların bakım onarım ve  kırtasiye, yolluk , ihale ilan,kurslara 

katılma vb giderlerin karĢılanması 
200.000,00 

Mevzuatın gerektirdiği diğer temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerinin karĢılanması 492.000,00 

TOPLAM 3.357.000,00 

 

BĠRĠMĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI (TL)*  

AÇIKLAMA 

YILLAR  

2022 2023 2024  

PERSONEL GĠDERLERĠ 474.750,00 498.487,50 523.411,88  

SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 68.250,00 71.662,50 75.245,63  

MAL VE HĠZMET ALIMLARI 3.007.000,00 3.157.350,00 3.315.217,50  

FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00  

CARĠ TRANSFERLER 350.000,00 367.500,00 385.875,00  

SERMAYE GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00  

BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00  

TOPLAM 3.900.000,00 4.095.000,00 4.299.750,01  

* Tahmini bütçe değerleridir. 
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2.3.13 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 

GÖREV VE SORUMLUKLAR 

a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Mahalli 

Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 2886 - 4734 sayılı Ġhale Kanunları, 2464 sayılı Be-

lediye Gelirleri Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Tah-

silât Yönetmeliği, Bütçe Kanunu, Mahalli Ġdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile diğer 

ilgili mevzuatın getirdiği düzenlemelerin uygulanmasını sağlamak, 

b) Belediye bütçesini hazırlamak, uygulamak ve mali kontrolünü yapmak, 

c) Belediye gelir ve giderleri ile ilgili muhasebe iĢlemlerini yürütmek, gerekli kayıtları tutmak ve 

hesapların uygunluğunu sağlamak. 

d) Belediye bütçesine konulan gelirleri takip ve tahsil etmek, 

e) Belediye gider bütçesindeki ödeneklerle ilgili harcamaların, ilgili mevzuata uygun olarak ya-

pılmasını sağlamak, 

f) Bütçe kesin hesabını çıkarmak, 

g) SayıĢtay‟a yönetim dönemi hesabını vermek, 

h) Belediye adına bankalar nezdinde açılan hesapları izlemek ve uygunluğunu sağlamak 

i) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle birime verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

 

A. BĠRĠMĠN STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERĠ 

STRATEJĠK AMAÇ Kurumsal kapasitesi güçlü bir Belediye olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

Kurum personelinin sahip 

olduğu bilgi ve beceri sevi-

yesini en üst düzeye taĢı-

mak 

Birimde oluĢan problemleri 

çözmek ve verimliliği arttırmak 

için ortak çalıĢma grupları oluĢ-

turmak 

Birim personelinin, Belediyemiz ve diğer 

kuruluĢlarca düzenlenen eğitim programla-

rına katılımının sağlanmıĢ olması 

Birim personelinin katılımıyla 4 farklı 

bilgilendirme toplantısı düzenlenmiĢ olma-

sı 

Birim faaliyetlerine iliĢkin kararlarda per-

sonelimizin görüĢ ve düĢüncelerinin alın-

mıĢ olması 

Ġç Kontrol sistemini ve 

stratejik yönetim ilkelerini 

sürekli geliĢtirmek 

Ġç kontrol sistemini etkin bir 

Ģekilde iĢletmek 

Ġç Kontrol Uyum Eylem Planının hazır-

lanmıĢ olması 

Ġç kontrol faaliyetleri konusunda kurum 

personelinin farkındalık düzeyinin artırıl-

ması 
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STRATEJĠK AMAÇ Finansal etkinliği yüksek ve güçlü bir mali yapıya sahip olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

Belediye alacaklarının 

sistematik olarak takibini 

yapmak 

Ġcra servisi yoluyla alacakların 

sistematik takip ve tahsilatını 

yapmak 

 

Tahsilat oranlarının artırılması adına Ġcra 

Servisimizin etkin kullanılması ve Beledi-

ye alacaklarının sürekli takip altında tu-

tulması 

Belediye alacaklarının zamanında tahsil 

edilebilmesi için, borçlulara ödeme emirle-

rinin gönderilmiĢ olması 

Vergi gelirleri ve vergi dıĢı 

gelirlerdeki kayıp kaçakları 

önleme amacıyla denetim ekip-

lerinin kurulması ve Belediye 

alacaklarının tahakkuk ve tahsi-

latının artırılması 

Diğer Müdürlüklerimizle koordinasyon 

sağlanarak iĢyerlerinde ilan ve reklam ver-

gisi denetimlerinin yapılmıĢ olması 

Kaçak su kullanımının önlenmesine yöne-

lik belirli aralıklarla denetimlerin yapılmıĢ 

olması 

Harcamalara katılım payları tahakkukları-

nın gerçekleĢtirilmiĢ olması 

ġebeke suyu gelirlerinde %10 oranında 

artıĢ sağlanmıĢ olması 

 

Mükelleflere ait tapu kayıtlarının güncel-

lenmiĢ olması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergi alacaklarının vergi kanunları ve ilgili 

diğer mevzuat hükümleri gereğince tarh, 

tahakkuk ve tebliğ iĢlemlerinin yapılmıĢ 

olması 

Beyana dayalı vergi gelirlerinde %7 ora-

nında nominal artıĢ sağlanmıĢ olması 

Özgelirlerde %5 oranında artıĢ sağlanmıĢ 

olması 
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Gelir artırıcı faaliyetleri 

uygulamaya koymak 

Vergi dıĢı gelirleri arttırmaya 

yönelik yeni hizmet sahaları 

oluĢturmak 

Yeni gelir kaynakları oluĢturulmasına yö-

nelik fizibilite çalıĢmalarının yapılmıĢ 

olması 

Belediye mülkiyetinde boĢ olan ve yeni 

yapılan iĢyerlerinin kiralanması iĢlerinin 

yapılmıĢ olması 

Kira sözleĢmelerinde belirtilen sürenin 

dolmasından önce kira bedellerinin yeni-

den belirlenmesi için Belediye Encümeni-

ne hızlı bir Ģekilde sevk edilmesi 

Tahliye kararı verilen iĢyerleri için tahliye 

iĢlemlerinin hızlı bir Ģekilde gerçekleĢti-

rilmiĢ olması 

Üst yönetimin etkili ve verimli 

karar almasına yardımcı olacak 

düzenli, zamanında ve güvenilir 

raporlama tekniklerinin kulla-

nımını sağlamak 

Mali bilgi ve istatistiklerin sürekli takip ve 

kontrol edilmesi ve istenildiği zaman üst 

yönetime sunulması 

Gelir ve gider belgelerine ulaĢılabilirliğin 

sağlanmıĢ olması 

 

B. 2022 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 

FAALĠYET VE PROJELER 

KAYNAK 

ĠHTĠYACI 

(TL) 

Vergi alacaklarının tarh, tahakkuk ve tebliğ edilmesi 10.000,00 

Belediye vergi alacaklarının usulüne göre sürekli tahsil edilmesi 0,00 

Mükelleflere ait tapu kayıtlarının güncellenmesi 0,00 

ĠĢyerlerinde ilan ve reklam vergisi denetimleri yapılması 0,00 

Harcamalara katılma paylarının tahakkuklarının gerçekleĢtirilmesi 0,00 

Kaçak su kullanımına yönelik sürekli denetimler yapılması 5.000,00 

Yeni gelir kaynakları oluĢturulmasına yönelik fizibilite çalıĢması yapılması 0,00 

Aylık mali raporların hazırlanması ve sürekli kontrol edilmesi 0,00 

Belediye ihalelerine katılımcı sayısının arttırılması ve rekabetin sağlanması 0,00 
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Dernek Birlik Kurum KuruluĢ Sandık vb KuruluĢlara ödemelerin yapılması 1.250.000,00 

Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması 3.000,00 

Ödeneği yetersiz birimlere bütçe içerisinde aktarma yapılması 14.000.000,00 

Bütçe kesin hesabının, iç ve dıĢ denetime sürekli hazır halde bulundurulması 0,00 

TaĢınır kesin hesabının, iç ve dıĢ denetime sürekli hazır halde bulundurulması 0,00 

Birim personelinin, Belediyemiz ve diğer kuruluĢlarca düzenlenen eğitim programlarına 

katılımının sağlanması 
2.000,00 

Birim personelinin katılımıyla 4 farklı bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi 0,00 

Ġç kontrol uyum eylem planının hazırlanmıĢ olması 0,00 

Birim faaliyetlerine iliĢkin kararlarda personelimizin görüĢ ve düĢüncelerinin alınması 0,00 

Ġller Bankası ortaklık paylarının kaydı ve izlenmesi 2.100.000,00 

Mevzuat gereği ödenmesi gereken vergi, resim ve harçlar ile komisyon giderlerinin 

ödenmesi 
168.000,00 

Bilgisayar sistemi yazılımlarının güncellenmesi 150.000,00 

Müdürlüğümüzce yapılacak her türlü ilan ve reklam giderlerinin ödenmesi 20.000,00 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan mal ve malzeme ihtiyacının karĢılanması 80.500,00 

Birim çalıĢma yönergelerinin güncellenmiĢ olması 0,00 

Levazım ve depo kayıt iĢlemlerinin sürekli yapılması 0,00 

Ambar stok raporlarının her ay çıkarılması 0,00 

Yıllık ambar sayım tutanaklarının hazırlanması 0,00 

Yıllık ambar sayım cetvellerinin hazırlanması 0,00 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan kırtasiye alımları ile yayın alımlarının gerçekleĢtirilmesi 112.500,00 

ĠĢyerlerinde kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin rutin kontrollerinin yapılması 10.000,00 

Diğer kamu kurum ve kuruluĢlarıyla resmi yazıĢmaların yasal süresi içerisinde gerçekleĢ-

tirilmesi 
0,00 

Özel kiĢi veya kuruluĢlardan gelen yazılara yasal süresi içerisinde cevap verilmesi 0,00 
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Belediyemize gelen vatandaĢlarımızın vergi konusunda sürekli bilgilendirilmesi 2.000,00 

Belediyemiz adına tahakkuk eden borç faizlerinin zamanında ödenmesi 1.300.000,00 

5510 sayılı kanuna göre ek karĢılıkların ödenmesi 300.000,00 

Belediyemiz Bütçe Ġçi ĠĢletmeye gerekli olduğu durumlarda borç verme iĢlemlerinin ya-

pılması 
500.000,00 

Belediye Ģirketlerine gerekli durumlarda Meclis kararına istinaden sermaye artırımı ya-

pılması 
1.000.000,00 

TOPLAM 21.013.000,00 

 

 

BĠRĠMĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI * 

 

AÇIKLAMA 

YILLAR 

2022 2023 2024 

PERSONEL GĠDERLERĠ 3.456.000,00 3.628.800,00 3.810.240,00 

SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 531.000,00 557.550,00 585.427,50 

MAL VE HĠZMET ALIMLARI 560.000,00 588.000,00 617.400,00 

FAĠZ GĠDERLERĠ 1.300.000,00 1.365.000,00 1.433.250,00 

CARĠ TRANSFERLER 1.553.000,00 1.630.650,00 1.712.182,50 

SERMAYE GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

SERMAYE TRANSFERLERĠ 3.100.000,00 3.255.000,00 3.417.750,00 

BORÇ VERME 500.000,00 525.000,00 551.250,00 

ÖDENEKLER 14.000.000,00 14.700.000,00 15.435.000,00 

TOPLAM 25.000.000,00 26.250.000,00 27.562.500,00 

*Tahmini bütçe değerleridir. 
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2.3.14 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 

YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

a) Burdur Belediyesi Uygulama Ġmar planlarında Müdürlüğümüzün uzmanlık alanına giren ve bu 

amaçlara tahsis edilmiĢ sahaların tanzimi için gerekli etüt, proje ve detay planlarını, Belediyemizin 

Ġmar ve ġehircilik, Fen ĠĢleri Müdürlükleri ve diğer ilgili birimleriyle koordineli Ģekilde hazırla-

mak veya yaptırmak, 

b) Burdur sınırları içerisinde yeni korular, parklar, bahçeler, yeĢil alanlar, refüjler, çocuk bahçeleri, 

oyun alanları, spor alanları, meydan tanzimleri, rekreasyon alanları, eğlenme ve dinlenme mekan-

ları ile yol ağaçlandırmaları yapmak veya yaptırmak, 

c) Burdur Belediye sınırları dahilinde mevcut park, bahçe, yeĢil alan, refüj, çocuk bahçesi ve spor 

alanlarının bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, 

d) Park Bahçe, koru ve yeĢil alanlarda öngörülen her türlü fiziki ve mimari yapılaĢma için görüĢ bil-

dirmek ve müsaade etmek, 

e) Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliĢtirmek için ağaç dikme günleri tertip etmek veya ettirmek. 

