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Özellikle ilin mikro düzeydeki sorunlar˝na çözüm bulmada sivil toplum kurulu˛lar˝ ile 
gerçekle˛tireceimiz çal˝˛malarda belediye olarak yasalar˝n bize verdii yetkiler ile ilin geli˛tirme 
stratejisinde karar alma a˛amas˝nda örnek olaca˝z. Belediyeciliin rutin hizmetlerle ilgilenen bir 
yap˝ olmad˝˝n˝ bu dönemde özellikle ispat etmeye kararl˝y˝z.

Belediyemizin denetim ve gözetimini korumaya çal˝˛˝lan ve ç˝karlar˝n˝ öncelikli bilip karar 
mekanizmas˝nda bütün bu kompart˝manlar˝n orant˝l˝ olmas˝ ilkesini gözeteceimizi rahatl˝kla 
ifade edebilirim.

ilimizde özellikle geri kalm˝˛l˝k, belediye hizmetlerinin tabana yay˝lmas˝ndaki gerekli 
hassasiyetlerin ve özverilerin göz ard˝ edilmesinde önemli bir etken olmu˛tur. Karar almada sivil 
toplum kurulu˛lar˝ ile kamu kurum ve kurulu˛lar˝n˝n göz ard˝ edilmesi gibi deerlere sahip 
ç˝k˝lmad˝˝ için de yine bugüne kadar ihmal edilen bu diyalog ortam˝n˝n salanmas˝ ile gerekli 
çal˝˛malar˝ ba˛latt˝˝m˝z˝ özellikle belirtmek isterim.

Belediyecilik 5393 say˝l˝ yasa ile kalk˝nmada etkin bir rol üstlenerek “kent ekonomisi ve 
ticaretini geli˛tirici çal˝˛malar yapabilir” yine yat˝r˝mlar˝ te˛vik için arsa tahsisi ve altyap˝n˝n 
yap˝lmas˝ yönünde çal˝˛malar yap˝lmas˝ için güçlü ve etkili bir yönetim anlay˝˛˝na 
kavu˛turulmu˛lard˝r.

Bu nedenle 2010-2014 dönemi için haz˝rlam˝˛ olduumuz Stratejik plan˝n çal˝˛malar˝m˝za 
˝˛˝k tutaca˝ ümidiyle memleketimize hay˝rl˝ olmas˝n˝ temenni ediyorum.  

Deerli Bingöllüler, 

    Ça˝m˝z küreselle˛me ça˝, dier bir deyi˛le  
yerelle˛me ve yerel  yönetimlerin kamu sistemi  
içindeki  a˝rl˝klar˝n˝n artt˝˝ bir ça˝d˝r.

     Sorunlar˝ ile ba˛a ç˝kamayan bir belediye deil, 
›lin sosyo-kültürel  yap˝s˝ndan folklorüne, eitimden
sal˝a, mikro ekonomiden makro ekonomiye kadar 
hayat˝n her a˛amas˝nda etkin rol üstlenebilecek bir
modern belediyecilik stratejisini geli˛tireceiz.
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BELED›YELERDE STRATEJ›K YÖNET›M ANLAYIfiINA GEÇ›fi SÜREC›

     
Stratejik yönetim,d˝˛ çevreye yönelik,duyarl˝ bir kurulu˛ olu˛turmay˝ ve stratejik 

planlarla i˛lemsel kararlar aras˝nda ili˛ki kurmay˝ amaçlayan yönetim felsefesidir.  
Bugünü analiz edip,yar˝n˝ tasarlamaya ve gerçekle˛tirmeye yard˝m eden bir bak˝˛ 
aç˝s˝,bir dü˛ünme yöntemidir. 
     Yerel yönetimler, halk˝n içinden olan ve sorunlar˝n birebir tart˝˛˝ld˝˝ bir yönetim 
anlay˝˛˝na sahiptirler. Toplumun gelenek ve görenekleri ile sosyal yap˝n˝n dikkatte al˝narak 
hizmet sunma imkân˝ olan bu yönetim anlay˝˛˝n˝n i˛levsel olarak hem avantajl˝ hem de 
dezavantajl˝ bir yap˝ya sahip olduu görülmektedir.
    Günümüzde özellikle AB (Avrupa Birlii) ne geçi˛ sürecinde Belediyelerin insan odakl˝ 
hizmet anlay˝˛lar˝n˝ geli˛tirerek; toplumun tüm kesimine kar˛˝ e˛it mesafeli, adil, kat˝l˝mc˝, 
fayda-yarar eksenli bir politika izlemelerini gerektirmektedir. ›nsan odakl˝ hizmet anlay˝˛˝n˝n ön 
planda olduu bir yönetim felsefesinin ekseninde hizmet sunman˝n bilinci ile dier kamu kurum 
ve kurulu˛lardan farkl˝ bir sorumluluk alt˝na girilmi˛tir.
 Kamu yönetimi anlay˝˛˝ ile insanlar˝n da haklar˝n˝ daha yak˝ndan takip etme f˝rsat˝n˝n 
olduu bir dönemde hata kabul etmenin minimum olduunun bilinci ile yönetim karar 
mekanizmas˝n˝n bu balamda sürdürebilirliini salamak için yönetimin çok hassas 
davranmas˝ gerekmektedir
 
Stratejik planlama; uzun ve yorucu çaba gerektiren bir süreçtir.

Neredeyiz?
Nereye gitmek istiyoruz?
Gitmek istediimiz yere nas˝l ula˛abiliriz?
Ba˛ar˝m˝z˝ nas˝l takip eder ve deerlendiririz?
    
Dier bir ifade ile yöneti˛imin gereklerinden olan;

Kat˝l˝mc˝ ve payla˛˝mc˝d˝r,
Gelecee yönelik bir anlay˝˛ biçimini benimser,
Girdi odakl˝ olmaktan sonuç ve hedef odakl˝ olmaya yönelir,
Vatanda˛ odakl˝d˝r, 

21.Yüzy˝lda kamu yönetimi;

   fieffaf olmak,
   Kat˝l˝mc˝ olmak,
   Dü˛ük maliyetle çal˝˛mak,
   Etkili olmak,
   ›nsan haklar˝na sayg˝l˝ olmak,
   Belirsizlii ve ayr˝mc˝l˝˝ azaltacak ̨ ekilde hukuka dayanmak,
   Öngörülebilir olmak.
 ›lkelerini esas almal˝d˝r.

Belediye çal˝˛˝yor
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Yeni kamu yönetimi kanununa göre; kalk˝nma planlar˝ ve programlar˝nda yer alan hedeflere 
ula˛mak için; kamu kaynaklar˝n˝n etkili, verimli ve ekonomik ˛ekilde kullan˝lmas˝, yöneticilerin ve 
uygulay˝c˝lar˝n hesap vermesi, i˛lemlerin saydam olmas˝, kamu mali yönetiminin yap˝s˝n˝ ve 
i˛leyi˛ini, kamu kaynakl˝ bütçelerin haz˝rlanmas˝ ve uygulanmas˝, mali i˛lemlerin tamam˝n˝n 
muhasebele˛tirilmesi ve raporlanmas˝ amaçlanm˝˛t˝r.
   Yerel yönetimlerde hizmetlerin sunmas˝nda yararlan˝c˝lar˝n memnuniyetini art˝rmak, 
toplam kalite yönetimini salamak, vatanda˛lara sunulan hizmetlerin kanunlara uygun, e˛it ilkeli ve 
ayn˝ mesafede olmas˝na dikkat edilmelidir. Vatanda˛ talep ekseninde karar vermede toplumun 
geneline hitap edilebilecek hizmetlerin sunulmas˝ öncelikli olmal˝d˝r. Özellikle hesap verilebilirlik 
aç˝s˝ndan da yerel yönetimin amac˝ hizmet olduuna göre etkili ve verimli hizmet alanlar˝ 
seçilmelidir.

Stratejik yönetim kapsam˝nda;
  
    Ortaya konulan yeni anlay˝˛a uygun bir ̨ ekilde gelecee ili˛kin tasar˝m geli˛tirme,
    Misyon ve vizyon belirleme,
    Temel amaçlara yönelik politika ve öncelikleri ̨ ekillendirme,
    Ölçülebilir ba˛ar˝ göstergeleri olu˛turma ve önceden ilan etme,
    insan kaynaklar˝n˝ geli˛tirme,
Unsurlar˝ vurgulamaktad˝r.

    Kamu yönetiminin örgütsel tasar˝m˝nda ise, dei˛imin izlenmesi ve zaman geçirilmeden 
uyum salanmas˝, küçük, etkin, ve esnek yap˝lar˝n önemi artmaktad˝r.
    Kamunun içinde bulunduu mali ve idari sorunlar dikkatte al˝nd˝˝nda Kamu kurulu˛lar˝n˝n 
faaliyetlerini planl˝ bir ˛ekilde yerine getirmeleri gittikçe daha fazla önem kazanmaktad˝r. Planl˝ 
hizmet üretme, belirlenen politikalar˝ somut i˛ programlar˝na ve bütçelere dayand˝rma ve 
uygulamay˝ etkili bir ˛ekilde izlemede kamu kurulu˛lar˝n˝n inisiyatif almalar˝ ve aktif kat˝l˝m˝ 
zorunlu görülmektedir. Söz konusu faaliyetlerin kurulu˛lar taraf˝ndan yürütülmesinde “stratejik 
planlama”  temel bir amaç olarak gündeme gelmektedir.
     Bu stratejik güce sahip olmak için yeni bir yönetsel yakla˛˝mla 20102014 mali y˝llar˝na ait 
dönemi kapsayan” Bingöl Belediyesi Stratejik Plan˝” haz˝rlanm˝˛t˝r.  
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B›NGÖL ›L› TAR›H›

 
        Heredot, Anadolu'yu bir tak˝m bölgelere ay˝rm˝˛ ve her bölgeye bir ad vermi˛tir. Bugünkü 
Diyarbak˝r, Mu˛ ve Bingöl'e <KOMOJEN> ad˝n˝ vermi˛tir. Hititlerin y˝k˝lmas˝ üzerine bölgeye 
Urartular hakim olmu˛tur.
        Kral vadisinde Ba˝n kalesini yapt˝rm˝˛t˝r. Sonralar˝ bölge uzun süre Roma ve Bizans 
›mparatorluu hâkimiyetinde kalm˝˛t˝r.1071 y˝l˝nda Alparslan'˝n Bizans ordular˝n˝ Malazgirt'e 
bozguna uratmas˝ sonucu bölge Türk hâkimiyetine geçmi˛tir. 
         Alparslan'˝n beylerinden Men güç Beyin kurduu Mengüçoullar˝ Beylii Bingöl ovas˝n˝, 
vadiyi ve yaylalar˝n˝ uzun süre elinde tutmu˛tur.10211080 y˝llar˝nda bölge Artukoullar˝'n˝n eline 
geçmi˛tir. Ak koyunlu Uzun Hasan Trabzon Rum ›mparatorunun k˝z˝ Despina ile evlenince Genç 
ilçesinin yak˝n˝na ona bir saray yapt˝rm˝˛t˝r.

Osmanl˝n˝n erken dönemlerinde 88 köyden müte˛ekkil bir sancak olan çabakçurun 
dönemin sancaklar˝na nazaran daha küçük bir liva olduu anla˛˝lmaktad˝r.Bulunduu corafya 
onu farkl˝ k˝lm˝˛ ve çe˛itli etnisite ve din mensuplar˝n˝n yerle˛kesi haline getirmi˛tir.Abbasilerin 
erken döneminde önemli bir muhacir kitleye ev sahiplii yapm˝˛t˝r.Harun-er Re˛it döneminde 
Badat'tan sürülen Bermeki'lerin bir kolu bu bölgeye yerle˛mi˛ ve ad˝na Süveydi'ler denilen bir 
beylik kurmu˛.   

1474 Otlukbeli sava˛˝nda Uzun Hasan, Fatih Sultan Mehmet'e yenilince bölge 
Osmanl˝lar˝n eline geçmi˛tir. Sonra fiah ›smail bu bölgeye sald˝rarak eline geçirmi˛ ama 1514 
Çald˝ran sava˛˝nda Yavuz Sultan Selim'e yenilince bölge yine Osmanl˝lar˝n eline geçmi˛ ve  
Diyarbak˝r'a balanm˝˛t˝r

Çapakçur ve bölgede ›dris-i Bitlisi taraf˝ndan yap˝lan idari yap˝la˛ma ile ›sfahan beye 
Çapakçur beylii tevcih edilerek, kendisine berat verilmi˛tir.Bu durum kanuni Sultan Süleyman'a 
kadar devam etmi˛tir. Hatta Kanuni döneminde ›sfahan Bey ile karde˛i Ahmet Bey aras˝nda 
sancaklar˝n˝n becayi˛ edildii de rivayet edilmektedir.

Halen a˛a˝ çar˛˝da bulunan cami de ad˝n˝ ›sfahan beyden almaktad˝r.
         1.Dünya sava˛˝nda Rus Çarl˝k ordular˝ Dou Anadolu'ya sald˝r˝rlar. 1916 y˝l˝nda Erzurum'u 
alarak Bingöl'e ilerlemeye ba˛larlar. Birçok kanl˝ çarp˝˛madan sonra Ruslar geri püskürtülürler. 
Karl˝ova (Azizan) , Solhan (fieref Meydan˝), Ki˝ Çanakç˝ Köyü (Mürsel Pa˛a) an˝tlar˝ bu 
sava˛larda ̨ ehit olanlar˝n an˝s˝na dikilmi˛tir.

Bingöl ad˝n˝n Kayna˝:
  
     Dou Anadolu Bölgesinin yukar˝ F˝rat bölümünde yer alan Bingöl, ad˝na ili˛kin birçok 
efsane ile tan˝n˝r. Tarih boyunca çe˛itli medeniyetlerin egemenliinde kalan il, daha önce 
“Çevlik” ya da halk diliyle “Çolig” ad˝yla Palu ilçesine bal˝ bir bucakt˝r.
      1872 y˝l˝nda ise “Çapakçur” ad˝yla ilçe; yine ayn˝ isimle 04.01.1936 tarih ve 3197 say˝l˝ 
Resmi Gazete de yay˝mlanan 2885 say˝l˝ kanunla il haline getirilir. ›l merkezi Çapakçur ad˝ 
alt˝nda 1945 ' e kadar bu isimle an˝l˝r.1945 y˝l˝ndan itibaren ise il merkezine B›NGÖL ad˝ verilir.

Belediye çal˝˛˝yor
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Belediyemizin iktisadi te˛ekkülü olan halk ekmek fabrikas˝ da % 40 kapasite ile 
günlük üretim yapmaktad˝r. Fabrikam˝zda üretilen ekmekler 13 mahallenin belli noktalar˝na 
yerle˛tirip ihale ettiimiz 22 adet kulübede sat˝˛a sunulmaktad˝r.  

fiehrin içme suyu ihtiyac˝ da yine Karl˝ova yak˝nlar˝nda bulunan Kürük suyundan 
kar˛˝lanmaktad˝r. Genç belediyesi de ayn˝ ̨ ebeke hatt˝ndan içme suyu ihtiyac˝n˝ kulland˝˝ için 
özellikle yaz aylar˝nda ciddi anlamda su s˝k˝nt˝s˝ ya˛and˝˝ndan k˝smen metan suyunu da 
takviye ederek s˝k˝nt˝lar giderilmektedir.
   ›lin corafi yap˝s˝n˝ irdelerken, çizmi˛ olduumuz profilde anlat˝lanlar˝n ˝˛˝˝nda dal˝k 
bir araziye sahip olduu ve yatay geli˛meye kapal˝ olduu bilinmektedir. Bu balamda geli˛ime 
aç˝lmas˝ için merkezi yönetim düzeyinde kararlar˝n al˝nmas˝na ihtiyaç duyulmaktad˝r.
   Jeotermal enerjinin ˝s˝tma sanayinde kullan˝lmas˝n˝n gereklilii bir yana bu alanda fizibilite 
çal˝˛mas˝n˝n da gündeme al˝nmas˝ muhtemeldir. Genelde yak˝t olarak kullan˝lan çuval 
kömürü çevre kirliliini minimum bir düzeyde kirletmekte ise 

Günümüzde Bingöl:

   Bingöl, çevre illere nazaran az geli˛mi˛ ve geli˛meye müsait olmayan bir ekonomik 
yap˝ya sahiptir. Bu nedenle mikro göstergelerden de anla˛˝laca˝ üzere ekonomik yap˝s˝ 
zay˝f ve gelenekçi toplum olmas˝ dikkate al˝nd˝˝nda halk˝n talepleri de doal olarak esnek ve 
s˝n˝rs˝zd˝r. 
    fiehir içi ula˛˝mda 62 adet hat otobüsü ile hizmet verilmektedir. Hizmet vermekte olan 
SS 18 nolu Motorlu araçlar Kooperatifi belediyemiz ile ortak kararlar almakta ve sözle˛me 
˛artlar˝ dorultusunda çal˝˛malar˝n˝ sürdürmektedir. Fiyat politikas˝ ile çal˝˛ma usul ve 
esaslar˝ belediyemizin kontrolünde yap˝lmaktad˝r.
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de, sosyal yard˝mla˛ma vakf˝ taraf˝ndan yoksul ailelere da˝t˝lan Cizre kömürü çevre 
kirliliine oldukça etkisi büyüktür.
   Bingöl' ün tarihinden de anla˛˝laca˝ gibi beylikler, krall˝klar ve imparatorluklar hep 
yayla hayat˝ ya˛amak için i˛gal etmi˛ veya belli bir süre kullan˝p b˝rakm˝˛lar. fiehir 1950' lere 
kadar a˛a˝ çar˛˝ denen derede varl˝˝n˝ sürdürmü˛tür. En eski tarihi yap˝s˝ yine camisi olup, 
2003 depreminde a˝r hasarl˝ olunca enkaz˝ kald˝r˝ld˝. Onun d˝˛˝nda en çok 100 y˝ll˝k bir yap˝y˝ 
görmek dahi mümkün deildir. Dier bir ifadeyle tarihi kültür miras˝ndan yoksun bir ildir.       

