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ÜST YÖNETÝCÝ SUNUÞU

Deðerli arkadaþlar,                                                                                 

2010 Yýlý için hazýrlamýþ 
olduðumuz performans 
programýnýn içerdiði mikro ve 
makro düzeydeki projelerimizi 
hayata geçirmek için gerekli 
olan finansmanýn saðlanmasý, 
kaynaklarýn etkin kullanýlmasý,    
tahsilatalarýn artýrýlmasý gibi 
temel çalýþmalarýmýza baþlatmýþ 
olduðumuz mali disipline  
paralel olarak daha çok aðýrlýk 
verememiz gerekmektedir.

Bilindiði üzere gelirlerimiz 
fonksiyonel olmadýðýndan gelir ile giderler arasýndaki farký minimize etmek 
için, kaynaklarýn ekonomik, etkin ve yerinde kullanýlmasý, þeffaf, hesap 
verilebilirlik ölçüsünde olmasýna azami itina göstermek zorundayýz.

2010 yýllýnda mevcut borçlarýmýzýn en az Yüzde 30'unu kendi öz 
kaynaklarýmýzla ödemek için, yatýrýmlarýn bütçe içindeki payýný kontrol altýna 
alýp, her geçen gün artan borç stokunu düþürmek için otokontrol 
mekanizmasýný geliþtirmek üzere bütün birimlerimizle koordineli bir çalýþma 
sistemini geliþtireceðiz.

Özellikle ürettiðimiz hizmetlerin karþýlýðýný tahakkuk ve tahsil etmek için etkin 
bir muhasebe sistemine ihtiyaç vardýr. Tahakkuk edilen alacaklarýmýzýn 
zamanýnda tahsil edilememesi hem þüpheli duruma düþtüðünden hem de 
tahsili mümkün olmadýðýndan abonelerimizi periyodik olarak bu konuda 
tahsile motive edilmeleri için ilgili birimlerimizin özverili  katkýlarýna özellikle 
ihtiyaç vardýr.

Ýlin Altyapýsýný ihale edip, kronik hale gelen altyapý sorununu asgari 50 yýllýk 
bir dönem için çözmeye kararlýyýz.Altyapý sorununu çözüme kavuþturmadan 
üst yapý çalýþmalarýmýzý saðlýklý bir þekilde yürütmemiz mümkün 
olmadýðýndan bu büyük projeyi bu dönemde hayata geçirmeye gerekli azim 
ve kararlýlýðý göstermek zorundayýz.

Bu nedenle 2010 dönemi için hazýrlamýþ olduðumuz Performans 
Programýnýn çalýþmalarýmýza ýþýk tutacaðý ümidiyle belediyemize hayýrlý 
olmasýný temenni ediyorum.  

Serdar ATALAY
Belediye Baþkaný
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GENEL BÝLGÝLER

A-VÝZYONUMUZ

   Bingöl' de yaþayan bireylerin yaþam kalitesini yükselten, insan haklarýna 
saygýlý, Avrupa Birliði normlarýna uygun, þeffaf ve eþit katýlýmcý bir yapýlaþma 
içinde en iyi hizmet veren belediye olmak. Ayrýca sosyo- ekonomik kalkýnma ve 
geliþmeyi de saðlayacak gerekli projelerle gelecek nesillere modern ve saðlýklý 
bir kent býrakabilmektir.

B-MÝSYONUMUZ

 Saðlýklý bir kent oluþturmak ve içinde yaþayan insanlarýn mutluluðunu 
saðlamak amacýyla mahalli ve müþterek ihtiyaçlarýný karþýlamak Bingöl 
Belediyesi olarak en önemli görevimizdir.
 
Ýlgili yasalarla belirlenen imar, çevre, tarih, kültür, sosyal, saðlýk, eðitim, zabýta 
hizmetleri ve benzeri faaliyet alanlarýnda hizmet verilerek, paydaþlarýn bu 
alanlarla ilgili ihtiyaçlarý karþýlanacaktýr. 

 Bingöl halkýna çaðdaþ yaþam standartlarýnda güvenilir belediyecilik 
hizmetlerini sunmak,

ÝLKELERÝMÝZ
 
     Bingöl Belediyesi yönetimi olarak temel ilkelerimiz ve deðerlerimiz aþaðýda 
sýralanmýþtýr. Her çalýþan bu ilkelere baðlý olarak görevini ifa eder.
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YETKÝ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

BELEDÝYENÝN GÖREV VE SORUMLULUKLARINA  ÝLÝÞKÝN YASAL ÇERÇEVE

Stratejik plan ve yýllýk çalýþma programlarýný, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 
performans ölçütlerini görüþmek ve kabul etmek.
Stratejik plan ve yýllýk çalýþma programý ile bütçe ve kesin hesabý inceleyip belediye 
meclisine görüþ bildirmek,
Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 
stratejilerini oluþturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye 
faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazýrlamak ve uygulamak, 
izlemek ve deðerlendirmek, bunlarla ilgili raporlarý meclise sunmak,
5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda ise stratejik plan ile bütçe 
arasýndaki iliþkiye deðinilmiþtir. 
Bu baðlamda bütçeler kalkýnma planý ve programlarda yer alan politika, hedef ve 
önceliklere uygun þekilde idarelerin stratejik planlar ile performans ölçütlerine ve 
fayda-maliyet analizine göre hazýrlanýr.
5393 Sayýlý Belediye kanununun Belediye görev ve sorumluluklarýna iliþkin 14. 
Maddesine göre; 

  Belediye, mahalli müþterek nitelikte olmak þartýyla:
     1-Ýmar, su, kanalizasyon, ulaþým, gibi kentsel alt yapý; coðrafi ve kent bilgi 
sistemleri; çevre ve çevre saðlýðý, temizlik ve katý atýk; zabýta, itfaiye, acil yardým, 
kurtarma ve ambulans; þehir içi trafik; defin ve mezarlýklar; aðaçlandýrma, park ve 
yeþil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanýtým, gençlik ve spor; sosyal 
hizmet ve yardým, nikah, meslek ve beceri kazandýrma; ekonomi ve ticaretin 
geliþtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptýrýr. Büyükþehir belediyeleri ile nüfusu 
50.000 'i geçen belediyeler, kadýnlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
   2- Devlete ait her derecedeki  okul binalarýnýn inþaatý ile bakým ve onarýmýný 
yapabilir veya yaptýrabilir,her türlü araç,gereç ,malzeme ihtiyaçlarýný karþýlatabilir.; 
saðlýkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iþletebilir; kültür ve tabiat varlýklarý ile tarihi 
dokunun ve kent tarihi bakýmýndan önem taþýyan mekanlarýn ve iþlevlerinin 
korunmasýný saðlayabilir; bu amaçla bakým ve onarýmýný yapabilir, korunmasý 
mümkün olmayanlarý aslýna uygun olarak yeniden inþa edebilir.Gerektiðinde 
öðrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir  ve gerekli desteði saðlar, her 
türlü amatör spor karþýlaþmalarý düzenler, yurt içi ve yurt dýþý müsabakalarda üstün 
baþarý gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararýyla ödül 
verebilir.Gýda bankacýlýðý yapabilir. 
  
      Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sýrasý, belediyenin mali durumu ve 
hizmetin ivediliði dikkatte alýnarak belirlenir.
      Belediye hizmetleri, vatandaþa en yakýn yerlerde ve en uygun yöntemlerle 
sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaþlý düþkün ve dar gelirlilerin durumuna 
uygun yöntemler uygulanýr.
      Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alaný belediye sýnýrlarýný kapsar.
      Belediye meclisinin kararý ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri 
götürülebilir.
      4562 sayýlý Organize sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklýdýr.
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KURUMSAL YAPI

Belediye meclisi (2009 Mahalli Seçim Sonuçlarýna göre)

 

Bingöl Belediye Baþkanlýðýnýn kurumsal yapýsý kanunlarla verilen görev yetki ve 
sorumluluklar çerçevesinde diðer kurum ve kuruluþlarla benzerlik taþýmaktadýr.

     Bu çerçevede danýþma ve denetim birimleriyle meclis ve encümen organlarýnýn 
doðrudan baþkanla iliþkili olduðu bir karakteristik yapýyý oluþturmaktadýr. Bunun 
dýþýnda baþkana baðlý baþkan yardýmcýlarý, birim müdürleri ve örgütün diðer þematik 
yapýsýnda görev alanlarýn tümü bir bað vazifesi görmektedir. Özellikle müdürlük 
sayýsýnda yeterince norm kadronun olmayýþýndan dolayý gerekli yönetsel 
çalýþmalarda sýkýntý yaþanmaktadýr.

      Müdürlere baðlý müdür yardýmcýlarý, þef ve þef yardýmcýlarý gibi geniþ yelpazede 
bir yönetim anlayýþýndan uzak, hiyerarþik yapýnýn koordinasyonunun saðlanmasýnda 
sadece müdür ve baðlý memur ya da iþçiler olarak þema tize edilmiþtir.

       Özellikle; Ýdari iþler, ,Eðitim, kültür ve sosyal iþler müdürlüðü, saðlýk iþleri 
müdürlüðü,  Tarihi cevre koruma müdürlüðü gibi birimlerin oluþturulmasýný da 5 yýllýk 
dönmede yapmayý hedeflemekteyiz.
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FÝZÝKSEL KAYNAKLAR

Belediyemizin halen 1 Adet Ýdare binasý, 1 Adet Fen Ýþleri Müdürlüðüne ait 
Tahsisli eski Askerlik þubesi binasý, 1 Adet makine ikmal binasý, 1 adet prefabrik 
itfaiye müdürlüðü konutu,1 Adet Prefabrik Zabýta Merkezi Konutu ve 1 Adet halk 
ekmek fabrikasýna ait tek katlý ticari binadan oluþmaktadýr. Yine 2009 yýlýnda Ýl 
Kültür Müdürlüðü ile yapýlan yazýþmalar sonucu ilgili kuruma ait Karþýyaka 
Mahallesinde bulunan Kültür Merkezi binasý ile, Gençlik Ve Spor il Müdürlüðüne 
ait Gençlik Merkezi sosyal  tesisleri belediyemize protokol ile 10 yýl için devri 
yapýlmýþtýr. 

Belediyemize ait konut-lojman ise bulunmamaktadýr. Kurumun kýsa vadede 
lojman ihtiyacý da bulunmamaktadýr.

2010 yýlý hedeflerimiz arasýnda bulunan Ýnönü Mahallesinin kentsel 
dönüþüm programýnda TOKÝ tarafýndan 
yapýlmasý planlanan modern Belediye 
Ýdare binasý da kuruma ayrýca 
kazandýrýlacaktýr.

Yine Kale önü Mahallesinde 
bulunan arýcýlýk üretme istasyonu 
mevkiinde bulunan mülkiyeti hazineye  ait  
arazi üzerinde modern þehirlerarasý 
otobüs otogarýnýn inþasý için tahsis 
çalýþmalarý sonuçlandýrýlarak, Milli Emlak 
Müdürlüðü  ile gerekli çalýþmalar 
sonuçlandýrýlmýþtýr.