f) Kalifiye eleman yetiĢtirmek için hizmet içi kurslar açmak, açtırmak ve açılan kurslara katılımı 

sağlamak, 

g) Görev alanları dâhilinde bulunan ağaç-ağaççık, süs bitkisi ve çiçeklerin hastalık ve zararlarından 

korunması için zirai mücadele çalıĢmaları yapmak ve yaptırmak, 

h) Ġl sınırları dâhilindeki ağaçların budanmasına yönelik periyodik budama programları hazırlamak, 

yapmak ve yaptırmak, 

i) Yıllık plana göre tanzim edilecek olan yeĢil alanlar için lüzumlu olan her cins inĢaat ve tesisat 

malzemeleri ile araç-gereçlerin tespitini yaparak, bu malzemeleri temin etmek ve ettirmek,  

j) Belediyemiz sınırları dâhilinde ağaç, ağaçlık ve süs bitkilerinin kaçak olarak tahrip eden ve ettiri-

len kiĢiler, kuruluĢlar ve iĢletmelere, günün ekonomik koĢulları göz önünde bulundurularak ağaç, 

ağaççık ve süs bitkilerinin bedelini (fidan bedeli+bakım bedeli) tazmin ettirmek için hasar tespit 

listesi oluĢturarak Belediye Encümenine takdim edilmesini sağlamak,  

k) Cenaze defin hizmetlerini yürütmek, 

l) Müdürlüğümüzce yapılacak veya yaptırılacak hizmetlere karĢılık ücret tarife listeleri oluĢturarak 

Belediye Meclisine sunmak, 

m) 03.05.1985 tarih ve 3194 sayılı Ġmar Kanunu uyarınca umumi hizmetlere ayrılan yerlerin, Beledi-

yemizin ilgili birimlerince mülkiyet sorununun çözümlenmesine müteakip, Müdürlüğümüzü ilgi-

lendiren çalıĢmaları bir program dâhilinde yapmak veya yaptırmak, 

n) Birim faaliyet alanlarına iliĢkin Belediyemiz üst yönetimince verecek diğer görevleri yerine getir-

mektir.
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A. BĠRĠMĠN STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERĠ 
 

 
STRATEJĠK AMAÇ Kurumsal kapasitesi güçlü bir Belediye olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

 

 

 

Kurum personelinin sahip 

olduğu bilgi ve beceri sevi-

yesini en üst düzeye taĢı-

mak 

 

 

 

 

 

 

Park, bahçe ve yeĢil alanlara 

yönelik imar planı, etüd, proje, 

detay planları, eğitimler hazır-

lamak ve uygulamak 

 

 

 

 

 

 

 

Birim personelinin katılımıyla bilgilen-

dirme toplantısı düzenlenmiĢ olunması 

Birim personelinin Belediyemiz ve diğer 

kurumlarca düzenlenen eğitim program-

larına katılımının sağlanmıĢ olması 

Hedef ve faaliyetlerimiz hakkında birim 

personelinin sürekli bilgilendirilmiĢ 

olması 
Birim faaliyetlerine iliĢkin kararlarda 

personelimizin görüĢ ve düĢüncelerinin 

alınmıĢ olması 

Birim personelinin katılımıyla sorun 

dinleme ve çözüm geliĢtirme toplantısı 

düzenlenmiĢ olması 

VatandaĢlarımızdan gelen yazılı ve söz-

lü taleplere 30 gün içerisinde cevap ve-

rilmiĢ olması 

VatandaĢlarımızın cenaze yıkama, ke-

fenlenme ve defin iĢlemlerinin sürekli 

ve düzenli yapılmıĢ olması 

Faaliyetlerimiz öncesinde yerel ve ulusal 

basın kuruluĢlarının bilgilendirilmiĢ 

olması 

Faaliyetlerimiz sonrasında yerel ve ulu-

sal basın kuruluĢlarına basın bülten gön-

derilmiĢ olması 

Diğer kamu kurum ve kuruluĢları ile 

koordineli çalıĢmak 
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STRATEJĠK AMAÇ 
Her alanda çevre ve sağlık standartlarının artırılarak, daha yaĢanabi-

lir ve sürdürülebilir bir çevre oluĢturulması yoluyla yaĢam kalitesini 

en üst düzeye taĢımak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ 
PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KiĢi baĢına düĢen yeĢil 

alanları artırmak ve çevre 

dostu projeleri hayata geçi-

rerek yaĢam standartları-

nın artırılmasına destek 

olmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni park ve yeĢil alan proje-

leri geliĢtirmek 

Kentin yeĢil alan imar planlama çalıĢ-

malarının gerçekleĢtirilmiĢ olması 

Kentin muhtelif yerlerine yönelik 2 yeni 

yeĢil alan projesinin tamamlanmıĢ olma-

sı 

Kentin muhtelif yerlerine yönelik 5 yeni 

park projesinin gerçekleĢtirilmesi 

Kentin muhtelif yerlerinde ihtiyaç du-

rumuna göre revizyon projelerinin ta-

mamlanmıĢ olması 

Kentin sosyo-ekonomik ve 

kültürel yapısına uygun park 

temaları geliĢtirmek 

Kentin sosyo-ekonomik yapısına uygun, 

halkın eğitim, eğlence ve sosyal gerek-

sinimlerinin entegre olarak giderilebile-

ceği temalara sahip parklar tasarlamak 

Kentin sosyal yaĢamını zen-

ginleĢtirecek ve aktive edecek 

yeni park konseptleri tasarla-

mak 

Konvansiyonel park modelleri dıĢında 

yeni park konseptleri oluĢturarak, kent 

halkının sosyal yaĢamını zenginleĢtire-

cek ve tetikleyecek park modelleri geliĢ-

tirmek 

Yeni yeĢil alanların oluĢturul-

ması 

ġehrin muhtelif yerlerine 2 yeni yeĢil 

alan yapılması 

Kentin dokusuna uygun yeni 

park alanlarının oluĢturulması 

ġehrin muhtelif yerlerine uygun 5 yeni 

park yapılması 

Revizyon çalıĢmalarının ya-

pılması 

Mevcut alanların ihtiyaç duyulan alanla-

rın revize edilmiĢ olması 

 

Yeni refüj ve kavĢakların dü-

zenlenmesi 

 

GeniĢliği 80 cm‟den az refüjlerin, beton 

malzeme ile kaplanmıĢ olması 

GeniĢliği 80 cm‟den çok olan Refüj ve 

kavĢaklarda ağaç dikimi, çim ekimi, 

çiçek dikimi çalıĢması yapılmıĢ olması 

Refüj ve kavĢaklarda yılda 2 kez mev-

simsel bitki değiĢimi çalıĢmalarının 

yapılmıĢ olması 

ĠĢlevsel ve estetik yeni kent 

mobilyaları tasarlamak ve 

üretmek 

Kentin sosyo-ekonomik yapısına uygun, 

iĢlevsel kent mobilyası tasarımlarını 

araĢtırmak ve teminini sağlamak 

Kentin kent mobilyaları gereksinimin 

olabildiğince atölye imkanları ile üreti-

lebilmesini sağlamak 
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KiĢi baĢına düĢen yeĢil 

alanları artırmak ve çevre 

dostu projeleri hayata geçi-

rerek yaĢam standartları-

nın artırılmasına destek 

olmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni spor alanları oluĢturmak 
ġehrin farklı bölgelerinde 2 farklı spor 

tesisinin tamamlanmıĢ olması 

Yeni fitness alanları oluĢtur-

mak 
ġehrin park ve yeĢil alanlarına 5 takım 

fitness spor grubu monte edilmiĢ olması 

 

Yeni çocuk oyun alanları oluĢ-

turmak 

Mevcut ve yeni park alanlarında 5 adet 

yeni çocuk oyun grubu kurulmuĢ olması 

ġehrin farklı bölgelerinde 2 adet kaykay 

pisti yapılmıĢ olması 

Çocuk oyun grupları zeminlerine kauçuk 

malzeme döĢemesi yapılmıĢ olması 

ġehrin çocuk oyun gruplarının bakım ve 

onarımlarının sürekli yapılmıĢ olması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevcut parkların güncellen-

mesi ve revizyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġehrin muhtelif yerlerinde bulunan fark-

lı parkların revizyon ve restorasyon ça-

lıĢmalarının yapılmıĢ olması 

ġehrin parklarına ihtiyaç doğrultusunda 

oturma grubu, çöp kovası, piknik masası 

üretip monte edilmiĢ olması 

ġehrin kamelya ve oturma birimlerinin 

periyodik bakım ve onarımlarının sürek-

li yapılmıĢ olması 

ġehrin park ve alan sulama sistemlerinin 

periyodik bakım ve onarımlarının sürek-

li yapılmıĢ olması 

Parkların metal aksamının tamir ve ba-

kımlarının sürekli yapılmıĢ olması 

Parkların ahĢap aksamının tamir ve ba-

kımlarının sürekli yapılmıĢ olması 

ġehrin muhtelif yerlerine çeĢitli türde 

800.000 adet çiçek dikilmiĢ olması 

ġehrin muhtelif yerlerine çeĢitli türde ve 

ihtiyaç doğrultusunda süs bitkisi dikil-

miĢ olması 

ġehrin yeĢil alanlarının Nisan-Ekim 

ayları arasında her gün sulanmasını sağ-

lamak 

Mevcut ağaçların ve çiçeklerin belli 

periyotlarla ilaçlamasını yaptırmak 

Mevcut ağaçların sezonda 2 defa bu-

danmıĢ olması 

Çim dıĢı alanlarda, yabancı otlarla kim-

yasal yöntemlerle mücadele edilmiĢ 

olması 

GeniĢ alanlarda, yabancı otlarla çapa 

motoru ya da tambur ile sürülerek mü-

cadele edilmiĢ olması 

Deforme olan çim alanlarının sonbahar 

aylarında yeniden çimlendirilmiĢ olması 
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KiĢi baĢına düĢen yeĢil 

alanları artırmak ve çevre 

dostu projeleri hayata geçi-

rerek yaĢam standartları-

nın artırılmasına destek 

olmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevcut parkların güncellen-

mesi ve revizyonu 

 

 

 

 

Kuruyan ağaçların sökülmüĢ ve yerine 

yenilerinin dikilmiĢ olması 

Halk Plajı‟nın bakım, onarımının yapıl-

ması ve güvenliğinin sağlanmıĢ olması 

ġehrin spor gruplarının periyodik bakım 

ve onarımlarının düzenli olarak sürekli 

yapılmıĢ olması 

Mevcut çimlerin 2 haftada bir defa ola-

cak Ģekilde biçilmesinin sağlanması 

Birim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 

ağaç kesim motoru satın alınmıĢ olması 

Birim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 

çim biçme motoru satın alınmıĢ olması 

Birim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 

mazı budama motoru satın alınmıĢ ol-

ması 

Birim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 

budama makası satın alınmıĢ olması 

Birim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 

kara taĢıtı satın alınmıĢ olması 

Parkların engelli yönetmeliğine uygun 

olarak yapılması 

Yeni çim alanlar oluĢturulması 

ve mevcut çim alanların bakı-

mı 

ġehrin muhtelif bölgelerindeki alanlarda 

çimlendirme çalıĢmaları yapılması 

Mevcut çimlerin ve ağaçların düzenli 

olarak gübrelemesini yaptırmak 

 

Mezarlık alanlarının koruması 

ve geliĢtirilmesi 

 

Mezarlık alanlarının bakım ve onarımla-

rın periyodik olarak yapılmıĢ olması 

Eski mezarlık ve Sultan Deresi Mezarlık 

alanında peyzaj çalıĢmalarının yapılması 

Masal Parkı yapımının tamamlanması 

KiĢi baĢına düĢen yeĢil alan 

miktarının artırılması, peyzaj 

düzenlemeleri için çiçek ve süs 

bitkisi üretilmesi 

Birim seralarında farklı türlerde süs 

bitkisi fidanı üretilmiĢ olması 

Birim seralarında farklı türlerde 800.000 

adet çiçek fidanı üretilmiĢ olması 

Kent içinde imar durumu uygun alanla-

rın park ve yeĢil alan haline getirilmesi 

ġehirde kiĢi baĢına düĢen yeĢil alan mik-

tarının 12 m² ye çıkarılmıĢ olması 
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KiĢi baĢına düĢen yeĢil 

alanları artırmak ve çevre 

dostu projeleri hayata geçi-

rerek yaĢam standartları-

nın artırılmasına destek 

olmak 

 

Yeni sulama sistemleri oluĢtu-

rarak su kaynaklarının tasar-

ruflu kullanılmasını sağlamak 

Mevcut park ve yeĢil alanlar ile yeni 

yapılan alanlarda otomatik sulama sis-

temleri oluĢturarak su tasarruf sağlan-

ması 

Su tasarrufu sağlamak amacıyla parklara 

sondaj açılması 

 
 

B. 2022 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 

 

FAALĠYET VE PROJELER 

KAYNAK 

ĠHTĠYACI 

(TL) 