>>Bingöl, halen 8125 km2 ye yay˝lan bir ilimizdir. Nüfus younluu 31 ki˛i/km2 dir.8 ilçe,12 
belediye,321 köyü ve 800 mezras˝ bulunmaktad˝r.

>>2008 y˝l˝ nüfus say˝m˝na göre il nüfusu 256,091 olup, milletvekili say˝s˝ 3'tür. 

>>Ki˛i ba˛˝na 795 USD gelire sahiptir.(2006 y˝l˝ itibariyle)

>>Bingöl ilinin 81 il aras˝nda sosyo-ekonomik geli˛im endeksine göre yeri 66. nc˝ s˝radad˝r.  

>> Merkez ilçenin de 81 il merkezi esas˝yla yap˝lan bir s˝ralamada, 66. nc˝ gelmesi, il     
    Genelinde ve merkezde geli˛mi˛lik yönünde bir benze˛me olduunu göstermektedir.

>>Bingöl 5 geli˛mi˛lik kademesinden var olan s˝ralamada, 5. derecede geli˛mi˛ iller grubuna 
girmektedir.

>>Bingöl, merkez ilçe ve Genç ilçesi il toplam GSY›H n˝n %71 ' ini olu˛turmaktad˝r. 
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Belediye çal˝˛˝yor

›lin Tarihinin daha iyi anla˛˝lmas˝ için kronolojik bilgisi a˛a˝daki gibidir. 

M.Ö 1300 Bingöl yöresi Aleniler, Saspiriler, Metler, Sakalar, Kardanilerden        
                 Olu˛an göç dalgas˝n˝n etkisinde kald˝. 
M.Ö 1200 Bingöl yöresine Galatlar, Giritler, Aramiler, ikinci göç dalgas˝n˝   
                 Olu˛turdular
M.Ö 800 Kimerler, Asurlular ve ›skitlerin etkisi alt˝nda kald˝.
M.Ö 678 Kimerler Asurlulara yöneldiler.
M.Ö 660 Asur Kral˝ Asurbanipal yörede egemenliini kabul ettirdi.
M.Ö 644 Bingöl ›skitlerin egemenliine girdi.
M.Ö 600 Pers Saftarl˝˝ dönemi ba˛lad˝.
M.Ö 300 Selokit krall˝˝ bölgede etkinlik kazanmaya ba˛lad˝.
M.Ö 189 Selokit Krall˝ Antihokhos Romal˝lara yenildi.
M.Ö 150 arat Krall˝˝ bölgede egemen oldu.
M.Ö 123 Part Krall˝ Mitridat ›skitleri yendi ve Aras Krall˝˝ üzerine yürüdü.
M.Ö 60 Roma ›mparatorluu yöreyi egemenlii alt˝na ald˝.
M.Ö 51 Aras Part Birle˛ik Ordular˝ Roma Ordular˝n˝ yenerek Antakya' ya ula˛t˝.                    
M.Ö 38 Roma Yeniden etkin oldu.
M.S 395 Bizans dönemi ba˛lad˝.
M.S 634 ›slam Ordular˝ Kasidiye ve Havand zaferleri sonunda Dou Anadolu 
              Topraklar˝na yerle˛tiler.  
1200    Ki˝ ve Bingöl yaylas˝n˝n bat˝ k˝s˝mlar˝ mengüçlerin eline geçti.
1230    Ki˝ ve Bingöl 1. Alaattin Keykubat taraf˝ndan al˝nd˝.
1243    Moollar Selçuklular˝ yenerek Bingöl ile birlikte Anadolu topraklar˝n˝ 
            Ele geçirdiler.
1400    Erzurum Erzincan Akkoyunlular taraf˝ndan al˝nd˝.
1473    Fatih Sultan Mehmet Otluk belinde Uzun Hasan' ̋  yenerek fiah ›smail  
            F˝rsat bilerek Dou Anadolu topraklar˝n˝ ele geçirdi.
1515   1.Selim fiah ›smail' i yendi.
1844    Bingöl Çevlik ad˝ ile nahiye merkezi oldu ve Palu ilçesine baland˝.
1845    Yap˝lan düzenlemede Bingöl Erzurum' a baland˝.
1848    Çapakçur ve Genç Diyarbak˝r sanca˝na, Ki˝ Erzurum'a bal˝ ilçe       
            Durumuna getirildi.
1864    Solhan Mu˛ bölgesi Erzurum iline baland˝.
1868    Genç bölgesi nahiye olarak Diyarbak˝r'a baland˝.
03.02.1916 Varto Rus i˛galine urad˝.
15.05.1916 Ruslar ikinci defa Ki˝ cephesine sald˝rd˝.
08.06.1916 Ruslar Çapakçur cephesine sald˝rd˝.
11.06.1916 Ruslar Masalla deresine sald˝rd˝.
08.07.1916 Ruslar Ki˝' ya sald˝rd˝.
11.08.1916 Ki˝ i˛galden kurtuldu.
18.12.1917 Erzincan' da Ruslarla yap˝lan anla˛ma sonucu Ruslar Anadolu          
                  Cephesinden çekildi.
20.04.1924 Genç il oldu.
1927   Genç ilçe oldu.
04.01.1936 -2885 say˝l˝ yasayla Çapakçur il merkezi olmak üzere Bingöl il oldu.
                    Solhan Ki˝ il s˝n˝rlar˝ içine al˝nd˝.
1957    Bingöl il merkezine ilk defa lise aç˝ld˝.
22.05.1971 Bingöl ve çevresinde deprem oldu.
01.05.2003 Bingöl ve çevresinde deprem oldu.
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2-NÜFUS YAPISI

1940 Y˝l˝nda Türkiye'nin nüfusu 17.820.950 iken, Bingöl nüfusu 70.184 olarak tespit 
edilmi˛tir. Bingöl ili nüfus büyüklüü aç˝s˝ndan 81 il aras˝nda 61. s˝rada yer alm˝˛t˝r.
    Bingöl ilinde 1975 y˝l˝na kadar art˝˛ gösteren ortalama hane halk˝ büyüklüü bu y˝ldan 
sonra azalmaktad˝r.1975 y˝l˝nda  ilin ortalama hane halk˝ büyüklüü yakla˛˝k 8 ki˛i iken, 2000 
y˝ll˝nda 6,5 ki˛iye dü˛mü˛tür.
    Son 60 y˝lda Türkiye nüfusu yakla˛˝k dört kat art˝˛ gösterirken, Bingöl ilinin nüfusu 
yakla˛˝k 3,6 kat art˝˛ göstererek 2008 y˝ll˝nda 256,091 'e yükselmi˛tir.
    19402007 döneminde Bingöl ilinin nüfusu sürekli olarak art˝˛ göstermi˛tir. En yüksek 
y˝ll˝k nüfus art˝˛ h˝z˝ %o 50,8 ile 19451950 döneminde gerçekle˛mi˛tir. ›lin y˝ll˝k nüfus art˝˛ 
h˝z˝, 1970 y˝ll˝ndan sonra sürekli azalm˝˛ ve 20002008 döneminde %0,92 ile en dü˛ük 
deerini alm˝˛t˝r. 

3-Bingöl ilinde nüfus büyüklüü
3.1 Say˝m Y˝llar˝na Göre Nüfus Art˝˛ H˝z˝

Tablo: 1

Nüfusun ya˛ yap˝s˝n˝n ilçelere göre dei˛imini görmek için medyan ya˛ 
hesaplanm˝˛ olup, il genelinde erkek ve kad˝n nüfusun yar˝s˝ 20 ya˛˝ndan gençtir.
  ›l nüfusunun %90 ˝ Bingöl doumludur. Bingöl doumlu olmayan nüfus içinde ilk 
s˝ray˝ Elaz˝, ikinci s˝ray˝ Diyarbak˝r doumlular almaktad˝r.

 ›l genelinde nüfus incelendiinde özürlü nüfusun %62 sini erkeklerin olu˛turduu 
görülmektedir. Fiziksel özürlüler %41 ile ilk s˝ray˝ olu˛turmaktad˝r. Görme özürlüler %14, 
zihinsel özürlüler ise %13 lük bir paya sahiptirler. Konu˛ma özürlülerin oran˝ ise %6 ile en 
alt s˝rada yer almaktad˝r.
   Yine il genelinde okuma yazma bilenlerin oran˝ %74 olup, cinsiyetler aras˝nda 
önemli bir fark gözlenmektedir. Bu oran erkek nüfus için %86 iken, kad˝n nüfus için % 60 t˝r.   
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Tablo: 2
3.2 Kar˛˝la˛t˝rmal˝ nüfus art˝˛ h˝z˝

Türkiye nüfusu sürekli art˝˛ gösterirken, Bingöl nüfusunda da 1945 ten 1970 'e kadar hep ayn˝ 
paralelde art˝˛ göstermi˛tir. Ancak,1985 ten sonra Türkiye nüfusunun art˝˛˝ kar˛˝s˝nda Bingöl 
nüfusu hep dü˛ü˛ göstermi˛tir. 

31 Aral˝k 2008 tarihi itibariyle Türkiye nüfusu 71.517.100 ki˛i olup, Nüfusun 
35.901.154'ünü erkek, 35.615.946 's˝n˝ ise kad˝nlar olu˛turmaktad˝rlar.
Y˝ll˝k nüfus art˝˛ h˝z˝ %o 13,1 olarak gerçekle˛mi˛tir.

Yine 31 Aral˝k 2008 tarihi itibariyle ilin toplam nüfusu 256.091 olup, bunun 130,979' u 
erkeklerden 125,112' s˝ kad˝nlardan olu˛maktad˝r. Türkiye ortalamas˝na göre genç bir nüfusa 
sahip olduumuzu ve aile planlamas˝nda henüz gerekli altyap˝n˝n olu˛turulmad˝˝ ve doum 
oran˝n˝n oldukça yüksek olduu görülmektedir. Bu ayn˝ zamanda önemli oranda bir i˛sizliinde 
olduunu beraberinde getirmektedir.

3.3 ›l nüfusunun ilçelere göre da˝l˝m˝ ve nüfus younluu (2008)

Tablo: 3
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4-TEKN›K ALTYAPI

      Geli˛mi˛liin göstergesi olan teknik altyap˝ sektörleri, bir ilin geli˛mesinde dikkate al˝nmas˝ 
gereken önemli parametrelerdir. Bir ilde teknik altyap˝ sektörleri yeterince geli˛meden istenilen 
nitelikte sosyo-ekonomik bir geli˛menin salanmas˝ oldukça zordur.
      Bingöl'de teknik altyap˝ sektörlerindeki mevcut durum a˛a˝da irdelediimiz gibidir.

  4.1- EKONOM›K N›TEL›KLER

    Bingöl ilinde çal˝˛ma ça˝ndaki nüfus olarak kabul edilen 16 ve daha yukar˝ ya˛taki 
nüfus, toplam nüfustan daha h˝zl˝ artmaktad˝r. Buna kar˛˝l˝k i˛ gücündeki nüfus art˝˛ h˝z˝, hem 
toplam nüfustan hem de 16 ve daha yukar˝ ya˛taki nüfustan daha dü˛üktür.20002009 
döneminde 16 ve daha yukar˝ ya˛taki nüfusun y˝ll˝k art˝˛ h˝z˝ oran˝ %o14.7 iken, i˛gücündeki 
nüfusun y˝ll˝k art˝˛ h˝z˝ %o 4,3 olarak gerçekle˛mi˛tir.
        ›˛ gücündeki kad˝n nüfusta son 15 y˝lda sürekli bir azalma görülürken, erkek nüfus 
20002008 döneminde sürekli olarak artm˝˛t˝r.

Dikkat çeken ayr˝ bir özellik te; D›E ve TOBB gibi kurulu˛lar taraf˝nda yapt˝r˝lan 
çal˝˛malarda nüfusun  %70 ' nin tar˝msal alanda istihdam edildiinin göze çarpmas˝d˝r. Oysa 
tar˝m ve hayvanc˝l˝k faaliyetleri m e v c u t  sektörler aras˝nda en zay˝f olan˝ ve gelecek vaat 
etmeyen bir sektör olarak görülmektedir. Gerçekte i˛siz olanlar˝n bile istatistik çal˝˛malar˝nda 
meslek kodlamalar˝nda kar˛˝la˛˝lan sorular kar˛˝s˝nda adet haline gelen “çiftçil i k  v e  
hayvanc˝l˝kla ura˛anlar” s˝n˝f˝nda tan˝mland˝˝ndan a-normal bir meslek olarak görüldüü 
anla˛˝lmaktad˝r. Bu da gösteriyor ki, tar˝m ve hayvanc˝l˝k meslek grubunda olanlar˝n büyük bir 
bölümünün kente göç eden ve günü birlik çal˝˛an ya da i˛siz olan nüfusu temsil etmektedir.”

fi›RKET TÜRLER› ›T›BAR›YLE MÜKELLEF SAYILARI
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  Kentte ikamet eden nüfusun büyük bir bölümü hem ye˛il kartl˝ hem de Valilie bal˝ Sosyal 
Yard˝mla˛ma ve Dayan˝˛ma Vakf˝ taraf˝ndan ayni ve nakdi yard˝mlarla desteklenmektedirler. 
Ye˛il kartla sal˝k güvenceleri tam olan bu gruplar˝n özellikle kamuda çal˝˛maya % 100 angaje 
olduklar˝ndan özel sektörde istihdam edilmeyi i˛siz kalmaya bile tercih ettikleri görülmektedir.

›hracat yapan 2 tüzel ki˛ilik mevcut olup, bunlar˝nda ihracat durumlar˝ a˛a˝daki gibidir: 

›hracat˝ yap˝lan mermer ise, Elaz˝ ve Diyarbak˝r gibi çevre illerden getirilerek ihracat˝ 
yap˝lmaktad˝r.

     Karma˛˝k bir yap˝ya sahip olan Bingöl ilinde k˝saca: Hala eski ve köhnemi˛ bir ya˛am 
tarz˝n˝n devam ettii ve uzun vade de devam edecei görülmektedir. Halk˝n tüm ihtiyaçlar˝n˝ 
devlet kanal˝yla kar˛˝lad˝˝ ve bununda çal˝˛maya elveri˛li ve çal˝˛ma ça˝na gelen nüfusun 
üzerinde olumsuz bir etki b˝rakt˝˝ bilinmektedir. Dolay˝s˝yla çal˝˛ma ça˝nda olanlar˝n pasifize 
edilmesinde oldukça kötü bir örnek olduu söylenebilir.
   Belediyemizin k˝t imkânlarla katland˝˝ özveriler bir yana, borç stokunun her geçen gün 
art˝˝ bir durumda tahakkuk ettirdiimiz su paralar˝n˝ tahsil edemememizin yukar˝da 
aç˝klamaya çal˝˛t˝˝m˝z nedenlere bal˝ olmas˝n˝n büyük bir pay˝ olduu söylenebilir.

   Yine Sal˝k Bakanl˝˝ taraf˝ndan yap˝lan ara˛t˝rmalara göre; Türkiye 'de nüfusunun % 50 
'nin üzerinde ye˛il kartl˝ olan ›l Bingöl' dür. Nüfus baz˝nda Bingöl ye˛il kartl˝ say˝s˝nda ›lk s˝ralar˝ 
almaktad˝r.

Ye˛il kart edinimi ve yard˝ma muhtaçl˝k kapsam˝nda izlenen yanl˝˛ politikalar sonucu esnaf 
ve sanatkârl˝k ile ticaret yapanlar˝n dahi kolayl˝kla tüm haklardan yararland˝klar˝ 
görülmektedir. Ye˛il kart sahibi olabilmek için, Vergi kayd˝, ba-kur kayd˝, emekli dul ve 
yetim ayl˝˝ ve herhangi bir bankada vadeli veya vadesiz döviz tevdiat hesab˝ ile dier 
mevduat hesaplar˝n˝n olmay˝˛˝ yeterli bir k˝stas olarak görülmektedir.
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Biz, Bingöl Belediyesi olarak; kendi zab˝ta ekiplerimizle ev ev, kap˝ kap˝ dola˛arak birebir 
görü˛meler sonucu ve çapraz ara˛t˝rmalar ile gerçekte yard˝ma muhtaç insanlar˝m˝z˝n tespitini 
yapt˝r˝p, imkânlar˝m˝z dâhilinde onlar˝n her türlü ihtiyaçlar˝n˝ k˝t imkânlar˝m˝zla kar˛˝lamaya 
çal˝˛˝r˝z. Ancak biz kurum olarak hiçbir icraat˝m˝zda ye˛il kart˝ bir ölçüt olarak 
deerlendirmeyeceiz. Yard˝m, fakir ve muhtac˝n hakk˝ ise; bu haklar˝n˝ korumak bizim asli 
görevimizdir.

   Bu görevi yerine getirirken, özelikle bu konuda tüm birimlerimizin kat˝l˝mc˝ bir anlay˝˛ ile 
destek vermeleri gerekmektedir.