Su  tahsilatlarýnda bankalar ile 
karþýlýklý uyum projesi kapsamýnda 
abonelerin su tahsilatlarýný bankalarda 
yapmalarý için gerekli çalýþmalar yapýlmýþ 
olup, ödemeler bankalar aracýlýðýyla da 
yapýlabilmektedir.

UPS ( KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAÐI)

Tablo:2
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BELEDÝYEMÝZ MAKÝNA PARKI ARAÇ DURUMU
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2010 Yýlýnda alýmý düþünülen  araçlar

1- Isuzu D-Max Çift Kabin (4X4) klimalý Pikap
2- Ford Transit Minibüs 350 L (13+1)
3- Ford Transit 350 M Kamyonet (Çift kabin) 41 X 2
4- Cat 432 E kazýcý- yükleyici Kepçe
5- BMC Pro 522 (4X2) 6 Lastik öncü itfaiye
6- Cat CB 434 D Asfalt silindiri
7- Cat 120 M Greyder
8- BMC Probus 850 TBX Otobüs (34+1) Klimalý
9- BMC Pro 625 (4X4) Lastikli kar temizleme
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MALÝ YAPI

    Belediyemizin kamu kurum ve kuruluþlarý ile özel sektöre olan ve  önceki 
yýllardan 23.11.2009 tarihine kadar olan borç toplamý:20.225.540,00 TL'dir.

  
 Borcumuzun; 16.745.000,00 TL si kamu kurum ve kuruluþlarýna  ait olduðu, 
2.451.540,00  TL si esnaf borcu, 324.000,00 TL iþçi sendikalarý borcu, 705.000,00 TL si 
de kurum personelinin ücret ve diðer ücret keseneklerinden oluþmaktadýr.  
 
  Ýller bankasýndaki payýmýz bu güne kadar aksatýlmadan ödenmiþtir. Önceki yýllarda 
yapýlan Kürük içme suyu inþaatýndan dolayý borçlarýmýz ile taþýt kredisi için 
kullandýðýmýz kredi  yine ilgili banka  tarafýndan kesilmektedir. 
       
2007 yýllýnda personel giderleri bütçenin %55,23 ini oluþtururken, 2008 yýllýnda bu oran 
%46,32 olarak gerçekleþmiþtir. Bu rakamlarýn önümüzdeki yýllarda personel rejimi 
üzerinde uygulayacaðýmýz strateji ile daha da düþürülmeye çalýþýlacaktýr. Mümkün 
olduðunca hizmetlerin görülmesinde ihale yoluyla hizmet satýn alma yönünde 
çalýþmalara aðýrlýk verilecektir. Bu durum hem kurumun daha etkili ve verimli 
olabileceðine yönelik olacak hem de kadrolu personel yýðýlmalarýnýn önüne geçilmesi 
için izlenen bir yöntem olacaktýr.

Yine hizmet alýmý yönünde gerekli çalýþmalarýn yapýlmasý için Belediyemize ait yan 
kuruluþlar oluþturularak, iktisadi teþekkül oluþturma yoluna da gidilmesi için gerekli izin 
ve çalýþmalarýn yapýlmasý düþünülmektedir.

 Önceki yýllardan tahsil edilemeyen Su ve ÇTV gibi alacaklarýmýzýn tahsilini 
hýzlandýrmak için 2010 yýllýnda %15 ini 2011 yýllýnda %15 ini 2012 yýllýnda %30 unu 
gerçekleþtirmeyi hedeflemekteyiz
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2008 YILLI TAHAKKUK VE TAHSÝLÂT TABLOSU



OTOGAR GELÝRÝ 166,164,50 166,164,50 100,00 0,89 
GECÝKME ZAMLARI 384,175,21 384,175,21 100,00 2,05 

MÝNÝBÜS VÝZE ÜCRETÝ 27,520,00 27,520,00 100,00 0,15 
ZÝMMET KARÞILIÐI 5,127,81 5,127,81 100,00 0,03 

HÝZMET BEDELÝ 40,949,51 40,949,51 100,00 0,22 

ÇEÞÝTLÝ GELÝRLER    4,792,36 4,792,36 100,00 0,03 

PARA CEZASI 48,188,50 24,343,34 50,52 0,13 
ÝHALE ÞARTNAME BEDELÝ 111,945,95 111,945,95 100,00 0,60 
DÝÐER HARÇLAR 220,00 220,00 100,00 0,00 
KDV 292,342,72 292,342,72 100,00 1,56 
USULSÜZLÜK CEZASI 1,984,50 1,984,50 100,00 0,01 
M PLAKA ÜCRETÝ 6,000,00 6,000,00 100,00 0,03 
S PLAKA ÜCRETÝ 1,470,30 1,470,30 100,00 0,01 
GIDA SÝCÝL BELGESÝ 10,886,00 10,886,00 100,00 0,06 
HÝZMET BEDELÝ 49,731,20 49,731,20 100,00 0,27 
YAPI  KULLANMA ÝZÝN BELGESÝ 6,900,00 6,900,00 100,00 0,04 
VERGÝ CEZASI 7,939,28 8,750,29 110,22 0,05 

MESUL MÜDÜRLÜK 385,00 385,00 100,00 0,00 
OTO PARK GELÝRÝ 24,807,02 24,807,02 100,00 0,13 
TIBBÝ ATIK BEDELÝ 63,849,70 63,849,70 100,00 0,34 
ÝNÞ. RUHSAT HARCI 258,427,00 258,427,00 100,00 1,38 
KAZI BEDELÝ 45,735,50 45,735,50 100,00 0,24 
KT PLAKA SATIÞI 2,200,00 2,200,00 100,00 0,01 
EVLÝLÝK CÜZDANLARI 1,334,00 1,334,00 100,00 0,01 
GENEL TOPLAM 22,436,384,07 18,766,419,93 83,64 100,00 
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2008 YILLI TAHAKKUK VE TAHSÝLÂT TABLOSU
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KARÞILAÞTIRMALI(KESÝNLEÞEN) BÜTÇE YILLAR ÝTÝBARÝYLE

GÝDER KESÝN HESAPLARI

GELÝR KESÝN HESAPLARI

Tablo
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ÝNSAN KAYNAKLARI

A-PERSONEL DURUMU
 
Toplam personel sayýsý:243 Kiþi

Belediyemizin memur norm kadro sayýsý 214 olup, bu kadrolarýn 78'i dolu 136 ' sý 
boþ bulunmaktadýr. Mevcut boþ kadrolarda 8 personel sözleþmeli olarak çalýþmaktadýr
 Yine norm kadro yönetmeliðine göre belediyemizde kadrolu iþçi sayýsý 157 olup, 
geçici iþçi sayýsý ise 1'dir.

B-MEMUR PERSONEL/ EÐÝTÝM DURUMU

C-ÝÞÇÝ PERSONEL / EÐÝTÝM DURUMU

Personelin genel eðitim durumuna bakýldýðýnda yüzde 3'ü okur-yazar, Yüzde 28 ilk 
okul mezunu, Yüzde 14 ortaokul, Yüzde 32 lise, Yüzde 23 yüksek öðretim mezunu 
olduklarý görülmektedir.

Özellikle personelin eðitim seviyesinin düþük olduðu bir durumda yeterli verimin 
alýnmayacaðý ve personelimizin hizmet içi eðitimlerine daha çok aðýrlýk vereceðimizi 
göstermektedir.
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D-SENDÝKA BÝLGÝLERÝ

E-KADROLARIN MÜDRÜLÜKLER BAZINDA DAÐILIMI

Çalýþýlan yýl  itibariyle personel durumu:

Personelin yaþ durumu ortalama yaþýn çok üstünde olup, 10-15 
yýl  çalýþanlarýn sayýsý oldukça yüksektir.
    Bu da gösteriyor ki, 5 yýllýk süreçte emekli yaþýna gelen büyük bir 
bölümün yerine yeni bir tedbir alýnmasý gerekmektedir.  
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STRATEJÝK ALANLAR, AMAÇLAR VE HEDEFLER

STRATEJÝK KONU BAÞLIKLARI DOÐRULTUSUNDA SAPTANAN AMAÇ 
VE HEDEFLER

    Bingöl belediyesi olarak sahip olduðumuz vizyon, misyon ve ilkeleri ile 
GZFT           ( Güçlü-zayýf- Fýrsat-Tehdit) doðrultusunda belirlediði süre 
içerisinde ulaþýlmasýný planladýðý hedefleri 12 stratejik amaç baþlýðý altýnda 
toplamýþtýr.
  Hedefler, tüm makro ve mikro veriler göz önüne alýnarak, somut ve 
yapýlabilirlik özellikleri de dikkatte alýnarak tablolarda yer verilmiþtir.

GENEL STRATEJÝLER

1-Kentin kimliði ve alt fonksiyonlarý doðru tarif edilecek,

2-Proje ve yatýrýmlar sürdürebilir olacak, kentli tarafýndan kabul görülerek 
yaþayan aktif mekânlara dönüþtürülmesi saðlanacak,
 
3-Yerel hizmetlerin görülmesinde kalite kontrol mekanizmasýna uyulacak,

4-Nüfus tahminleri doðru yapýlarak mekânlarýn kullanýmýný rasyonel ölçülerle 
düzenlemesi saðlanacak,    

5-Yatýrým ve uygulamada ileri teknolojinin kullanýmý saðlanacak,

6-Ýmar planlarý, bütçe ve yatýrým programlarý stratejik hedefler doðrultusunda 
yapýlacak,

7-Ýmar, ulaþým ve afet mas ter planlarý ivedilikle hazýrlanarak bütün proje, 
yatýrým ve alt ölçekli planlar bu mas ter planlara uygunluðu saðlanacak

8-Belediyenin mali yapýsýnýn güçlendirilmesi ve devamlýlýðýnýn saðlanmasý 
gerçekleþtirilecektir.

9-Personelin motivasyonunu ve çalýþma þevkini artýrarak, etkin ve verimli 
olmalarý saðlanacaktýr.

10-Kuruma ait kaynak yönetiminde ve hizmet sunumunda bilgiye ve veriye 
dayalý, teknolojiyi kullanan ve verimliliði esas alan yönetim ve organizasyonu 
oluþturmak.
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KENT VÝZYONU TEMEL PROJE ALANLARI

AFET YÖNETÝMÝ

Stratejik Amaç–1:

 Bingöl, 1. derecede deprem kuþaðýnda yer aldýðýndan öncelikle deprem riski bir 
tehdit olarak görülmektedir.
Tarihte birçok aðýr deprem geçiren Bingöl de önemli ölçüde can ve mal kaybýna neden 
olmuþtur. Özellikle 2003 yýllýnda ilimizde meydana gelen depremde hala birçok bina 
metruk olarak durmaktadýr. Yine deprem kuþaðýnda yer almasý ile bu tür afetlere her 
zaman için hazýrlýklý olmak ve bu yönde çalýþmalara aðýrlýk verilmesi gerekmektedir.
  