Park ve yeĢil alanlara konulmak üzere kent mobilyaları temin etmek için bu ödenek ko-

nulmuĢtur.  
250.000,00 

ġehrin çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımlarının sürekli yapılması için bu ödenek 

konulmuĢtur. 
100.000,00 

ġehrin spor gruplarının bakım ve onarımlarının sürekli yapılması için bu ödenek konul-

muĢtur. 
100.000,00 

Parklarda bulunan ahĢap ürünlerinin bakım ve onarımlarının sürekli yapılması için bu 

ödenek konulmuĢtur. 
100.000,00 

Mevcut çimlerin ve ağaçların belirli periyotlarla gübrelenmesi ve hastalıklarla mücadele-

si için bu ödenek konulmuĢtur.  
180.000,00 

ġehrin muhtelif yerlerine çeĢitli türde 800.000 adet çiçek üretilip dikilmesi için bu öde-

nek konulmuĢtur. 
275.000,00 

Birim seralarında farklı türlerde süs bitkisi üretilmesi için bu ödenek ayrılmıĢtır. 115.000,00 

Park yapımının zemin döĢemesinde kullanılmak üzere kilit parke, bordür, fonolit taĢı 

alımı için bu ödenek konulmuĢtur. 
250.000,00 

ġehrin muhtelif yerlerine çeĢitli türde süs bitkisi dikilmesi için bu ödenek konulmuĢtur. 100.000,00 

ġehrin park,  refüj, kavĢak ve yeĢil alanlarında çimlendirme çalıĢmaları yapılması için bu 

ödenek konulmuĢtur. 
75.000,00 

Parklara konulmak üzere aydınlatma direği alımı için bu ödenek konulmuĢtur. 250.000,00 

Mevcut ve yeni parklarda 5 adet çocuk oyun grubu kurulması için bu ödenek konulmuĢ-

tur. 
600.000,00 

ġehrin farklı noktalarında 2 adet kaykay pisti yapımı için bu ödenek konulmuĢtur. 500.000,00 

ġehrin park ve yeĢil alanlarına 5 takım fitnes spor grubu monte edilmesi için bu ödenek 

konulmuĢtur. 
250.000,00 

ġehrin muhtelif yerlerine 5 yeni park, 2 yeĢil alan ve revizyonu için bu ödenek konul-

muĢtur. 
300.000,00 

ġehrin muhtelif yerlerinde 2 adet spor tesisinin yapılması için bu ödenek konulmuĢtur. 400.000,00 

Çocuk oyun grupları zeminlerine kauçuk malzeme döĢemesi yapılması için bu ödenek 

konulmuĢtur. 
250.000,00 

Mevcut çimlerin 2 haftada bir defa olacak Ģekilde biçilmesi için bu ödenek konulmuĢtur. 75.000,00 

Mevcut ağaçların sezonda 2 defa budanması için bu ödenek konulmuĢtur. 55.000,00 

GeniĢ alanlarla yabancı otlarla çapa motoru ya da tambur ile sürülerek mücadele edilme-

si için bu ödenek konulmuĢtur. 
70.000,00 
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Birim araç ve makinelerinin bakım ve onarımlarının sürekli yapılması için bu ödenek 

konulmuĢtur. 
200.000,00 

Parklara sondaj açılması için bu ödenek konulmuĢtur. 750.000,00 

Zirai gereç alımları için bu ödenek konulmuĢtur.  100.000,00 

Çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalıĢmalarının yapılması için bu ödenek konulmuĢtur. 200.000,00 

Park ve yeĢil alan yapımında kullanılacak inĢaat malzemeleri için bu ödenek ayrılmıĢtır. 100.000,00 

Park ve yeĢil alanların elektrik tesisatında kullanılmak üzere bu ödenek konulmuĢtur. 90.000,00 

Refüj ve kavĢaklarda yılda 2 defa mevsimsel değiĢim çalıĢmaları yapılması için bu öde-

nek konulmuĢtur. 
80.000,00 

ġehrin yeĢil alanlarının Nisan-Ekim ayları arasında her gün sulanması için bu ödenek 

konulmuĢtur. 
50.000,00 

Deforme olan çim alanlarının sonbahar aylarında yeniden çimlendirilmesi için bu ödenek 

konulmuĢtur. 
32.000,00 

Kuruyan ağaçların sökülmüĢ ve yerine yenilerinin dikilmesi için bu ödenek konulmuĢtur. 100.000,00 

Kent ormanında zirai mücadelenin baĢlatılması ve gençleĢtirme çalıĢmalarının baĢlatıl-

ması 
50.000,00 

Eski mezarlık ve Sultan Deresi Mezarlık alanında peyzaj çalıĢmalarının ve bakımının 

düzenli olarak yapılması için bu ödenek konulmuĢtur. 
150.000,00 

Masal parkı yapımı için bu ödenek konulmuĢtur. 4.500.000,00 

Birimlerde kullanılmak üzere kara taĢıtı alımı için bu ödenek konulmuĢtur. 1.000.000,00 

Engelli yönetmeliğine uygun park yapımları için bu ödenek konulmuĢtur. 280.000,00 

VatandaĢlarımızın cenaze yıkama, kefenlenme ve defin iĢlemlerinin sürekli yapılması 

için bu ödenek konulmuĢtur. 
7.000,00 

TOPLAM 11.984.000,00 

 

BĠRĠMĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI (TL)* 

 

AÇIKLAMA 

YILLAR 

2022 2023 2024 

  PERSONEL GĠDERLERĠ 1.561.000,00 1.639.050,00 1.721.002,50 

  SGK DEVLET PĠRĠMĠ GĠDERLERĠ 155.000,00 162.750,00 170.887,50 

  MAL VE HĠZMET ALIMLARI 3.694.000,00 3.878.700,00 4.072.635,00 

  FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

  CARĠ TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 

  SERMAYE GĠDERLERĠ 8.290.000,00 7.654.500,00 8.037.225,00 

  SERMAYE TRANSFERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

  BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 

  TOPLAM 13.700.000,00 

 

13.335.000,00 

 

14.001.750,00 

 *Tahmini bütçe değerleridir. 
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2.3.15 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YETKĠ GÖREV VE SORUMLUKLAR 

a. Ticaret ve Esnaf odalarından gelen ücret tarife listelerini Encümene sunmak, 

b. Belediye Meclisince içkili yer bölgesi tespitini sağlamak, 

c. Umuma açık yerlerin, Belediye Encümenince açılıĢ ve kapanıĢ saatlerinin belirlenmesini sağlamak, 

d. ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, Belediye ve mücavir 

alan sınırları içerisinde açılacak olan sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine 

ruhsat vermek, 

e. Hafta sonlarında ticari faaliyette bulunmak isteyen müesseselere hafta tatilinde çalıĢma ruhsatı ver-

mek, 

f. Biriminin yıllık bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü‟ne göndermek, 

g. Kamu kurum veya kuruluĢlardan, kanuni temsilcilerden ve vatandaĢlardan gelen yazıları cevaplan-

dırmak. 

 

A. BĠRĠMĠN STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERĠ 

 

STRATEJĠK AMAÇ Kurumsal Kapasitesi Güçlü Bir Belediye Olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEF PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

Kurum personelinin 

sahip olduğu bilgi ve 

beceri seviyesini en üst 

düzeye taĢımak 

Birim personelinin mesleki bilgi ve 

becerilerini geliĢtirmek 

 

Birim personelinin katılımıyla 5 farklı 

planlama ve bilgilendirme toplantısı 

düzenlenmiĢ olması 

 

Birim personelinin, Belediyemiz ve 

diğer kuruluĢlarca düzenlenen eğitim 

programlarına katılımının sağlanmıĢ 

olması 

Birim personeli arasında takım 

ruhu oluĢturmak 

 

Birim faaliyetlerine iliĢkin kararlar ön-

cesinde personelimizin görüĢ ve düĢün-

celerinin alınmıĢ olması 

 

Birim personelinin, hedef ve faaliyetle-

rimiz hakkında sürekli bilgilendirilmiĢ 

olması 
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STRATEJĠK AMAÇ Finansal etkinliği yüksek ve güçlü bir mali yapıya sahip olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEF PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

 

 

 

 

 

 

Belediye alacaklarının 

sistematik olarak taki-

bini yapmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usulüne uygun Ģekilde ruhsat ver-

mek 

Sıhhi iĢyeri açma baĢvurularının aynı 

gün içerinde değerlendirilerek ruhsat 

verilmiĢ olması 

Gayr-ı sıhhi iĢyeri açma baĢvurularının 

5 gün içerisinde değerlendirilerek ruhsat 

verilmiĢ olması 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri 

baĢvurularında kolluk görüĢü alınmıĢ 

olması 

Etkin ruhsat denetimleri yapmak 

Sıhhi iĢyeri açma ve çalıĢtırma ruhsatı 

verilen iĢyerinde denetim yapılmıĢ ol-

ması 

Gayr-ı sıhhi iĢyeri açma ve çalıĢtırma 

ruhsatı verilen iĢyerinde denetim yapıl-

mıĢ olması 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerinde 

iĢyeri açma ve çalıĢtırma ruhsatı dene-

timlerinin yapılmıĢ olması 

 

VatandaĢlardan gelen Ģikayetleri 

hızlı Ģekilde değerlendirmek 

 

VatandaĢlardan gelen Ģikayetlerin 15 

gün içerisinde değerlendirilmiĢ olması 

Burdur Emniyet Müdürlüğü ile 

iliĢkileri geliĢtirmek 

Burdur Emniyet Müdürlüğü yetkililerin-

den görüĢ alınmıĢ olması 

Burdur Sigorta Müdürlüğü ile iliĢ-

kileri geliĢtirmek 

Burdur Sigorta Müdürlüğü‟ne yeni açı-

lan iĢyerleri listelerinin her ay periyodik 

olarak gönderilmiĢ olması 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ile 

iliĢkileri geliĢtirmek 
Burdur Ticaret Sicil Memurluğu‟na 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası‟na ka-

yıtlı iĢyerleri listelerinin her ay periyo-

dik olarak gönderilmiĢ olması 
Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

ile iliĢkileri geliĢtirmek 
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B.2022 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 

 

 

FAALĠYET VE PROJELER 

KAYNAK 

ĠHTĠYACI 

(TL) 

Sıhhi iĢyeri açma ve çalıĢtırma ruhsatı verilmesi 0,00 

Gayr-ı sıhhi iĢyeri açma ve çalıĢtırma ruhsatı verilmesi 0,00 

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açma baĢvurularında kolluk güçlerinden görüĢ 

alınması  

 

0,00 

Sıhhi iĢyeri açma ve çalıĢtırma ruhsatı verilen 250 adet iĢyerinde denetim yapılması 500,00 

Gayr-i sıhhi iĢyeri açma ve çalıĢtırma ruhsatı verilen 100 adet iĢyerinde denetim yapıl-

ması 
500,00 

Umuma açık 70 adet istirahat ve eğlence yerinde iĢyeri açma ve çalıĢtırma ruhsatı dene-

timi yapılması 
500,00 

VatandaĢlardan gelen Ģikayetlerin 15 gün içerisinde değerlendirilmesi 0,00 

Burdur Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden 70 farklı görüĢ alınması 0,00 

Yeni açılan iĢyerlerinin listelerinin her ay periyodik olarak Burdur Sigorta Müdürlüğü‟ne 

gönderilmesi 
0,00 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı iĢyerleri listesinin, Burdur Ticaret Sicil Me-

murluğuna her ay periyodik olarak gönderilmesi 
0,00 

Birim personelinin katılımıyla 5 adet bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi 0,00 

Birim personelinin katılımıyla 5 farklı planlama ve bilgilendirme toplantısı düzenlenmiĢ 

olması 
0,00 

Birim personelinin, Belediyemiz ve diğer kuruluĢlarca düzenlenen eğitim programlarına 

katılımının sağlanmıĢ olması 
1.500,00 

TOPLAM  3.000,00 
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BĠRĠMĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI (TL)* 

AÇIKLAMA 

YILLAR 

2022 2023 2024 

PERSONEL GĠDERLERĠ 330.500,00 347.025,00 364.376,25 

SGK DEVLET PĠRĠMĠ GĠDERLERĠ 51.500,00 54.075,00 56.778,75 

MAL VE HĠZMET ALIMLARI 3.000,00 3.150,00 3.307,50 

FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

CARĠ TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 

SERMAYE GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 

TOPLAM 385.000,00 404.250,00 424.462,50 

*Tahmini bütçe değerleridir. 
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2.3.16 SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YETKĠ GÖREV VE SORUMLUKLAR  

a) ġehrin su ihtiyacını karĢılamak için her türlü önlemi almak, 

b)  “185 Su Arıza” ihbar servisine gelen Ģikâyetleri almak ve değerlendirmek,  

c) Acil durumlar için günün 24 saati ekip bulundurmak, Personelin izin, mesai ve normal çalıĢmala-

rını düzenlemek, 

d) Yeni alınan abonelerin Ģebeke yerini göstermek ve Ģebeke bağlantısını sağlamak,  

e) Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğünde su tahlillerini yaptırmak,  

f) Yeni su kaynakları araĢtırmak, Ġçme suyu havzasının korunması, 

g) ġehrin su, kanalizasyon ve ihtiyaç duyulan yerlerin planlamalarını yapmak, 

h) ġehirdeki içme suyu ve kanalizasyon hatlarının kontrolünü yapmak, 

i) ġehre gelen suyun mahalleler arasındaki seviyesini sürekli kontrol altında tutmak, 

j) ġehirde oluĢan su arızalarına zamanında müdahale etmek ve su israfını önlemek, 

k) ġehirdeki ana isale hatlarının bakımını yapmak, 

l) Su kuyularının, su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarını yapmak, 

m) Yeni su hatlarını döĢemek, kaçak su bağlantılarını engellemek. 