  4.2 ›ST›HDAM
              Bingöl ilinde istihdam edilenlerin say˝s˝ ilk on y˝lda 
artm˝˛ son on y˝lda azalm˝˛t˝r. 2000-2007 
döneminde istihdam  edilen nüfusun y˝ll˝k 
art˝˛ h˝z˝ %o 1.5 tir.›stihdam edilen nüfusta 
görülen art˝˛ h˝z˝ cinsiyete göre dei˛mektedir.
›stihdam edilen erkek nüfus art˝˛ h˝z˝ %o 4.5 
iken, istihdam edilen kad˝n nüfusun y˝ll˝k 
art˝˛ h˝z˝ %o 2.5 tir. 2000- 2007 döneminde 
istihdam edilenlerin yapt˝˝ i˛ incelendiinde,
 tar˝msal i˛ yapanlar˝n oran˝ azal˝rken 
dier tüm meslek gruplar˝nda çal˝˛anlar˝n
 oran˝nda her iki cinsiyette de art˝˛ görülmektedir.
1980 y˝ll˝nda tar˝msal i˛ yapanlar˝n oran˝ %84,8 iken, 2000 y˝ll˝nda bu oran % 70 dü˛mü˛tür.
Buna kar˛˝l˝k istihdam edilenlerin tar˝mdan sonra en youn olarak yer ald˝klar˝ meslek grubu olan 
tar˝m d˝˛˝ üretim faaliyetlerin oran˝ 1980 y˝ll˝nda %7,2 iken, 
2000 y˝l˝nda %10,7 2008 y˝ll˝nda bu oran % 14'e yükselmi˛tir.

B›NGÖL SOSYAL GÜVENL›K KURUMU  ›L MÜDÜRLÜ–Ü
2008 YILLI ÖZEL ›fiYERLER› VE ÇALIfiAN S›GORTALI SAYISI
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31.08.2009 TAR›H› ›T›BAR›YLE  ÖZEL ›fiYERLER› VE ÇALIfiAN S›GORTALI SAYISI

Kalk˝nmada öncelikli yörelerde uygulanmakta olan ve 31.12.2009 tarihine kadar 
ertelenen 5084 ile 5615 say˝l˝ te˛vik yasas˝ halen devam etmektedir.

5084 say˝l˝ yasada ilave istihdam ile ilk defa i˛e ba˛layanlar için say˝ ̨ art˝ aranmazken, 
5615 say˝l˝ yasada ise en az 10 sigortal˝ i˛çi çal˝˛t˝rma ˛art˝ öngörülmektedir. Yine 5510 say˝l˝ 
yasa ile 5 puanl˝k i˛veren hissesi indirimi de devam etmektedir.

TEfiV›K YASASI KAPSAMINDA B›NGÖL ›L› PROF›L› 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Bal˝ ›˛verenler

Sigortal˝ çal˝˛anlar˝n özellikle in˛aat sezonunda önemli bir art˝˛ gösterdikleri 
yukar˝daki tablolardan da anla˛˝lmaktad˝r.Te˛vik kapsam˝nda sürekli çal˝˛makta olan 3.600 
ki˛inin toplam çal˝˛anlara oran˝ Yüzde 55.83 'tür. Bu da gösteriyor ki, te˛vik kanununun 
yürürlükten kald˝r˝lmas˝ durumunda çal˝˛anlar˝n büyük bir bölümünün i˛lerini kaybedecekleri 
de gözden kaçmamal˝d˝r.

SON ÜÇ YILIN KARfiILAfiTIRMALI SOSYAL GÜVENL›K POTANS›YEL› 
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B›NGÖL ›fi KUR ›L MÜDÜRLÜ–Ü

Kay˝tl˝ ›˛sizlerin Meslek Gruplar˝ ve Örenim Durumlar˝na Göre Da˝l˝m˝
(Aral˝k 2008 sonu itibariyle)

Austos/2009 sonu itibariyle
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›lde okuma yazma oran˝ 2000 y˝l˝ nüfus say˝m˝ istatistiklerine göre %73,61' dir. Eitim 
sektörü geli˛mi˛lik s˝ralamas˝nda Bingöl 81 il içerisinde 71.nci s˝radad˝r.

 ›l baz˝nda net okulla˛ma oran˝ 2007/ 2008 öretim y˝ll˝nda net okulla˛ma oran˝ 
ilköretimde Erkeklerde %97,2 iken kad˝nlarda %87,3 ile toplamda %92,4 olarak 
gerçekle˛mi˛tir.
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Ortaöretimde ise bu oran biraz daha dü˛ük ve erkelerde %40,8 iken kad˝nlarda 
%28,6 ile toplamda %34,7 olarak gerçekle˛mi˛tir. 

Özellikle Milli Eitimde son y˝llarda gerçekle˛tirilen ta˛˝mal˝ ilköretim  sistemi ile 
k˝rsaldan kent merkezine yap˝lan ta˛˝mal˝ eitim oldukça önemli bir sonuç elde etmi˛ olup 
ayn˝ zamanda okulla˛ma oran˝nda ki art˝˛ta bu sayede salanm˝˛t˝r.

Bingöl'de örenci say˝lar˝

Okul öncesi örencilerin büyük bir bölümü 
›lköretim okullar˝nda eitimlerine devam 
etmektedirler.

5 . 2  Bingöl'de okul ve örenci say˝lar˝

Tablo:5
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B›NGÖL’ÜN GÖZ BEBE–›
B›NGÖL ÜN›VERS›TES›

29 May˝s 2007 Tarih ve 26536 Say˝l˝ Resmi Gazetede yay˝mlanarak yürürlüe giren 
5662 Say˝l˝ kanunla kurulmu˛tur.
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Bingöl Meslek Yüksek okulu ise, 1983 y˝l˝nda F˝rat Üniversitesi'ne bal˝ olarak kurulmu˛tur. 
Eitim ve öretime ilk önceleri Elaz˝'da mühendislik fakültesi kampusunda ba˛layan yüksek 
okul 1987 y˝l˝ndan itibaren Bingöl'de prefabrik binalarda eitim öretimini sürdürmeye 
ba˛lam˝˛t˝r.

2004-2008 y˝llar˝ aras˝ eitim faaliyetlerini güçlendirilmi˛ olan eski Bingöl Lisesi'nde 
sürdüren yüksek okul, 2008-2009 öretim y˝ll˝nda hizmete aç˝lan Ziraat  Fakültesi binas˝na 
ta˛˝nm˝˛t˝r. Halen ayn˝ binada öretime devam etmektedir.

Bingöl Üniversitesi 605 dönümlük alan üzerinde kurulmu˛tur. Üniversitenin                                 yan˝ndan 
geçen Sancak yolunun Karayollar˝ Bölge Müdürlüü taraf˝ndan güzergah˝ dei˛tirilmi˛ olup, yol yap˝m çal˝˛malar˝ 
devam etmektedir.

Akademik Kadro     
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Belediye çal˝˛˝yor

Devam Eden Projeler
          2 Blok halinde toplam 34 lojman yap˝m˝ devam etmekte olup, Kas˝m 2009 
'da teslim edilecektir.

 Temmuz 2009 da in˛aat˝na ba˛lanm˝˛ olup, y˝llara sari 
in˛aatt˝r.

 Fakültenin ikmal in˛aat˝ ve peyzaj i˛i Yüzde 80 oran˝nda 
tamamlanm˝˛ olup, muhtemelen Aral˝k ay˝nda teslim edilmesi planlanmaktad˝r.

 2009 y˝ll˝nda yer teslimi yap˝lm˝˛ olup, 2010 y˝ll˝nda teslim edilmesi 
planlanmaktad˝r.
Altyap˝ ödeneinden ̋ s˝ merkezi ve lojmanlar aras˝ bölge için gerekli olan ̋ s˝ galerisi 
ihalesi yap˝lm˝˛ olup, sözle˛me a˛amas˝ndad˝r.Bu ödenek kaleminden artan para ile 
üniversiteni elektrik ihtiyac˝n˝ kar˛˝lamak amac˝yla modüller sistem olarak yer alt˝ 
˛ebekesi ̨ eklinde 1000 KVA 'l˝k trafonun tesis i˛i ihalesi dü˛ünülmektedir.
Laboratuarlar ile kütüphane yay˝nlar˝ için gerekli ihaleler yap˝lm˝˛t˝r. 
DPT' n˝n ek onay˝yla 2009 y˝l˝ h˝zland˝r˝lm˝˛ ödenekten 250.000,00 TL ile 
üniversiteye uluslar aras˝ standartlara uygun aç˝k voleybol, basketbol ve tenis 
sahalar˝ yap˝m˝na ba˛lanm˝˛ olup Aral˝k 2009 'da teslim edilecektir.     

            
                        -     Fen- Edebiyat Fakültesi

- ›ktisadi ve ›dari Bilimler Fakültesi
- Ziraat Fakültesi   

                       -  Sal˝k Yüksekokulu  

                        -      Meslek Yüksekokulu
- Sal˝k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

                        -     Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Fen Bilimleri Enstitüsü

                        -     Biyoloji
- Biyoloji (›Ö)
- Fizik
- Fizik (›Ö)
- Kimya 
- Tarih

                        -     ›˛letme
- ›˛letme (›Ö)

 1-Lojmanlar:

2- Fen- Edebiyat Fakültesi:

3- Ziraat Fakültesi:

4- Misafirhane:

5-

6-
7-

    Fakülteler

 Yüksek Okullar

Meslek Yüksek Okullar˝

Enstitüler

FEN-EDEB›YAT FAKÜLTES›

›KT›SAD› VE ›DAR› B›L›MLER FAKÜLTES›
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Belediye çal˝˛˝yor

Z›RAAT FAKÜLTES›

SA–LIK YÜKSEK OKULU

SA–LIK H›ZMETLER› MESLEK YÜKSEK OKULU

MESLEK YÜKSEK OKULU

SA–LIK

                        -    Tarla Bitkileri
- Zootekni
- Bahçe Bitkileri

                        -      Patoloji Laboratuar Teknikleri Programlar˝
- T˝bbi Laboratuar Teknikleri Program˝

                        -     Ar˝c˝l˝k
- Arac˝l˝k (›Ö)
- Bilgisayar Programc˝l˝˝
- Bilgisayar Programc˝l˝˝ (›Ö)
- Büyük ve Küçükba˛ Hayvan Yeti˛tiricilii
- Büyük ve Küçükba˛ Hayvan Yeti˛tiricilii  (›Ö)
- Elektrik
- Elektrik (›Ö)
- Elektronik Haberle˛me Teknolojisi
- Elektronik Haberle˛me Teknolojisi (›Ö)
- Hal˝c˝l˝k ve Kilimcilik
- ›n˛aat Teknolojisi
- ›n˛aat Teknolojisi (›Ö)
- ›˛letme Yönetimi
- Muhasebe ve Vergi Uygulamalar˝
- Muhasebe ve Vergi Uygulamalar˝ (›Ö)
- Peyzaj ve Süs Bitkileri
- Su Ürünleri
- Su Ürünler (›Ö)
- Tarla Bitkileri
- Tarla Bitkileri (›Ö)
- Tekstil Teknolojisi

   Bingöl ilinde sal˝k alan˝nda belli bir tak˝m geli˛meler salanmas˝na ramen sal˝k 
hizmetleri yeterli bir düzeye ula˛amam˝˛t˝r.
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Belediye çal˝˛˝yor

Devlet Planlama Te˛kilat˝n˝n 2003 y˝l˝nda haz˝rlam˝˛ olduu illerin ve bölgelerin Sos yo 
Ekonomik Geli˛mi˛lik s˝ralamas˝na göre sal˝k sektörü bu s˝ralamada 81 il içerisinde 72. nci 
s˝rada yer almaktad˝r.
      10.000 ki˛iye dü˛en hekim say˝s˝ Bingöl'de 5.12 iken; Dou Anadolu da 7.54 ve 
Türkiye'de bu say˝ 12.7 'dir. Özellikle aile hekimliinin ba˛lamas˝ ile sal˝kta önemli bir 
geli˛menin salanmas˝ hedeflenmektedir.

Doum Hastanesinde 2008 y˝ll˝nda tedavi olan 
hastalar˝n %58'ni ye˛il kartl˝lardan olu˛uyor

5.500 M2 kullan˝m alan˝ ve 101.000 m2 tahsisli bir 
alanda kurulu bulunan hastanenin yeni dönemde 
yatak say˝s˝ 196 ' ya ç˝kar˝lm˝˛t˝r.

Hastanede 18 Uzman Hekim, 6 Pratisyen Hekim, 35 
Hem˛ire, 57 Ebe 63 memur, 39 hizmetli ile 19 
teknisyen çal˝˛maktad˝r. 

TOK› taraf˝ndan yap˝lmas˝ planlanan devlet 
hastanesi in˛aat˝ ve göüs hastanesi olarak uzun 
y˝llar yap˝m˝ devam eden bina da Sal˝k Bakanl˝˝ 
taraf˝ndan Çocuk ve kad˝n doum hastanesi olarak 
devir i˛lemleri gerçekle˛mi˛tir. Mahallelerde yap˝m˝ 
devam eden sal˝k ocaklar˝ ve hastaneler nüfusa 
orant˝l˝ olarak geli˛me göstermektedir. Uzun y˝llar 
sal˝k alan˝nda tedbir al˝nd˝˝ gibi hekim ihtiyac˝ da 
kar˛˝lanm˝˛ bulunmaktad˝r. 
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Belediye çal˝˛˝yor

Özellikle Sal˝k Bakanl˝˝ taraf˝ndan yeni ba˛lat˝lacak olan aile hekimlii uygulamas˝ da 
sal˝k sorunlar˝n˝n minimize edilmesinde önemli bir ad˝m olarak görülmektedir.

2008 Y˝l˝nda Devlet Hastanesinde Tedavi Olan Ye˛il Kartl˝ Say˝s˝ : 259.784

 ULAfiIM

 Karayollar˝ 84. ˛ube ˛eflii ve köylere Hizmet götürme birliinin yol a˝ 
3571,5 km olup, bunun 371,5 km si asfalt, 805 km si oturtulmu˛, 1557 km si 
tesviye, 838 km si ham yol ̨ eklindedir.
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Belediye çal˝˛˝yor

›limiz mü˛terek s˝n˝r˝na sahip Tunceli ve Erzincan illeri hariç dier kom˛u illerle (Diyarbak˝r-
Mu˛-Elaz˝-Erzurum) asfalt karayollar˝ balant˝s˝ vard˝r. Hükümetimizin acil eylem plan˝ 
çerçevesinde yapmakta olduu bölünmü˛ yol çal˝˛malar˝ da tamamlanmak üzere olup, ilimize 
ayr˝ bir katma deer olu˛turmu˛tur.
  ›lçelerimizden Genç, Karl˝ova, Solhan asfalt ula˛˝m˝na sahiptir. ›limizin en yak˝n ilçesi 
Genç demiryolu ula˛˝m˝na sahip olup, Tatvan-Van-›ran güzergâh˝ olarak iyi bir potansiyel arz 
etmektedir. Özellikle Diyarbak˝r karayollu iyile˛tirildiinde bu potansiyelin harekete 
geçebilecei ve ba˛ta Genç ilçesi olmak üzere ilimizin cazibe haline gelebilecei 
görülmektedir.

Bingöl-Il˝calar ile Bingöl_Genç bölünmü˛ yol çal˝˛malar˝ da ihale a˛amas˝nda olup, 
kuzey-güney balant˝ yolu da k˝sa sürede modern hale getirilecei planlanm˝˛t˝r.

›lin geli˛mesinde önemli bir yere sahip olan karayolu ula˛˝m˝n˝n modernize edilmesi ve 
çevre iller ile balant˝ yollar˝n˝n bölünmü˛ yol olarak yap˝lmas˝ art˝k bir çok kombinasyonu 
beraberinde geli˛tirecektir.
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Belediye çal˝˛˝yor

CO–RAF› YAPI
  Yüksek ve dal˝k bir yap˝ya sahip Dou Anadolu Bölgesinin Yukar˝ F˝rat bölgesinde 
404:38,539,5 kuzey enlemleri aras˝nda yer al˝r. ›klim ve bitki örtüsü bak˝m˝ndan Dou ve 
Güneydou bölge özellii ta˛˝r. Deniz seviyesinden ortalama yükseklii 1.250 m olup 
dousunda Mu˛, bat˝s˝nda Tunceli, Kuzeyinde Erzurum kuzeybat˝s˝nda Erzincan ve 
güneyinde Diyarbak˝r illeri yer almaktad˝r.
   Toplam 8.253 km yüzölçümünün %27,49 u orman, %10,09 u aaçland˝r˝lmas˝ gereken 
tar˝m arazisi ,%50,21 i mera %2,19 u çay˝r ve %2,85 i dier alanlardan olu˛maktad˝r.

   ›limizin özelikle tarihi yer ve mekânlardan yoksun olmas˝n˝n ana sebebi olarak yaylak ve 
souk sular˝n˝n bol olmas˝ nedeniyle tarihte hep geçici olarak kullan˝ld˝˝ yönünde güçlü 
ihtimaller olduu söylenebilir.

Karasal iklim ku˛a˝nda yer alan ilimizin yazlar˝ s˝cak ve kurak k˝˛lar˝ souk ve ya˝˛l˝d˝r. 
›lkbahar ve sonbahar da ise yamur ̨ eklindedir.

   Genel olarak ilkbahar ile birlikte s˝caklar ba˛lar, ancak çevredeki dalar˝n yüksekliinden 
dolay˝ dier bölgelere nispeten souktur.