Hedefler: 
1.1 Risk analizi yapmak ve Acil Eylem Planý hazýrlamak,

1.2 Depreme karþý sivil savunma bilincinin güçlendirilmesini saðlamak,

1.3 Kentsel yapý stokunun güvenilir ve sürdürülebilir kýlmak için fizibilite raporlarý 
       Hazýrlamak 

1.4 Deprem master planý hazýrlamak,

1.5 Yapý denetiminin vatandaþ tarafýndan benimsenmesi ve yaygýn kullanýmý için     
       Gerekli düzenlemeler yapmak, 

1.6 Depreme dayanýklý konutlarýn üretimini teþvik etmek,

1.7 Hazýrlanacak imar planlarýnda kentin zemin ve depremden etkilenme durumlarý     
      Dikkatte alýnacak,

1.8 Afet konusunda uzman kiþi ve kuruluþlarla iþ birliði saðlanacak,

1.9 Doðal afetler ve acil durumlara karþý 
önlemlerin alýnmasý, afet ve acil durumlar 
sonrasý yapýlacak çalýþmalarýn planlanmasý ve 
uygulanmasý,

1.10 Belediyenin afet sonrasý acil müdahale 
kabiliyetleri geliþtirilecek,

1.11 Ýtfaiye teþkilatýný her türlü modern 
araçlarla takviye edilerek, etkinliði artýrýlacak,

1.12 Tüm afet bilgileri  bilgi ofisinde 
saklanarak, izlenmeli ve eriþebilir hale 
getirilecek, 
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ÝSKAN-KONUT

Stratejik amaç–2:

  Ýstihdam –iskân iliþkisinin doðru kurularak, konut-iþyeri arasýndaki harcanan 
zaman ve mesafenin en aza indirilmesi düzenli ve depreme dayanýklý iskân alanlarý 
ve konutlar üretilecek.

Hedefler:
 
2.1 Nüfus projeksiyonuna göre imar planlarý ve alt yapýsý çözümlenmiþ arsa 
stoklarý  Oluþturulacak,

2.2 Plansýz ve kaçak yapýlaþma alanlarýnda toplulaþtýrma yapýlarak içinde gerekli     
Fonksiyonlarýn yer aldýðý (yeþil alan, okul, kültür, ticaret v.s.) kentsel dönüþüm 
projeleri uygulanacak, 

2.3 Konut fazlasý olan bölgelerdeki konut stoku, yapýlacak yeni düzenlemelerle 
devreye alýnarak bu alanlarýn çevresine donatý fonksiyonlarý verilerek bu bölgeler 
“Kanat Çekim Merkezleri” olarak geliþtirmesi yönünde çalýþmalar yapýlacak 

2.4 Müteahhitlere ve inþaatta çalýþacak iþçi ve kalfalara eðitim ve sertifika 
mecburiyeti getirilecek,

2.5 Dar gelirli vatandaþlar ile gecekondu sahibi kiþilere dayanýklý ve ucuz konut 
sahibi olmalarý için merkezi yönetim birimleri ile iþbirliði içinde projeler geliþtirilecek.

EÐÝTÝM KURUMLARI

Stratejik amaç–3

     Belediyenin sosyal ve kültürel hizmetlerinin yanýnda eðitim alanýnda da 
merkezde bulunan eðitim kurumlarýnýn desteklenmesini içeren bütünleþmiþ ve 
birbirini tamamlayan çözümler üreterek ve sosyal bilinç düzeyinin geliþmesine katký 
saðlayarak baþarý oranýnýn yükselmesi saðlanmalýdýr.

   Yeni belediyeler yasasý ile bu görevin belediyelere verilmesi ile eðitim 
kurumlarýmýza gerekli katký saðlanacaktýr.

Hedefler: 

3.1 Okullarýmýza yönelik kurumsal destek çalýþmalarýný artýrmak,
3.2 Okullarýmýza yönelik sosyal bilinç düzeyi geliþtirme çalýþmasý yapmak,
3.3 Okullarýmýza yönelik yarýþmalar tertip etmek,
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ÇEVRE VE TEMÝZLÝK

Stratejik amaç–4
 Çevre ile uyumlu kentleþmeyi gerçekleþtirmek, kentin doðal çevresinin, bitki 
örtüsü ve hayvan varlýðý, sistemli bir yaklaþýmla ve önleyici politikalarla ele alýnýp 
korunmasý saðlanacak.
     Yaþadýðýmýz çevrenin temiz ve düzenli olmasý, atýklarýn toplanmasý çevre 
kirliliðine sebep olan etkenlerin minimize edilmesi yönünde çalýþmalara aðýrlýk 
verilecek.

Merkez Beyaz toprak köyünde bulunan 95 dönümlük arazi üzerinde katý atýk 
bertaraf tesisi yapýlmasý hedeflenmektedir. 
 
Hedefler: 
4.1 Çevre deðerlerinin standartlarýna dikkat edilerek, gerekli takip ve yönlendirmeler 
yapýlacaktýr.
4.2 Çevre kirliliðine sebep olabilecek düþük ve verimli sanayi tesisleri kent dýþýna 
çýkarýlacak. Bunlardan boþalan alanlar rekreasyon (eðlen-dinlen) alanlarýna ve hizmet 
sektörüne yönelik alanlara dönüþtürülecek.
4.3 Modern kanalizasyon arýtma tesisi  devreye alýnacak.

 

4.4Görüntü ve ses kirliliðini ortadan kaldýracak kentsel dönüþüm projeleri 
gerçekleþtirmeye çalýþýlacak.

4.5 Baz istasyonlarý ile ortaya çýkan manyetik kirliliði ortadan kaldýracak önlemler 
geliþtirilerek bunlarýn finansmaný ile ilgili firma ve kuruluþlardan saðlanma oluruna 
gidilecektir. 

4.6 Kiþi baþýna düþen yeþil alan miktarý uluslar arasý çevre standartlar seviyesine 
çýkartýlmaya çalýþýlacaktýr. Bu alanlarýn yapýmý ve korunmasý vatandaþlarýn, sivil toplum 
kuruluþlarý ve özel sektörün aktif katýlýmý saðlanacaktýr.

4.7 Kalitesiz kömürle yapýlan mücadeleye hýz verilerek hava kalitesi iyileþtirmeye 
çalýþýlarak, kirletici özelliði az olan yakýt türlerinin araçlarda kullanýmý teþvik edilecek,
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4.8 Evsel katý atýklar kaynaðýnda ayrýþtýrýlarak, vahþi çöp depolama sahalarý ýslah 
edilerek düzenli çöp depolama sisteminin yaný sýra çöpten geri kazaným projeleri 
(Elektrik Üretimi, Kom post üretimi vb) hayata geçirilmesi için fizibilite raporu 
düzenlemeye çalýþýlacak.

4.9 Ýmar planlarýndaki ayrýlmýþ yeþil alanlar öncelikle fonksiyonel hale getirilmeye 
çalýþýlacak,

4.10 Mevcut pasif yeþil alanlarýn farklý insani sosyal ve yaþ gruplarý aktivitelerine göre 
yeniden düzenlenerek bu alanlarýn rekreasyon alanlarý ( piknik, mesire yeri, göletler, 
havuz, þelaleler v.b.) haline dönüþtürmeye çalýþýlacak,

4.11 Botanik bahçe, hobi bahçeleri, gibi yeþil aktivite alanlarý oluþturmaya çalýþýlacak.

4.12 Bingöl'de yaþayan vatandaþlara yönelik olarak temizlik faaliyetleri hakkýnda 
Bilgilendirici çalýþmalara düzenlenmeye çalýþýlacak,

4.13 tehlikeli atýklarýn kaynaðýnda ayrý toplanarak, bertaraf edilmesi saðlanacaktýr.

4.14 Çöp arýtma ve ayrýþtýrma tesisinin fizibilite ve proje çalýþmalarý tamamlanarak, 
ihale edilmesi ve ilgili bakanlýktan hibe desteði saðlanarak devreye alýnmasý yönünde 
gerekli çalýþmalara hýz verilecektir.
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MALÝ YÖNETÝM

Stratejik amaç–5

  Gelirlerin artýrýlmasý ve giderlerin azaltýlmasý mali yönetimin temel bir unsurudur. 
Özellikle gelirlerin artýrýlmasý yönünde kalýcý ve kesin kararlar almak için bir mali kontrol 
birimi oluþturularak aylýk ve dönemler bazýnda analiz tekniði ile bu yönde bir çalýþma 
yapýlacaktýr. Gider kýsýtlamasý ise mali disiplin ile gerçekleþtirmesi mümkün 
olabilmektedir. Gelir kalemlerinin artýrýlmasý için özellikle öz kaynak kullanýmýnda oluþan 
gelirlerin tahakkuku ile tahsili arasýnda orantý kurarak tahsilâtýn tahakkuka oranýný 
yükseltmek gerekir.

Hedefler: 

5.1  Gelirlerin artýrýlmasý için çalýþmalar yapmak,
5.2  Giderlerin azaltýlmasý için sýký mali disiplin oluþturmak,
5.3  Yatýrýmlarýn bütçe payýný artýrmak, 
5.4  Mali yönetimde iç kontrol sistemini gerçekleþtirmek,
5.5 Belediye iktisadi teþekkülleri oluþturularak gelir artýrýcý özelliði olan alanlarda 
yatýrým yapmak,
5.6  ÇTV ile Emlak vergilerinde tahsilatlarýn  artýrýlmasýný saðlamak.
5.7  ilan reklam vergi gelirlerinin toplam gelir içindeki payýný artýrmak.
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SOSYAL DONATILAR

Stratejik amaç–6

   Spor; saðlýklý yaþam, barýþ ve kardeþliðin en önemli öðelerindendir. Spor 
yapmayý, kent insanýnýn günlük hayatýnýn bir parçasý yapmaya imkân saðlayacak 
tarzda tesis ve parkurlarýn planlanmasý ve inþa edilmesi, sporun tabana yayýlmasý 
için imkânlar oluþturulacaktýr.

Sempozyumlar düzenlenerek Bingöl kolokyumu gibi tarihi ve kültürel 
çalýþmalarýn yapýlmasý için üniversite ile iþbirliðine gidilecek.

 

Bingöl kadýnlarýna yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesi için Karþýyaka 
mahallesinde bulunan, Belediyemize devri yapýlan kültür merkezinde gerekli faaliyetlere 
baþlanýlacaktýr.

14 mahallenin her biri için birer adet semt konaðý yapýlacaktýr. Yapýlacak olan bu 
semt konaklarýnda “yaþam boyu eðitim” adý altýnda doðanýn korunmasý,kent ve ülkeyi 
tanýma gibi eðitim projeleri belediyemiz tarafýndan tertiplenecektir.

Ýþsizliðin azaltýlmasýnda Avrupa Birliði tarafýndan finanse edilen hibe projelerin 
yapýlarak ilgili birimlere sunulmasý saðlanacak. Özellikle sosyal amaçlý projelerin 
oluþturulmasýnda  STK'larla gerekli çalýþmalar yapýlacaktýr.

