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―ÇalıĢmadan, üretmeden, rahat yaĢamayı alıĢkanlık haline getirmiĢ  

toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra hürriyetlerini,  

daha sonra istikballerini kaybederler.‖ 
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ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU 

 

Yerel yönetimlerin, özellikle belediyelerin, yerel ve ortak nitelikteki ihtiyaçları 
karşılamalarına yönelik sundukları hizmetlerin niceliği ve niteliği gün geçtikçe 
değişmekte; belediyeler bu konuda yeni arayışlara sürüklenmektedir. Geçmişin klasik 
yönetim anlayışı ve kalıpları ise, sunulan kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Günümüzde gelinen bu süreçte yeni yönetim 
anlayışının gerektirdiği stratejileri uygulamak kaçınılmaz olarak görünmektedir. 

 

En genel kavramı ile “Yönetişim” şeklinde ifade edilen yeni yönetim anlayışının 
hayata geçirilmesine yönelik mevzuat düzenlemeleri yapılmakta, belediyelerin 
belirlenen standartlara uygun düzenlemeler içinde hareket etmeleri sağlanmaktadır. 

 

Denizli Belediyesi olarak bu değişim ve gelişmelere paralel geleceğe yönelik 
hedeflerimizin bir ifadesi olan vizyonumuz,  misyonumuz,  temel değerler ve 
ilkelerimizi 2006–2010 Stratejik Planımızda ortaya koymuş bulunmaktayız. Stratejik 
planlar çok fazla önem arz etmemektedir. Önemli olan, stratejik planlarda ifade edilen 
hedeflerin, verimlilik, etkinlik, ekonomiklik, sürdürülebilirlik temel ilkeleri çerçevesinde 
uygulanması ve bu uygulamalara kentte yaşayan herkesin, sahip çıkması, kendisini 
sorumlu hissetmesidir. Stratejik yönetim şeklinde de ifade edilebilecek olan bu 
anlayışın bir aracı olarak 2009 yılı performans programımızı hazırlamış 
bulunmaktayız. 

 

Belediyecilikte öncü ve örnek çalışmalarla, Denizli‟nin kentsel gelişim 
seviyesini ve Denizli halkının yaşam kalitesini sürekli artırarak, Denizli‟mizi vizyon 
şehir yapmaktaki kararlılığımızla 2009 Yılı Performans Programımızı sizlerle 
paylaşıyoruz. 

 

 

 

     Nihat ZEYBEKCİ 

     Denizli Belediye Başkanı 
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I- GENEL BĠLGĠLER 

 

1. MĠSYON VE VĠZYON 

 

     1.1.Misyon 

 

DENİZLİ‟nin Kentsel Gelişim seviyesi ve Denizli Halkının yaşam kalitesini sürekli 
arttırmak. 

 

Açıklama: 

 

Kamu yönetimleri toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla örgütlenen, 
toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten kurumlardır. Belediyelerde kamu 
yönetimini yerel alanda örgütlemesidir. Dolayısıyla; belediyelerin de varlık sebebi 
belde halkına hizmet sunmaktır. Belediye Kanununda da bu şekilde tarif edilmiştir. 
Fakat; belde halkına sunulacak hizmetler aynı zamanda kentsel gelişimi de 
kapsamaktadır. Çünkü gelişimini sağlıklı sürdüremeyen kentlerde kent halkının 
ihtiyaçlarının karşılanması mümkün değildir. Dolayısıyla; belediyeler kentin gelişimini 
ve kent halkının yerel nitelikli ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidirler.  

Denizli Belediyesi kendi misyonunu “Denizli‟nin Kentsel gelişim seviyesini ve 
Denizli halkının yaşam kalitesini sürekli arttırmak” biçiminde belirleyerek varlık 
sebebine vurgu yapmıştır. 

 

     1.2.Vizyon 

 

Belediyecilikte Öncü ve Örnek Olmak. 