n) ġehirdeki kanalizasyon arızalarına müdahale etmek, 

o) Kanalizasyon bacalarını sürekli temizlemek ve kontrol etmek, 

p) Belirlenen güzergâhlara yeni kanalizasyon hatları döĢemek, 

r) Kaçak kanalizasyon bağlantılarını takip etmek ve engellemek. 

s) Suyu dezenfekte etmek, yıl boyunca gerekli analizleri ve testlerini Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular 

Hakkındaki Yönetmelik kapsamına göre tahlillerini yaptırmak, Ģehrin en uç noktalarındaki klor 

seviyesini kontrol altında tutmak. 

t) ġehirdeki evsel atık suları mevcut atık su arıtma tesisine göndermek. 

u) Yıl boyunca kullanılacak malzemeleri belirlemek ilgili evrakları düzenlemek, gerekli ihale dokü-

manlarını hazırlamak, ihale etmek ve hak ediĢleri hazırlamak. 

v) Müdürlüğün kullanacağı araç ve gereçleri sürekli çalıĢır halde tutmak ve organize etmek, Belediye 

personeli ve diğer kiĢilere yönelik toplu taĢıma hizmeti vermek.  

y) Yapılan çalıĢmaların tamamından baĢkanlığı bilgilendirmek. 

z) Birim faaliyetlerine iliĢkin Belediyemiz üst yönetimince verilecek diğer görevleri yerine getirmek-

tir. 

 

ĠNSAN KAYNAKLARI 

Birimin insan kaynakları 1 Müdür, 1 Mühendis, 1 Memur, 7 kadrolu iĢçi ve hizmet alımı kapsa-

mında çalıĢan 36 kiĢi olmak üzere toplam 46 personelden oluĢmaktadır. 

FĠZĠKSEL KAYNAKLAR 

Su ve Kanalizasyon ĠĢleri Müdürlüğü, Belediyemiz Sultan Dere Hizmet Binasında bulunan müdür 

odası ve idari büroda çalıĢmalarını sürdürmektedir. Ġnsuyu, Gökpınar, Çatağıl, Terfi, Senir ve Susam-

lık su depolarının bulunduğu alanda konutlu 6 bekçi evinde çalıĢanlar ikamet etmektedir. Burdur Ģeh-

rinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, farklı alanlardaki su depolarından karĢılanmaktadır. Sanayi, 

NATO, Susamlık, Missüt ve YeĢiltepe su depolarının toplam kapasitesi 10.000 tondur. Birimin araç ve 

makine parkı 1 adet küçük otobüs, 2 adet büyük otobüs, 4 adet kamyon, 2 adet kamyonet, 2 adet kanal 

açma aracı, 1 adet vidanjör, 3 adet kazıcı ve yükleyici, 2 adet çamur pompası ve 1 adet asfalt kesme 

makinesi olmak üzere toplam 18 adet araç ve ekipmandan oluĢmaktadır.  
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BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR 

Birimin envanterine kayıtlı 5 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı, 1 adet ses dinleme cihazı ve 5 adet sa-

bit telefon bulunmaktadır. 

 

A. BĠRĠMĠN STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERĠ 
 

STRATEJĠK AMAÇ Altyapı ve üstyapı açısından yüksek standartlara sahip çağdaĢ bir il olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burdur ilinin altyapı 

ile ilgili sorunlarını 

tamamen bitirmek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kentin içme ve kullanma suyu kali-

tesini arttırmak 

 

ġehir suyunun kaynağında günün 24 

saati klorlanmasını sağlamak 

DSĠ ile birlikte Ġsale hattının yenilenme-

si, yeni kuyuların açılması, 5.000m³ 

depo yapımı ve su arıtma sistemleri 

yapılmasını sağlamak 

ġebeke suyu tahlillerin (kontrol-izleme) 

her hafta düzenli olarak yapılmasını 

sağlamak 

ġehir suyu depolama alanlarında periyo-

dik tahlillerin (denetim-izleme) her 4 

ayda bir yapılmasını sağlamak 

ġehir içme suyu hatlarını yenilemek 

amacıyla Ġlbank aracılığıyla proje ihalesi 

yapmak 

Kanalizasyon hatlarını yenilemek üzere 

Ġlbank aracılığıyla proje ihalesi yapmak 

Ġlbank aracılığıyla Senir Ayaklı Depo 

Terfi Merkezi arası göl geçiĢ ishale hat-

tının yeniden döĢenmesi iĢini yapmak 

DSĠ aracılığıyla Burdur Ġçme Suyu 

Arıtma Tesisinin Ġlimize kazandırılması 

Kentin su Ģebekelerini yenilemek 

 

ġehrin muhtelif yerlerine 2.000 metre 

uzunluğunda PE borusu döĢenmesini 

sağlamak 

 

 

ġehrin muhtelif yerlerinde 500 metre 

uzunluğunda AÇB boru hattını yenile-

mek için çalıĢmak 
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Burdur ilinin altyapı 

ile ilgili sorunlarını 

tamamen bitirmek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġebeke suyu hizmetlerinin sunu-

munda sürekliliği sağlamak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġebeke arızalarına, ihbar saatinden itiba-

ren en geç 2 saat içerisinde müdahale 

etmek 

Göl geçiĢi hariç olmak üzere isale hattı 

arızalarına, ihbar saatinden itibaren en 

geç 8 saat içerisinde müdahale edilmiĢ 

olması 

Abone boru arızalarına ihbar saatinden 

itibaren 1 saat içerisinde müdahale et-

mek 

Abone bağlantı arızalarına ihbar saatin-

den itibaren en geç 1 saat içerisinde 

müdahale etmek 

Hat vanası arızalarına ihbar saatinden 

itibaren en geç 4 saat içerisinde müdaha-

le etmek 

Yangın hidrandı arızalarına ihbar saatin-

den itibaren en geç 4 saat içerisinde 

müdahale etmek 

Su depoları çıkıĢ vanası arızalarının 

çıkıĢ saatinden itibaren 8 saat içerisinde 

tamiratını yapmak 

Ev ve iĢyerlerine sürekli içme ve kul-

lanma suyu sağlamak 

Kentin kanalizasyon sorunlarını 

çözümlemek 

1000 metre yeni kanalizasyon Ģebekesi 

yapılması 

4000 metre kanalizasyon Ģebekesinde 

tamir bakım ve onarım yapılması 

 

Kentin trafik sorunla-

rına çağdaĢ çözümler 

geliĢtirmek 

 

 

 

 

 

 

Kentin toplu taĢıma hizmetlerine 

katkı sağlamak 

 

 

 

 

 

 

 

Belediyemizde görevli 250 personele 

hafta içerisinde her gün toplu taĢıma 

hizmetinin verilmesini sağlamak 

Cenaze namazlarına katılan 20.000 va-

tandaĢımızı mezarlıklara kadar taĢımak 

Müsabakalarda görevli 500 sporcunun 

organizasyon merkezlerine kadar taĢın-

masını sağlamak 

Etkinliklerde görevli 5.000 öğrenciye 

toplu taĢıma hizmeti vermek 

Belediyemizce organize edilen etkinlik-

ler süresince 25.000 vatandaĢa toplu 

taĢıma hizmeti verilmesini sağlamak 
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STRATEJĠK AMAÇ Kurumsal kapasitesi güçlü bir Belediye olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

Kurum personelinin 

sahip olduğu bilgi ve 

beceri seviyesini en üst 

düzeye taĢımak 

Birim personelinin mesleki bilgi ve 

becerilerini geliĢtirmek 

Birim personelinin katılımıyla 2 farklı 

bilgilendirme toplantısı yapmak 

Birim personelinin Belediyemiz ve diğer 

kurumlarca düzenlenen eğitim program-

larına katılmalarını sağlamak 

Birim personeli arasında takım ruhu 

oluĢturmak 

Birim personelinin hedef ve faaliyetle-

rimiz hakkında sürekli bilgilendirmek 

Birim faaliyetlerine iliĢkin kararlarda 

personelimizin görüĢ ve düĢüncelerinin 

sürekli olarak almak 

Birim personelinin katılımıyla 3 farklı 

sorun dinleme ve çözüm geliĢtirme top-

lantısı düzenlemek 

 

Kurumun ihtiyaç duy-

duğu makine ve araç 

kapasitesini karĢıla-

mak 

 

Birim fiziksel ve teknolojik kay-

naklarını geliĢtirmek 

 

ġebeke suyu pompalarının periyodik 

tamir ve bakımlarını yapmak 

Birim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 

elektrik kumanda panosu satın almak 

veya yenileme yapmak 

Birim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 

muhtelif kablo satın almak  

Birim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 

izolatör ve kontaktörleri satın almak  

ġehir su ve kanalizasyon Ģebekesinde 

temiz su, pis su kayıp, kaçaklarında 

kullanılmak üzere teknolojik modern 

cihazlarla tanıĢmak ve satın almak 

Birim araç ve makine parkının periyodik 

bakım ve onarımlarını yapmak 
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STRATEJĠK AMAÇ Kurumsal kapasitesi güçlü bir Belediye olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

PaydaĢ ve vatandaĢlar-

la sağlıklı iliĢkiler 

kurmak  

PaydaĢ kamu kurum ve kuruluĢla-

rıyla iliĢkileri geliĢtirmek 

DSĠ Burdur Ġl Müdürlüğü ve DSĠ.18. 

Bölge Müdürlüğü ile sürekli koordinas-

yon halinde çalıĢmalar yapmak 
AKEDAġ Burdur Ġl Müdürlüğü ile sü-

rekli koordinasyon halinde bulunmak 

Türk Telekom Burdur Ġl Müdürlüğü ile 

sürekli koordinasyon halinde bulunmak 

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ile 

sürekli koordinasyon halinde bulunmak 

 Burdur Özel Ġdare Müdürlüğü ile 

sürekli koordinasyon halinde bulun-

mak 

Burdur Orman ve Su ĠĢleri Müdürlüğü 

ile sürekli koordinasyon halinde bulun-

mak  

Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü ile 

sürekli koordinasyon halinde bulunmak 

Ġlbank A.ġ. Antalya Bölge Müdürlüğü 

ile koordinasyon halinde bulunmak 

Sektör temsilcileriyle koordinasyo-

nu sağlamak 

Torosgaz A.ġ. yetkililerinin Ģehrin alt-

yapı yatırımları konusunda sürekli bilgi-

lendirmek 

Halkımızla sağlıklı iliĢkiler kurmak 

VatandaĢlarımızdan gelen yazılı ve söz-

lü taleplere yasal süresi içerisinde cevap 

vermek, sorunları çözmek 

Belediyemiz Müdürlükleriyle koor-

dineli çalıĢmak 

BaĢkanlığı bağlı diğer müdürlüklerin 

ihtiyaçları halinde gerekli desteği ver-

mek 

Birim faaliyetleri hakkında basını 

etkin Ģekilde bilgilendirmek 

Faaliyetlerimiz öncesinde yerel ve ulusal 

basın kuruluĢlarının sürekli bilgi edin-

melerine yardımcı olmak 

Faaliyetlerimiz hakkında halkımızı 

sürekli bilgilendirmek 

Faaliyetlerimizin, Belediye Bültenimiz-

de sürekli haberleĢtirilmesini sağlamak 

Faaliyetlerimizin, Belediyemiz internet 

sitesinde sürekli haberleĢtirilmesini sağ-

lamak 
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B. 2022 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 

 

FAALĠYET VE PROJELER 

KAYNAK 

ĠHTĠYACI 

(TL) 

ġehir suyunun kaynağında günün 24 saati klorlanması 140.000,00 

ġebeke suyu tahlilleri yapılması 40.000,00 

Her 4 ayda bir Ģebeke suyu denetim-izleme tahlilleri yapılması 40.000,00 

ġehir içme suyu hatlarını yenilemek amacıyla Ġlbank aracılığıyla proje ihalesi yapılması 300.000,00 

Kanalizasyon hatlarını yenilemek üzere Ġlbank aracılığıyla proje ihalesi yapılması 300.000,00 