Hedefler: 

6.1 Ýskâna açýlan yeni yerleþimlerde spor aktiviteleri için tesis ve parkurlar ayrýlarak, 
bunlar zorunlu hale getirilecek ve planlama safhasýnda planlara iþlenecektir. Yine 
bunlarýn bakým, onarým ve korumalarý site yönetimleri tarafýndan gerçekleþtirmesi için 
çalýþma yapýlacaktýr.
6.2 spor merkezleri, kültür tesisleri ile birlikte planlanarak gerçekleþtirilecektir 
6.3 Bingöl sempozyumunun her yýl düzenli olarak yapýlmasý saðlanacaktýr.
6.4 Ýþsizliðin had safhada olduðu günümüzde bir fýrsat olan hibe projelerin hazýrlanmasý 
ve sunulmasý saðlanarak, en büyük payý almak için gerekli proje hazýrlama ekibi 
oluþturulacaktýr.
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6.5 “Genç istihdamýn desteklenmesi “hibe programý kapsamýnda iþsizlere kýsa 
süreli istihdamýn saðlanmasý ve kurs sonucunda katýlýmcýlara sertifika verilerek çeþitli 
kriterler göz önüne alýnarak, istihdam ve kendi iþini kurma garantisi verilerek 
katýlýmýn artýrýlmasýný saðlamak.

 

6.6. MFÝB (Merkezi Finans Ýhale Birimi) tarafýndan yürütülen hibe programlar 
doðrultusunda gerekli takip ve proje sunma çalýþmalarýna daha da önem verilecek.   

KENTSEL DÖNÜÞÜM VE YENÝLEME

Stratejik amaç-7

   Ýlimizin özellikle 1 Mayýs depremi ile geliþigüzel yeniden yapýlanmasý ile önceki 
dönemlerde uygulanan esnek imar politikalarý sonucu büyük bir tehlike sinyali 
vermektedir. Bingöl Üniversitesinin arka kýsmý ile uydu kent mahalleleri geliþigüzel 
altyapýsýz ve imar planýna uygun yapýlmadýðýndan insan saðlýðýný tehdit edecek boyutta 
geliþmelere maruz kalmaktadýr.
  Ýlimizin sos yo-ekonomik ve kültürel yapýsýnýn da buna paralel geliþmesini 
saðlayacak kentsel yenileme ve dönüþüm için yeni revize program ile projeler 
gerçekleþtirilecektir.
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Merkez ve Ýnönü mahallesinde ve aþaðý çarþý mevkiinden itibaren küçük sanayi sitesi  
altýna kadar Çapakçur vadisinde kentsel dönüþüm alaný olarak seçilmiþ, TOKÝ ile gerekli 
görüþmeler yapýlmýþtýr. Ýlgili kamu kurum ve kuruluþlarý ile de gerekli görüþmeler 
yapýlacaktýr. 

Merkezde bulunan   yaklaþýk olarak 530,000 m2  kamu arazilerinin 
deðerlendirilmesi yönünde kurumlarla gerekli çalýþmalar yapýlacaktýr.

Hedefler:
  
7.1 1971 yýllýnda ilimizde meydana gelen deprem ile afet iþleri tarafýndan yapýlan 3 
katlýlarýn bulunduðu Ýnönü mahallesinin yeni bir imar revize program ile yeniden modern 
bir mahalle görünümüne kazandýrmak için   TOKÝ tarafýndan yeniden tesis edilmesi 
saðlanacaktýr.
7.2 Karþýyaka Mahallesi ile Uydu kent mahallesi örnek mahalleler yapýlarak bu iki 
mahallenin tapu sorunun çözülmesi ile emlak vergilerinde önemli bir gelir kaynaðý 
saðlanacaktýr.
7.3 Ýl genelinde deprem sonucu yýkýlan ve yýkýlmaya müsait binalarýn yerleri ile arsalarý 
üzerinde çevre kirliliðine sebep olduðundan sahipleri uyarýlarak bu alanlarýn çevre 
sakinlerine verdikleri rahatsýzlýðýn önüne geçilecek.
7.4 Yeþilyurt Mahallesi (Kýbrýs Mahallesi) nin düzensiz yapýlaþmasý sonucu kentsel 
yapýlaþmaya uygun olmayan özellikle tek katlý barakalarýn görüntü kirliliðine sebep 
olduklarý, bu meyanda özellikle hak sahipleri ile görüþülerek TOKÝ ile iþbirliði yönünde 
depreme dayanýklý sosyal konutlarýn inþasý için giriþimlerde bulunulacak.
7.5 Çapakçur deresinin (Eski Bingöl) ýslah edilmesi, toplum yararýna sunulmasý için 
Avrupa Birliði ve Bingöl Belediyesinin iþbirliði ile gerçekleþtirilmesi.
7.6 Shell petrolden Saray mahallesine kadar olan Elazýð-Muþ karayolunun yeniden 
rehabilite edilmesi ile iki taraftan da yeþillendirme, aðaçlandýrma ve parkur 
düzenlemesini saðlayarak ilin genel görünümünü iyileþtirmesi için çalýþmalar yapmak.
7.7 Yeniþehir mahallesi kentsel yenileme projesini gerçekleþtirmek,
7.8 Þehir içindeki ana caddelerin refüj ile yenilenmesi ve çiçeklendirmesini 
gerçekleþtirmek,
7.9 DSÝ 'nin olduðu yerde kavþak düzenlenmesi ve yeþillendirmesini gerçekleþtirmek.
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KENTLEÞME  

   Stratejik amaç 8-

 Dört tarafý kapalý olan ve yeþil bir bitki örtüsü ile kaplý olan Bingöl'de yeþile 
yakýþan bir kent dokusunu oluþturarak, insanlarýn yaþam kalitelerini yükseltmek için; 
þehir merkezinde yeþil alanlar, spor kompleksleri, cadde sokak ve meydan 
düzenlemeleri ile daha modern bir kentleþmenin saðlanmasý için çalýþmalar yapýlacaktýr.

    Çevre iller arasýnda hem sos yo-ekonomik hem de çevre bilinci alanýnda normalin 
çok altýnda olan Bingöl'ün geliþmesini saðlayacak stratejilerin belirlenmesinde kanunlar 
karþýsýnda hem bize verilen yetkiler doðrultusunda hem de halkýmýzýn saðlýklý bir 
çevreye kavuþmasý için gerekirse hesap verilebilirlik ilkesi baðlamýnda risk alarak bu 
alanda çalýþmalara hýz verilecektir. Koordineli çalýþmalarýn sonuç verebilmesi için 
saðlýklý bir kentleþme için arsa ve arazi sahipleri ile birlikte karar mekanizmasý 
geliþtirilecektir.   

Hükümet konaðýnýn önündeki meydan ile Dörtyol parký alaný tamamýný 
kapsayacak þekilde birleþtirilerek, altý otopark üstü kent meydaný olarak düzenlenecektir.

Hedefler:

8.1 Belediye Kültür merkezi binasý için çalýþmalar yapmak.

8.2 Ýtfaiye binasý ve garajýný yapmak,

8.3 Yeni yapýlacak binalarýn kent dokusuna uygun olarak dýþ cephelerinin yapýmý için 
inþaat sahipleri teþvik edilecek,

8.4 Adres bilgi sistemini geliþtirmek.

8.5 Fakirlik endeksinde 81 il içinde sondan 6. ncý olan ilimizdeki yoðun araç trafiðinin 
özellikle kaldýrým ve caddelerde geliþigüzel park edilmesi karþýsýnda doðan rahatsýzlýðýn 
önlenmesi için açýk alanlarda araç parklarý ile yeni yapýlarýn altýnda kapalý otopark 
zorunluluðu getirilecek.  

8.6Genç Caddesi üzerinde bulunan binalarýn kent dokusuna uygun dýþ cephe 
boyalarýnýn yapýlmasý için bina sahipleri bu yönde bilgilendirilecektir. Belediyemize 
düþen görev eksiksiz yerine getirilecektir. 

8.7 Mevcut alt yapýlarýn bakým ve onarýmý yapýlacaktýr.

8.8 Maden Sokak, þiþli sokak, belediye eski sarayý arkasý, hükümet caddesi ve kutlu ay 
sokak araç trafiðine kapatýlarak oradaki yerleþik kiracýlar ile hak sahiplerinin katýlýmýyla 
barikatlý sistemin geliþtirilmesi saðlanacak.
8.9 Kentsel tasarým uygulamalarý baþlatmak,
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8.10 Tüm meydan, park, sokak, ve ana arterlerin aydýnlatýlmasý saðlanacak,

8.11 Parklar ile çocuk oyun alanlarýnýn yýllýk bakým ve onarýmlarýný gerçekleþtirmek

8.12 Gençlik ve spor il müdürlüðüne baðlý þehir stadýndaki spor tesisleri ile yeni  olan 
spor tesisinin 8-15 yaþ çocuklara yaz döneminde spor ve diðer etkinliklere tahsisi için 
ilgili müdürlükle ortak çalýþmalar yapmak.

8.13 Ruhsatsýz ve ruhsata aykýrý yapýlaþmalar önlenecektir.

8.14 Halk Pazarý olarak bilinen seyyar satýcýlarýn saðlýklý ve saðlýða uygun gýda 
maddelerini satýlmasý için denetimler artýrýlacak. Yine buna baðlý olarak sabit semt 
pazarlarýnýn oluþturulmasý saðlanacaktýr.

8.15 Enerji nakil hatlarý ile telefon nakil hatlarý yer altýna alýnmasý saðlanacak.

8.16 Þehrin iki yakasýný birbirine baðlayan Karayollarý Genel Müdürlüðü karayolu aðýnda 
bulunan yolun viyadük ile geçilmesi için gerekli çalýþmalar yapýlacaktýr.

8.17 Karayollarý aðýna dahil Elazýð-Muþ karayolunun Bingöl þehir geçiþinin kent bulvarý 
olarak düzenlenmesi.

8.18 Þehir müzesinin oluþturulmasý için gerekli çalýþmalar yapýlacaktýr.
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ÝNSAN KAYNAKLARI

Stratejik amaç–9 

     Yüzyýlýmýzýn beraberinde getirdiði teknolojik, ekonomik, siyasal ve sosyal 
geliþmelere paralel deðiþim kaçýnýlmaz olmaktadýr.
     Bu alanda geliþmelere açýk olmak için özellikle idari alanda çalýþmakta olan 
insanlara yatýrým yapmak gerekmektedir. Belediyecilik mahalli müþterek hizmet 
sunmada kariyerli liyakatli ehil insanlarýn katýlýmýyla daha verimli olabilecektir. Onun 
için insan kaynaklarý açýsýndan alanýnda uzman kiþilerin daha yararlý olabilecekleri 
düþünüldüðünde bu kriterler doðrultusunda istihdamýn gerçekleþmesi daha mantýklýdýr.