8.1 ›lçeler itibariyle yüzölçümü ve yükseklik
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Belediye çal˝˛˝yor

9- JEOLOJ›K YAPI

      Bingöl ›li'nin en eski jeolojik olu˛umlar˝, güneyde yer alan paleozoik (I.Zaman) ya˛l˝ 
ba˛kala˛˝m kütleleridir. Çounlukla mika˛ist ve gnayslardan olu˛an 

bu kütleler k˝r˝larak daha güneyde
görülen Tersiyer (III. Zaman) 
olu˛umlar˝n˝ örtmü˛tür ›lin büyük 
bir bölümü bazalt (magmatik kütle)
ile kapl˝d˝r. Bingöl, birinci derece
deprem ku˛a˝nda yer almaktad˝r.
Bu güne kadar yörede, tüm ili 
kapsayan ve Türkiye'nin ba˛l˝ca 
fay ku˛aklar˝ndan biri olan Dou 
Anadolu fay˝'n˝n neden olduu 
˛ iddetli depremler olmu˛tur. 
Bunlar˝n en önemlileri 22 May˝s 
1971 y˝ll˝nda 

meydana gelen ve 906 ki˛inin öldüü deprem ve 1 May˝s 2003 y˝ll˝nda meydana 
gelen 176 ki˛inin öldüü Bingöl depremleridir. Ayr˝ca Karl˝ova ilçesinden Kuzey Anadolu Fay 
hatt˝ da geçmektedir

F›Z›K› VE SOSYAL KÖHNEME NEDENLER›

   Dört bir taraf˝ kapal˝ olan ilimizin yatay geli˛meye aç˝k olamamas˝ndan dolay˝ ̨ ehir 
t˝kanm˝˛ durumdad˝r. Özellikle uzun y˝llar terör olaylar˝n˝n da etkisiyle merkezin ald˝˝ göç 
nüfusun büyük bir oran˝n˝ te˛kil etmektedir.

   ›lin eski yerle˛im birimlerinde genelde gelir düzeyi dü˛ük insanlar˝n ikamet ettikleri 
ve bu alanlardaki yap˝lar˝n genelde ˛ehrin estetiini bozduu ve geli˛igüzel yap˝lar 
yap˝ld˝˝ndan sosyal dokunun da etkisi ile iyi bir görünüm b˝rakmad˝klar˝ görülmektedir.
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Belediye çal˝˛˝yor

Özellikle tapusuz olan mahallelerde hem hazine sat˝˛lar˝ndan Yüzde 40 pay almak, hem de kay˝t 
alt˝na al˝nan mülkiyet sahiplerinin emlak vergisi mükellefiyet tescillerini yapt˝rarak, kuruma 
önemli bir kazanç salamay˝ hedeflemekteyiz.

Çapakçur denilen eski yerle˛im biriminde kamula˛t˝rma yap˝ld˝˝ halde halen hukuka ayk˝r˝ 
davranarak sada solda ev bahçe ile çevreye zarar verilen bir yerde insanlar˝n haklar˝n˝ korurken 
kamunun haklar˝na bilinç d˝˛˝ i˛tigal ettikleri görülmektedir.

    Yine Kar˛˝yaka ve Uydu kent mahallelerinin mülkiyete tabi olmad˝klar˝ ve gece kondu 
hükmünde yüksek yap˝lar˝n olu˛turulduu yerlerde kurum olarak azimli çal˝˛malar˝m˝z sonucu 
önümüzdeki y˝lda tapu sorununu çözerek örnek iki mahalle olu˛turma gayretini sürdürmekteyiz.
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Belediye çal˝˛˝yor

MAL› YAPI VE PERSONEL DE–ERLEND›RMES›

         11.1- MAL› YAPI

Belediyemizin 31.08.2009 tarih itibar˝yla toplam 20.397.000 TL borcunun olduu,söz konusu borcun 
17.050.000 TL sinin kamu kurum ve kurulu˛lar˝na ait olduu geri kalan 3.347.000 TL sinin esnaf borcu 
olduu görülmü˛tür.Esnaf  borcunun ise 308.882 TL sinin memur ve i˛çi sendikalar˝,630.000 TL kurum 
personeline geri kalan 2.408.118 TL sinin ise muhtelif esnaf borcunu te˛kil etmektedir.

   ›ller bankas˝ndaki pay˝m˝z bu güne kadar aksat˝lmadan ödenmi˛tir. Önceki y˝llarda yap˝lan 
Kürük içme suyu in˛aat˝ndan dolay˝ borçlar˝m˝z ile ta˛˝t kredisi için kulland˝˝m˝z kredi  yine ilgili kurum 
taraf˝ndan kesilmektedir. 
       2007 y˝ll˝nda personel giderleri bütçenin %55,23 ini olu˛tururken, 2008 y˝ll˝nda bu oran %46,32 
olarak gerçekle˛mi˛tir. Bu rakamlar˝n önümüzdeki y˝llarda personel rejimi üzerinde uygulayaca˝m˝z 
strateji ile daha da dü˛ürülmeye çal˝˛˝lacakt˝r. Mümkün olduunca hizmetlerin görülmesinde ihale 
yoluyla hizmet sat˝n alma yönünde çal˝˛malara a˝rl˝k verilecektir. Bu durum hem kurumun daha etkili 
ve verimli olabileceine yönelik olacak hem de kadrolu personel y˝˝lmalar˝n˝n önüne geçilmesi için 
izlenen bir yöntem olacakt˝r.
    Yine hizmet al˝m˝ yönünde gerekli çal˝˛malar˝n yap˝lmas˝ için Belediyemize ait yan kurulu˛lar 
olu˛turularak, iktisadi te˛ekkül olu˛turma yoluna da gidilmesi için gerekli izin ve çal˝˛malar˝n yap˝lmas˝ 
dü˛ünülmektedir.

 Önceki y˝llardan tahsil edilemeyen Su ve ÇTV gibi alacaklar˝m˝z˝n tahsilini h˝zland˝rmak için 
2010 y˝ll˝nda %15 ini 2011 y˝ll˝nda %15 ini 2012 y˝ll˝nda %30 unu gerçekle˛tirmeyi hedeflemekteyiz

KARfiILAfiTIRMALI(KES›NLEfiEN) BÜTÇE YILLAR ›T›BAR›YLE

G›DER KES›N HESAPLARI

GEL›R KES›N HESAPLARI
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Belediye çal˝˛˝yor

01.01.2009-30.03.2009 Dönemine ait Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu

01.04.2009- 31.08.2009 Dönemine ait Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu

11.2-    PERSONEL DURUMU
 
Toplam personel say˝s˝:243 Ki˛i

Belediyemizin memur norm kadro say˝s˝ 214 olup, bu kadrolar˝n 78'i dolu 136 ' s˝ bo˛ 
bulunmaktad˝r. Mevcut bo˛ kadrolarda 8 personel sözle˛meli olarak çal˝˛maktad˝r

 Yine norm kadro yönetmeliine göre belediyemizde kadrolu i˛çi say˝s˝ 157 olup, geçici 
i˛çi say˝s˝ ise 1'dir.

MEMUR PERSONEL/ E–›T›M DURUMU

›fiÇ› PERSONEL / E–›T›M DURUMU
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Belediye çal˝˛˝yor

Personelin genel eitim durumuna bak˝ld˝˝nda yüzde 3'ü okur-yazar, Yüzde 28 ilk okul 
mezunu, Yüzde 14 ortaokul, Yüzde 32 lise, Yüzde 23 yüksek öretim mezunu olduklar˝ 
görülmektedir.

Özellikle personelin eitim seviyesinin dü˛ük olduu bir durumda yeterli verimin al˝nmayaca˝ 
ve personelimizin hizmet içi eitimlerine daha çok a˝rl˝k vereceimizi göstermektedir.

11.3-çal˝˛˝lan y˝l  itibariyle personel durumu:

KADROLARIN MÜDRÜLÜKLER BAZINDA DA–ILIMI
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Belediye çal˝˛˝yor

SEND›KA B›LG›LER›

Personelin ya˛ durumu ortalama ya˛˝n çok üstünde olup, 10-15 y˝l  çal˝˛anlar˝n say˝s˝ oldukça yüksektir.
    Bu da gösteriyor ki, 5 y˝ll˝k süreçte emekli ya˛˝na gelen büyük bir bölümün yerine yeni bir tedbir al˝nmas˝ 
gerekmektedir.  

2008 YILLI TAHAKKUK VE TAHS›LÂT TABLOSU 
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Belediye çal˝˛˝yor

2008 y˝ll˝nda en son gerçekle˛en haliyle toplam gelir ve gelir türleri üzerinde analiz 
yap˝lmas˝ aç˝s˝ndan tablo ekte irdelenmi˛tir .

Vergi gelirlerimizden ÇTV'nin binde 59  gibi dü˛ük bir oranda gelirler aras˝ndaki pay˝ ile 
tahsilatta önemli bir dü˛ü˛ün olduu görülmektedir. ›˛yerlerinde abone esas˝na göre tahakkuk 
ve tahsilat˝ yap˝lmakta olan ÇTV, meskenlerde ise su abonesine bal˝ olarak 
faturaland˝r˝lmaktad˝r. Özellikle i˛yerlerinde abone esas˝na göre tahsilat˝ yap˝lmakta olan 
verginin beklentilerin çok çok alt˝nda gerçekle˛tirildii ve bu yönde bir çal˝˛man˝n bundan 
sonraki dönemlerde daha aktif hale getirilmesi ve tahsilatta kademeli olarak 5 y˝ll˝k süreçte en 
az yüzde yüz gibi bir tahsilat hedeflenmektedir.

ÇTV ile ilgili kurum personellerinin mükellefleri bilinçlendirme çal˝˛malar˝ 
h˝zland˝r˝larak, su tahsilatlar˝ gibi ödemeye riayet edilmeleri salanacakt˝r.

          Yukar˝daki tablodan da görülecei gibi gelirlerimizin %47 sini genel bütçe geliri 
olu˛turmaktad˝r. Su bedeli de %19 gibi bir orana tekabül etmektedir ki tahsilât˝n tahakkuka 
oran˝nda ise oldukça vahim bir tablo ile kar˛˝ kar˛˝yay˝z. Tahakkuk eden su bedelinin %94 gibi 
bir oran˝ tahsil edilmektedir. Yeni dönemde geli˛tireceimiz strateji ile özellikle tahsilâtlar˝n 
h˝zland˝r˝lmas˝ için gelir müdürlüüne bu konuda deneyimli bir ekip olu˛turarak bu yönde 
çal˝˛malara h˝z verilecektir.

        Tahakkuk edilen su paralar˝n˝n süresinde ödenmesi durumunda belediyenin özel sektöre 
olan borçlar˝ ile SSK ve Vergi borçlar˝n˝ kar˛˝layabilecek miktarda olduu görülmektedir. Bu 
nedenle her geçen gün artan borç stokunun ancak bu yolda eritilebilecei gerçekle˛en 
tablodan da aç˝kça görülmektedir.

         ›lan ve Reklam vergilerinde de gerçekle˛en gelirin gerçei yans˝tmad˝˝ ve/veya i˛yerleri 
sahiplerinin bu alanda gerekli bilgiye sahip olmad˝klar˝ndan borç ödemede ya da tahakkuk 
memurlar˝na kar˛˝ görevlerini aksatt˝klar˝ yönünde dü˛ünülebilir. Madem mahalli mü˛terek 
hizmeti salamak görevimiz ise; o halde bu hizmetlerin gerçekle˛mesi için kaynak aray˝˛˝na 
ayr˝ca girmeden yan˝ ba˛˝m˝zda kanunlarla bize verilen haklar˝n kullan˝lmas˝nda gereken 
özveriyi salamak zorunday˝z.
     Emlak vergilerinde tahsilâtt˝n tahakkuka oran˝ %78 gibi dü˛ük bir oranda gerçekle˛mesi, 
halk˝m˝zda henüz ciddi bir vergi olduu yönünde kabul görülmedii için tahsilâtt˝n dü˛ük 
olduu söylenebilir. Emlak ˛efliimizin ivedilikle borcu olan mükelleflerin tespitini yapt˝rarak 
tebli gönderilmesini yine de sonuç al˝nmamas˝ durumunda icra takip i˛lemlerinin yapt˝r˝lmas˝ 
yoluna gidilecektir.  

        Az geli˛mi˛lik endeksi de dikkatte al˝nd˝˝nda gelir üretmemiz k˝t imkanlar dahilinde 
olduu için de özellikle gelir üreten birimlerimizin çal˝˛malar˝nda gereken hassasiyeti 
göstermeleri için bugünden sonra bir kontrol ve takip ekibi görevlendirilerek gelir art˝rma 
yoluna gidilecektir.

      Belediyemizin özel sektör müte˛ebbisleri ile ortak iktisadi te˛ekkül olu˛turmak için bir AR-
GE birimine pazar ara˛t˝rmas˝ yapt˝rarak; özellikle yerel pazara yönelik üretim 
fonksiyonlar˝n˝n devreye al˝nmas˝ ve mali yap˝s˝n˝n güçlendirilmesi yönünde çal˝˛malara 
a˝rl˝k verilecektir.
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Tablo:8

Tablo:9

K›RA GEL›RLER›M›Z (MENKUL/GAYR›MENKUL)

Belediyemize ait 625.915,50 m2 sulu ve susuz tarla müstecirler taraf˝ndan 
i˛letilmektedir. Kiralar düzenli olarak y˝ll˝k yat˝r˝lmaktad˝r.

11.8-DONANIM MEVCUDU L›STES›

11.9-UPS ( KES›NT›S›Z GÜÇ KAYNA–I)

Tablo:10
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12-BELED›YEN›N GÖREV VE SORUMLULUKLARINA
      ›L›fiK›N YASAL ÇERÇEVE

Stratejik plan ve y˝ll˝k çal˝˛ma programlar˝n˝, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 
performans ölçütlerini görü˛mek ve kabul etmek.

Stratejik plan ve y˝ll˝k çal˝˛ma program˝ ile bütçe ve kesin hesab˝ inceleyip belediye 
meclisine görü˛ bildirmek,

Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 
stratejilerini olu˛turmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve 
personelinin performans ölçütlerini haz˝rlamak ve uygulamak, izlemek ve deerlendirmek, 
bunlarla ilgili raporlar˝ meclise sunmak,

5018 say˝l˝ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda ise stratejik plan ile bütçe 
aras˝ndaki ili˛kiye deinilmi˛tir. 

Bu balamda bütçeler kalk˝nma plan˝ ve programlarda yer alan politika, hedef ve 
önceliklere uygun ̨ ekilde idarelerin stratejik planlar ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet 
analizine göre haz˝rlan˝r.
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1-›mar, su, kanalizasyon, ula˛˝m, gibi kentsel alt yap˝; corafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve 
çevre sal˝˝, temizlik ve kat˝ at˝k; zab˝ta, itfaiye, acil yard˝m, kurtarma ve ambulans; ̨ ehir içi 
trafik; defin ve mezarl˝klar; aaçland˝rma, park ve ye˛il alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm 
ve tan˝t˝m, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yard˝m, nikah, meslek ve beceri kazand˝rma; 
ekonomi ve ticaretin geli˛tirilmesi hizmetlerini yapar veya yapt˝r˝r. Büyük˛ehir belediyeleri ile 
nüfusu 50.000 'i geçen belediyeler, kad˝nlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

   2- Devlete ait her derecedeki  okul binalar˝n˝n in˛aat˝ ile bak˝m ve onar˝m˝n˝ yapabilir veya 
yapt˝rabilir,her türlü araç,gereç ,malzeme ihtiyaçlar˝n˝ kar˛˝latabilir.; sal˝kla ilgili her türlü 
tesisi açabilir ve i˛letebilir; kültür ve tabiat varl˝klar˝ ile tarihi dokunun ve kent tarihi bak˝m˝ndan 
önem ta˛˝yan mekanlar˝n ve i˛levlerinin korunmas˝n˝ salayabilir; bu amaçla bak˝m ve 
onar˝m˝n˝ yapabilir, korunmas˝ mümkün olmayanlar˝ asl˝na uygun olarak yeniden in˛a 
edebilir.Gerektiinde örencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir  ve gerekli destei 
salar, her türlü amatör spor kar˛˝la˛malar˝ düzenler, yurt içi ve yurt d˝˛˝ müsabakalarda üstün 
ba˛ar˝ gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi karar˝yla ödül verebilir.G˝da 
bankac˝l˝˝ yapabilir. 
  
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik s˝ras˝, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivedilii 
dikkatte al˝narak belirlenir.
      Belediye hizmetleri, vatanda˛a en yak˝n yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. 
Hizmet sunumunda özürlü, ya˛l˝ dü˛kün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler 
uygulan˝r.
      Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alan˝ belediye s˝n˝rlar˝n˝ kapsar.
      Belediye meclisinin karar˝ ile mücavir alanlara de belediye hizmetleri götürülebilir.
      4562 say˝l˝ Organize sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri sakl˝d˝r.

5393 Say˝l˝ Belediye kanununun Belediye görev ve sorumluluklar˝na ili˛kin 14. 
Maddesine göre; 

 Belediye, mahalli mü˛terek nitelikte olmak ̨ art˝yla:
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KURUMSAL YAPI
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12.1 Kronolojik s˝rayla Bingöl Belediye Ba˛kanlar˝

12.2-KURUMSAL YAPI

Belediye meclisi (2009 Mahalli Seçim Sonuçlar˝na göre)

     Bingöl Belediye Ba˛kanl˝˝n˝n kurumsal yap˝s˝ kanunlarla verilen görev yetki ve 
sorumluluklar çerçevesinde dier kurum ve kurulu˛larla benzerlik ta˛˝maktad˝r.

     Bu çerçevede dan˝˛ma ve denetim birimleriyle meclis ve encümen organlar˝n˝n dorudan 
ba˛kanla ili˛kili olduu bir karakteristik yap˝y˝ olu˛turmaktad˝r. Bunun d˝˛˝nda ba˛kana bal˝ 
ba˛kan yard˝mc˝lar˝, birim müdürleri ve örgütün dier ̨ ematik yap˝s˝nda görev alanlar˝n tümü bir 
ba vazifesi görmektedir. Özellikle müdürlük say˝s˝nda yeterince norm kadronun olmay˝˛˝ndan 
dolay˝ gerekli yönetsel çal˝˛malarda s˝k˝nt˝ ya˛anmaktad˝r.