Ġlbank aracılığıyla Senir Ayaklı Depo Terfi Merkezi arası göl geçiĢ ishale hattının yeni-

den döĢenmesi iĢinin yapılması 
9.000.000,00 

ġehrin muhtelif yerlerine 2.000 metre uzunluğunda PE borusu döĢenmesi 370.000,00 

ġehrin muhtelif yerlerinde 500 metre uzunluğunda AÇB boru hattının yenilenmesi 250.000,00 

ġebeke arızalarına sürekli müdahale edilmesi 50.000,00 

Ġsale hattı arızalarına sürekli müdahale edilmesi (Göl geçiĢi hariç) 50.000,00 

Abone boru arızalarına sürekli müdahale edilmesi 50.000,00 

Hat vanası ve hidrandı arızalarına sürekli müdahale edilmesi 50.000,00 

Su depoları çıkıĢ vanası arızalarının giderilmesi 50.000,00 

1000 metre yeni kanalizasyon Ģebekesi yapılmıĢ olması 400.000,00 

4000 metre kanalizasyon Ģebekesinde tamir bakım ve onarım yapılmıĢ olması 200.000,00 

Belediyemiz personeli ve diğer vatandaĢlara toplu taĢıma hizmeti verilmesi 120.000,00 

Belediyemize yeni araç alınması ve mevcut araç ve makine parkının periyodik bakım ve 

onarımlarının yapılması 
250.000,00 

Birim personelinin katılımıyla 2 farklı bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi 0,00 

Birim personelinin Belediyemiz ve diğer kurumlarca düzenlenen eğitim programlarına 

katılımının sağlanması 
0,00 

Birim personeli ve ailelerinin katılımıyla piknik düzenlenmesi 0,00 

Hedef ve faaliyetlerimiz hakkında birim personelinin sürekli bilgilendirilmesi 0,00 

Birim faaliyetlerine iliĢkin kararlarda personelimizin görüĢ ve düĢüncelerinin sürekli 

alınması 
0,00 
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Birim personelinin katılımıyla 3 farklı sorun dinleme ve çözüm geliĢtirme toplantısı dü-

zenlenmesi 
500,00 

ġebeke suyu pompalarının periyodik tamir ve bakımlarının yapılması 170.000,00 

Birim faaliyetlerinde kullanılmak üzere elektrik kumanda panosu satın almak veya yeni-

leme yapılması. 
75.000,00 

Birim faaliyetlerinde kullanılmak üzere muhtelif kablo satın alınması. 70.000,00 

Birim faaliyetlerinde kullanılmak üzere izolatör ve kontaktörlerin satın alınması 100.000,00 

DSĠ Burdur Ġl Müdürlüğü ve 18.Bölge Müdürlüğü ile sürekli koordinasyon halinde çalı-

Ģılması 
0,00 

AKEDAġ Burdur Ġl Temsilciliği ile sürekli koordinasyon halinde çalıĢılması 0,00 

Türk Telekom Burdur Ġl Müdürlüğü ile sürekli koordinasyon halinde çalıĢılması 0,00 

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ile sürekli koordinasyon halinde çalıĢılması 0,00 

Burdur Özel Ġdare Müdürlüğü yönetimi ile sürekli koordinasyon halinde çalıĢılması 0,00 

Burdur Orman ve Su ĠĢleri Müdürlüğü ile sürekli koordinasyon halinde çalıĢılması 0,00 

Antalya Hıfzısıhha Müdürlüğü ile sürekli koordinasyon halinde çalıĢılması 0,00 

Ġlbank A.ġ. Antalya Bölge Müdürlüğü ile koordinasyon halinde çalıĢılması 0,00 

Torosgaz A.ġ. yetkililerinin Ģehrin altyapı yatırımları konusunda sürekli bilgilendirilmesi 0,00 

VatandaĢlarımızdan gelen yazılı ve sözlü taleplere yasal süresi içerisinde cevap verilmesi 0,00 

Faaliyetlerimiz öncesinde yerel ve ulusal basın kuruluĢlarının bilgilendirilmesi 0,00 

Faaliyetlerimiz sonrasında yerel ve ulusal basın kuruluĢlarına basın bülteni gönderilmesi 0,00 

Faaliyetlerimizin Belediye Bültenimizde sürekli haberleĢtirilmesi 0,00 

Faaliyetlerimizin Belediyemiz internet sitesinde sürekli haberleĢtirilmesi 0,00 

TOPLAM 12.075.500,00 
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BĠRĠMĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI (TL)* 

 
YILLAR 

AÇIKLAMA 

2022 2023 2024  

  PERSONEL GĠDERLERĠ 
2.007.500,00 2.107.875,00 2.213.268,75 

  SGK DEVLET PĠRĠMĠ GĠDERLERĠ 
417.000,00 437.850,00 459.742,50 

  MAL VE HĠZMET ALIMLARI 
2.574.500,00 2.703.225,00 2.838.386,25 

  FAĠZ GĠDERLERĠ 
0,00 0,00 0,00 

  CARĠ TRANSFERLER 
1.000,00 1.050,00 1.102,50 

  SERMAYE GĠDERLERĠ 
9.500.000,00 1.525.000,00 1.301.250,00 

  SERMAYE TRANSFERLERĠ 
0,00 0,00 0,00 

  BORÇ VERME 
0,00 0,00 0,00 

  YEDEK ÖDENEKLER 
0,00 0,00 0,00 

TOPLAM 
14.500.000,00 6.775.000,00 6.813.750,00 

*Tahmini bütçe değerleridir. 
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2.3.17 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YETKĠ, GÖREV VE SORUMLUKLAR 

a) Kentin evsel ve sanayi atıklarını taĢımak, depolamak, bertaraf etmek ve yeniden kaza-
nılmasını sağlamak, 
b) Cadde, sokak, meydan ve benzeri toplumsal yaĢam alanlarının temizlik ve bakımını sağlamak, 
c) Çöp ev olarak tabir edilen yerleĢim yeri ve konutların temizlenip dezenfekte edilmesini sağla-
mak, 
d) Çöp konteynırlarının tamir ve bakımını sağlamak, 
e) Hafriyat toprağı, inĢaat ve yıkıntı atıklarının döküm yerlerini tespit ve kontrol etmek, 
f) Çevre temizliğine yönelik faaliyetlerin takip ve denetimini sağlamak, 
g) 2872 sayılı Çevre Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmeliklerin gereğini 
yerine getirmek. 
h) Birim faaliyetlerine iliĢkin Belediye üst yönetimince verilecek diğer görevleri yerine 
getirmektir. 
 
 

A. BĠRĠMĠN STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERĠ  

STRATEJĠK AMAÇ 

Her alanda çevre ve sağlık standartlarının artırılarak, daha yaĢanabilir ve 

sürdürülebilir bir çevre oluĢturulması yoluyla yaĢam kalitesini en üst dü-

zeye taĢımak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

 

 

 

 

Atıkları düzenli ve 

sağlıklı bir Ģekilde top-

lamak, depolamak, 

ayrıĢtırmak ve geri 

dönüĢümlerini sağla-

mak 

 

 

 

 

 

ġehrin toplumsal yaĢam alanlarını 

etkin ve sürekli Ģekilde temizle-

mek 

ġehrin yol, kaldırım, meydan ve park gibi 

toplumsal yaĢam alanlarında her gün sü-

pürme hizmeti verilmiĢ olması 

Semt pazarlarının, pazarın dağılımından 

hemen sonra temizlenmiĢ olması 

Semt pazarlarının 7 gün aralıklarla yı-

kanmıĢ olması 

Okul ve ibadet mekânlarının çevre temiz-

liğinin düzenli olarak temizlenmiĢ olması 

Toplumsal yaĢam alanlarının temizlenme-

si hizmetlerinin sunumunda Ģehrin mahal-

leleri arasında ayrımcılık yapılmamıĢ 

olması 

 

ġehir atıklarını etkin ve sürekli 

Ģekilde toplamak 

 

ġehrin ana arterlerinde biriken çöplerin 

sabah 06:00 – gece 01:00‟e kadar toplan-

mıĢ olması 

ġehrin mahalle ve sokaklarında biriken 

çöplerinin sürekli toplamıĢ olması 
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Atıkları düzenli ve 

sağlıklı bir Ģekilde top-

lamak, depolamak, 

ayrıĢtırmak ve geri 

dönüĢümlerini sağla-

mak 

 

 

ġehir atıklarını etkin ve sürekli 

Ģekilde toplamak 

ġehir çöplerinin toplanması hizmetlerin-

den yararlanan vatandaĢlarının da %90 

oranında memnuniyet sağlanmıĢ olması 

Kentsel atıkları depolamak ve 

ayrıĢtırmak 

ġehir çöplerinin, sıkıĢtırmalı çöp kamyon-

ları aracılığı ile her gün çöp toplama mer-

kezine taĢınmıĢ olması 

 

 

STRATEJĠK AMAÇ Kurumsal kapasitesi güçlü bir Belediye olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

 

Kurum personelinin 

sahip olduğu bilgi ve 

beceri seviyesini en üst 

düzeye taĢımak 

 

Birim personelinin mesleki bilgi 

ve becerilerini geliĢtirmek 

 

Birim personelinin, Belediyemiz ve diğer 

kuruluĢlarca düzenlenen eğitim program-

larına katılımının sağlanmıĢ olması 

 

Birim personelinin katılımıyla 5 farklı 

bilgilendirme toplantısı düzenlenmiĢ ol-

ması 

Birim personeli arasında takım 

ruhu oluĢturmak 

 

Birim faaliyetlerine iliĢkin kararlarda 

personelimizin görüĢ ve düĢüncelerinin 

sürekli alınmıĢ olması 

 

Birim personelinin hedef ve faaliyetleri-

miz hakkında sürekli bilgilendirilmiĢ ol-

ması 

Kurumun ihtiyaç duy-

duğu makine ve araç 

kapasitesini karĢıla-

mak 

Birimin fiziksel ve teknolojik 

kaynaklarını geliĢtirmek 

 

Çöp toplama kaplarının %90 standart hale 

getirilmiĢ olması 

 

Birim araç ve makinelerinin periyodik 

bakım ve onarımlarının yapılmıĢ olması 
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STRATEJĠK AMAÇ Kurumsal kapasitesi güçlü bir Belediye olmak 

STRATEJĠK HEDEFĠ PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halkımız ve paydaĢla-

rımızla sağlıklı iliĢkiler 

kurmak 

 

PaydaĢ kamu kurum ve kuruluĢla-

rıyla iliĢkileri geliĢtirmek 

 

 

 

 

 

PaydaĢ kamu kurum ve kuruluĢla-

rıyla iliĢkileri geliĢtirmek 

 

 

 

 

Burdur Valiliği üst yönetimi ile sürekli 

koordinasyon halinde çalıĢılmıĢ olması 

Burdur Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü üst 

yönetimi ile sürekli koordinasyon halinde 

çalıĢılmıĢ olması 

Burdur Belediyeler Birliği üst yönetimi ile 

sürekli koordinasyon halinde çalıĢılmıĢ 

olması 

Burdur Sağlık Müdürlüğü üst yönetimi ile 

sürekli koordinasyon halinde çalıĢılmıĢ 

olması 

Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü üst yöne-

timi ile sürekli koordinasyon halinde çalı-

ĢılmıĢ olması 

Diğer kamu kurum ve kuruluĢlarıyla res-

mi yazıĢmaların yasal süresi içerisinde 

gerçekleĢtirilmiĢ olması 

Halkımızla sağlıklı iliĢkiler kur-

mak 

Özel kiĢi veya kuruluĢlardan gelen yazıla-

ra yasal süresi içerisinde cevap verilmiĢ 

olması 

Mahalle muhtarları ile koordineli çalıĢıla-

rak taleplere erken cevap verilmesi 

Basın yayın organla-

rından etkin bir Ģekil-

de yararlanmak 

Birim faaliyetleri hakkında basını 

etkin Ģekilde bilgilendirmek 

Faaliyetlerimiz öncesinde yerel ve ulusal 

basın kuruluĢlarının bilgilendirilmiĢ olma-

sı 

Faaliyetlerimiz sonrasında yerel ve ulusal 

basın kuruluĢlarına basın bülteni gönde-

rilmiĢ olması 

Kurum çalıĢmaları 

hakkında ilgili kesim-

leri düzenli bir Ģekilde 

bilgilendirmek 

 

Faaliyetlerimiz hakkında halkımı-

zı sürekli bilgilendirmek 

Bütün faaliyetlerimizin Belediyemiz bül-

teninde haberleĢtirilmiĢ olması 

Bütün faaliyetlerimizin Belediyemiz in-

ternet sitesinde haberleĢtirilmiĢ olması 



117 
 

 

Kurum çalıĢmaları 

hakkında ilgili kesim-

leri düzenli bir Ģekilde 

bilgilendirmek 

 

 

 