 

Açıklama: 

 

Denizli Belediyesi, belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, 
verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla öncü ve örnek hizmetler sunan bir 
belediye olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. Bu amaca ulaşabilmek için; 

Yüksek nitelikli insanların çalıştığı, çalışanları ortak değer ve amaçlar etrafında 
kenetlenmiş: kabul edilebilir ve sürekli iyileştirme sağlayan; teknolojik altyapıyı etkin 
ve verimli kullanan; öğrenen organizasyon yapısına sahip öncü ve örnek bir belediye, 

Şeffaf, katılımcı, verimli, sosyal sorumluluk sahibi, adil bir belediye yönetimi, 

Fiziki, sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik ve siyasi kalkınması sağlanmış bir 
Denizli oluşturmak için çabalarını yoğunlaştıracaktır. 
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İlkelerimiz 

 

 Karar alma, uygulama ve eylemlerde ġeffaflık ve Açıklık, 

 Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden 
hareketle Etkinlik, 

 Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle Verimlilik, 

 Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde Sosyal Belediyecilik, 

 Yerel demokrasiyi güçlendiren vatandaş- belediye- çalışanlar işbirliği ile 
Katılımcılık, 

 Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık ve Hukuka Uygunluk, 

 Hizmetlerde Kalite ve VatandaĢ Memnuniyeti, 

 Kent ve Kentli için Sürdürülebilir Kalkınma, 

 ARGE ve Eğitim ÇalıĢmalarına öncelik vermek, 

 Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile Koordinasyon,  

 

Açıklama: 

 

Denizli Belediyesi kent gelişimini ve kent halkının yaşam seviyesini arttırmak; 
öncü ve örnek bir belediye olabilmek için “Yeni Kamu Yönetimi” anlayışı 
çerçevesinde ilkelerini belirlemiştir. Bu ilkeler belediyemizin karar ve uygulamalarında 
bir yandan sınır belirleyici olurken, diğer yandan da yol gösterici olacaktır.  
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2. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

 

     2.1.Denizli Belediyesi Tarihsel Süreci 

 

 Ege Bölgesi‟nin güneybatısında bulunan Denizli‟de, ilk belediye teşkilatı 1876 
yılında kurulmuştur. Bu tarihlerde Denizli, mülki bölünmede Aydın Livasına bağlı bir 
kaza merkezidir. 1883‟te Sarayköy, Buldan ve Tavas ilçelerinin bağlanmasıyla 
sancak haline getirilen Denizli, 1884‟te Çal, 1888‟te Acıpayam ilçelerinin katılımıyla 
Aydın‟a bağlı mutasarrıflık, Türkiye Cumhuriyeti‟nin kuruluşuyla da il olmuştur. 

 1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımına göre il merkezinde 15,704 kişi 
sayılmıştır. 

 Cumhuriyetten önce bir köy karakteri gösteren Denizli, dar sokakları, çamurlu ve 
ışıksız yolları, çoğu çıkmaz sokaklarda yer alan bahçeler arasındaki tek katlı evleri ve 
„Kale içi‟ civarındaki iş yerleri ile henüz gelişimini başlatamamış bir kentti. Zengin evleri 
ve konakları bile iki kattan fazla değildi. Nitekim 4 Şubat 1931‟de Denizli‟ye gelerek 
bugün Etnografya Müzesi olarak kullanılan binada bir gece kalan Atatürk, o günkü 
Denizli‟yle ilgili olarak „Büyükçe Bir Köy‟ ifadesini kullanmakla Denizli‟nin mahrumiyetini 
vurgulamıştır. 

 Denizli, bu kendine özgü ticari, kültürel ve toplumsal yapısıyla bir kapalı 
ekonomi gösteriyor, atılım ve gelişimin başlayabilmesi için 1950‟li yılların gelmesi 
gerekiyordu. 

 Eğitim alanındaki gelişmelerin yanı sıra yeni fabrikaların açılması ve duyulan 
işçi ihtiyacı ile il merkezi, özellikle 1950 yılından sonra hızlı bir tempo ile büyümeye 
başlamıştır. Bu hızlı gelişmenin ortaya çıkardığı yeni sorunlara karşı hazırlıksız 
olunması hizmetlere ulaşabilmede güçlükler yaratmıştır. İmarlı gelişme, altyapı ve 
benzeri hizmetler bunların başında gelmektedir. 

 1976 yılında meydana gelen deprem, birçok binayı oturulamaz hale getirince 
ya da yıkınca bu afetin ardından geniş yollar açılmış hızlı bir yapılaşma başlamış ve 
bugün Denizli Ege Bölgesi‟nde İzmir‟den sonra ikinci büyük kent konumuna gelmiştir. 