 Hedefler:

9.1 Hizmet içi eðitime aðýrlýk verilerek periyodik olarak seminerler düzenlemek ve 
motivasyonun artýrýlmasý için gerekli  çalýþmalar yapmak.

9.2 Personel hizmetlerini elektronik ortamda yürütmek,

9.3 Personel ile belli zamanlarda fikir alýþ-veriþi ile hizmet sunmada öneriler sunmasý 
için toplantýlar düzenlemek.

9.4Yönetim bilgi sistemini geliþtirmek.

9.5 Ýtfaiye erlerinin hizmet içi eðitimi saðlanacak.

9.6 Ýhale Mevzuatý ile Belediyecilik Mevzuatýnda gerekli seminer ve eðitim çalýþmalarýný 
yürüterek ilgili birimlerde çalýþanlarýn hizmet içi eðitimlerine aðýrlýk verilecektir.

 SOSYAL YARDIMLAÞMA MERKEZLERÝ / SOSYAL BELEDÝYECÝLÝK
                           
Stratejik amaç-10

Kentte yaþayan bakýma muhtaç kimsesiz, sokaða terk edilmiþ her yaþ grubundaki 
insanlarýmýzýn barýnma, iaþe ve saðlýk ihtiyaçlarý karþýlayacak merkezler 
oluþturulacaktýr.

  Toplumsal yapý, insanlarýn sosyal hayatý paylaþmalarýndan kaynaklanan 
sorunlarýn çözümü üzerine kuruludur. Bu baðlamda sosyal hayatýn geliþtirilmesi için 
Bingöl Belediyesi olarak gereken tüm özverili çalýþmalar hayata geçirilecektir.

Kadýnlarýn yerel karar alma sürecinde ve karar mekanizmalarýna katýlýmýný artýrýcý, 
kadýnlarýn gündelik yaþam koþullarýný iyileþtirici yerel plan, program ve stratejilerini 
belirlemeyi, bu stratejilerinin uygulanmasýný saðlayacak yerel hizmet önerilerini 
geliþtirmeyi amaçlayan “Kadýn erkek eþitlik komisyonu” nu belediye meclisi kararý ile  
oluþturmayý saðlamak. 
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Kadýnlarýn yerel hizmet gereksinimlerini ve isteklerini saptamak ve var olan 
hizmetlerden memnuniyet düzeylerini ölçmek amacýyla en az yýlda iki kez geniþ 
katýlýmlý tartýþma programlarýnýn yapýlmasý, toplantý sonuçlarýnýn kamuoyu ile 
paylaþýlmasý, yerel hizmetlere iliþkin kararlarýn bu öneriler doðrultusunda alýnmasýný 
saðlamak

Hedefler:

10.1 Sosyal yardýmlaþma merkezinde çalýþacak olan personellin bu alanda eðitim 
görmesi temel þart olacaktýr.

10.2 Sokakta yaþayan kimsesiz ve yardýma muhtaç çocuklar ile yetiþkinler bu 
merkezlerde her türlü ihtiyaçlarý karþýlanarak topluma yeniden kazandýrýlacaktýr.

10.3 Evlerinde yaþamak isteyen nispeten kendi ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek olanlara 
evde bakým hizmetleri verilmesi için çalýþmalar baþlatýlacak.

10.4 Saray Mahallesi, Karþýyaka mahallesi, uydu kent mahallesi, kültür mahallesi ile  
Ýnönü mahallesinde  sosyal etkinlikler için yer sorunu giderilecek.

10.5 Mali destekten yoksun öðrencilere maddi destek vermek için kýt imkânlarýmýzý 
kullanacaðýz.
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10.6 Halka yönelik saðlýkla ilgili destek hizmetleri geliþtirilecek( Saðlýk il 
müdürlüðü ile)

10.7 Halkla iliþkileri güçlendirici ve sistemli çalýþmalar yapmak,

10.8 Sanat etkinlikleri düzenlenecek,

10.9 Saðlýk bilincinin geliþtirilmesine katký saðlanacak,

10.10 Halka yönelik sosyal tesis yapýlmasýný saðlamak,

10.11 Engelli ve engelli yakýný kadýnlar ile yaþlý kadýnlarýn ihtiyaçlarýnýn tespit 
edilmesi ve bu konuda örnek bir çalýþmanýn yapýlmasýný saðlamak.

10.12 Þiddet maðdurlarýný korumaya yönelik olarak yapýlanlarý izleyecek, 
denetleyecek bir koordinasyon biriminin oluþturulmasý için gerekli çalýþmalar 
yapmak.

10.13 Ekonomik güçlenme ve çalýþma hayatýný destekleyecek kadýn destek 
merkezlerinin oluþturulmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasý için gerekli çalýþmalarý 
baþlatmak

10.14 Kadýnlarýn el emeklerini deðerlendirecekleri pazarlarýn açýlmasý veya 
pazarlarda kadýnlara stant verilmesini saðlamak.

10.15 Hiç eðitim almamýþ olanlarýn eðitim düzeylerini yükseltmek için gerekli 
çalýþmalarý yapmak.

10.16 Anne- çocuk saðlýðý eðitiminin saðlanmasý için ilgili kurumlarla iþ birliðinin 
saðlanmasý.

10.17 Kent kayýt sistemini güçlendirmek.

10.18 Genç kýzlara burs olanaklarý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'nýn 
da yardýmýyla artýrýlarak ve bu sistem geliþtirilerek kýz çocuklarýnýn temel 
eðitimden sonra da  eðitimlerine devamýnýn saðlanmasý için gerekli alt yapýyý 
oluþturmak.

10.19 Kadýnlarýn yerel hizmetlere eriþimini kolaylaþtýrmayý amaçlayan belediye 
bünyesinde bir “Kadýn Birimi” nin kurulmasýný saðlama
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GÜVENLÝK

Stratejik amaç–11
  Ýlin genel ekonomik yapýsý irdelendiðinde geliþemeyen sanayi ve özel sektörün 
iþsizliði beraberinde getirdiði, hýrsýzlýk ve soygun gibi suçlarýn artýþ gösterdiði sosyal 
hayatýmýzla baðdaþmayan davranýþlarýn son zamanlarda bir alýþkanlýk haline geldiði 
gözlenmektedir.
    
     Son zamanlarda þehir merkezindeki hýrsýzlýk olaylarýndan da anlaþýlacaðý 
üzere gençlerin sigara ihtiyaçlarýný gidermek için bile büyük risklere katlandýklarý yine 
emniyet kayýtlarýndan anlaþýlmaktadýr.
     
    Her ne kadar belediyenin asli görevi olmasa da bu yönde bir çalýþmada 
bulunulmasý kaçýnýlmazdýr. Çünkü belediye halkýn sorunlarýný paylaþmaktan 
kaçamaz.

Hedefler:

11.1 Belediyemize ait görev alanýndaki önemli noktalara özel güvenlik hizmeti 
vermek,

11.2 Güvenlik tedbirleri geliþtirme amacýyla diðer kuruluþlarla iþ birliði yapmak.

e-BELEDÝYECÝLÝK

Stratejik amaç–12

     
Kent içi yaþamý kolaylaþtýrmak için her türlü biliþim araçlarýný etkin þekilde kullanarak, 
bunu kentte yaþayanlarýn kolayca eriþebilecekleri hale getirerek, biliþim teknolojilerini 
belediye iþlemlerine entegre etmek.

     Ýnsanlarýn yaþadýklarý kentle ilgili her türlü bilgiye kolayca eriþebileceði 
belediyecilikle ilgili iþlerini daha kolay takip edebileceði, iþlem sürelerini kýsaltan, 
güvenliði artýran katýlýmca ve þeffaf yönetim anlayýþýnýn en büyük aracý olarak sayýsal 
bir platform hazýrlamak.
 
    Merkezi yönetime giderek geliþme gösteren e-Devlet uygulamasýnýn kent 
ölçeðinde ve belediye yönetimleri tarafýndan daha verimli, etkin ve hýzlý þekilde 
kullanýlmasý saðlanacaktýr.
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Hedefler: 

12.1 Çaðdaþ dünyanýn vazgeçilmez bir parçasý haline gelen interneti hayatýn 
her sahasýna yerleþtirmek,

12.2 e-ulaþým konsepti altýnda trafik ve yol bilgilerine araçlarýndan, cep 
telefonlarýna 
         Eriþebilen, adres sorgulayabilen bir alt yapý oluþturmak, 

12.3 Belediye ve baðlý kuruluþlarýn hizmetlerini elektronik ortamda sunmasý, 
iþlem ve 
        Ödemelerini yapabilmesini saðlamak.

12.4 Kent bilgi sistemini þehirde bulunan tüm merkezi ve yerel yönetim 
birimlerine         
açarak, tüm uygulamalarý sisteme dâhil etmek, 

12.5 Su sayaçlarýný biliþim teknolojilerinden yararlanarak okuma ve kontrol 
etme yönünde çalýþmalar yapmak,

12.6 Kentle ilgili geliþmeler uydudan izlenecek seviyeye getirilerek her türlü 
planlama ve denetleme çalýþmalarýnda uzay teknolojilerinden yararlanmak,

12.7 Elektronik ödeme sistemlerini yaygýnlaþtýrmak,

12.8 Belediye faaliyetlerinin kamuoyu tarafýndan sürekli ve güncel olarak 
izlenmesi saðlanarak, kentin Web ortamýnda etkin þekilde tanýtýmýna önem 
verilecek,
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UYGULAMAYA DÖNÜK HEDEF,FAALÝYET VE PROJELERE AÝT TAKVÝM

AFET YÖNETÝMÝ

HEDEFLER:

13.1.Risk analizi yapmak ve acil Eylem Planý hazýrlamak

13.2. Depreme karþý sivil savunma bilincinin güçlendirilmesi

13.3 Kentsel yapý stokunun güvenilir ve sürdürülebilir kýlmak için fizibilite 
raporlarý hazýrlamak
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13.4 MAG mahalle afet gönüllülerin projesi kapsamýnda  tüm mahallelerde 
eðitim vermek (Sivil Savunma Müdürlüðü ve AKUT Ýþbirliði)

 

13.5 Deprem mastýr planýný hazýrlamak

13.6 Yapý denetiminin vatandaþlar tarafýndan benimsenmesi ve yaygýn kullanýmý 
için gerekli düzenlemeler yapmak.
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13.7 Depreme dayanýklý konutlarýn üretimini teþvik etmek

13.8 Ýmar planlarýnda kentin zemin ve depremden etkilenme durumlarý dikkatte 
alýnmasý

13.9 Afet konusunda uzman kiþi ve kuruluþlarla iþ birliði yapmak

FAALÝYETLER YIL PERFORMANS 
KRÝTERÝ 

SORUMLU  
MÜDÜRLÜK 

a)AKUT gibi depremde kendini 
kanýtlamýþ kuruluþlarýn sivil 
vatandaþlara eðitim vermeleri 
desteklenerek periyodik olarak 
eðitimler verilmesi saðlanacak 

2010 
Talebe  
Göre 

Eðitimin verilmesi 

b) Deprem dede olarak bilinen 
Prof. Dr. Ahmet Mete 
IÞIKKARA gibi özellikle 
çocuklarýn ilgi alanýna giren 
aydýnlarýmýzýn depremle ilgili 
eðitim verilmesi için konferans, 
seminer vb tertiplerin 
düzenlenmesi saðlanacak 

2010 
 

Konferans ve
seminer 
düzenlenmesi 
 

Ýtfaiye  
Müdürlüðü 
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13.10 Tüm binalarýn depreme dayanýklýlýklarý analiz edilecek

13.11 Ýtfaiye Teþkilatýnýn her türlü modern araçlarla takviyesi yapýlarak etkinliði 
artýrýlacak

13.12 Tüm afet bilgileri bilgi ofisinde saklanarak izlenmeli ve eriþebilir hale 
getirilmeli
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ÝSKAN-KONUT

Hedefler:

14.1- Plansýz ve kaçak yapýlaþma alanlarýnda toplulaþtýrma yapýlarak içinde 
gerekli       fonksiyonlarýn   yer aldýðý (Yeþil alan, okul, kültür, ticaret v.s.) kentsel 
dönüþüm   projeleri uygulamak.