Faaliyetlerimiz hakkında halkımı-

zı sürekli bilgilendirmek 

VatandaĢlarımızın, çevre temizliği ve 

temizlik bilinci konusunda sürekli bilgi-

lendirilmiĢ olması 

 

 

 

 

B. 2022 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 

 

 

FAALĠYET VE PROJELER 

KAYNAK 

ĠHTĠYACI 

(TL) 

Kentin temizlik ve çöp toplama hizmetlerinin sürekli sunulması 272.000,00 

Birim personelinin, Belediyemiz ve diğer kuruluĢlarca düzenlenen eğitim programlarına 

katılımının sağlanması 
2.500,00 

Birim personelinin katılımıyla 5 farklı bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi 0,00 

Birim faaliyetlerine iliĢkin kararlarda personelimizin görüĢ ve düĢüncelerinin alınması 0,00 

Birim personelinin hedef ve faaliyetlerimiz hakkında sürekli bilgilendirilmesi 0,00 

Çöp toplama kaplarının %90 standart hale getirilmesi 420.000,00 

Birim araç ve makinelerinin bakım ve onarımlarının periyodik olarak sağlanması 530.000,00 

Burdur Valiliği üst yönetimi ile sürekli koordinasyon halinde çalıĢılması 0,00 

Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü üst yönetimi ile sürekli koordinasyon halinde çalıĢılması 0,00 

Burdur Belediyeler Birliği üst yönetimi ile sürekli koordinasyon halinde çalıĢılması 0,00 

Burdur Sağlık Müdürlüğü üst yönetimi ile sürekli koordinasyon halinde çalıĢılması 0,00 

Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü üst yönetimi ile sürekli koordinasyon halinde çalıĢılması 0,00 

Diğer kamu kurum ve kuruluĢlarıyla resmi yazıĢmaların yasal süresi içerisinde gerçek-

leĢtirilmesi 
0,00 

Özel kiĢi veya kuruluĢlardan gelen yazılara yasal süresi içerisinde cevap verilmesi 0,00 

VatandaĢlarımızın çevre temizliği ve temizlik bilinci konusunda bilgilendirilmesi 40.000,00 

Mahalle muhtarları ile koordineli çalıĢılarak taleplere erken cevap verilmesi 0,00 
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VatandaĢlarımızın, çevre temizliği ve temizlik bilinci konusunda sürekli bilgilendirilmiĢ 

olması 
0,00 

Faaliyetlerimiz öncesinde yerel ve ulusal basın kuruluĢlarının bilgilendirilmesi 0,00 

Faaliyetlerimiz sonrasında yerel ve ulusal basın kuruluĢlarına basın bülteni gönderilmesi 0,00 

Bütün faaliyetlerimizin Belediyemiz bülteninde haberleĢtirilmesi 0,00 

Bütün faaliyetlerimizin Belediyemiz internet sitesinde haberleĢtirilmesi 0,00 

TOPLAM 1.264.500,00 

 

 

BĠRĠMĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI (TL)* 

AÇIKLAMA 

YILLAR 

2022 2023 2024 

PERSONEL GĠDERLERĠ 463.500,00 486.675,00 511.008,75 

SGK DEVLET PĠRĠMĠ GĠDERLERĠ 72.000,00 75.600,00 79.380,00 

MAL VE HĠZMET ALIMLARI 1.264.500,00 1.327.725,00 1.394.111,25 

FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

CARĠ TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 

SERMAYE GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

SERMAYE TRANSFERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 

TOPLAM 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 

*Tahmini bütçe değerleridir. 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 2.3.18 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

YETKĠ GÖREV VE SORUMLUKLAR 

a) Halk sağlığı ve koruyucu hekimlik hizmetlerini sunmak, 

b) Salgın ve bulaĢıcı hastalıkların önlenmesi ve kuduzla mücadele etmek, 

c) BaĢıboĢ sokak hayvanlarının ıslahı, barınak veteriner hekimliği ve yöneticiliği yapmak, 

d) Ruhsat denetim heyetine katılmak, 

e) Sinek, haĢere ve larva mücadelesi yapmak, 

f) Kurban bayramlarında kurban kesim alanları oluĢturmak, 

g) Tüm hayvansal gıdaların insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için 

üretimden, tüketime sunuluncaya kadar ki bütün safhalarda denetimini sağlamak, 

h) Kaçak et kesimlerine engel olmak, et muayenelerini yapmak, imha veya tüketimine izin 

vermek, 

i) Yasal kesim yerleri ve kombinaların yönetmeliklere uygun iĢleyiĢini sağlayıcı tedbirlerin 

alınması için ilgili kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak, 

j) BulaĢıcı hayvan hastalıkları yönünden gerekli tedbirleri almak, koruyucu aĢılar yapmak, 

k) Salgınların görülmesi durumunda ilgili mercileri haberdar etmek, gerekli tedbirlerin alınma-

sına yardımcı olmak, 

l) Sahipsiz hayvanların zararlarını önleyici tedbirler almak, barındırmak, tedavi merkezleri 

açmak, baĢta kuduz olmak üzere aĢılamalarını yapmak, 

m) Isırık olayına karıĢan hayvanların kuduz hastalığı yönünden kontrolünü yapmak ve müĢahe-

de altına almak, 

n) Veterinerlik hizmetlerini yürütmek ve ilgili raporları vermek, 

o) Sokaklardan toparlanan baĢıboĢ hayvanların, barınakta kısırlaĢtırılarak aĢı ve ilaçla uygula-

masından sonra tekrar doğal ortamlarına bırakılmasına izin vermek, 

p) Müdürlüğün yükümlülüklerine giren konularda afiĢ, broĢür, yazılı ve görüntülü basın-yayın 

aracılığı ile bilgilendirme çalıĢmaları yapmak, 

r) Burdur Canlı Hayvan Pazarının Sorumlu Yöneticiliğini yapmak   

s) Yasalara uygun olarak hizmetlerin yürütülmesini, yazıĢmaların yapılmasını, mesaiye uyul-

masını, taĢıt ve diğer demir baĢların korunarak ekonomik kullanılmasını sağlamaktır. 

t) Ġnsanları tehdit eden salgın hastalıklara karĢı dezenfeksiyon iĢlemlerini yapmak 

 

A. BĠRĠMĠN STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERĠ 

STRATEJĠK AMAÇ 

Her alanda çevre ve sağlık standartlarının artırılarak, daha yaĢanabilir ve 

sürdürülebilir bir çevre oluĢturulması yoluyla yaĢam kalitesini en üst dü-

zeye taĢımak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

 

 

Halk sağlığı alanında 

kaliteli, geliĢmiĢ ve sür-

dürülebilir projeleri 

hayata geçirmek 

 

 

 

 

Sokak hayvanlarını ıslah etmek 

 

 

 

Mahalle ve sokaklarda baĢıboĢ dolaĢan 

hayvanları barınakta toplamak 

BaĢıboĢ hayvanların tedavi ve aĢılarını 

yapmak 

BaĢıboĢ hayvanları kısırlaĢtırmak, numa-

ralandırmak 

Barınak rekreasyon iĢlemlerine devam 

etmek 

550 adet ve sahipsiz hayvanı aĢılamak 
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Halk sağlığı alanında 

kaliteli, geliĢmiĢ ve sür-

dürülebilir projeleri 

hayata geçirmek 

 

 

 

 

ġehir zararlılarına karĢı mücadele 

etmek 

Larva ve uçkun mücadelesi 

Çöp toplama merkezi ve atık su tesisini 

ilaçlamak 

Mahalle ve sokaklarda fare mücadelesi 

Park bahçe ve yeĢil alanların ilaçlanması 

Kronomit mücadelesi 

BaĢıboĢ hayvanları kazanmak 

BaĢıboĢ hayvanların rehabilitasyonu 

Barınakta toplanan sahipsiz hayvanları 

sahiplendirmek için gerekli duyuruları 

belediyeye ait internet sitesinden duyur-

mak, bakımevinde hayvan sahiplenmeye 

gelen vatandaĢlara yardımcı olmak 

Salgın hastalıklara karĢı dezenfeksi-

yon iĢlemi yapmak 

Olağanüstü durumlarda, vatandaĢlardan 

gelen talepler doğrultusunda gerekli olan 

dezenfeksiyon iĢlemlerinin yapılması 

   

STRATEJĠK AMAÇ Kurumsal kapasitesi güçlü bir Belediye olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

Kurum personelinin 

sahip olduğu bilgi ve 

beceri seviyesini en üst 

düzeye taĢımak 

Birim personelini sürekli eğitmek Etkinlik ve eğitimler yapmak 

Hizmet binalarımızı çağdaĢ görü-

nüme kavuĢturmak 

Hayvan pazarı ve barınak binalarının 

bakım –onarımının yapılması 

PaydaĢ ve vatandaĢlarla sağlıklı 

iliĢkiler kurmak 

VatandaĢtan gelen talepler doğrultusunda 

Ģikâyet ve istekleri kanunlar ve imkânlar 

çerçevesinde yerine getirmek 

Diğer kurum ve kuruluĢlarla ortak çalı-

Ģılması gereken durumlarda koordineli 

hareket etmek 

Hizmetlerimizi halkımıza doğru ve 

etkili Ģekilde anlatmak 

Sivil toplum örgütleriyle görüĢme ve 

toplantılar yapılması belge, bilgi, toplantı 

trafiğinin düzenlenmesi 

Medyayla toplantılar düzenlenmesi 

Hizmet ve görevlerimizde takım 

çalıĢmasını hâkim kılmak 

Diğer kurum ve kuruluĢlarla ortak çalı-

Ģılması gereken durumlarda koordineli 

hareket etmek 
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B. 2022 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI  

FAALĠYET VE PROJELER 

KAYNAK 

ĠHTĠYACI 

(TL) 

BaĢıboĢ hayvanların toplanarak gerekli tedavi, aĢı, kısırlaĢtırma ve küpeleme iĢlemlerinin 

yapılması, barınakta müĢahede altına alınan sokak hayvanların rehabilitesinin sağlanması 

ve Ģehir içindeki sahipli hayvanların kayıt altına alınması 

87.500,00 

Barınağa getirilen hayvanların sağlıklı yaĢam ortamlarına uygun koĢullarda barındırma 

imkânı sağlamak, bakımevini daha kullanıma elveriĢli hale getirilmesi 
26.000,00 

Kurban Bayramında sağlıklı koĢullarda kesim yapılacak yerlerin oluĢturulması 0,00 

Gerekli olan yem ihtiyacının karĢılanması 75.000,00 

Hayvan pazarında hayvanların canlı muayenelerinin veteriner hekimlerce yapılıp kontrol-

lü bir Ģekilde sevklerinin sağlanması 
0,00 

ġehir içi ilaçlama hizmeti alınması 1.500.000,00 

Ġhalelerin gazetede yayınlanması ve yayınlanma sürecinde yapılan Kamu Ġhale Bülteni 

bedellerinin ödenmesi 
1.500,00 

Hayvan Barınağında hayvan sağlığında kullanılacak tıbbi malzeme ve ilaç (pamuk,yara 

spreyi,uyuĢturucu,tentürdiyot,gazlı bez,serum,antibiyotik,enjeksiyon..vs) ihtiyaçlarının 

karĢılanması 

125.000,000 

TOPLAM 1.815.000,00 
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BĠRĠMĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI (TL)*  

AÇIKLAMA 

YILLAR  

2022 2023 2024  

PERSONEL GĠDERLERĠ 427.000,00 448.350,00 470.767,50  

SGK DEVLET PĠRĠMĠ GĠDERLERĠ 58.000,00 60.900,00 63.945,00  

MAL VE HĠZMET ALIMLARI 1.789.000,00 1.878.450,00 1.972.372,50  

FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00  

CARĠ TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00  

SERMAYE GĠDERLERĠ 26.000,00 27.300,00 28.665,00  

SERMAYE TRANSFERLERĠ 0,00 0,00 0,00  

BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00  

YEDEK ÖDENEK 0,00 0,00 0,00  

TOPLAM 2.300.000,00 2.415.000,00 2.535.750,00  

* Tahmini bütçe değerleridir.     
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2.3.19 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YETKĠ GÖREV VE SORUMLUKLAR 

BELDENĠN DÜZENĠ VE ESENLĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ GÖREVLER 

 a) Beldenin düzeni, belde halkının huzur ve sağlığının sağlanması ve korunmasına yönelik yasalarla 

verilen görevleri yerine getirmek, 

 b) Belediye karar organlarınca alınan kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,  

c) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taĢıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği 

hizmetleri görmek,  

d) Kanunların belediyelere yüklediği kontrol, izin ve yasaklayıcı görevleri yerine getirmek,  

e) Belediye Meclis ve Encümeninin koyduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli iĢlem-

leri yapmak, 

 f) ġehir içme suyuna baĢka suyun karıĢtırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını 

önlemek,  

g) Binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine ve bozulması-

na mani olmak, 

 h) Etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıĢtan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satıĢlar ve denetim 

konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek 

i) Yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak, 

 j) Ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satıĢ yapılmasını ön-

lemek,  

k) ĠĢyerlerinin, açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen iĢyeri kapatma 

cezasını uygulamak ve gereken iĢlemleri yapmak, 

 l) Belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilâtlarda ekiplere yardımcı olmak ve  

m) Mülki idare amiri, belediye baĢkanı veya yasaların yetkili kıldığı diğer amirlerin hizmetle ilgili 

emirlerini yerine getirmektir. 