 Denizli 2007 yılı nüfus sayımı sonucunda Belediyemizin hizmet verdiği toplam 
nüfus 323,151 olmuştur. 

 Belediyemiz sınırlarında 55 mahalle yer almakta olup Belediyemiz alanı 4590 
hektardır. Mücavir alanımız 6480 hektar olup, toplam alanımız 11,070 hektardır. 

 

     2.2.Mevzuat 

 

           Denizli Belediyesi; belediyenin kuruluşunu organlarını, yönetimini, görev, yetki 
ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanarak 
TBMM‟de 13/07/2005 tarih 5393 sayı ile kabul edilen „Belediye Kanunu‟ çerçevesinde 
görev yapmaktadır. 
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Performans Programının Yasal Dayanağı  

 

            Performans Programının kamu idarelerinin stratejik planında öngörülen amaç 
ve hedefleri, hedeflerine ulaşmak için yürütecekleri faaliyet-projeleri, kaynak 
ihtiyacını, idareye ilişkin bilgileri içerir. 

  

Performans Programının Yasal Dayanakları Şunlardır: 

 

KAYNAK RESMĠ GAZETE TARĠHĠ RESMĠ GAZETE NOSU 

5393 Sayılı Belediye 
Kanunu 

13.07.2005 25874 

5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetim ve Kontrol 
Kanunu 

24.12.2003 25326 

Kamu İdarelerinde 
Stratejik Planlamaya 
İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik 

26.05.2006 
26179 

 

Kamu İdarelerince 
Hazırlanacak Performans 
Programları hakkında 
Yönetmelik 

05.07.2008 
26927 

 

 

 

              5393 Sayılı Belediye Kanununda:  

 

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları: 

 

MADDE 14— Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; 

 a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi 
sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, 
kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve 
yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet 
ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi 
hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen 
belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. 

 b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını 
yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; 
sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî 
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dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin 
korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması 
mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, 
öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü 
amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı 
gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda 
bankacılığı yapabilir. 

 Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve 
hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 

 Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle 
sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun 
yöntemler uygulanır. 

 Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 

 Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri 
götürülebilir. 

 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 

 

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları: 

 

MADDE 15. — Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: 

 

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

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

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

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

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

    f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, 
tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, 
işletmek ve işlettirmek. 

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

 h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, 
belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, 
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kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı 
aynî hak tesis etmek. 

 i) Borç almak, bağış kabul etmek. 

 j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili 
mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu 
yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. 

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

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

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

 n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 

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

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

 (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların 
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyük şehir ve il merkez belediyeleri dışındaki 
yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. 

 Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay‟ın görüşü ve 
İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla 
devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde 
ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme 
veya 67 inci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 

 İl sınırları içinde büyük şehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları 
içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, 
sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, 
kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın 
on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun 
karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi 
geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle 
amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. 
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 Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve 
düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 

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

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

 

Stratejik plân ve performans programı: 

 

MADDE 41. — Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay 
içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân 
ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye 
meclisine sunar. 

 Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil 
toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul 
edildikten sonra yürürlüğe girer. 

 Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil 
eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. 

  

             5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; 

 

MADDE 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve 
benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını 
oluşturmak,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını 
önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve 
değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.  

            Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede 
sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik 
planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak 
zorundadırlar.  

             Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik 
planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve 
programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.  

             Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, 
stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. 
Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans 
göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile 
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performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.  

             Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi 
tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların 
bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde 
gerçekleştirilir.    

 

            ‘’Kamu idarelerince Stratejik Planlamaya ilişkin usul ve esaslar 
hakkında Yönetmelik’’ e göre; 

 

MADDE 16 – (1) Performans programları, stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini 
oluşturur. Kamu idareleri performans programlarını stratejik planlarına uygun olarak 
Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlar.  

      (2) Bütçeler performans programına uygun olarak hazırlanır.  

      (3) Performans programları Maliye Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderilir. 