14.2- Konut fazlasý olan bölgelerdeki konut stoku, yapýlacak yeni 
düzenlemelerle devreye alýnarak bu alanlarýn çevresine donatý fonksiyonlarý 
verilerek bu bölgeler “Kanat Çekim merkezleri” olarak geliþtirilmesi yönünde 
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14.3-Müteahhitlere ve inþatta çalýþacak iþçi ve kalfalara eðitim ve sertifika 
mecburiyetini getirmek.

EÐÝTÝM KURUMLARI

Hedefler:

15.1- Okullarýmýza yönelik kurumsal destek çalýþmalarýný artýrmak.
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15.2-Okullarýmýza yönelik sosyal bilinç düzeyi geliþtirme çalýþmalarý 
yapmak.

15.3.-Okullarýmýza yönelik yarýþmalar tertip etmek
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ÇEVRE VE TEMÝZLÝK

Hedefler:
 
16.1 çevre ile uyumlu kentleþmeyi gerçekleþtirmek, doðal çevre, bitki örtüsü ve 
faunasýnýn sistemli bir yaklaþýmla ve önleyici politikalarla ele alýnýp, korunmasýný 
saðlamak.
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16.2-Çevre kirliliðine sebep olabilecek düþük ve verimli sanayi tesisleri kent 
dýþýna çýkarýlacak. Bunlardan boþalan rekreasyon alanlarýna ve hizmet sektörüne 
yönelik alanlara dönüþtürülecek.

16.3-Modern arýtma tesisi  planlanýp, devreye alýnacak.

16.4- Görüntü ve ses kirliliðini ortadan kaldýracak kentsel dönüþüm projeleri 
gerçekleþtirmeye çalýþmak.

FAALÝYETLER YIL PERFORMANS 
KRÝTERÝ 

SORUMLU  
MÜDÜRLÜK 

a)Görüntü kirliliði oluþturan 
duvarlar v.b yerlerin
boyanmasý 

2010 
 

Tamamlanmasý zabýta 
Müdürlüðü 

b)FEDAÞ’ a ait trafo 
binalarýnýn kabine
dönüþtürülmesi 

 
2010 
 

Yapýlmasý Fen iþleri 
Müdürlüðü 

 
16.5-Baz istasyonlarý ile ortaya çýkan manyetik kirliliði ortadan kaldýracak önlemler 
geliþtirilerek bunlarýn finansmaný ile ilgili firma ve kuruluþlardan saðlanma yoluna 
gidilecektir.
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16.6- kiþi baþýna düþen yeþil alan miktarý uluslar arasý çevre standartlar 
seviyesine çýkarýlacaktýr.

16.7- Kalitesiz kömürle yapýlan mücadeleye hýz verilerek hava kalitesi 
iyileþtirmeye çalýþýlacak. Kirletici özelliði az  olan yakýt türlerinin araçlarda 
kullanýmý teþvik edilecek.  

16.8- Evsel katý atýklar kaynaðýnda ayrýþtýrýlarak, vahþi çöp depolama sahalarý 
ýslah edilerek düzenli çöp depolama sisteminin yaný sýra çöpten geri kazaným 
projeleri (Elektrik üretimi, kompost üretimi v.b.) hayata geçirilmesi için fizibilite 
raporlarý düzenlemek.

Belediye çalýþýyor
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Belediye çalýþýyor

16.9- Ýmar planlarýndaki ayrýlmýþ yeþil alanlar öncelikle fonksiyonel hale 
getirilmesi saðlanacak.

16.10- mevcut pasif yeþil alanlarýn farklý insani sosyal ve yaþ gruplarý 
aktivitelerine göre yeniden düzenlenerek bu alanlarýn rekreasyon alanlarý 
(Piknik, mesire yeri, göletler, havuz, þelaleler vb) haline dönüþtürmeleri 
saðlanacak.

16.11- Botanik bahçe, hobi bahçeleri gibi yeþil aktivite alanlarý oluþturmaya çalýþýlacak.

16.12- Bingöl' de yaþayan vatandaþlara yönelik olarak temizlik faaliyetleri 
hakkýnda bilgilendirme çalýþmalarý yapýlacak.

16.13 -Tehlikeli atýklarýn kaynaðýnda ayrý toplamak ve bertaraf etmek.
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MALÝ YÖNETÝM
Hedefler:
17.1- Gelirlerin artýrýlmasýna yönelik çalýþmalara aðýrlýk vermek.

Belediye çalýþýyor

h )  H a lk  e k m e k  fa b r ik a s ýn ýn  
m o d e rn iz e e d ile re k ,
k a p a s ite s in i a r t ý rm a k  v e  
to p la m  k a lite  y ö n e t im in i 
s a ð la y a ra k v a ta n d a þ a
s a ð lýk l ý ,  h i jy e n ik  þ a r t la rd a  
e k m e k  ü re tm e k  iç in  k a lite  
k o n t ro l b e lg e le r in in  a lýn m a s ý 

2 0 1 0  
M o d e rn iz e  
V e  k a lite  
B e lg e le r i 
 

Y a p ý lm a s ý  

j)  K a rþ ýy a k a  v e  u y d u  k e n t 
m a h a lle le r in in  ta p u  s o ru n u  
ç ö z ü le re k  g e lir  ü re tm e  
þ a r t la r ý  o lu þ tu ru la c a k   

2 0 1 0  
G ir iþ im  
 
 

Y a p ý lm a s ý Ým a r  
M ü d ü r lü ð ü  
 

k )  A ile  ç a y  b a h ç e le r in in  
o lu þ tu ru la ra k k ira y a
v e r i lm e s i 

2 0 1 0 /   
2  a d e t  

Y a p ý lm a s ý P a rk  v e  b a h ç e le r  
M ü d ü r lü ð ü  

l)  B il  b o a rd la r ýn  ç o ð a lt ý la ra k  
k ira y a  v e r i lm e s i  

2 0 1 0  v e  h e r  
y ý l 

Y a p ý lm a s ý 

m )  S u  tü k e t im le r i y ü k s e k  
o la n  a b o n e le r in  ta h s ilâ t ta  
te þ v ik i iç in  e v  z iy a re t le r in i 
g e rç e k le þ t irm e k .  

2 0 1 0  
 
H e r  y ý l 

G e rç e k le þ m e s i 

n )  H a lk  o to b ü s le r in e  a it  h a t  
s a t ýþ la r ýn ý  g e rç e k le þ t ir m e k  

2 0 1 0  v e  h e r  
y ý l 
 

S a t ý lm a s ý 

Ýþ le tm e v e
iþ t ira k le r  
M ü d ü r lü ð ü  
 

ö )K a t  k a rþ ý lýð ý  m o d e li i le  
y e ra lt ý  ç a rþ ý la r ýn a  a ð ýr lýk  
v e r i lm e s i 

2 0 1 0  v e  h e r  
y ý l 
1  a d e t  

Y a p ý lm a s ý 

p )  Þ e h ir  o to g a r ýn ýn   
y a p ý lm a s ý ( iç in d e  o te l,a lýþ  
v e r iþ  m e rk e z i v e  e ð le n c e  
m e rk e z i b a r ýn d ýra n  m o d e rn  
b ir  y a p ýn ýn  in þ a s ý)   

2 0 1 0   
Ýh a le   
A þ a m a s ý 

S ö z le þ m e n in  
Y a p ý lm a s ý 

Ým a r  m ü d ü r lü ð ü  
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17.2 -Giderlerin azaltýlmasý için sýký mali disiplin oluþturmak.

17.3 -Yatýrýmlarýn bütçe payýný artýrmak.

17.4- Mali yönetimde iç kontrol sistemini gerçekleþtirmek.

17.5 -Ýktisadi teþekküller oluþturularak gelir artýrýcý özelliði olan alanlarda yatýrým 

FA A LÝY E T LE R  Y IL  PE R F O R M A NS  
K R ÝT E R Ý 

S O R UM LU   
M ÜD ÜR L Ü K  

a) T ek m erkezd en  
d em irb aþ  tak ip  s is tem in in  
o luþ turu lm as ý 
 

20 10 Y ap ýlm as ý D es tek H izm etleri 
M ü dür lü ðü 

b)  sayaç  oku m a- kap atm a  
ve öze l gü ven lik g ib i 
h izm etler in  p iyas ad an  s atýn  
a lýnm as ý  

H er 
Yý l 

Y ap ýlm as ý Ýþ letm e ve iþ tirak ler 
M ü dür lü ðü 
D es tek H izm etler i 
M ü dür lü ðü 

 Belediye çalýþýyor



BÝNGÖL BELEDÝYESÝ PERFORMANS PROGRAMI

49

 

Belediye çalýþýyor

SOSYAL DONATILAR

Hedefler:

18.1- Ýskâna açýlacak olan yeni yerleþim yerlerinde spor aktiviteleri için tesis ve 
parkurlar ayrýlarak, bunlar zorunlu hale getirilerek planlama safhasýnda planlara 
iþlenecek ve bunlarýn bakým, onarým ve korumalarý site yönetimleri tarafýndan 
gerçekleþtirilmesi saðlanacaktýr.

18.2- Spor merkezleri, kültür tesisleri ile birlikte planlanarak gerçekleþtirilmesi.
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Belediye çalýþýyor

 

Belediyemizin Düzenlediði HÝF (Herkes Ýçin Futbol) Turnuvasý
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KENTSEL DÖNÜÞÜM VE YENÝLEME
Hedefler:

19.1–Ýlimizde 1971 yýllýnda meydana gelen depremde inþa edilen Ýnönü mahallesinin hem 
merkeze sýkýþmasý hem de 2003 yýlýnda meydana gelen deprem ile 3 katlýlarýn metruk 
olarak kalmalarý çevre kirliliðine sebep olduklarý gibi tehlike sinyalleri verdikleri 
görülmektedir. Bu nedenle Ýnönü mahallesinin yeniden modern, yaþanabilir, kentsel 
dönüþüme uygun sos yo- kültürel kompleks içinde hak sahipleri ile anlaþýlarak kat 
karþýlýðý sistematiði içinde yapýlaþmasýný saðlamak.