      Müdürlere bal˝ müdür yard˝mc˝lar˝, ̨ ef ve ̨ ef yard˝mc˝lar˝ gibi geni˛ yelpazede bir yönetim 
anlay˝˛˝ndan uzak, hiyerar˛ik yap˝n˝n koordinasyonunun salanmas˝nda sadece müdür ve 
bal˝ memur ya da i˛çiler olarak ̨ ema tize edilmi˛tir.

       Özellikle; ›dari i˛ler, ,Eitim, kültür ve sosyal i˛ler müdürlüü, sal˝k i˛leri müdürlüü,  Tarihi 
cevre koruma müdürlüü gibi birimlerin olu˛turulmas˝n˝ da 5 y˝ll˝k dönemede yapmay˝ 
hedeflemekteyiz.    
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DURUM ANAL›Z›

13.4 -ÇALIfiMA EK›B›N›N BEL›RLENMES›

   Bingöl Belediyesi stratejik planlama çal˝˛malar˝ Mali Mü˛avir/Dan˝˛man Bayram KESK›N' 
in koordinatörlüünde a˛a˝daki çal˝˛ma ekibi taraf˝ndan yürütülmü˛tür. Ekibin d˝˛˝nda bütün 
birim müdürlerinin de çal˝˛malara destek verdiini ifade etmek isteriz.
                                                                                                 
13.5- STRATEJ›K PLANLAMA EK›B›

 Serdar ATALAY
Belediye Ba˛kan˝

 Burhan ARIKIZ
Ba˛kan Yard˝mc˝s˝

Eshat AKÇANLI
Mali Hiz. Müdürü                  

Mahmut BOZKURT
Mali Hiz. fiefi

14 GZFT(GÜÇLÜ ZAYIF FIRSAT TEHD›T) ANAL›Z›
      Durum analizi kapsam˝nda iç ve d˝˛ çevrenin analizi yap˝larak Bingöl Belediyesi aç˝s˝ndan 
SWOT analizi ile f˝rsat ve tehditler belirlenmi˛tir.
       Belediyemizin son birkaç y˝l içindeki personel durumu, mali yap˝s˝, öz kaynaklar˝, gelirin 
yap˝s˝ gibi içyap˝s˝ irdelenerek zay˝fl˝k yaratan unsurlar˝ ortaya ç˝kar˝lm˝˛t˝r. Yap˝lan çal˝˛malar 
sonucunda a˛a˝daki durumlar tespit edilmi˛tir. SWOT analizi gerei bu çal˝˛malar güçlü 
yönlerden ba˛layarak ele al˝nmaktad˝r.
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14.1-Güçlü yönler

14.2-Zay˝f yönler
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14.3-F˝rsatlar

14.4-Tehditler

PAYDAfi GÖRÜfiLER›
     Belediyemizin mevcut durumunu daha sal˝kl˝ ortaya koymak ve ilgili tüm kitlelerin görü˛leri al˝narak payda˛ analizi 
yap˝lm˝˛t˝r. Çal˝˛malar˝m˝zda tüm payda˛lar ile birebir görü˛meler yap˝lm˝˛ ve kar˛˝l˝kl˝ istatistiksel veriler ve kaynak 
taramas˝ sonucu plan haz˝rlanm˝˛t˝r.
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Vatanda˛lar

Çal˝˛anlar

Sivil toplum örgütleri

?Belediye s˝n˝rlar˝ndaki kurumlar?Siyasi parti ve çevreleri?Bingöl Ticaret Sanayi odas˝?Bingöl Esnaf ve Sanatkarlar  Odalar˝ Birlii Ba˛kanl˝˝?Bingöl fioförler ve Otomobilciler  Cemiyeti

BELED›YEM›Z KARAR ALMADA S›V›L TOPLUM KURULUfiLARININ GÖRÜfiLER›NE 
ÖNEM VERMEKTED›R.

Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor
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V›ZYON M›SYON ›LKELER

V›ZYONUMUZ

   Bingöl' de ya˛ayan bireylerin ya˛am kalitesini yükselten, insan haklar˝na 
sayg˝l˝, Avrupa Birlii normlar˝na uygun, ̨ effaf ve e˛it kat˝l˝mc˝ bir yap˝la˛ma içinde 
en iyi hizmet veren belediye olmak. Ayr˝ca sosyo- ekonomik kalk˝nma ve geli˛meyi 
de salayacak gerekli projelerle gelecek nesillere modern ve sal˝kl˝ bir kent 
b˝rakabilmektir.

M›SYONUMUZ

 Sal˝kl˝ bir kent olu˛turmak ve içinde ya˛ayan insanlar˝n mutluluunu 
salamak amac˝yla mahalli ve mü˛terek ihtiyaçlar˝n˝ kar˛˝lamak Bingöl Belediyesi 
olarak en önemli görevimizdir.
 

›lgili yasalarla belirlenen imar, çevre, tarih, kültür, sosyal, sal˝k, eitim, 
zab˝ta hizmetleri ve benzeri faaliyet alanlar˝nda hizmet verilerek, payda˛lar˝n bu 
alanlarla ilgili ihtiyaçlar˝ kar˛˝lanacakt˝r. 

 Bingöl halk˝na çada˛ ya˛am standartlar˝nda güvenilir belediyecilik 
hizmetlerini sunmak,

B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI
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B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI
STRATEJ›K ALANLAR, AMAÇLAR VE HEDEFLER

STRATEJ›K KONU BAfiLIKLARI DO–RUL TUSUNDA SAPTANAN AMAÇ VE 
HEDEFLER

    Bingöl belediyesi olarak sahip olduumuz vizyon, misyon ve ilkeleri ile GZFT           
( Güçlü-zay˝f- F˝rsat-Tehdit) dorultusunda belirledii süre içerisinde ula˛˝lmas˝n˝ 
planlad˝˝ hedefleri 12 stratejik amaç ba˛l˝˝ alt˝nda toplam˝˛t˝r.
  Hedefler, tüm makro ve mikro veriler göz önüne al˝narak, somut ve yap˝labilirlik 
özellikleri de dikkatte al˝narak tablolarda yer verilmi˛tir.

GENEL STRATEJ›LER

1-Kentin kimlii ve alt fonksiyonlar˝ doru tarif edilecek,

2-Proje ve yat˝r˝mlar sürdürebilir olacak, kentli taraf˝ndan kabul görülerek ya˛ayan aktif 
mekânlara dönü˛türülmesi salanacak,
 
3-Yerel hizmetlerin görülmesinde kalite kontrol mekanizmas˝na uyulacak,

4-Nüfus tahminleri doru yap˝larak mekânlar˝n kullan˝m˝n˝ rasyonel ölçülerle 
düzenlemesi salanacak,    

5-Yat˝r˝m ve uygulamada ileri teknolojinin kullan˝m˝ salanacak,

6-›mar planlar˝, bütçe ve yat˝r˝m programlar˝ stratejik hedefler dorultusunda yap˝lacak,

7-›mar, ula˛˝m ve afet master planlar˝ ivedilikle haz˝rlanarak bütün proje, yat˝r˝m ve alt 
ölçekli planlar bu master planlara uygunluu salanacak

8-Belediyenin mali yap˝s˝n˝n güçlendirilmesi ve devaml˝l˝˝n˝n salanmas˝ 
gerçekle˛tirilecektir.

9-Personelin motivasyonunu ve çal˝˛ma ˛evkini art˝rarak, etkin ve verimli olmalar˝ 
salanacakt˝r.

10-Kuruma ait kaynak yönetiminde ve hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayal˝, 
teknolojiyi kullanan ve verimlilii esas alan yönetim ve organizasyonu olu˛turmak.
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B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI
STRATEJ›K ALANLAR, AMAÇLAR VE HEDEFLER

STRATEJ›K KONU BAfiLIKLARI DO–RUL TUSUNDA SAPTANAN AMAÇ VE 
HEDEFLER

    Bingöl belediyesi olarak sahip olduumuz vizyon, misyon ve ilkeleri ile GZFT           
( Güçlü-zay˝f- F˝rsat-Tehdit) dorultusunda belirledii süre içerisinde ula˛˝lmas˝n˝ 
planlad˝˝ hedefleri 12 stratejik amaç ba˛l˝˝ alt˝nda toplam˝˛t˝r.
  Hedefler, tüm makro ve mikro veriler göz önüne al˝narak, somut ve yap˝labilirlik 
özellikleri de dikkatte al˝narak tablolarda yer verilmi˛tir.

GENEL STRATEJ›LER

1-Kentin kimlii ve alt fonksiyonlar˝ doru tarif edilecek,

2-Proje ve yat˝r˝mlar sürdürebilir olacak, kentli taraf˝ndan kabul görülerek ya˛ayan aktif 
mekânlara dönü˛türülmesi salanacak,
 
3-Yerel hizmetlerin görülmesinde kalite kontrol mekanizmas˝na uyulacak,

4-Nüfus tahminleri doru yap˝larak mekânlar˝n kullan˝m˝n˝ rasyonel ölçülerle 
düzenlemesi salanacak,    

5-Yat˝r˝m ve uygulamada ileri teknolojinin kullan˝m˝ salanacak,

6-›mar planlar˝, bütçe ve yat˝r˝m programlar˝ stratejik hedefler dorultusunda yap˝lacak,

7-›mar, ula˛˝m ve afet master planlar˝ ivedilikle haz˝rlanarak bütün proje, yat˝r˝m ve alt 
ölçekli planlar bu master planlara uygunluu salanacak

8-Belediyenin mali yap˝s˝n˝n güçlendirilmesi ve devaml˝l˝˝n˝n salanmas˝ 
gerçekle˛tirilecektir.

9-Personelin motivasyonunu ve çal˝˛ma ˛evkini art˝rarak, etkin ve verimli olmalar˝ 
salanacakt˝r.

10-Kuruma ait kaynak yönetiminde ve hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayal˝, 
teknolojiyi kullanan ve verimlilii esas alan yönetim ve organizasyonu olu˛turmak.
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KENT V›ZYONU TEMEL PROJE ALANLARI

B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI

AFET YÖNET›M›

Stratejik Amaç1:

 Bingöl, 1. derecede deprem ku˛a˝nda yer ald˝˝ndan öncelikle deprem riski bir 
tehdit olarak görülmektedir.

Tarihte birçok a˝r deprem geçiren Bingöl de önemli ölçüde can ve mal kayb˝na 
neden olmu˛tur. Özellikle 2003 y˝ll˝nda ilimizde meydana gelen depremde hala birçok bina 
metruk olarak durmaktad˝r. Yine deprem ku˛a˝nda yer almas˝ ile bu tür afetlere her zaman 
için haz˝rl˝kl˝ olmak ve bu yönde çal˝˛malara a˝rl˝k verilmesi gerekmektedir.

Hedefler: 

1.1 Risk analizi yapmak ve Acil Eylem Plan˝ haz˝rlamak,

1.2 Depreme kar˛˝ sivil savunma bilincinin güçlendirilmesini salamak,

1.3 Kentsel yap˝ stokunun güvenilir ve sürdürülebilir k˝lmak için fizibilite raporlar˝ 
       Haz˝rlamak 

1.4 Deprem master plan˝ haz˝rlamak,

1.5 Yap˝ denetiminin vatanda˛ taraf˝ndan benimsenmesi ve yayg˝n kullan˝m˝ için gerekli 
düzenlemeler yapmak, 

1.6 Depreme dayan˝kl˝ konutlar˝n üretimi te˛vik edilecek,

1.7 Haz˝rlanacak imar planlar˝nda kentin zemin ve depremden etkilenme durumlar˝     
      Dikkatte al˝nacak,

1.8 Afet konusunda uzman ki˛i ve kurulu˛larla i˛ birlii salanacak,

1.9 Doal afetler ve acil durumlara kar˛˝ önlemlerin al˝nmas˝, afet ve acil durumlar sonras˝ yap˝lacak 
çal˝˛malar˝n planlanmas˝ ve uygulanmas˝,
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1.10 Belediyenin afet sonras˝ acil 
müdahale kabiliyetleri geli˛tirilecek,

1.12 ›tfaiye te˛kilat˝n˝ her türlü modern 
araçlarla takviye edilerek, etkinlii art˝r˝lacak,

1.13Tüm afet bilgileri  bilgi ofisinde saklanarak,
 izlenmeli ve eri˛ebilir hale getirilecek,

›SKAN-KONUT

Stratejik amaç2:

  ›stihdam iskân ili˛kisinin doru kurularak, konut-i˛yeri aras˝ndaki harcanan zaman ve 
mesafenin en aza indirilmesi düzenli ve depreme dayan˝kl˝ iskân alanlar˝ ve konutlar 
üretilecek.

Hedefler:
 
2.1 Nüfus projeksiyonuna göre imar planlar˝ ve alt yap˝s˝ çözümlenmi˛ arsa stoklar˝ 
       Olu˛turulacak,

2.2 Plans˝z ve kaçak yap˝la˛ma alanlar˝nda toplula˛t˝rma yap˝larak içinde gerekli    
        Fonksiyonlar˝n yer ald˝˝ (ye˛il alan, okul, kültür, ticaret v.s.) kentsel dönü˛üm projeleri 
uygulanacak, 
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2.3 Konut fazlas˝ olan bölgelerdeki konut stoku, yap˝lacak yeni düzenlemelerle devreye al˝narak bu 
alanlar˝n çevresine donat˝ fonksiyonlar˝ verilerek bu bölgeler “Kanat Çekim Merkezleri” olarak 
geli˛tirmesi yönünde çal˝˛malar yap˝lacak 

2.4 Müteahhitlere ve in˛aatta çal˝˛acak i˛çi ve kalfalara eitim ve sertifika mecburiyeti getirilecek,

2.5 Dar gelirli vatanda˛lar ile gecekondu sahibi ki˛ilere dayan˝kl˝ ve ucuz konut sahibi olmalar˝ için 
merkezi yönetim birimleri ile i˛birlii içinde projeler geli˛tirilecek.

E–›T›M KURUMLARI

Stratejik amaç3

     Belediyenin sosyal ve kültürel hizmetlerinin yan˝nda eitim alan˝nda da merkezde 
bulunan eitim kurumlar˝n˝n desteklenmesini içeren bütünle˛mi˛ ve birbirini tamamlayan 
çözümler üreterek ve sosyal bilinç düzeyinin geli˛mesine katk˝ salayarak ba˛ar˝ oran˝n˝n 
yükselmesi salanmal˝d˝r.

   Yeni belediyeler yasas˝ ile bu görevin belediyelere verilmesi ile eitim kurumlar˝m˝za 
gerekli katk˝ salanacakt˝r.

Hedefler: 

3.1 Okullar˝m˝za yönelik kurumsal destek çal˝˛malar˝n˝ art˝rmak,
3.2 Okullar˝m˝za yönelik sosyal bilinç düzeyi geli˛tirme çal˝˛mas˝ yapmak,
3.3 Okullar˝m˝za yönelik yar˝˛malar tertip etmek,

ÇEVRE VE TEM›ZL›K

Stratejik amaç4
 Çevre ile uyumlu kentle˛meyi gerçekle˛tirmek, kentin doal çevresinin, bitki örtüsü ve 
hayvan varl˝˝, sistemli bir yakla˛˝mla ve önleyici politikalarla ele al˝n˝p korunmas˝ salanacak.
     Ya˛ad˝˝m˝z çevrenin temiz ve düzenli olmas˝, at˝klar˝n toplanmas˝ çevre kirliliine 
sebep olan etkenlerin minimize edilmesi yönünde çal˝˛malara a˝rl˝k verilecek.

Merkez Beyaz toprak köyünde bulunan 95 dönümlük arazi üzerinde kat˝ at˝k bertaraf 
tesisi yap˝lmas˝ hedeflenmektedir.

Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor
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Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor

Hedefler: 

4.1 Çevre deerlerinin standartlar˝na dikkat edilerek, gerekli takip ve yönlendirmeler 
yap˝lacakt˝r.
4.2 Çevre kirliliine sebep olabilecek dü˛ük ve verimli sanayi tesisleri kent d˝˛˝na ç˝kar˝lacak. 
Bunlardan bo˛alan alanlar rekreasyon (elen-dinlen) alanlar˝na ve hizmet sektörüne yönelik 
alanlara dönü˛türülecek.
4.3 Modern kanalizasyon ar˝tma tesisi  devreye al˝nacak.

4.4Görüntü ve ses kirliliini ortadan kald˝racak kentsel dönü˛üm projeleri gerçekle˛tirmeye 
çal˝˛˝lacak.

4.5 Baz istasyonlar˝ ile ortaya ç˝kan manyetik kirlilii ortadan kald˝racak önlemler geli˛tirilerek 
bunlar˝n finansman˝ ile ilgili firma ve kurulu˛lardan salanma oluna gidilecektir. 

4.6 Ki˛i ba˛˝na dü˛en ye˛il alan miktar˝ uluslar aras˝ çevre standartlar seviyesine ç˝kart˝lmaya 
çal˝˛˝lacakt˝r. Bu alanlar˝n yap˝m˝ ve korunmas˝ vatanda˛lar˝n, sivil toplum kurulu˛lar˝ ve özel 
sektörün aktif kat˝l˝m˝ salanacakt˝r.
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4.7 Kalitesiz kömürle yap˝lan mücadeleye h˝z verilerek hava kalitesi iyile˛tirmeye çal˝˛˝larak, kirletici 
özellii az olan yak˝t türlerinin araçlarda kullan˝m˝ te˛vik edilecek,

4.8 Evsel kat˝ at˝klar kayna˝nda ayr˝˛t˝r˝larak, vah˛i çöp depolama sahalar˝ ̋ slah edilerek düzenli çöp 
depolama sisteminin yan˝ s˝ra çöpten geri kazan˝m projeleri (Elektrik Üretimi, Kompost üretimi vb) 
hayata geçirilmesi için fizibilite raporu düzenlemeye çal˝˛˝lacak.