 

            ‘’Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları 
Hakkında Yönetmelik’’ e göre; 

 

Genel bütçe kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçeli İdareler, Sosyal 
Güvenlik kurumları ile Mahalli İdarelerin Performans Programlarının hazırlanması, 
ilgili idarelere gönderilmesi, kamuoyuna açıklaması ve bunlara ilişkin süreler ile diğer 
usul ve esaslar belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 
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ANA HĠZMET BĠRĠMLERĠ DANIġMA VE DENETĠM BĠRĠMLERĠ YARDIMCI HĠZMET BĠRĠMLERĠ 

Özel Kalem Müdürlüğü 

İç Denetçiler 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

Hukuk İşleri Müdürlüğü 

Basın Yayın ve Halkla İliş. Müdürlüğü 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

İtfaiye Müdürlüğü 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Zabıta Müdürlüğü 

Sağlık İşleri Müdürlüğü 

Sivil Savunma Uzmanlığı 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Fen İşleri Müdürlüğü 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

Etüd Proje Müdürlüğü 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Bilgi İşlem Müdürlüğü 

DENĠZLĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

 

2.3.TeĢkilat Yapısı 
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     2.4. Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 

 

2.4.1. Yönetim Sistemi 

 

Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin 
temsilcisidir. Belediye Başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre 5 yıllık 
bir süre için belediye sınırları içerisindeki seçmenler tarafından seçilir. Belediye 
Başkanı, belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare 
etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyeyi stratejik plana uygun 
olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere 
uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ve ölçütlerini 
hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise 
sunmakla görevlidir. 

 Belediye encümeni Belediye Başkanının başkanlığında, belediye meclisinin 
her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, mali hizmetler 
birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki 
üye olmak üzere yedi kişiden oluşur. Belediye Encümeni stratejik plan ve yıllık 
çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş 
bildirmek gündeminde bulunan konular hakkında karar almak ve diğer kanunlarda 
Belediye Encümenine verilen görevleri yerine getirmekle görevlidir. 

 Denizli Belediyesi‟nde 5393 Sayılı Belediye Kanunu‟nun 15/b,18/m ve 48‟ inci 
maddelerine dayanılarak 05.05.2008 tarih ve 223 Sayılı Meclis Kararı ile “Denizli 
Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliği’” çıkartılmıştır. Yönetmelik ile Norm 
Kadroya uygun olarak belediye teşkilatlanması yeniden düzenlenmiş ve birimlerin 
görev tanımları yapılmıştır.  

 Buna göre; 

 Belediye birimleri ana hizmet, danışma ve denetim ile yardımcı hizmet 
birimleri olmak üzere üç gruptan oluşur. 

 

~ Ana Hizmet Birimleri ~ 

 

 Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 

 

1. İmar Kanununa tabi alanlarda düzenlenen Nazım İmar Planları, Uygulama 
İmar Planları ile yerleşmelerin farklı gelişme etaplarında yapılması gerekli ve uygun 
görülen plan ilavesi, plan revizyonlarının yapımı ve uygulama imar planı örneğinde 
hazırlanan tüm planların hazırlanması ve onanması aşamasında araştırma, tasarım, 
çizim ve yazışma işlemleri ile vatandaşlardan gelen plan değişikliği veya ilave plan 
taleplerini değerlendirerek Belediye Meclisine sunmak, 

2. 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulamasını yapmak veya 
yaptırmak, 

3. 3194 sayılı İmar Kanununun 15, 16 ve 17. maddesine göre tevhit, ifraz, yola 
terk ve ihdas işlemlerini yapmak veya yaptırmak, 
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4. Belediyenin ihtiyaç duyduğu arazi ölçüm ve hali hazır harita çalışmalarını 
yapmak, 

5. İmar durumu hazırlamak, bina kütlelerini hazırlayarak Encümene yazmak, 

6. Mimari projeleri, tadilat ve ilave kat projeleri, kat irtifakı ve kat mülkiyeti 
projelerini,  betonarme projeleri, elektrik ve sıhhi tesisat projelerini ve çatı planlarını 
inceleyerek onaylamak, 

7. Yeni yapılara ruhsat vermek, inşaat ruhsatlarını yenilemek ve tadilat 
ruhsatlarını vermek, 

8. 4708 sayılı Yasa kapsamındaki ruhsatlı yapıların yapı denetim hizmet bedeli 
ödemelerine esas kontrollerini yapmak, ödeme emirlerinin yazmak, 

9. İnşaatı tamamlanan yapıların yerinde projeye uygunluğunun kontrol edilerek 
iskân ruhsatlarını vermek ve iş bitirme belgesi düzenlemek, 