19.2- Karþýyaka Mahallesi ile R.Tayip Erdoðan mahallelerinin örnek mahalle olarak 
düzenlenmesi ve tapu sorunlarýnýn çözülmesinde gerekli çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasý.

Belediye çalýþýyor
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Belediye çalýþýyor

19.3- Ýl genelinde deprem sonucu yýkýlan ve yýkýlmaya yüz tutmuþ binalarýn 
yerleri ile arsalarý üzerinde çevre kirliliðine sebep olduðundan mülkiyet 
sahipleri ile anlaþarak bu alanlarýn çevre sakinlerine verdikleri rahatsýzlýk 
önlenecek.

19.4 -Yeþil yurt mahallesi nin düzensiz yapýlaþmasý sonucu kentsel 
yapýlaþmaya uygun olmayan özellikle tek katlý barakalarýn görüntü 
kirliliðine sebep olduklarý, bu meyanda hak sahipleri ile görüþülerek TOKÝ 
ile iþbirliðinin saðlanmasýnda çalýþmalar baþlatmak
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Belediye çalýþýyor

19.5 Çapakçur deresinin ýslah edilmesi.

19.6- Þehrin giriþinden (Elazýð giriþi) saray mahallesi bitimine kadar olan 
karayollunun yeniden rehabilite edilmesiyle iki tarafýndan aðaçlandýrma, 
yeþillendirme, yürüyüþ parkuru ve duraklarýn yapýlmasý.
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Belediye çalýþýyor

19.7-Yeni mahalle kentsel yenileme projesini hayata geçirmek.

19.8-Þehir içindeki ana caddelerin refüj ile yeniden yapýlmasý ve 
çiçeklendirilmesi.

19.9- DSÝ nin olduðu yerde kavþak düzenlenmesi ve yeþillendirilmesi.

KENTLEÞME
20.1 -Belediye kültür merkezi binasý için çalýþmalar yapmak.
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Belediye çalýþýyor

20.2 -Ýtfaiye binasý ve garajýnýn yapýlmasý

20.3- Yeni yapýlacak olan yapýlarýn kent dokusuna uygun olarak inþasý 
saðlanacak

20.4 -Adres bilgi sisteminin oluþturulmasý
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Belediye çalýþýyor

20.-5 Fakirlik endeksinde 81 il içinde sondan 6. ncý olan ilimizdeki yoðun araç 
trafiðinin özellikle kaldýrým ve ara sokaklar ile caddelerde geliþigüzel park 
edilmesi ile halkýmýzda doðan rahatsýzlýðýn önlenmesi için açýk alanlar ile kapalý 
alanlarda oto park ihtiyacýnýn karþýlanmasý.
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Belediye çalýþýyor

20.6-Genç Caddesi ile Ýnönü Caddesi üzerinde bulunan yapýlarýn kent dokusuna 
uygun olarak dýþ cephe boyalarýnýn yapýlmasý için bina sahipleri ile görüþmeler 
yapýlmasý ve teþvik edilmesi.

20.7- Mevcut altyapýlarýn bakým ve onarýmý yapýlacaktýr.

d
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20.8 -Maden Sokak, Osmanlý sokak, þiþli sokak, Belediye eski sarayý arkasý 
sokak, kutlu ay sokak ile hükümet caddesinin yaya trafiðine açýlarak barikatlý 
sistem ile kapatýlmasý ve hak sahipleri ile ortaklaþa çalýþmalar yapýlarak 
buralarýn araç trafiðine kapatýlmasý

20.9- Tüm meydan,park,sokak ve ana arterlerin aydýnlatýlmasý.

20.10- parklar ile çocuk oyun alanlarýnýn yýllýk bakým ve onarýmlarýný yapmak.

Belediye çalýþýyor
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Belediye çalýþýyor

20.11- Gençlik ve spor il müdürlüðüne baðlý þehir stadýndaki spor tesisleri ile 
çok amaçlý spor tesisinin 8-15 yaþ çocuklara yaz döneminde spor ve diðer 
etkinliklere tahsisi için ilgili müdürlükle ortak kararlar almak.
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Belediye çalýþýyor

20.12- Ruhsatsýz ve ruhsata aykýrý yapýlaþmalar önlenecektir.

20.13- Halk pazarý olarak gerçekleþtirdiðimiz semt pazarlarýnda saðlýklý ve 
Türk Gýda Kodeksine uygun mamullerin satýþýnýn yapýlmasý için periyodik 
olarak gýda ve çevre kontrol ekipleri ile birlikte kontroller yapýlacak.

FAALÝYETLER YIL PERFORMANS 
KRÝTERÝ 

SORUMLU 
MÜDÜRLÜK 

a) halk pazarýnýn düzenli 
olarak kontrollü saðlanacak 

Her Ay Yapýlmasý Zabýta müdürlüðü 
Ýle gýda ve Çevre 
saðlýk ekipleri ile 
birlikte 

b) Halk pazarýnda satýcýlýk 
yapanlarýn gerekli þartlarý 
taþýmalarý ve sertifikasyona 
tabi tutulmalarý saðlanacak 

2010 
Ve her yýl 

Yapýlmasý Zabýta müdürlüðü 

c)Düzenli Pazar
oluþturulmasý için fiyat 
istikrarýnýn saðlanmasý ve 
tüketicilerin kaliteyi ucuza 
saðlamalarý için kontrol 
mekanizmasý geliþtirilecek 

2010  
Ve 
Her yýl 

Yapýlmasý Zabýta Müdürlüðü 
Ýktisat müdürlüðü 

d)Pazar yerlerinin daha 
geniþ ve hijyenik alanlarda 
yapýlandýrýlmasý için ana 
arterler dýþýnda çevreyi 
rahatsýz etmeden geniþ 
platformlarda yer tahsisini 
saðlayarak, geniþ kitlelere 
hitap edecek þekilde 
oluþturulmasý  

2010  
Ve ihtiyaca  
Göre 

Yapýlmasý Zabýta müdürlüðü 

 20.14- Enerji Nakil Hatlar ile telefon nakil hatlarýnýn yeraltýna alýnmasý 

F A A L ÝY E T L E R  Y IL  P E R F O R M A N S  
K R ÝT E R Ý 

S O R U M L U   
M Ü D Ü R L Ü K  

a ) F E D A Þ  ‘ a a it en e rj i n ak il  
h at lar ýn ýn  ye ra ltýn a  
a lýnm as ý 

20 10  Y ap ýlm as ý F E D A Þ  B in g öl Ý l  
M ü dü r lü ðü  v e F en  
iþ ler i M ü dü r lü ðü  

b ) P T T  ‘ye  a it te lef on  
d irek ler in in  ye ra ltýn a  
a lýnm as ý 

20 10  Y ap ýlm as ý P T T B aþ
M ü dü r lü ðü  
F en iþ ler i
M ü dü r lü ðü  
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Belediye çalýþýyor

ÝNSAN KAYNAKLARI

21.1- Hizmet içi eðitime aðýrlýk verilerek periyodik olarak seminerler düzenlemek 
ve motivasyonun artýrýlmasý için çalýþmalar yapmak.
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Belediye çalýþýyor

21.2 Norm kadro çalýþmalarýný baþlatmak ve sonuçlandýrmak. 

21.3- Personel hizmetlerini elektronik ortamda yürütmek.

21.4 -Personel ile belli dönemlerde soru- cevaplý paneller düzenlemek.

SOSYAL YARDýMLAÞMA MERKEZLERI 
SOSYAL BELEDIYECILIK
 
22.1- Sosyal yardýmlaþma merkezinde çalýþacak olan personelin bu alanda 
eðitim görmeleri saðlanacak.
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Belediye çalýþýyor

22.2-Sokakta yaþayan kimsesiz ve yardýma muhtaç çocuklar ile yetiþkinlerin her 
türlü ihtiyaçlarý karþýlanacak.

22.3- Evlerinde yaþamak isteyen nispetten kendi ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek 
olanlara evde bakým hizmetleri verilmesi için alt yapý oluþturulacak.

22.4- Saray Mahallesi, Karþýyaka mahallesi, Uydu kent Mahallesi, Kültür mahallesi 
ile Ýnönü mahallelerinde sosyal etkinlikler için yer sorunu giderilecek. 
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Belediye çalýþýyor

22.5- Mali destekten yoksun öðrencilere eðitim desteði vermek için kýt 
imkanlarýmýzý kullanacaðýz.

22.6- Halka yönelik saðlýkla ilgili destek hizmetlerinin  geliþtirilmesi
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Belediye çalýþýyor

22.7- Halkla iliþkileri güçlendirici sistemli çalýþmalar yapmak. 

22.8- Sanat etkinliklerinin düzenlenmesi
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Belediye çalýþýyor

22.9-Saðlýk bilincinin geliþimine katký saðlamak.

22.10- Halka yönelik sosyal tesis yapýlmasýný teþvik etmek.

GÜVENLÝK
23.1 Belediyemize ait görev alanýndaki önemli noktalara özel güvenlik hizmeti 
vermek.
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Belediye çalýþýyor

23.2 -Güvenlik tedbirleri geliþtirme amacýyla diðer kuruluþlarla iþ birliði yapmak.

  e–BELEDÝYECÝLÝK

24.1 Çaðdaþ dünyanýn vazgeçilmez bir parçasý olan interneti hayatýn her 
sahasýna yerleþtirmek.

24.2- Belediye ve baðlý kuruluþlarýn hizmetlerini elektronik ortamda sunmasý, 
iþlem ve ödemelerini elektronik ortamda yapýlmasýný saðlamak.
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Belediye çalýþýyor

24.3 Kent bilgi sistemini þehirde bulunan tüm merkezi ve yerel yönetim 
birimlerine açarak tüm uygulamalarý sisteme dahil etmek.

24.4- Su sayaçlarýný biliþim teknolojilerinden yararlanarak okuma ve kontrol etme 
yönünde çalýþmalar yapýlacak

24.5- Elektronik ödeme sistemleri yaygýnlaþtýrýlacak

24.6- Belediye faaliyetlerinin kamuoyu tarafýndan sürekli ve güncel olarak 
izlenmesi saðlanarak; kentin web ortamýnda etkin þekilde tanýtýmýna önem 
verilecek.
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Belediye çalýþýyor

GELÝR VE GÝDER BÜTÇESÝ

ÇOK YILLI TAHMÝNÝ GÝDER BÜTÇESÝ
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Belediye çalýþýyor

BÝRÝMLERÝN TAHMÝNÝ GÝDER BÜTÇELERÝ

1-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ

2- ÝNSAN KAYNAKLARI

3-YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

Belediye meclisi toplantýlarýnýn yasada belirtilen süre içerisinde 
yapýlmasýný saðlamak, encümen toplantýlarýnýn yine yasada belirtilen süre 
içerisinde yapýlmasýný saðlayarak, alýnan kararlarý ilgili birimlere gereði için 
gönderilmesi saðlanacaktýr. 