4.9 ›mar planlar˝ndaki ayr˝lm˝˛ ye˛il alanlar öncelikle fonksiyonel hale getirilmeye çal˝˛˝lacak,

4.10 Mevcut pasif ye˛il alanlar˝n farkl˝ insani sosyal ve ya˛ gruplar˝ aktivitelerine göre yeniden 
düzenlenerek bu alanlar˝n rekreasyon alanlar˝ ( piknik, mesire yeri, göletler, havuz, ˛elaleler 
v.b.) haline dönü˛türmeye çal˝˛˝lacak,

4.11 Botanik bahçe, hobi bahçeleri, gibi ye˛il aktivite alanlar˝ olu˛turmaya çal˝˛˝lacak.

Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor
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4.12 Bingöl'de ya˛ayan vatanda˛lara yönelik olarak temizlik faaliyetleri hakk˝nda 
Bilgilendirici çal˝˛malara düzenlenmeye çal˝˛˝lacak,

4.13 tehlikeli at˝klar˝n kayna˝nda ayr˝ toplanarak, bertaraf edilmesi salanacakt˝r.

4.14 Çöp ar˝tma ve ayr˝˛t˝rma tesisinin fizibilite ve proje çal˝˛malar˝ tamamlanarak, ihale 
edilmesi ve ilgili bakanl˝ktan hibe destei salanarak devreye al˝nmas˝ yönünde gerekli 
çal˝˛malara h˝z verilecektir.

MAL› YÖNET›M

Stratejik amaç5

  Gelirlerin art˝r˝lmas˝ ve giderlerin azalt˝lmas˝ mali yönetimin temel bir unsurudur. 
Özellikle gelirlerin art˝r˝lmas˝ yönünde kal˝c˝ ve kesin kararlar almak için bir mali kontrol birimi 
olu˛turularak ayl˝k ve dönemler baz˝nda analiz teknii ile bu yönde bir çal˝˛ma yap˝lacakt˝r. 
Gider k˝s˝tlamas˝ ise mali disiplin ile gerçekle˛tirmesi mümkün olabilmektedir. Gelir 
kalemlerinin art˝r˝lmas˝ için özellikle öz kaynak kullan˝m˝nda olu˛an gelirlerin tahakkuku ile 
tahsili aras˝nda orant˝ kurarak tahsilât˝n tahakkuka oran˝n˝ yükseltmek gerekir.

Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor
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Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor

Hedefler: 

5.1 Gelirlerin art˝r˝lmas˝ için çal˝˛malar yapmak,
5.2 Giderlerin azalt˝lmas˝ için s˝k˝ mali disiplin olu˛turmak,
5.3 Yat˝r˝mlar˝n bütçe pay˝n˝ art˝rmak, 
5.4 Mali yönetimde iç kontrol sistemini gerçekle˛tirmek,
5.5 Belediye iktisadi te˛ekkülleri olu˛turarak gelir art˝r˝c˝ özellii olan alanlarda yat˝r˝m 
yapmak,
5.6 ÇTV ile Emlak vergilerinde tahsilatlar˝n  art˝r˝lmas˝n˝ salamak.
5.7 ilan reklam vergi gelirlerinin toplam gelir içindeki pay˝n˝ art˝rmak.

SOSYAL DONATILAR

Stratejik amaç6

   Spor; sal˝kl˝ ya˛am, bar˝˛ ve karde˛liin en önemli öelerindendir. Spor 
yapmay˝, kent insan˝n˝n günlük hayat˝n˝n bir parças˝ yapmaya imkân salayacak tarzda 
tesis ve parkurlar˝n planlanmas˝ ve in˛a edilmesi, sporun tabana yay˝lmas˝ için imkânlar 
olu˛turulacakt˝r.

Sempozyumlar düzenlenerek Bingöl kolokyumu gibi tarihi ve kültürel çal˝˛malar˝n 
yap˝lmas˝ için üniversite ile i˛birliine gidilecek.
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Bingöl kad˝nlar˝na yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesi için Kar˛˝yaka 
mahallesinde bulunan kültür merkezinin belediyemize devri için gerekli çal˝˛malar 
yap˝lacakt˝r.

14 mahallenin her biri için birer adet semt kona˝ yap˝lacakt˝r. Yap˝lacak olan bu 
semt konaklar˝nda “ya˛am boyu eitim” ad˝ alt˝nda doan˝n korunmas˝,kent ve ülkeyi 
tan˝ma gibi eitim projeleri belediyemiz taraf˝ndan tertiplenecektir.

›˛sizliin azalt˝lmas˝nda Avrupa Birlii taraf˝ndan finanse edilen hibe projelerin 
yap˝larak ilgili birimlere sunulmas˝ salanacak. Özellikle sosyal amaçl˝ projelerin 
olu˛turulmas˝nda  STK'larla gerekli çal˝˛malar yap˝lacakt˝r.

Hedefler: 

6.1 ›skâna aç˝lan yeni yerle˛imlerde spor aktiviteleri için tesis ve parkurlar ayr˝larak, 
bunlar zorunlu hale getirilecek ve planlama safhas˝nda planlara i˛lenecektir. Yine 
bunlar˝n bak˝m, onar˝m ve korumalar˝ site yönetimleri taraf˝ndan gerçekle˛tirmesi için 
çal˝˛ma yap˝lacakt˝r.
6.2 spor merkezleri, kültür tesisleri ile birlikte planlanarak gerçekle˛tirilecektir 
6.3 Bingöl sempozyumunun her y˝l düzenli olarak yap˝lmas˝ salanacakt˝r.
6.4 ›˛sizliin had safhada olduu günümüzde bir f˝rsat olan hibe projelerin haz˝rlanmas˝ 
ve sunulmas˝ salanarak, en büyük pay˝ almak için gerekli proje haz˝rlama ekibi 
olu˛turulacakt˝r.
6.5 “Genç istihdam˝n desteklenmesi “hibe program˝ kapsam˝nda i˛sizlere k˝sa süreli 
istihdam˝n salanmas˝ ve kurs sonucunda kat˝l˝mc˝lara sertifika verilerek çe˛itli kriterler 
göz önüne al˝narak, istihdam ve kendi i˛ini kurma garantisi verilerek kat˝l˝m˝n art˝r˝lmas˝n˝ 
salamak.

6.6. MF›B (Merkezi Finans ›hale Birimi) taraf˝ndan yürütülen hibe programlar 
dorultusunda gerekli takip ve proje sunma çal˝˛malar˝na daha da önem verilecek.   

KENTSEL DÖNÜfiÜM VE YEN›LEME

Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor
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Stratejik amaç-7

   ›limizin özellikle 1 May˝s depremi ile geli˛igüzel yeniden yap˝lanmas˝ ile önceki 
dönemlerde uygulanan esnek imar politikalar˝ sonucu büyük bir tehlike sinyali 
vermektedir. Bingöl Üniversitesinin arka k˝sm˝ ile uydu kent mahalleleri geli˛igüzel 
altyap˝s˝z ve imar plan˝na uygun yap˝lmad˝˝ndan insan sal˝˝n˝ tehdit edecek boyutta 
geli˛melere maruz kalmaktad˝r.
  ›limizin sos yo-ekonomik ve kültürel yap˝s˝n˝n da buna paralel geli˛mesini 
salayacak kentsel yenileme ve dönü˛üm için yeni revize program ile projeler 
gerçekle˛tirilecektir.

Merkez ve ›nönü mahallesinde ve a˛a˝ çar˛˝ mevkiinden itibaren küçük sanayi 
sitesi  alt˝na kadar Çapakçur vadisinde kentsel dönü˛üm alan˝ olarak seçilmi˛, TOK› ile 
gerekli görü˛meler yap˝lm˝˛t˝r. ›lgili kamu kurum ve kurulu˛lar˝ ile de gerekli görü˛meler 
yap˝lacakt˝r. 

Merkezde bulunan   yakla˛˝k olarak 530,000 m2  kamu arazilerinin 
deerlendirilmesi yönünde kurumlarla gerekli çal˝˛malar yap˝lacakt˝r.

Hedefler:
  
7.1 1971 y˝l˝nda ilimizde meydana gelen deprem ile afet i˛leri taraf˝ndan yap˝lan 3 
katl˝lar˝n bulunduu ›nönü mahallesinin yeni bir imar revize program ile yeniden modern 
bir mahalle görünümüne kazand˝rmak için   TOK› taraf˝ndan yeniden tesis edilmesi 
salanacakt˝r.
7.2 Kar˛˝yaka Mahallesi ile Uydu kent mahalleleri örnek mahalleler yap˝larak bu iki 
mahallenin tapu sorunun çözülmesi ile emlak vergilerinde önemli bir gelir kayna˝ 
salanacakt˝r.
7.3 ›l genelinde deprem sonucu y˝k˝lan ve y˝k˝lmaya müsait binalar˝n yerleri ile arsalar˝ 
üzerinde çevre kirliliine sebep olduundan sahipleri uyar˝larak bu alanlar˝n çevre 
sakinlerine verdikleri rahats˝zl˝˝n önüne geçilecek.
7.4 Ye˛ilyurt Mahallesi (K˝br˝s Mahallesi) nin düzensiz yap˝la˛mas˝ sonucu kentsel 
yap˝la˛maya uygun olmayan özellikle tek katl˝ barakalar˝n görüntü kirliliine sebep 
olduklar˝, bu meyanda özellikle hak sahipleri ile görü˛ülerek TOK› ile i˛birlii yönünde 
depreme dayan˝kl˝ sosyal konutlar˝n in˛as˝ için giri˛imlerde bulunulacak.
7.5 Çapakçur deresinin (Eski Bingöl) ˝slah edilmesi, toplum yarar˝na sunulmas˝ için 
Avrupa Birlii ve Bingöl Belediyesinin i˛birlii ile gerçekle˛tirilmesi.
7.6 Shell petrolden Saray mahallesine kadar olan Elaz˝-Mu˛ karayolunun yeniden 
rehabilite edilmesi ile iki taraftan da ye˛illendirme, aaçland˝rma ve parkur 
düzenlemesini salayarak ilin genel görünümünü iyile˛tirmesi için çal˝˛malar yapmak.

Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor
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7.7 Yeni˛ehir mahallesi kentsel yenileme projesini gerçekle˛tirmek,
7.8 fiehir içindeki ana caddelerin refüj ile yenilenmesi ve çiçeklendirmesini 
gerçekle˛tirmek,
7.9 DS› 'nin olduu yerde kav˛ak düzenlenmesi ve ye˛illendirmesini gerçekle˛tirmek.

Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor

KENTLEfiME  

   Stratejik amaç 8-

 Dört taraf˝ kapal˝ olan ve ye˛il bir bitki örtüsü ile kapl˝ olan Bingöl'de ye˛ile yak˝˛an 
bir kent dokusunu olu˛turarak, insanlar˝n ya˛am kalitelerini yükseltmek için; ˛ehir 
merkezinde ye˛il alanlar, spor kompleksleri, cadde sokak ve meydan düzenlemeleri ile 
daha modern bir kentle˛menin salanmas˝ için çal˝˛malar yap˝lacakt˝r.

    Çevre iller aras˝nda hem sos yo-ekonomik hem de çevre bilinci alan˝nda 
normalin çok alt˝nda olan Bingöl'ün geli˛mesini salayacak stratejilerin 
belirlenmesinde kanunlar kar˛˝s˝nda hem bize verilen yetkiler dorultusunda hem de 
halk˝m˝z˝n sal˝kl˝ bir çevreye kavu˛mas˝ için gerekirse hesap verilebilirlik ilkesi 
balam˝nda risk alarak bu alanda çal˝˛malara h˝z verilecektir. Koordineli çal˝˛malar˝n 
sonuç verebilmesi için sal˝kl˝ bir kentle˛me için arsa ve arazi sahipleri ile birlikte karar 
mekanizmas˝ geli˛tirilecektir.   

Hükümet kona˝n˝n önündeki meydan ile Dörtyol park˝ alan˝ tamam˝n˝ 
kapsayacak ̨ ekilde birle˛tirilerek, alt˝ otopark üstü kent meydan˝ olarak düzenlenecektir. 
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Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor

Hedefler:

8.1 Belediye Kültür merkezi binas˝ için çal˝˛malar yapmak.

8.2 ›tfaiye binas˝ ve garaj˝n˝ yapmak,

8.3 Yeni yap˝lacak binalar˝n kent dokusuna uygun olarak d˝˛ cephelerinin yap˝m˝ için in˛aat 
sahipleri te˛vik edilecek,

8.4 Adres bilgi sistemini geli˛tirmek.

8.8 Fakirlik endeksinde 81 il içinde sondan 6. nc˝ olan ilimizdeki youn araç trafiinin 
özellikle kald˝r˝m ve caddelerde geli˛igüzel park edilmesi kar˛˝s˝nda doan rahats˝zl˝˝n 
önlenmesi için aç˝k alanlarda araç parklar˝ ile yeni yap˝lar˝n alt˝nda kapal˝ otopark 
zorunluluu getirilecek.  

8.10 genç Caddesi üzerinde bulunan binalar˝n kent dokusuna uygun d˝˛ cephe boyalar˝n˝n 
yap˝lmas˝ için bina sahipleri bu yönde bilgilendirilecektir. Belediyemize dü˛en görev 
eksiksiz yerine getirilecektir. 

8.11 Mevcut alt yap˝lar˝n bak˝m ve onar˝m˝ yap˝lacakt˝r.
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Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor

8.12 Maden Sokak, ˛i˛li sokak, belediye eski saray˝ arkas˝ sokak, hükümet caddesi ve 
kutlu ay sokak araç trafiine kapat˝larak oradaki yerle˛ik kirac˝lar ile hak sahiplerinin 
kat˝l˝m˝yla barikatl˝ sistemin geli˛tirilmesi salanacak.

8.13 Kentsel tasar˝m uygulamalar˝ ba˛latmak,

8.14 Tüm meydan, park, sokak, ve ana arterlerin ayd˝nlat˝lmas˝ salanacak,

8.15 Parklar ile çocuk oyun alanlar˝n˝n y˝ll˝k bak˝m ve onar˝mlar˝n˝ gerçekle˛tirmek

8.16 Gençlik ve spor il müdürlüüne bal˝ ̨ ehir stad˝ndaki spor tesisleri ile yeni  olan spor 
tesisinin 8-15 ya˛ çocuklara yaz döneminde spor ve dier etkinliklere tahsisi için ilgili 
müdürlükle ortak çal˝˛malar yapmak.

8.17 Ruhsats˝z ve ruhsata ayk˝r˝ yap˝la˛malar önlenecektir.

8.18 Halk Pazar˝ olarak bilinen seyyar sat˝c˝lar˝n sal˝kl˝ ve sal˝a uygun g˝da maddelerini 
sat˝lmas˝ için denetimler art˝r˝lacak. Yine buna bal˝ olarak sabit semt pazarlar˝n˝n 
olu˛turulmas˝ salanacakt˝r.

8.19 Enerji nakil hatlar˝ ile telefon nakil hatlar˝ yer alt˝na al˝nmas˝ salanacak.

8.20 fiehrin iki yakas˝n˝ birbirine balayan Karayollar˝ Genel Müdürlüü karayolu a˝nda 
bulunan yolun viyadük ile geçilmesi için gerekli çal˝˛malar yap˝lacakt˝r.

8.21 Karayollar˝ a˝na dahil Elaz˝-Mu˛ karayolunun Bingöl ̨ ehir geçi˛inin kent bulvar˝ olarak 
düzenlenmesi.

8.22 fiehir müzesinin olu˛turulmas˝ için gerekli çal˝˛malar yap˝lacakt˝r.

›NSAN KAYNAKLARI

Stratejik amaç9 

     Yüzy˝l˝m˝z˝n beraberinde getirdii teknolojik, ekonomik, siyasal ve sosyal geli˛melere 
paralel dei˛im kaç˝n˝lmaz olmaktad˝r.
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Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor

Bu alanda geli˛melere aç˝k olmak için özellikle idari alanda çal˝˛makta olan insanlara yat˝r˝m 
yapmak gerekmektedir. Belediyecilik mahalli mü˛terek hizmet sunmada kariyerli liyakatli ehil 
insanlar˝n kat˝l˝m˝yla daha verimli olabilecektir. Onun için insan kaynaklar˝ aç˝s˝ndan alan˝nda 
uzman ki˛ilerin daha yararl˝ olabilecekleri dü˛ünüldüünde bu kriterler dorultusunda 
istihdam˝n gerçekle˛mesi daha mant˝kl˝d˝r.
 Hedefler:

9.1 Hizmet içi eitime a˝rl˝k verilerek periyodik olarak seminerler düzenlemek ve 
motivasyonun art˝r˝lmas˝ için gerekli  çal˝˛malar yapmak.

9.2 Personel hizmetlerini elektronik ortamda yürütmek,

9.3 Personel ile belli zamanlarda fikir al˝˛-veri˛i ile hizmet sunmada öneriler sunmas˝ için 
toplant˝lar düzenlemek.

9.5 Yönetim bilgi sistemini geli˛tirmek.

9.6 ›tfaiye erlerinin hizmet içi eitimi salanacak.

9.7 ›hale Mevzuat˝ ile Belediyecilik Mevzuat˝nda gerekli seminer ve eitim çal˝˛malar˝n˝ 
yürüterek ilgili birimlerde çal˝˛anlar˝n hizmet içi eitimlerine a˝rl˝k verilecektir.