10. Müdürlük tarafından düzenlenen yapı ruhsatlarında müteahhitlik 
üstlenenlere ait iş deneyim ve iş bitirme belgesi taleplerini değerlendirmek, 

11. Ruhsat alınan yapıların yer teslimini yapmak, su basman seviyesine gelen 
yapıların su basman vizelerini yapmak, 

12. 4708 sayılı Yasa kapsamı dışında ruhsatlandırılan yapıların, betonarme 
donatı kontrolünü temel, su basman ve her kat seviyesinde yapmak, 

13. Ruhsatsız yapılan kaçak inşaatların, gecekonduların ve ruhsat ve eklerine 
aykırı yapılan yapıları tespit ederek zabıt tutmak ve bu tür yapılar hakkında İmar 
Kanunu hükümleri gereğince karar alınmak üzere Encümene havalesini sağlamak, 

14. Belediye Encümenince yıkım kararı alınan yapıların, Fen İşleri 
Müdürlüğünce ilgili kurum, kuruluş ve şahıslara bilgi verilmek ve gerekli güvenlik 
tedbirleri alınmak kaydıyla yine Fen İşleri Müdürlüğünce yıkım işleminin 
gerçekleştirilmesi için Fen işleri Müdürlüğüne ilgili evrakları yazı ekinde göndermek, 

15. Belediye yetki alanı içerisinde numaratajı oluşturmak, bilgisayar ortamında 
sürekli güncel tutmak, talep halinde bina ve arsalara ait adres tespitini yapmak ve bu 
doğrultuda belge düzenlemek, talep edene sokak krokilerini temin etmek,   

16. Statik projeye veri olan zemin etüt raporlarını arazide (sondaj ve sismik 
çalışmalarının kontrolü) ve büroda denetlemek, uygun olduğu takdirde onaylamak, 
imar durumuna ek olarak, parselin jeolojik durumunu gösteren “genel jeolojik 
durumunu” düzenlemek, Belediyeye ait kazı çalışmalarında, kurulan tespit 
komisyonlarında görev alınarak, kazı klâs tespit raporu hazırlanması işlemlerinde 
bulunmak, Denizli Belediyesi mücavir alan sınırı içerinde başkanlıkça gerekli görülen 
yerlerin “gözlemsel jeolojik raporu ve haritası” nı hazırlamak veya hazırlatmak,  

17. Coğrafi bilgi sisteminin(CBS) ana kullanıcısı olarak ilgili bilgi ve belgeleri 
temin etmek ve CBS yi güncellemek,  

18. Kent bilgi sisteminin (KBS) teknik altyapısının güncellenmesi ve KBS ye 
veri girişinin yapılmasını sağlamak. KBS nin donanım ve yazılım altyapısını güncel 
tutmak, bu konuda Bilgi İşlem Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmak.   
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 Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

 

1. Müdürlüğün yetki ve hizmet alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat ve 
hizmetlerin yıllık yatırım, plan ve programlarını yapmak Söz konusu hizmet ve 
yatırımların ihale edilmesini, kontrollük işlerinin yürütülmesini sağlamak,  

2. Yapı tesis onarım ve inşaat işlerinin kontrollük işlerinin yürütülmesini 
yapmak veya yaptırmak, 

3. Hizmet ve yatırımlar için gerekli olan malzeme, iş makinesi, yedek parça vb. 
diğer ihtiyaçların teknik şartnamelerini hazırlamak/hazırlatmak ve temin etmek, 

4. 18. madde uygulaması ve altyapısı tamamlanmış yolları açmak,  

5. Açtığı yolların tekniğine uygun olarak temel ve üst kaplamalarını yapmak 
veya yaptırmak, 

6. Altyapı ve üst yapı konusunda ilimizde faaliyette bulunan diğer kurum ve 
kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak için periyodik toplantılar yaparak altyapı 
işlerinin koordinasyonunu ve takibini yapmak,  

7. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere tekniğine uygun asfalt üretimini 
yapmak veya yaptırmak, bu konuda gerekli alımları yapmak, 

8. Asfalt şantiyesinde ürettiği veya dışarıdan satın aldığı üretilmiş asfaltı alt 
yapısı tamamlanmış yollara serme ve sıkıştırma işlemini yapmak veya yaptırmak, 

9. Belediyenin ihtiyaç duyduğu çeşitli demir işlerini yapmak veya yaptırmak, 

10. Belediyeye ait yapıların tadilatı, elektrik ve sıhhi tesisat, ısıtma ve soğutma 
tesisatlarının bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak, 