Kurumun gelen giden yazýlarýnýn kayýt altýna alýnarak, ilgili birimlere 
havalesinin yapýlmasý ve takibinin saðlanmasý, internet ortamýnda e-
belediyecilik sisteminin saðlanmasý gibi çalýþmalarý yaparak, meclis ve 
encümen toplantýlarýnýn gündemini belirlemek.

Bimer ortamýnda sunulan þikâyet v.b öneri dilekçelerini gereði için 
takibini yapar ve sonucu hakkýnda þikâyet sahiplerini bilgilendirir.

Bütçede öngörülen rakamlarýn verimli, etkin, ekonomik ve yerinde 
kullanýlmasýný saðlamak için gerekli takibi yapar.

Birim olarak bütçeye konulan meclis huzur hakký, encümen huzur hakký 
ve birimde çalýþan memurlarýn maaþ ve sosyal haklarýnýn ödenmesi  gibi  
çalýþmalarý yapar.
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Belediye çalýþýyor

4-HESAP ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

5-HUKUK ÝÞLERÝ

6-ÝMAR MÜDÜRLÜÐÜ

Ýmar Müdürlüðünün 4 yýllýk hedeflerini kapsayan imar planýnda yol ve yeþil alana 
giren 29 adet taþýnmazýn kamulaþtýrma bedeli ve imar planý revizyonu ile imar 
uygulamalarý ve jeolojik etüt bedeli olarak aþaðýda belirtilen þekilde yýllar itibariyle 
daðýlýmý yapýlmýþtýr.
2010 yýlý için:701.248,00
2011 yýlý için: 597.840,00
2012 yýlý için: 873.096,00
2013 yýlý için: 719.150,00 

YILLAR ÝTÝBARÝYLE YAPILACAK OLAN UYGULAMA PROGRAMI TABLOSU
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Belediye çalýþýyor

7-ZABITA MÜDÜRLÜÐÜ

8-TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

Þehrin çöp toplama nakli ve temizlik iþleri hizmet satýn alma yoluyla 
gerçekleþtirilmektedir. 2010 yýlý için belirlenen azami personel sayýsý 111 olup, 
cadde ve sokaklarýn temizliði, çöplerin nakli ve her türlü hizmet iþleri dâhil bir yýl 
süreyle ihaleye çýkarýlmýþtýr.

Belediyemizin özellikle temizlik hizmetleri alanýnda ciddi bir otokontrol 
sistemini geliþtirerek, bu yöndeki eksikleri tamamlanacaktýr.

Þehir temizliðinde kurumun katlanabileceði özverilerin hizmet satýn alma 
yöntemiyle gerçekleþtirilmesi durumunda, karlýlýk durumu gibi kriterler göz önüne 
alýnarak, ihale edilmesinde daha düþük bir maliyetin oluþacaðý hesaplanmýþtýr.

9-FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

Birimlerimizden en yüksek bütçeye sahip Fen iþleri Müdürlüðünün bütçesi toplam 
bütçenin yaklaþýk Yüzde 42'sini oluþturmaktadýr.

Fen Ýþleri Müdürlüðümüzün rutin hizmetler dýþýnda 2010 yýlý için en büyük 
projelerinden olan ÞEHÝR KANALÝZASYON HATLARI yapýmý, YAÐMUR SUYU 
ÞEBEKE HATTI ve ÝÇME SUYU ÞEBEKE HATLARININ yapýmý için Ýller Bankasý 
aracýlýðýyla finansmaný saðlanacaktýr. Kurumun ilgili bankaya yaptýðý müracaat 
deðerlendirilerek uzun vadeli kredi ile yapýlmasý planlanmaktadýr.

Diðer taraftan Kültür Mahallesinde yapýmý devam eden þehir kanalizasyon arýtma 
tesisi de 2010 yýllýnda devreye alýnarak, faaliyete geçirilecektir.

Ýlimiz Beyaz toprak Köyü mevkiinde yapýlmasý planlanan Çöp Arýtma Ayrýþtýrma 
ve çöplerin bertaraf edilmesi tesisi de çeþitli fonlar ile Çevre Bakanlýðý' nýn finansmaný 
ile 2010 yýllýnda yapýlmasý planlanmakta olup, büyük projelerimizden birini de bu arada 
faaliyete geçirmeyi hedeflemekteyiz.  
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Belediye çalýþýyor

10-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜÐÜ

2010 yýllýnda aðaçlandýrma ve yeþillendirme çalýþmalarýna özellikle 
mahalle aralarýnda bulunan park ve bahçelerden baþlayacaðýz.

Aðaçlandýrma çalýþmasý uygulanacak olan park ve bahçeler ile 
yeþillendirme sahalarý aþaðýdaki gibidir.

Park ve Bahçeler Müdürlüðünde halen personel yetersizliðinden dolayý 
hizmet satýn alma yoluyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 2009 yýllý için Toplum 
Yararýna Çalýþma Programý kapsamýnda Türkiye Ýþ Kurumu Bingöl Ýl Müdürlüðü 
ile proje karþýlýðý yapýlan sözleþmelerde 20 kiþilik ile 15 kiþilik iki ayrý proje 
yürütülmektedir. Ýlgili bakanlýk tarafýndan geçici istihdamýn saðlanmasý amacýyla 
yürütülen proje çalýþmalarýnda belediyemize ait park ve bahçelerde proje 
karþýlýðý istihdamýn sürdürülmesi için gerekli çalýþmalar yapýlacaktýr.

2010 yýlý için bütçeye konulan 220.000,00 TL bedelli hizmet alýmý 
karþýlýðý finansmanýn yukarýda belirtilen programýn (TYÇP) devam etmesi 
halinde ayrýlan ödenek, þehrin aðaçlandýrma ve yeþil alanlar için kullanýlacaktýr.
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11-VETERÝNER ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

Veteriner Ýþleri Müdürlüðü olarak baþýboþ gezen hayvanlarýn çevreye 
verdiði zarar ile çevre kirliðinin önlenmesi için belirli süreli olarak 11 personel ile 
hizmet alýmý yönünde çalýþmalarýmýz devam edecektir. Yine sivrisinek - karasinek 
ile larva ve uçkun mücadelesi kapsamýnda þehir genelinde araç kiralama 
yöntemiyle kendi personelimizin çalýþma ve azmi ile gerekli ilaçlama çalýþmalarý 
yürütülecektir. Baþýboþ sokak hayvanlarý için barýnak projesi de yine hibe 
kapsamýnda Çevre Bakanlýðý'na yaptýðýmýz baþvurularýn olumlu sonuçlanmasý 
durumunda, 2010 yýllýnda gerekli  inþaat yapým çalýþmalarý devam edecektir. 

12-ÝTFAÝYE MÜDÜRLÜÐÜ

Ýtfaiye Müdürlüðümüzün hizmet verdiði ahþap barakada artan nüfusun 
karþýsýnda ihtiyaca cevap veremediði görülmektedir. Özellikle idare merkezi binasý 
inþaatý için çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Kurumun mali yapýsýnda müspet 
geliþmenin olmasý durumunda bu talebimizin karþýlanmasý için, tepe yönetimi 
bazýnda gerekli çalýþmalar sürdürülecektir. 

Araç alýmý konusunda yine gerekli taleplerimizin karþýlanmasý için, 2010 
yýlýnda yeni ve modern araç alýmý yönünde gerekli çalýþmalarýmýz devam 
etmektedir.

13-ÝÞLETME VE ÝÞTÝRAKLER MÜDÜRLÜÐÜ

Halk ekmek fabrikasý ile su sayaç okuma hizmetlerinde de piyasadan iþçilik 
hizmeti satýn alma yoluyla yürütülecektir. 2010 yýlý için halk ekmek fabrikasýnda vasýflý 10 
personel, su sayaç okuma iþinde ise 37 personel ihale yoluyla istihdam edilmesi 
düþünülmektedir. Halk ekmek Fabrikasýnda halen günlük 6.000 ekmek üretilip, çeþitli 
satýþ noktalarýnda satýþý yapýlmaktadýr. 2010 yýllý için günlük 10.000 adet , 2011 yýlý içinde 
günlük 13.000 adet ekmek üretilmesi hedeflenmektedir. 

Kapasite kullanýmýnda halen yeterince istenen düzeyde  makine ve ekipman 
kullanýlmadýðýndan önümüzdeki dönemde gerekli teknoloji yenileme çalýþmalarý da 
yapýlacaktýr.
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14-DESTEK HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

Kurumun tümünü ilgilendiren  kýrtasiye ve ortak giderleri destek hizmetleri 
müdürlüðü tarafýndan karþýlanmaktadýr. Bu çerçevede 2010 yýlý için kültür 
merkezi binasý için 20 personel, Gençlik merkezi için 20 personel, Ýdare binasý 
temizliði için 25 personel, 21 noktaya da 63 güvenlik personeli ihale yoluyla alýmý 
saðlanacaktýr. Bununla birlikte tüm tesislerimizin yakýt, aydýnlatma, bakým ve 
onarým vs giderleri destek hizmetleri müdürlüðü bütçesinden karþýlanacaktýr. 

15-ULAÞIM HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

16-MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ
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Mali Hizmetler Müdürlüðünün görevleri 5018 Sayýlý Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiþtir.

 Madde:60
a) Bütçeyi hazýrlamak, izleyen iki yýlýn bütçe tahminlerini yapmak, bütçe 
kayýtlarýný tutmak. 
b) Bütçe ilke ve esaslarý çerçevesinde, ayrýntýlý harcama programý ve hizmet 
gereksinimleri dikkate alýnarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek. 
c) Harcama yapýlmasý ve gelir elde edilmesine iliþkin mali iþlemleri yürütmek.
d) Bütçe uygulama sonuçlarýna iliþkin verileri toplamak, deðerlendirmek ve 
bunlarýn raporlanmasýný saðlamak.
e) Ýdarenin bütçe kesin hesabýný hazýrlamak.
f) Stratejik plan ve performans programlarýnýn hazýrlanmasýný koordine etmek 
ve sonuçlarýnýn konsolide edilmesi çalýþmalarýný yürütmek.
g) Ýdarenin mülkiyetinde veya kullanýmýnda bulunan taþýnýr ve taþýnmazlara 
iliþkin kayýtlarý tutmak. 
h) Mali kanunlar ile ilgili diðer mevzuatýn uygulanmasý konusunda harcama 
yetkililerine gerekli bilgileri saðlar.

Yukarýdaki ilkeler çerçevesinde idaremizin kaynaklarýnýn etkin, verimli 
ve ekonomik, hesap verebilirlik ve denetlenebilirlik çerçevesinde yürütülmesi 
için etkin ön mali kontrol iþlemlerine tabi tutarak stratejik plana, performans 
programýna ve bütçe ilkelerine baðlý yürütülmesi faaliyetlerini sürdürecektir.
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