18.10 SOSYAL YARDIMLAfiMA MERKEZLER› / SOSYAL BELED›YEC›L›K
                           
Stratejik amaç-10

Kentte ya˛ayan bak˝ma muhtaç kimsesiz, sokaa terk edilmi˛ her ya˛ grubundaki 
insanlar˝m˝z˝n bar˝nma, ia˛e ve sal˝k ihtiyaçlar˝ kar˛˝layacak merkezler olu˛turulacakt˝r.

  Toplumsal yap˝, insanlar˝n sosyal hayat˝ payla˛malar˝ndan kaynaklanan sorunlar˝n 
çözümü üzerine kuruludur. Bu balamda sosyal hayat˝n geli˛tirilmesi için Bingöl Belediyesi 
olarak gereken tüm özverili çal˝˛malar hayata geçirilecektir.

Kad˝nlar˝n yerel karar alma sürecinde ve karar mekanizmalar˝na kat˝l˝m˝n˝ art˝r˝c˝, 
kad˝nlar˝n gündelik ya˛am ko˛ullar˝n˝ iyile˛tirici yerel plan, program ve stratejilerini 
belirlemeyi, bu stratejilerinin uygulanmas˝n˝ salayacak yerel hizmet önerilerini geli˛tirmeyi 
amaçlayan “Kad˝n erkek e˛itlik komisyonu” nu belediye meclisi karar ile  olu˛turmay˝ 
salamak.

Kad˝nlar˝n yerel hizmet gereksinimlerini ve isteklerini saptamak ve var olan 
hizmetlerden memnuniyet düzeylerini ölçmek amac˝yla en az y˝lda iki kez geni˛ kat˝l˝ml˝ 
tart˝˛ma programlar˝n˝n yap˝lmas˝, toplant˝ sonuçlar˝n˝n kamuoyu ile payla˛˝lmas˝, yerel 
hizmetlere ili˛kin kararlar˝n bu öneriler dorultusunda al˝nmas˝n˝ salamak
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Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor

Hedefler:

10.1 Sosyal yard˝mla˛ma merkezinde çal˝˛acak olan personellin bu alanda eitim görmesi 
temel ̨ art olacakt˝r.

10.2 Sokakta ya˛ayan kimsesiz ve yard˝ma muhtaç çocuklar ile yeti˛kinler bu merkezlerde 
her türlü ihtiyaçlar˝ kar˛˝lanarak topluma yeniden kazand˝r˝lacakt˝r.

10.3 Evlerinde ya˛amak isteyen nispeten kendi ihtiyaçlar˝n˝ kar˛˝layabilecek olanlara evde 
bak˝m hizmetleri verilmesi için çal˝˛malar ba˛lat˝lacak.

10.4 Saray Mahallesi, Kar˛˝yaka mahallesi, uydu kent mahallesi, kültür mahallesi ile  ›nönü 
mahallesinde  sosyal etkinlikler için yer sorunu giderilecek.

10.5 Mali destekten yoksun örencilere maddi destek vermek için k˝t imkânlar˝m˝z˝ 
kullanaca˝z.  

10.6 Halka yönelik sal˝kla ilgili destek hizmetleri geli˛tirilecek( Sal˝k il müdürlüü ile)

10.7 Halkla ili˛kileri güçlendirici ve sistemli çal˝˛malar yapmak,

10.8 Sanat etkinlikleri düzenlenecek,

10.9 Sal˝k bilincinin geli˛tirilmesine katk˝ salanacak,
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10.10 Halka yönelik sosyal tesis yap˝lmas˝n˝ salamak,

10.11 Engelli ve engelli yak˝n˝ kad˝nlar ile ya˛l˝ kad˝nlar˝n ihtiyaçlar˝n˝n tespit edilmesi ve 
bu konuda örnek bir çal˝˛man˝n yap˝lmas˝n˝ salamak.

10.12 fiiddet madurlar˝n˝ korumaya yönelik olarak yap˝lanlar˝ izleyecek, denetleyecek bir 
koordinasyon biriminin olu˛turulmas˝ için gerekli çal˝˛malar yapmak.

10.13 Ekonomik güçlenme ve çal˝˛ma hayat˝n˝ destekleyecek kad˝n destek merkezlerinin 
olu˛turulmas˝ ve yayg˝nla˛t˝r˝lmas˝ için gerekli çal˝˛malar˝ ba˛latmak

10.14 Kad˝nlar˝n el emeklerini deerlendirecekleri pazarlar˝n aç˝lmas˝ veya pazarlarda 
kad˝nlara stant verilmesini salamak.

10.15 Hiç eitim almam˝˛ olanlar˝n eitim düzeylerini yükseltmek için gerekli çal˝˛malar˝ 
yapmak.

10.16 Anne- çocuk sal˝˝ eitiminin salanmas˝ için ilgili kurumlarla i˛ birliinin 
salanmas˝.

10.17 Kent kay˝t sistemini güçlendirerek, kayd˝ olamayan kad˝nlar˝n ve k˝z çocuklar˝n˝n 
nüfus kay˝tlar˝n˝n ç˝kar˝lmas˝n˝ salamak

10.18 Genç k˝zlara burs olanaklar˝ Sosyal Yard˝mla˛ma ve Dayan˝˛ma Vakf˝'n˝n da 
yard˝m˝yla art˝r˝larak ve bu sistem geli˛tirilerek k˝z çocuklar˝n˝n temel eitimden sonra da  
eitimlerine devam˝n˝n salanmas˝ için gerekli alt yap˝y˝ olu˛turmak.

10.19 Kad˝nlar˝n yerel hizmetlere eri˛imini kolayla˛t˝rmay˝ amaçlayan belediye bünyesinde 
bir “Kad˝n Birimi” nin kurulmas˝n˝ salamak. 

Bingöl Belediyesi 2009 Y˝l˝ ›ftar Çad˝r˝

Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor
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Belediye ba˛kan˝n˝n yuva çocuklar˝na ziyareti

GÜVENL›K

Stratejik amaç–11

  ›lin genel ekonomik yap˝s˝ irdelendiinde geli˛emeyen sanayi ve özel sektörün i˛sizlii 
beraberinde getirdii, h˝rs˝zl˝k ve soygun gibi suçlar˝n art˝˛ gösterdii sosyal hayat˝m˝zla 
bada˛mayan davran˝˛lar˝n son zamanlarda bir al˝˛kanl˝k haline geldii gözlenmektedir.
    
     Son zamanlarda ˛ehir merkezindeki h˝rs˝zl˝k olaylar˝ndan da anla˛˝laca˝ üzere 
gençlerin sigara ihtiyaçlar˝n˝ gidermek için bile büyük risklere katland˝klar˝ yine emniyet 
kay˝tlar˝ndan anla˛˝lmaktad˝r.

Her ne kadar belediyenin asli görevi olmasa da bu yönde bir çal˝˛mada bulunulmas˝ 
kaç˝n˝lmazd˝r. Çünkü belediye halk˝n sorunlar˝n˝ payla˛maktan kaçamaz.

Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor
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Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor

Hedefler:

11.1 Belediyemize ait görev alan˝ndaki önemli noktalara özel güvenlik hizmeti vermek,

11.2 Güvenlik tedbirleri geli˛tirme amac˝yla dier kurulu˛larla i˛ birlii yapmak.

e-BELED›YEC›L›K

Stratejik amaç–12

     Kent içi ya˛am˝ kolayla˛t˝rmak için her türlü bili˛im araçlar˝n˝ etkin ̨ ekilde kullanarak, 
bunu kentte ya˛ayanlar˝n kolayca eri˛ebilecekleri hale getirerek, bili˛im teknolojilerini 
belediye i˛lemlerine entegre etmek.

     ›nsanlar˝n ya˛ad˝klar˝ kentle ilgili her türlü bilgiye kolayca eri˛ebilecei belediyecilikle 
ilgili i˛lerini daha kolay takip edebilecei, i˛lem sürelerini k˝saltan, güvenlii art˝ran kat˝l˝mca 
ve ̨ effaf yönetim anlay˝˛˝n˝n en büyük arac˝ olarak say˝sal bir platform haz˝rlamak.
 
    Merkezi yönetime giderek geli˛me gösteren e-Devlet uygulamas˝n˝n kent ölçeinde 
ve belediye yönetimleri taraf˝ndan daha verimli, etkin ve h˝zl˝ ˛ekilde kullan˝lmas˝ 
salanacakt˝r.

Hedefler: 

12.1 Çada˛ dünyan˝n vazgeçilmez bir parças˝ haline gelen interneti hayat˝n her sahas˝na 
yerle˛tirmek,

12.2 e-ula˛˝m konsepti alt˝nda trafik ve yol bilgilerine araçlar˝ndan, cep telefonlar˝na 
         Eri˛ebilen, adres sorgulayabilen bir alt yap˝ olu˛turmak, 

12.3 Belediye ve bal˝ kurulu˛lar˝n hizmetlerini elektronik ortamda sunmas˝, i˛lem ve 
        Ödemelerini yapabilmesini salamak.

12.4 Kent bilgi sistemini ̨ ehirde bulunan tüm merkezi ve yerel yönetim birimlerine         
açarak, tüm uygulamalar˝ sisteme dâhil etmek, 

12.5 Su sayaçlar˝n˝ bili˛im teknolojilerinden yararlanarak okuma ve kontrol etme yönünde 
çal˝˛malar yapmak,

12.6 Kentle ilgili geli˛meler uydudan izlenecek seviyeye getirilerek her türlü planlama ve 
denetleme çal˝˛malar˝nda uzay teknolojilerinden yararlanmak,

12.7 Elektronik ödeme sistemlerini yayg˝nla˛t˝rmak,

12.8 Belediye faaliyetlerinin kamuoyu taraf˝ndan sürekli ve güncel olarak izlenmesi 
salanarak, kentin Web ortam˝nda etkin ̨ ekilde tan˝t˝m˝na önem verilecek,
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Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor

19-UYGULAMAYA DÖNÜK HEDEF,FAAL›YET VE PROJELERE 
A›T TAKV›M

AFET YÖNET›M›
HEDEFLER:
19.1.Risk analizi yapmak ve acil Eylem Plan˝ haz˝rlamak

19.2. Depreme kar˛˝ sivil savunma bilincinin güçlendirilmesi
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Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor

19.3 Kentsel yap˝ stokunun güvenilir ve sürdürülebilir k˝lmak için fizibilite raporlar˝ 
haz˝rlamak

19.4 MAG mahalle afet gönüllülerin projesi kapsam˝nda  tüm mahallelerde eitim 
vermek (Sivil Savunma Müdürlüü ve AKUT ›˛birlii)
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Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor

Recep Tayyip Erdoan Mahallesi TOK› (Afet konutlar) 

19.6 Yap˝ denetiminin vatanda˛lar taraf˝ndan benimsenmesi ve yayg˝n kullan˝m˝ için 
gerekli düzenlemeler yapmak.

19.5 Deprem master plan˝ haz˝rlamak
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Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor

19.7 Depreme dayan˝kl˝ konutlar˝n üretimini te˛vik etmek

 19.8 ›mar planlar˝nda kentin zemin ve depremden etkilenme durumlar˝ dikkatte 
al˝nmas˝

19.9 Afet konusunda uzman ki˛i ve kurulu˛larla i˛ birlii yapmak
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Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor

19.10 Tüm binalar˝n depreme dayan˝kl˝l˝klar˝ analiz edilecek

19.11 Belediyenin afet sonras˝ acil müdahale kabiliyetleri geli˛tirilecek

19.12 ›tfaiye Te˛kilat˝n˝n her türlü modern araçlarla takviyesi yap˝larak etkinlii 
art˝r˝lacak

19.13 Tüm afet bilgileri bilgi ofisinde saklayarak izlenmeli ve eri˛ebilir hale 
getirilmeli
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Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor

19-›SKAN-KONUT

Hedefler:

19.2.1-Nüfus projeksiyonuna göre imar planlar˝ ve alt yap˝s˝ çözümlenmi˛ arsa stoklar˝ olu˛turmak.

19.2.2- Plans˝z ve kaçak yap˝la˛ma alanlar˝nda toplula˛t˝rma yap˝larak içinde gerekli       
fonksiyonlar˝n   yer ald˝˝ (Ye˛il alan, okul, kültür, ticaret v.s.) kentsel dönü˛üm   projeleri 
uygulamak.
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Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor

19.2.3- Konut fazlas˝ olan bölgelerdeki konut stoku, yap˝lacak yeni düzenlemelerle devreye al˝narak bu 
alanlar˝n çevresine donat˝ fonksiyonlar˝ verilerek bu bölgeler “Kanat Çekim merkezleri” olarak 
geli˛tirilmesi yönünde çal˝˛malar yapmak.

19.2.4-Müteahhitlere ve in˛atta çal˝˛acak i˛çi ve kalfalara eitim ve sertifika mecburiyetini getirmek. 

19.3-E–›T›M KURUMLARI

Hedefler:
19.3.1- Okullar˝m˝za yönelik kurumsal destek çal˝˛malar˝n˝ art˝rmak.
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Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor
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Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor

19.3.2-Okullar˝m˝za yönelik sosyal bilinç düzeyi geli˛tirme çal˝˛malar˝ yapmak.

19.3.3-okullar˝m˝za yönelik yar˝˛malar tertip etmek
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Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor

ÇEVRE VE TEM›ZL›K

Hedefler:
 
19.4.1 çevre ile uyumlu kentle˛meyi gerçekle˛tirmek, doal çevre, bitki örtüsü ve 
faunas˝n˝n sistemli bir yakla˛˝mla ve önleyici politikalarla ele al˝n˝p, korunmas˝n˝ 
salamak.
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Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor

19.4.2.Çevre kirliliine sebep olabilecek dü˛ük ve verimli sanayi tesisleri kent d˝˛˝na ç˝kar˝lacak. 
Bunlardan bo˛alan rekreasyon alanlar˝na ve hizmet sektörüne yönelik alanlara dönü˛türülecek.

19.4.3.Modern ar˝tma tesisi  planlan˝p, devreye al˝nacak. 
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Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor

19.4.4. Görüntü ve ses kirliliini ortadan kald˝racak kentsel dönü˛üm projeleri 
gerçekle˛tirmeye çal˝˛mak.

19.4.5.Baz istasyonlar˝ ile ortaya ç˝kan manyetik kirlilii ortadan kald˝racak 
önlemler geli˛tirilerek bunlar˝n finansman˝ ile ilgili firma ve kurulu˛lardan 
salanma yoluna gidilecektir.

19.4.6 ki˛i ba˛˝na dü˛en ye˛il alan miktar˝ uluslar aras˝ çevre standartlar seviyesine 

ç˝kar˝lacakt˝r.

19.4.7 Kalitesiz kömürle yap˝lan mücadeleye h˝z verilerek hava kalitesi 
iyile˛tirmeye çal˝˛˝lacak. Kirletici özellii az  olan yak˝t türlerinin araçlarda 
kullan˝m˝ te˛vik edilecek  
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Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor

19.4.8 Evsel kat˝ at˝klar kayna˝nda ayr˝˛t˝r˝larak, vah˛i çöp depolama sahalar˝ ̋ slah 
edilerek düzenli çöp depolama sisteminin yan˝ s˝ra çöpten geri kazan˝m projeleri 
(Elektrik üretimi, kompost üretimi v.b.) hayata geçirilmesi için fizibilite raporlar˝ 
düzenlemek.

19.4.9 ›mar planlar˝ndaki ayr˝lm˝˛ ye˛il alanlar öncelikle fonksiyonel hale getirilmesi salanacak.
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Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor

19.4.10 mevcut pasif ye˛il alanlar˝n farkl˝ insani sosyal ve ya˛ gruplar˝ aktivitelerine göre 
yeniden düzenlenerek bu alanlar˝n rekreasyon alanlar˝ (Piknik, mesire yeri, göletler, 
havuz, ̨ elaleler vb) haline dönü˛türmeleri salanacak.

19.4.11 Botanik bahçe, hobi bahçeleri gibi ye˛il aktivite alanlar˝ olu˛turmaya 
çal˝˛˝lacak.

19.4.12 Bingöl' de ya˛ayan vatanda˛lara yönelik olarak temizlik faaliyetleri 
hakk˝nda bilgilendirme çal˝˛malar˝ yap˝lacak.

19.4.13 tehlikeli at˝klar˝n kayna˝nda ayr˝ toplamak ve bertaraf etmek.
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Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor

MAL› YÖNET›M
Hedefler:
19.5.1 Gelirlerin art˝r˝lmas˝na yönelik çal˝˛malara a˝rl˝k vermek.

FAAL›YETLER                   YIL                 PERFORMANS  
                                                                          KR›TER›                 SORUMLU 

                                                                                                           MÜDÜRLÜK

a) Emlak vergileri, ÇTV 
(Çevre Temizlik Vergisi) 
gibi vergilerin 
zaman˝nda tahsili için 
bro˛ür, afi˛, pankart gibi 
bilgilendirici çal˝˛malar 
yapmak.