11. Yol ve kaldırımların sürekli hizmette olması için gerekli bakım ve onarımı 
yapmak veya yaptırmak, 

12. Gecekondu veya kanunen yerinde korunması mümkün olmayan yapıların 
yıkım işlerini yapmak/yaptırmak,  

13. Belediyenin telsiz iletişimini ve elektrik ile ilgili işlerini yapmak/yaptırmak,  

14. Belediyeye ait araç ve iş makinelerinin verimli çalışmalarını sağlamak, 
talep halinde ve iş durumuna göre görevlendirmeleri yapmak, iş makineleri ile ilgili 
her türlü tamir, bakım işlerini, akaryakıt teminini sağlamak,  

15. Korkuluk imalatı gibi çeşitli demir işlerini yapmak/yaptırmak.  

 

 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

 

 1. Denizli Belediyesi‟nin çevre koruma politikasını belirlemek, yürütülen 
faaliyetlerin çağa ve teknolojik gelişime ayak uydurmasını ve halkın sağlıklı bir 
çevrede yaşamasını sağlamak, 

 2. Denizli‟nin gelişen nüfus ve ekonomik koşullarına uygun çevre yönetimi 
sistemlerini oluşturmak,  
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 3. Bir “Çevre Yönetim Konsepti” oluşturarak önemli çevre sorunları ile ilgili 
kontrol sistemlerinin planlamasını yapmak ve hazırlanan bu planların uygulanmasını 
sağlamak, 

 4. Yaptığı ya da yaptırdığı tüm faaliyetlerin geçerli Çevre Kanunu, yönetmelikleri 
ve standartlarına uygunluğunu sağlamak; faaliyetlerini buna göre düzenlemek, 
geliştirmek veya geliştirilmesini sağlamak,  

 5. Çevre yönetimi ile ilgili yasal mevzuatı ve değişiklikleri takip etmek, 

 6. Belediye tarafından yürütülecek tüm faaliyetlerin çevresel etki 
değerlendirmeye (ÇED) dâhil olup olmadığını tespit etmek, ÇED çalışması yapılacak 
olan proje ya da faaliyetler için söz konusu proje ile ilgili çevresel etki değerlendirmesi 
çalışmalarını yapmak ya da yaptırmak, olumsuz olacağı düşünülen etkilere karşı 
alınması gereken önlemleri belirlemek, 

 7. Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek ve bu 
doğrultuda uygulanan sistemleri geliştirmek, 

 8. Gerçekleştirilen uygulamaların kamuoyuna tanıtılması ve en etkin şekilde 
işletilmesinin sağlanması için planlamalar yapmak,  

 9. Halkın faaliyet alanı ile ilgili talep ve şikâyetlerini değerlendirmek ve bu 
doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak,  

 10. Müdürlüğün sorumluluğu altındaki işler ile ilgili ihaleler için gerekli 
çalışmaları yürütmek, teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak, 

 11. Projelerin yapımı süresince kontrollük hizmetlerini yerine getirmek veya 
yerine getirilmesini sağlamak, 

 12. Özel sektöre yaptırılan işlerin denetiminin yapılmasını sağlamak ve aylık 
hakedişlerini onaylamak,  

 13. Denizli Belediyesi sınırları içinde uygulanacak olan katı atık yönetim 
sistemleri oluşturmak ve uygulamasını yapmak veya yaptırmak,     

 14. Atık bertaraf tesislerini uygun şekilde işletmek veya işletilmesini sağlamak, 

 15. Şehrin temizliği ile ilgili faaliyetleri yapmak ya da yaptırmak, 

 16. Müdürlük tarafından gerçekleştirilen tüm işler ile ilgili Belediye sınırları içinde 
gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,  

 17. Çevre zabıtası ile birlikte Denizli Belediyesi sınırları içinde çevre kirliliğine 
neden olabilecek tesis, konut, işhanları ….vb. denetleyerek çevreyi kirletmelerini 
önlemek,  

   18. Belirlenen iş programı doğrultusunda mevsimsel denetim ve izleme görevini 
yerine getirmek. 

 

 Zabıta Müdürlüğü 

 

 1. Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve 
sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye 
zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 
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 2. Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin 
mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine 
getirilmesi tabii olan görevleri yapmak, 