ĠMAR ĠLE ĠLGĠLĠ GÖREVLER 

a) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal iĢlemleri yerine getirmek.  

b) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çev-

rilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini 

gidermek,  

c) Ġzinsiz yapılaĢmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının 

gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve 

d) Sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları ve izinsiz define ara 

yanları ilgili mercilere bildirmektir.  
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SAĞLIK ĠLE ĠLGĠLĠ GÖREVLER 

a) Toplum sağlığıyla ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasında ve alınması gerekli kararla-

rın yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak 

 b) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak iĢletilen iĢyerleriyle ilgili iĢlem yapmak, Burdur 

Belediyesi 2014 54 

c) Ġlgili kuruluĢlarla iĢbirliği halinde, gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık dinlenme ve eğlence 

yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek, 

 d) Ev, apartman ve her türlü iĢyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, 

 e) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık Ģartlarına aykırı olarak satıĢ yapan seyyar 

satıcıları men etmek ve  

f) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dıĢında kurban  kesilmesini önlemektir.  

TRAFĠKLE ĠLGĠLĠ GÖREVLER 

 a) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler 

için belge aramak,  

b) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye baĢkanlığınca uygun görülen-

leri yürütmek,  

c) Belediyelerce yapılan alt yapı çalıĢmalarında gerekli trafik önlemlerini almak,  

d) Belediyelerce dikilen trafik iĢaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek ve  

e) ġehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denet-

lemek, uymayanlar hakkında tutanak düzenlemek.  

YARDIM GÖREVLERĠ 

 a) SavaĢ ve savaĢa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği görevleri 

yerine getirmek.  

b) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaĢlıları ve yardıma muhtaç kiĢileri sosyal 

hizmet kurumlarına bildirmek. 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

A. BĠRĠMĠN STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERĠ 

STRATEJĠK AMAÇ  

Her alanda çevre ve sağlık standartlarının artırılarak, daha yaĢana-

bilir ve sürdürülebilir bir çevre oluĢturulması yoluyla yaĢam kalite-

sini en üst düzeye taĢımak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

 

 

 

Halk sağlığı alanında kaliteli, 

geliĢmiĢ ve sürdürülebilir 

projeleri hayata geçirmek 

 

 

 

 

 

 

 

ġehirde seyyar satıcılarla 

etkin Ģekilde mücadele etmek 

Seyyar satıcılar ile mücadele edilmiĢ 

olması 

Okul önlerinde etkin gıda 

denetimleri yapmak 

Ġlk ve orta öğrenim kurumları yakın çev-

relerinde gıda satıĢı yapan iĢyerlerinin 

her birinin denetlenmiĢ olması 

Semt Pazarlarını etkin Ģekilde 

denetlemek 

Semt Pazarlarının periyodik olarak denet-

lenmiĢ olması 

Gıda Üretim ve SatıĢ noktala-

rında etkin gıda denetimleri 

yapmak 

Fırın ve Lokantalarında gramaj denetimi 

yapılmıĢ olması 

ġehirde dilenci sayısının op-

timum seviyeye indirilmesi 

ġehirde dilencilere karĢı mücadele edil-

miĢ olması 

ĠĢyerlerinde etkin kontroller 

yapmak 

ĠĢyerlerinde ruhsat, etiket, fiyat tarifesi ve 

açılıĢ-kapanıĢ saatleri kontrollerinin ya-

pılmıĢ olması 

Umuma açık iĢyerlerinde 

etkin kontroller yapmak 

Umuma açık iĢyerlerinde iĢyeri ruhsatı 

ile açılıĢ – kapanıĢ saatleri kontrolü ya-

pılmıĢ olması 

Ölçü ve tartı aletlerini düzenli 

Ģekilde kontrol etmek 

Ölçü ve tartı aletlerinin ayar kontrolleri-

nin yapılmıĢ olması  

Burdur Toptancı Halinde yaĢ 

sebze ve meyve trafiğini etkin 

Ģekilde düzenlemek 

Toptancı hal‟de rutin yaĢ sebze – meyve, 

giriĢ – çıkıĢ ve rüsum iĢlemlerinin her 

gün yapılmıĢ olması 

Belediye alt yapı çalıĢmaları-

nın güvenli Ģekilde yapılma-

sını sağlamak 

Yol, su, kanalizasyon ve bina yapımı gibi 

altyapı inĢaatları öncesinde trafik güven-

liği önlemlerinin alınmıĢ olması 

Toplu taĢıma hizmetlerinin 

güven içerisinde sunulmasını 

sağlamak 

Toplu taĢıma araçlarının tamamının ruh-

satlandırma ve güzergâh izin kontrolleri-

nin yapılması 

Toplu taĢıma araçlarıyla ilgili vatandaĢ-

lardan gelen Ģikâyetlerin anında değer-

lendirilmiĢ olması 

Kaçak çalıĢan öğrenci ve personel servis 

araçlarının her ay periyodik olarak denet-

lenmiĢ olması 
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Halk sağlığı alanında kaliteli, 

geliĢmiĢ ve sürdürülebilir 

projeleri hayata geçirmek 

ġehirde güvenli trafik akıĢını 

sağlamak 

Sinyalizasyon sistemi ve trafik iĢaret ve 

levhalarının sürekli çalıĢır vaziyette ve 

sağlamlığının denetlenmiĢ olması 

Otogar güvenliğini sağlamak 

Otogara giriĢ – çıkıĢ yapan Ģehirlerarası 

toplu taĢıma araçlarının düzenli çalıĢması 

için denetlenmiĢ olması 

VatandaĢlardan gelen Ģikâyet-

leri hızlı Ģekilde cevaplandır-

mak 

Gürültü, görüntü, hava kirliliği ve iĢgal 

gibi konularda Ģikâyetlere cevap verilmiĢ 

olması 

Motorize ekiple mahalle ara-

larındaki eksikliklerin gide-

rilmesini sağlamak 

Sokakların daha düzenli ve temiz görün-

mesi için mahalle aralarında, cadde ve 

sokaklarda aĢınan yolların, çukurların, 

kaldırım iĢgallerinin takibinin yapılmıĢ 

olması 

VatandaĢ memnuniyetini sağ-

lamak 

 

KiĢiselleĢtirilmiĢ öğrenci kartı verilerek, 

toplu ulaĢımda %30‟a kadar indirim im-

kanı sağlanmıĢ olması 

Mahallelerimizde kontroller yapılarak 

tespit edilen eksikliklerin (altyapı vb.) ve 

vatandaĢlarımızın taleplerinin ilgili bi-

rimlere aktarılmıĢ olması 

ġehirde hava kirliliğini önle-

mek 

Çevre kirliliğini minimum seviyeye ge-

tirmek 

 

STRATEJĠK AMAÇ  Kurumsal kapasitesi güçlü bir Belediye olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

 

 

 

 

Kurum personelinin sahip 

olduğu bilgi ve beceri seviye-

sini en üst düzeye taĢımak  

 

 

 

 

Birim personeline yazlık-

kıĢlık kıyafet alımını sağla-

mak 

 

Birim personeline yazlık-kıĢlık kıyafet 

alınmıĢ olması 

 

Birim personelini Zabıta 

Mevzuatı konusunda eğitmek 

 

Birimde çalıĢan 5 personele “Zabıta 

Mevzuatı” konusunda eğitim verilmiĢ 

olması 

 

Birim personelini yeni yasal 

düzenlemeler hakkında bilgi-

lendirmek 

 

Birim personelinin katılımıyla farklı ko-

nularda bilgilendirme toplantısı yapılmıĢ 

olması 

Birim personelini takım ça-

lıĢmasına motive etmek 

Birim personelinin katılımıyla motivas-

yon toplantıları düzenlenmiĢ olması 

Birim personeli arasında kay-

naĢmayı sağlamak 

Zabıta Haftası çerçevesinde çeĢitli etkin-

likler düzenlenmiĢ olması 
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Kurum içi ve kurum dıĢı ileti-

Ģim kanallarını geliĢtirmek 

 

Burdur Ġl Gıda Tarım ve Hay-

vancılık Müdürlüğü ile iliĢki-

leri güçlendirmek 

Burdur Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla 

toplantı düzenlenmiĢ olması 

Burdur Ġl Çevre ve ġehircilik 

Müdürlüğü ile iliĢkileri güç-

lendirmek 

Burdur Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü 

yöneticilerinin katılımıyla toplantı düzen-

lenmiĢ olması 

Burdur Ticaret Ġl Müdürlüğü 

ile iliĢkileri güçlendirmek 

Burdur Ticaret Ġl Müdürlüğü yöneticile-

rinin katılımıyla toplantı düzenlenmiĢ 

olması 

Burdur Emniyet Müdürlüğü 

ile iliĢkileri güçlendirmek 

Burdur Emniyet Müdürlüğü yöneticileri-

nin katılımıyla toplantı düzenlenmiĢ ol-

ması 

Burdur Halk Sağlığı Müdür-

lüğü ile olan iliĢkileri güçlen-

dirmek 

4207 sayılı kanun uygulamaları kapsa-

mında Ġl Tütün Kontrol Kurulu bünye-

sinde toplantı düzenlenmiĢ olması 

Basın yayın organlarından 

etkin bir Ģekilde yararlanmak 

Faaliyetlerimizle ilgili basını 

bilgilendirmek 

Faaliyetlerimizle ilgili basın bildirisi 

yapılmıĢ olması 

Kurum çalıĢmaları hakkında 

ilgili kesimleri düzenli bir 

Ģekilde bilgilendirmek 

Faaliyetlerimizle ilgili halkı-

mızı bilgilendirmek 

Faaliyetlerimizle ilgili haberlerin tama-

mının Belediyemiz Bülteni ve Web site-

sinde yayınlanmıĢ olması 

 

STRATEJĠK AMAÇ  
Altyapı ve üstyapı açısından yüksek standartlara sahip çağdaĢ bir il 

olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

Vizyon projeler ile üstyapı 

alanında iyileĢtirmeler yapa-

rak daha planlı bir merkezi 

yapıya sahip olmak 

Mevcut açık otoparkların 

düzenlenerek aktif kullanıl-

masını sağlamak 

Araç park yasağı olan bölgelere park 

ettirmeyerek açık otoparkların kullanıl-

masını sağlanmıĢ olması 

Cadde ve sokaklarda trafik 

akıĢı yönünden gerekli düzen-

lemeleri gerçekleĢtirmek 

Trafik akıĢının rahatlatılması amacıyla 

gerekli görülen cadde ve sokaklarda 

tek/çift yön uygulamasına geçilmiĢ olma-

sı 

KavĢaklarda gerekli düzenle-

meleri ve iyileĢtirmeleri ger-

çekleĢtirmek 

Gerekli levha ve yön tabelası takarak 

trafik akıĢının düzeninin sağlanmıĢ olma-

sı 

KavĢak içerisinde park ederek iĢgal eden 

araçlara müdahale edilmiĢ olması 

Toplu taĢıma araçlarında ge-

rekli olan teknik düzenlemele-

rin gerçekleĢtirilmesini sağ-

lamak 

Talep doğrultusunda kendi personelini 

taĢıyan iĢletme servis araçlarına “S” pla-

ka verilmiĢ olması 
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B. 2022 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 

FAALĠYET VE PROJELER 

KAYNAK 

ĠHTĠYACI 

(TL) 

Seyyar satıcılarla her gün mücadele edilmesi  3.000,00 

Ġlk ve orta öğretim kurumları çevresinde gıda satıĢı yapan iĢyerlerinin her birinin denet-

lenmesi 
4.000,00 

Semt pazarlarının her hafta periyodik olarak denetlenmesi 2.000,00 

Fırın ve lokantalarda gramaj denetimi yapılması 4.000,00 

ġehirde dilencilere karĢı mücadele edilmesi 2.000,00 

ĠĢyerlerinde ruhsat, etiket ve fiyat tarifesi kontrolü yapılması 4.000,00 

Umuma açık iĢyerlerinde iĢyeri ruhsatı ve açılıĢ-kapanıĢ saatleri kontrolü yapılması 2.000,00 

Ölçü ve tartı aletlerinin ayarlarının kontrol edilmesi  500,00 

YaĢ sebze-meyve giriĢ-çıkıĢ ve rüsum iĢlemlerinin her gün yapılması 500,00 

Belediye alt yapı inĢaatları baĢlangıcı öncesinde trafik güvenliği önlemleri alınması 0,00 