Vadesinden

Önce
1 kere

Say˝s˝

Say˝s˝

Say˝s˝ Özel Kalem
Müdürlüü

›˛letme ve i˛tirakler
Müdürlüü

›˛letme ve ›˛tirakler
Müdürlüü

b) e-belediyecilik 
kapsam˝nda emlak 
vergisi mükelleflerinin 
internet ortam˝nda 
tahakkuk ve tahsilât 
yapma ˛artlar˝n˝n 
olu˛turulmas˝ 

2010 dan 
itibaren

2010  Ve 
Her ay 
Düzenli
Olarak

Yap˝lmas˝ Bilgi i˛lem 
Müdürlüü

c) ›˛yeri açma 
ruhsatlar˝n˝n al˝nmas˝nda; 
vergi dairelerindeki 
hassasiyetin kurumda da 
gösterilmesi için gerekli 
tan˝t˝m˝n yap˝lmas˝n˝ 
salamak, ruhsats˝z i˛yeri 
çal˝˛t˝rman˝n önüne 
geçmek için aral˝kl˝ olarak 
denetimlerin 
s˝kla˛t˝r˝lmas˝n˝ 
salamak. 

d) vergi tahsilâtlar˝n˝n 
bankalar arac˝l˝˝ ile 
gerçekle˛tirilmesi

2010

2010 ve her y˝l
PeriyodikOlarak

2010 ve her y˝l

Gerçekle˛mesi

Yap˝lmas˝e)ilan ve reklâm vergilerinin 
çok dü˛ük olduu 
bilinmektedir. Bu nedenle 
gelir art˝r˝c˝ kalemlerden olan 
bu gelir çe˛idi üzerinde etkin 
bir kontrol mekanizmas˝n˝n 
olu˛turulmas˝ ve çapraz 
denetimlerle gerçek gelirin 
tespit edilmesini salamak. 

f) Gelir ›daresi ba˛kanl˝˝ 
gibi düzenli olarak 
vergisini süresinde 
ödeyen ilk 5 ki˛iye plaket 
verilmesi.
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g) Ölçü ve ayar 
mekanizmas˝n˝n 
art˝r˝lmas˝

2010
Ve her y˝l

2010
Modernize
Ve kalite
Belgeleri
2011
Tam rekabet

Say˝s˝

Yap˝lmas˝

Yap˝lmas˝

Yap˝lmas˝

Yap˝lmas˝

›mar
Müdürlüü

Park ve bahçeler
Müdürlüü

I) Halk ekmek 
fabrikas˝n˝n modernize 
edilerek, kapasitesini 
art˝rmak ve toplam 
kalite yönetimini 
salayarak vatanda˛a 
sal˝kl˝, hijyenik 
˛artlarda ekmek 
üretmek için kalite 
kontrol belgelerinin 
al˝nmas˝
I) Kar˛˝yaka ve uydu 
kent mahallelerinin tapu 
sorunu çözülerek gelir 
üretme ˛artlar˝ 
olu˛turulacak 

2010 Giri˛im
2011 Sonuç

k) Aile çay bahçelerinin 
olu˛turularak kiraya 
verilmesi

2010/ 
2 adet

l) Bil boardlar˝n 
çoalt˝larak kiraya 
verilmesi 

2010 ve her y˝l

m) Su tüketimleri 
yüksek olan abonelerin 
tahsilâtta te˛viki için ev 
ziyaretlerini 
gerçekle˛tirmek.

2010
2011
2012
2013
2014

Gerçekle˛mesi

›˛letme ve i˛tirakler
Müdürlüü

›˛letme ve i˛tirakler
Müdürlüü

n) Halk otobüslerine ait 
hat sat˝˛lar˝n˝ 
gerçekle˛tirmek

2010 ve her 
y˝l

Sat˝lmas˝

ö)Kat kar˛˝l˝˝ modeli ile 
yeralt˝ çar˛˝lar˝na a˝rl˝k 
verilmesi

2010 ve her y˝l
1 adet

Yap˝lmas˝

›mar müdürlüü

p) fiehir otogar˝n˝n  
yap˝lmas˝ (içinde 
otel,al˝˛ veri˛ merkezi 
ve elence merkezi 
bar˝nd˝ran modern bir 
yap˝n˝n in˛as˝) 

2010 
›hale 
A˛amas˝

Sözle˛menin 
Yap˝lmas˝



B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI 5289B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI

Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor

›mar müdürlüü

p) fiehir otogar˝n˝n  
yap˝lmas˝ (içinde 
otel,al˝˛ veri˛ merkezi 
ve elence merkezi 
bar˝nd˝ran modern bir 
yap˝n˝n in˛as˝) 

2010 
›hale 
A˛amas˝

Sözle˛menin 
Yap˝lmas˝

 

19.5.2 Giderlerin azalt˝lmas˝ için s˝k˝ mali disiplin olu˛turmak.

19.5.3 yat˝r˝mlar˝n bütçe pay˝n˝ art˝rmak.
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19.5.4 mali yönetimde iç kontrol sistemini gerçekle˛tirmek.

19.5.5 ›ktisadi te˛ekküller olu˛turularak gelir art˝r˝c˝ özellii olan alanlarda yat˝r˝m yapmak. 

SOSYAL DONATILAR

Hedefler:

19.6.1 ›skâna aç˝lacak olan yeni yerle˛im yerlerinde spor aktiviteleri için tesis ve parkurlar ayr˝larak, bunlar 
zorunlu hale getirilerek planlama safhas˝nda planlara i˛lenecek ve bunlar˝n bak˝m, onar˝m ve korumalar˝ 
site yönetimleri taraf˝ndan gerçekle˛tirilmesi salanacakt˝r.
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H›F (Herkes ›çin Futbol) Turnuvas˝ Ödül Töreni
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KENTSEL DÖNÜfiÜM VE YEN›LEME

Hedefler:

 19.7.1 ›limizde 1971 y˝ll˝nda meydana gelen depremde in˛a edilen ›nönü mahallesinin 
hem merkeze s˝k˝˛mas˝ hem de 2003 y˝l˝nda meydana gelen deprem ile 3 katl˝lar˝n metruk 
olarak kalmalar˝ çevre kirliliine sebep olduklar˝ gibi tehlike sinyalleri verdikleri 
görülmektedir. Bu nedenle ›nönü mahallesinin yeniden modern, ya˛anabilir, kentsel 
dönü˛üme uygun sos yo- kültürel kompleks içinde hak sahipleri ile anla˛˝larak kat 
kar˛˝l˝˝ sistematii içinde yap˝la˛mas˝n˝ salamak.
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19.7.2 Kar˛˝yaka Mahallesi ile R.Tayip Erdoan mahallelerinin örnek mahalle olarak 
düzenlenmesi ve tapu sorunlar˝n˝n çözülmesinde gerekli çal˝˛malar˝n h˝zland˝r˝lmas˝.

19.7.3 ›l genelinde deprem sonucu y˝k˝lan ve y˝k˝lmaya yüz tutmu˛ binalar˝n yerleri ile 
arsalar˝ üzerinde çevre kirliliine sebep olduundan mülkiyet sahipleri ile anla˛arak bu 
alanlar˝n çevre sakinlerine verdikleri rahats˝zl˝k önlenecek.
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19.7.4 Ye˛ilyurt mahallesinin 
düzensiz yap˝la˛mas˝ sonucu 
kentsel yap˝la˛maya uygun 
olmayan özellikle tek katl˝ 
barakalar˝n görüntü kirliliine 
sebep olduklar˝, bu meyanda hak 
sahipleri ile görü˛ülerek TOK› ile 
i˛birliinin salanmas˝nda 
çal˝˛malar ba˛latmak  
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19.7.6 fiehrin giri˛inden (Elaz˝ giri˛i) saray mahallesi bitimine kadar olan karayollunun yeniden 
rehabilite edilmesiyle iki taraf˝ndan aaçland˝rma, ye˛illendirme, yürüyü˛ parkuru ve duraklar˝n 
yap˝lmas˝.

19.7.5 Çapakçur deresinin ̋ slah edilmesi. 



Kurtulu˛ Cad Yap˝m A˛amas˝
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Kurtulu˛ Cad Yeni Hali

Kurtulu˛ Cad Yeni Hali
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 B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI
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B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI

19.8.6 Fakirlik endeksinde 81 il içinde sondan 6. nc˝ olan ilimizdeki youn araç trafiinin 
özellikle kald˝r˝m ve ara sokaklar ile caddelerde geli˛igüzel park edilmesi ile halk˝m˝zda 
doan rahats˝zl˝˝n önlenmesi için aç˝k alanlar ile kapal˝ alanlarda oto park ihtiyac˝n˝n 
kar˛˝lanmas˝.
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B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI
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B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI
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B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI
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B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI

19.8.13 gençlik ve spor il müdürlüüne bal˝ ̨ ehir stad˝ndaki spor tesisleri ile çok amaçl˝ 
spor tesisinin 8-15 ya˛ çocuklara yaz döneminde spor ve dier etkinliklere tahsisi için 
ilgili müdürlükle ortak kararlar almak.
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B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI

19.8.15 Halk pazar˝ olarak gerçekle˛tirdiimiz semt pazarlar˝nda sal˝kl˝ ve Türk G˝da 
Kodeksine uygun mamullerin sat˝˛˝n˝n yap˝lmas˝ için periyodik olarak g˝da ve çevre 
kontrol ekipleri ile birlikte kontroller yap˝lacak.
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B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI
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B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI
19.9-›NSAN KAYNAKLARI
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B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI

19.10 -SOSYAL YARD˝MLA˛MA MERKEZLERI 

S O S Y A L  B E L E D I Y E C I L I K
 
19.10.1 Sosyal yard˝mla˛ma merkezinde çal˝˛acak olan personelin bu alanda eitim görmeleri 
salanacak.
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B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI
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B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI
19.10.5 mali destekten yoksun örencilere eitim destei vermek için k˝t imkanlar˝m˝z˝ 
kullanaca˝z.
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B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI
19.10.7 halkla ili˛kileri güçlendirici sistemli çal˝˛malar yapmak. 
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B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI
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B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI



B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI 52118

Belediye çal˝˛˝yorBelediye çal˝˛˝yor

B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI
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B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI
BELED›YEM›Z MAK›NA PARKI ARAÇ DURUMU
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B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI
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B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI
›ZLEME VE DE–ERLEND›RME

20.1-›ZLEME
     Stratejik plandaki hedeflerin gerçekle˛mesi ve takibi için sorumlu idari birim olu˛turularak, 
Ba˛kan yard˝mc˝lar˝ ile üç ayda bir mutat toplant˝lar yap˝lacakt˝r. Gerçekle˛tirilecek olan toplant˝lar˝n 
sonuçlar˝ bir rapor halinde ba˛kanl˝k makam˝na sunulacakt˝r.
       Stratejik plandaki faaliyetlerin gerçekle˛tirme durumlar˝ ile gerçekle˛meme durumlar˝ analiz 
edilerek gerçekle˛meme nedenleri ara˛t˝r˝larak yap˝lmas˝ yönünde sorumlu birim yöneticisi ile ortak 
çal˝˛malar yap˝lacakt˝r.
        Dier taraftan 6 ayda bir ba˛kan˝n ba˛kanl˝˝nda tüm birimlerin kat˝l˝m˝yla stratejik plan 
üzerinde izleme ve kontrol mekanizmas˝ olu˛turularak, hedeflerin gerçekle˛mesi için öneri ve fikir 
olu˛turma alan˝nda pozitif çal˝˛malar˝n yürütülmesi salanacakt˝r.
         ›zleme i˛lemlerinde düzenlenecek raporlarda Devlet Planlama Te˛kilat'˝nca 
yay˝nlanan”Kamu Kurulu˛lar˝ için Stratejik Planlama Rehberi” nin izleme ve deerlendirme 
ba˛l˝˝nda belirtilen ilkelere uyulur.
      

  Stratejik planda performans kriteri olarak dönemsellik zamanlamas˝ esasen y˝ll˝k bazda verilmi˛tir. 
Faaliyettin ayl˝k olarak yap˝lmas˝ durumu göz ard˝ edilmi˛tir. Bunun ba˛l˝ca nedeni Stratejik plan˝n 
kamuda ilk olarak devreye girmesi ve bu alanda yeterli bilgi ve doküman˝n olmay˝˛˝ndan 
kaynaklanmaktad˝r.
         Belediyemiz için haz˝rlam˝˛ olduumuz 5 y˝ll˝k stratejik plan˝n gerçekle˛mesi yönünde 
hedeflere ula˛mada gerçekçilik yönü ile yap˝labilirlik taraf˝ a˝rl˝kl˝ olarak uygulamaya konulmaya 
çal˝˛˝lacakt˝r. Ancak, belediyemizin hizmetlerinde kapasite durumu ve mali kaynaklar˝n verimlilii 
gibi kriterler dikkate al˝narak plan˝n gerçekle˛mesi ile beklentilere uygun olmas˝ durumunda plan; 
teyit edilerek uygulamaya devam edilecektir.     
       Plan˝n önceden öngörülmeyen nedenlerden dolay˝ aksamas˝ halinde yeniden gözden 
geçirilerek zaman ve mekâna uygun bir ̨ ekilde ilgili birimler taraf˝ndan tekrar gözden geçirilerek ilgili 
merciler taraf˝ndan yeniden deerlendirilerek güncellenecektir.
20.2-DE–ERLEND›RME

       Y˝ll˝k performans deerlemesi stratejik plan˝n y˝ll˝k gerçekle˛me oranlar˝ dikkatte al˝narak 
yap˝lacakt˝r.
        Hedeflerin gerçekle˛mesinde verilen oranlar˝n gerçekle˛mesi ve objektif olarak ölçülmesi esas 
al˝nacakt˝r.
         Performans ölçümü olarak bir önceki bölümde de ifade edildii gibi daha çok “ç˝kt˝” odakl˝ 
performans göstergeleri belirlenmi˛tir. 

20.3-›ZLEME VE DE–ERLEND›RMEYLE SORUMLU B›R›M
     
        ›zleme ve deerlendirme i˛lemlerinin tüm idare ad˝na takibinde 5018 say˝l˝ Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu 60. maddesi ve Strateji Geli˛tirme Birimlerinin Çal˝˛ma Usul ve Esaslar˝ 
hakk˝nda Yönetmeliin 5. maddesinde belirtilen görev ve sorumluluklar çerçevesinde ayn˝ 
yönetmeliin 29. maddesi uyar˝nca kurulacak birimce yerine getirilecektir.
       Söz konusu birimin Belediye ve bal˝ kurulu˛lar˝ ile Mahalli ›dare Birlikleri Norm kadro ilke ve 
standartlar˝na ili˛kin Esaslara ekli cetvel uyar˝nca, norm kadro çal˝˛malar˝na göre (strateji geli˛tirme 
müdürlüü veya mali hizmetler müdürlüü) ilgili müdürlük taraf˝ndan yerine getirilecektir. Söz 
konusu çal˝˛malar norm kadro yap˝lanmas˝na kadar Mali Hizmetler Müdürlüü taraf˝ndan yerine 
getirilecektir. 
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B›NGÖL BELED›YES› STRATEJ›K PLANI
21- SONUÇ
       Stratejik plan˝n asl˝nda günümüzde belediyeler için bir yol haritas˝ ve ˝˛˝k olarak 
deerlendirmelidir. Çal˝˛malar˝n deerlendirilmesi ve sonuç odakl˝ olduundan yeni bir yönetim 
anlay˝˛˝ olarak da görülebilir. 
       Hedeflerin gerçekle˛mesinde plan˝n ilk olmas˝ doal olarak baz˝ eksiklikleri de beraberinde 
getirebilir. Ancak, Bu yeni geli˛me önceki dönemlere göre daha faydal˝ olaca˝ kanaatindeyiz. 
Yeni bir geçi˛ dönemi olan kamu kurumlar˝n˝n hesap verilebilirlik aç˝s˝ndan stratejik 
planlaman˝n faydalar˝ oldukça büyüktür.
       5393 say˝l˝ yeni belediyeler kanunu ile geli˛tirilen yeni uygulamaya göre belediyelere yeni 
getirilen mali sorumluluk ilkesi ile yerel hizmetlerden ziyade ilin ekonomi ve geli˛imi ile de 
sorumlu tutulan belediyelerin planlamas˝z verimli olmas˝ elbette dü˛ünülemez. Ancak; etkili bir 
planlaman˝n ilin sosyo-ekonomik yap˝s˝ ve geli˛imine paralel olarak haz˝rlanmas˝ daha ak˝ll˝ca 
olduu dü˛ünülmektedir.
       Uzun y˝llar üretim ve sanayi sektöründen yoksun bir ilde verimli ve etkili olmak elbette azimli 
bir çal˝˛ma gerektirir. Tüm çal˝˛anlar˝m˝z ile a˝r bir sorumluluk ta˛˝d˝˝m˝z˝n da fark˝nday˝z.
      Dier taraftan stratejik plan˝n ba˛ar˝s˝nda katk˝ salayabilecek dier kurum ve kuru˛larla 
i˛birliinin yap˝lmas˝ için yine çal˝˛malar˝m˝z˝ etkinle˛tireceiz. Temmuz ay˝nda kamuoyuna 
aç˝k olaca˝ dikkate al˝n˝rsa yeterince payla˛˝m olmad˝˝ görülecektir. Devlet Planlama 
Te˛kilat˝'nca bir k˝s˝m pilot uygulamalar yap˝ld˝˝ belirtilmekle beraber bu pilot uygulamalar da ( 
Kayseri Büyük˛ehir Belediyesi gibi) belediyelere aç˝k ve önceden bildirilmi˛ deildir. Yine DPT 
taraf˝ndan haz˝rlanan stratejik planlama k˝lavuzunda daha çok amaç-hedef-faaliyet eksenli 
bilgilere yer verilmi˛tir. Yönetim politikalar˝ ve uygulanacak yöntemler konusunda yeterli 
aç˝klamalar bulunmamaktad˝r.
      Dier taraftan kamu idarelerinde stratejik planlamaya ili˛kin usul ve esaslar hakk˝nda 
yönetmelik 7. maddesi uyar˝nca planlar˝n iki y˝lda bir revize edilebilmesi imkân˝d˝r. Uygulama 
süreci içinde olas˝ sorunlar˝nda üstesinden gelinecei ve stratejik planlaman˝n kendisinden 
beklenen yarar˝n salanaca˝ yönünde müspet dü˛ündüümüzü ifade edebiliriz.