Toplu taĢıma araçlarının tamamının ruhsatlandırılması ve güzergah izinlerinin verilmesi 3.000,00 

Toplu taĢıma araçları ile ilgili vatandaĢlardan gelen Ģikayetlerin anında değerlendirilmesi 0,00 

Kaçak çalıĢan öğrenci ve personel servis araçlarının her ay periyodik olarak değerlendi-

rilmesi 
2.000,00 

Sinyalizasyon sistemi ve trafik iĢaret ve levhalarının sürekli çalıĢır vaziyette ve sağlam-

lığının denetlenmiĢ olması 
0,00 

Otogara giriĢ-çıkıĢ yapan Ģehirlerarası toplu taĢıma araçlarının kayıt altına alınması 3.000,00 

Gürültü, görüntü, hava kirliliği ve iĢgal gibi konularda birime yapılan Ģikayetlere cevap 

verilmesi 
0,00 

Sokakların daha düzenli ve temiz görünmesi için mahalle aralarında, cadde ve sokaklar-

da aĢınan yolların, çukurların, kaldırım iĢgallerinin takibinin yapılmıĢ olması 
0,00 

Çevre kirliliğini minimum seviyeye getirmek 0,00 

Birim personelinin resmi yazlık-kıĢlık kıyafeti alınması 50.000,00 

Birimde çalıĢan 5 personele “Zabıta Mevzuatı” konusunda eğitim verilmesi  2.000,00 
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Birim personelinin katılımıyla farklı konularda bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi 0,00 

Birim personelinin katılımıyla motivasyon toplantıları düzenlenmesi 0,00 

Zabıta Haftası çerçevesinde çeĢitli etkinlikler düzenlenmiĢ olması   3.000,00 

Burdur Tarım ve Orman Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla toplantı düzenlenmesi 0,00 

Burdur Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla toplantı düzenlenmesi 0,00 

Burdur Ticaret Ġl Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla toplantı düzenlenmesi  0,00 

Burdur Ġl Emniyet Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla toplantı düzenlenmesi  0,00 

4207 sayılı kanun uygulamaları kapsamında Ġl Tütün Kontrol Kurulu bünyesinde toplantı 

düzenlenmiĢ olması 
0,00 

Faaliyetlerimizle ilgili basın bildirisi yapılması 2.000,00 

Faaliyetlerimizle ilgili haberlerin tamamının Belediyemiz Bülteni ve Web sayfasında 

yayınlanması 
1.000,00 

Araç park yasağı olan bölgelere park ettirmeyerek açık otoparkların kullanılmasının sağ-

lanmıĢ olması 
1.000,00 

Trafik akıĢının rahatlatılması amacıyla gerekli görülen cadde ve sokaklarda tek/çift yön 

uygulamasına geçilmiĢ olması 
1.000,00 

Gerekli levha ve yön tabelası takarak trafik akıĢının düzeninin sağlanmıĢ olması 2.000,00 

KavĢak içerisinde park ederek iĢgal eden araçlara müdahale edilmiĢ olması 1.000,00 

Toplu taĢıma araçlarında gerekli olan teknik düzenlemelerin gerçekleĢtirilmesini sağla-

mak 
1.000,00 

KiĢiselleĢtirilmiĢ öğrenci kartı verilerek, toplu ulaĢımda %30‟a kadar indirim imkanı 

sağlanmıĢ olması 
1.000,00 

ĠĢletme ruhsatı ödemeleri ve benzeri giderlerin yapılmıĢ olması 300.000,00 

TOPLAM 395.000,00 
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BĠRĠMĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI (TL)* 

 
YILLAR 

AÇIKLAMA 

2022 2023 2024  

  PERSONEL GĠDERLERĠ 2.955.000,00 3.102.750,00 3.257.887,50 

  SGK DEVLET PĠRĠMĠ GĠDERLERĠ 400.000,00 420.000,00 441.000,00 

  MAL VE HĠZMET ALIMLARI 395.000,00 414.750,00 435.487,50 

  FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

  CARĠ TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 

  SERMAYE GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

  SERMAYE TRANSFERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

  BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 

  YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 

  TOPLAM 3.750.000,00 3.937.500,00 4.134.375,00 

*Tahmini bütçe değerleridir. 
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2.3.20 MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

YETKĠ, GÖREV VE SORUMLUKLAR  

a) ĠçiĢleri Bakanlığının 2015/8 Sayılı Genelgesinde belirtilen iĢ ve iĢlemleri yapmak,  

b) ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından oluĢturulan Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla Belediyemize ileti-

len talep, Ģikayet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karĢılanmasını ve sonuç-

landırılmasını sağlamak, 

c) Muhtar Bilgi Sistemi haricinde muhtarlıklardan gelen her türlü talebin uygun birimlere ve uy-

gun kiĢilere yönlendirilmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek, 

d) Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden veya baĢka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, Ģikayet, 

öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak, raporlamak ve baĢkanlığa sunmak, 

e) Yılın belirli zamanlarında Muhtarlarla istiĢare toplantıları düzenlemek ve mahalle bazlı hiz-

metlerin değerlendirmesini yapmak, 

f) Belediyemiz müdürlükleri tarafından yapılan tüm hizmetlerin mahalle bazlı raporlanmasını 

sağlamak, Ġlgili müdürlüklerde mahalle bazlı raporlama ve arĢiv oluĢturulmasını sağlamak, 

g) Belediyemizde üretilen tüm hizmetlerle ilgili mahalle bazlı raporlar hazırlayarak BaĢkanlık 

Makamına sunmak, 

h) Müdürlüğün yıllık Performans Programını ve buna bağlı yıllık bütçesini hazırlamak, 

i) Performans hedefleri ve bütçesine göre 1 yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyet-

leri gösteren Yılı Faaliyet Raporunu hazırlamak. 

 

 

A. BĠRĠMĠN STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERĠ 

STRATEJĠK AMAÇ Kurumsal kapasitesi güçlü bir Belediye olmak 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

 

 

 

 

 

 

 

Birimlerin birlikte yürütmesi 

gereken faaliyetlerde kurul-

lar oluĢturularak koordinas-

yon ve iletiĢimin güçlendi-

rilmesini sağlamak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hizmetlerin daha iyi yürütü-

lebilmesi için birimler arasın-

da iletiĢimi sağlamak 

Yapılacak iĢ ve iĢlemlerle ilgili Müdür-

lüklerimize gereken bilgi ve belgeleri 

hazırlamak 

 

 

 

 

 

Mahalle Muhtarlıklarından 

Belediyemize iletilen tüm 

talep, Ģikayet, öneri ve istekle-

ri ilgili Müdürlüklere aktar-

mak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhtar Bilgi Sistemi veya dilekçe aracılı-

ğıyla Belediyemize iletilen talep, Ģikayet, 

öneri ve istekleri mevzuatta belirtilen 

sürelerde karĢılamak ve sonuçlandırmak 

Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden veya di-

lekçe yöntemiyle muhtarlardan gelen tüm 

talep, Ģikayet, öneri ve isteklerle ilgili 

istatistiki kayıtları tutmak, raporlamak ve 

BaĢkanlığa sunmak 

Mahallenin ihtiyaçlarının tespitine yönelik 

istiĢare toplantıları düzenlemek 

Belediyemiz tarafından yapılan hizmetle-

rin mahalle bazlı raporlanmasını sağlamak 
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Birimlerin birlikte yürütmesi 

gereken faaliyetlerde kurul-

lar oluĢturularak koordinas-

yon ve iletiĢimin güçlendi-

rilmesini sağlamak 

 

Mahalle Muhtarlıklarından 

Belediyemize iletilen tüm 

talep, Ģikayet, öneri ve istekle-

ri ilgili Müdürlüklere aktar-

mak 

YapılmıĢ olan hizmetlerle ilgili hazırlan-

mıĢ olan mahalle bazlı raporları BaĢkanlık 

makamına sunmak 

BaĢkanlık Makamı tarafından 3 ayda bir 

mahalle toplantıları yapmak 

Kurum personelinin sahip 

olduğu bilgi ve beceri seviye-

sini en üst düzeye taĢımak 

Birimin problemlerini çözmek 

ve verimliliği arttırmak için 

ortak çalıĢma grupları oluĢ-

turmak 

Birim personelinin, Belediyemiz ve diğer 

kuruluĢlarca düzenlenen eğitim program-

larına katılımının sağlanmıĢ olması 

Personeller ile belirli aralıklarla bilgilen-

dirme toplantıları yapmak 

     

 

B. 2022 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 

FAALĠYET VE PROJELER 

KAYNAK 

ĠHTĠYACI 

(TL) 

Yapılacak iĢ ve iĢlemlerle ilgili Müdürlüklerimize gereken bilgi ve belgeleri hazırlamak 1.000,00 

Personeller ile belirli aralıklarla bilgilendirme toplantıları yapmak 1.000,00 

Muhtar Bilgi Sistemi veya dilekçe aracılığıyla Belediyemize iletilen talep, Ģikayet, öneri ve 

istekleri mevzuatta belirtilen sürelerde karĢılamak ve sonuçlandırmak 
0,00 

Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden veya dilekçe yöntemiyle muhtarlardan gelen tüm talep, 

Ģikayet, öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak, raporlamak ve BaĢkanlığa sun-

mak 

4.000,00 

Mahallenin ihtiyaçlarının tespitine yönelik istiĢare toplantıları düzenlemek 1.000,00 

Belediyemiz tarafından yapılan hizmetlerin mahalle bazlı raporlanmasını sağlamak 2.000,00 

BaĢkanlık Makamı tarafından 3 ayda bir mahalle toplantıları yapmak 0,00 

Birim personelinin, Belediyemiz ve diğer kuruluĢlarca düzenlenen eğitim programlarına 

katılımının sağlanmıĢ olması 
1.000,00 

Müdürlüğümüzün hizmetlerinde kullanılmak üzere gerekli olan ihtiyaçların karĢılanmıĢ 

olması 
3.500,00 

TOPLAM 13.500,00 
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BĠRĠMĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI (TL)* 

AÇIKLAMA 

YILLAR 

2022 2023 2024 

PERSONEL GĠDERLERĠ 169.500,00 177.975,00 186.873,76 

SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 22.000,00 23.100,00 24.255,01 

MAL VE HĠZMET ALIMLARI 13.500,00 14.175,00 14.883,75 

FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

CARĠ TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 

SERMAYE GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 

BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 

TOPLAM 205.000,00 215.250,00 226.012,52 

*Tahmini bütçe değerleridir. 
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İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 

GĠDERLERĠN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 

2022 YILI 

BÜTÇESĠ 

( TL ) 

1. 46 15 02 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.825.000,00 

2. 46 15 02 04 DESTEK HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 93.300.000,00 

3. 46 15 02 05 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 1.940.000,00 

4. 46 15 02 18 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1.130.000,00 

5. 46 15 02 24 HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 955.000,00 

6. 46 15 02 30 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 23.700.000,00 

7. 46 15 02 31 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 62.000.000,00 

8. 46 15 02 32 HAL MÜDÜRLÜĞÜ 300.000,00 

9. 46 15 02 33 HUZUREVĠ MÜDÜRLÜĞÜ 840.000,00 

10. 46 15 02 34 ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ 6.970.000,00 

11. 46 15 02 35 ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ 4.500.000,00 

12. 46 15 02 36 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 3.900.000,00 

13. 46 15 02 37 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 25.000.000,00 

14. 46 15 02 38 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 13.700.000,00 

15. 46 15 02 39 RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 385.000,00 

16. 46 15 02 40 SU ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 14.500.000,00 

17. 46 15 02 41 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1.800.000,00 

18. 46 15 02 42 VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2.300.000,00 

19. 46 15 02 44 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 3.750.000,00 

20. 46 15 02 45 MUHTARLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 205.000,00 

TOPLAM 265.000.000,00 
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GĠDERLERĠN EKONOMĠK  

SINIFLANDIRILMASI 

YILLAR 

2022 2023 2024 

01 PERSONEL GĠDERLERĠ 29.888.250,00 31.382.662,50 32.951.795,61 

02 
SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA 

DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 
4.662.250,00 4.895.362,50 5.140.130,64 

03 MAL VE HĠZMET ALIMI GĠDERLERĠ 114.054.500,00 119.757.225,00 125.745.086,25 

04 FAĠZ GĠDERLERĠ 1.300.000,00 1.365.000,00 1.433.250,00 

05 CARĠ TRANSFERLER 2.804.000,00 2.944.200,00 3.091.410,00 

06 SERMAYE GĠDERLERĠ 94.691.000,00 33.775.550,00 34.664.327,50 

07 SERMAYE TRANSFERLERĠ 3.100.000,00 3.255.000,00 3.417.750,00 

08 BORÇ VERME 500.000,00 525.000,00 551.250,00 

09 YEDEK ÖDENEKLER 14.000.000,00 14.700.000,00 15.435.000,00 

TOPLAM 265.000.000,00 212.600.000,00 222.430.000,00 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