 3. Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları 
uygulamak ve sonuçlarını izlemek, 

 4. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak 
törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek, 

 5. Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları 
yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak, 

 6. Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve 
yasaklayıcı hususları yerine getirmek, 

 7. Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve 
encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli 
işlemleri yapmak. 02/01/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre 
işyerlerini ruhsatlandırmak, belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak 
çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak, 

 8. Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu 
konudaki karar ve işlemlerine göre korumak, sahipleri anlaşıldığında onlara teslim 
etmek, sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa 
bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak, 

 9. 28/04/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi 
çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek, kıran ve bozanlar hakkında işlem 
yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı 
herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında 
gerekli kanuni işlemleri yapmak, 

 10. 25/04/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna 
göre çıkarılan 31/07/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Adres 
ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve 
sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak, 

 11. 23/02/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, 
taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri 
yerine getirmek, 

 12. Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın 
veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, 
işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek 
ve kanuni işlem yapmak, 

 13. 30/06/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası 
Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri 
Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/08/1941 tarihli 
ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, 
yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu 
araştırması yapmak, 
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 14. 26/05/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin 
verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine 
yardımcı olmak, 

 15. 31/08/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye 
sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı 
olmak, 

 16. 12/09/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci 
Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin 
Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/06/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve 
Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını 
yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak, 

 17. 15/05/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve 
su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak, 

 18. 11/01/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili 
yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız 
ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol 
etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü 
aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak, 

 19. 14/06/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/07/2005 tarihli 
ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince işyerlerini 
ruhsatlandırmak, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili 
mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak, 

 20. 05/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve 
DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri 
yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak 
yetkililere teslim etmek, 

 21. 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak 
tahsilatlarda yardımcı olmak, 

 22. 13/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri 
yerine getirmek, 

 23. Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, 
kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara 
uğratılmalarına meydan vermemek, 

 24. Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle 
ilgili emirlerini yerine getirmek, 

 25. Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek, 

 26. 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine 
göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli 
görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri 



 21 

kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik 
çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade 
edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, 
yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan 
inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının 
yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak, 

 27. 20/07/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz 
yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen 
elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak, 

 28.21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj 
yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek, 

 29. 24/04/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 
27/05/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük 
ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde 
görevli personele yardımcı olmak, 

 30. Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili 
olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre 
işlem yapmak, 

 31. İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat 
ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek, 

 32. Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani 
olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek, 

 33. Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı 
olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin 
kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak, 

 34. Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler 
gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin 
açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller 
yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili 
personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun 
olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları 
tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek,  

 35. Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban 
kesilmesini önlemek, 

 36. 09/08/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere 
göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh 
sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi 
müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda 
kendisine verilen görevleri yerine getirmek, 

 37. 08/05/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve 
ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan 
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ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon 
altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken 
hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek 
şekilde imhasını yaptırmak, 

 38. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre 
hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların 
menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri 
önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak, 

 39. 24/06/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile 
belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak, 

 40. İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer 
gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların 
talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni 
işlemleri yapmak, 

 41. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye 
sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve 
tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak 
düzenlemek, 

 42. Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu 
üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet 
ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek, 

 43. Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, 
yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken 
denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak, 

 44. Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye 
başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek, 

 45. Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini 
almak, 

 46. Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit 
etmek, 

 47. Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve 
zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek, 

 48. Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak, 

 49. Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma 
hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek, 

 50. Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma 
muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek, 

     51. Otogar hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. 
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 Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü 

 

1. Denizli Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan özürlü vatandaşların mevcut 
haklarından faydalanmasını sağlamak amacıyla onlara gerekli destek, bilgilendirme 
ve yönlendirmeyi sağlamak,  

2. Engelli kişilerin günlük hayatlarını kolaylaştıracak fiziksel önlemlerin 
alınmasını sağlamak ve onlara malzeme, bakım, ulaşım gibi yardım hizmetleri 
vermek,   

3. Engelli platformu oluşturmak ve aylık platform toplantılarını düzenlemek, 

4. Yardıma muhtaç kişileri tespit ederek encümen kararı ile gerekli yardımı 
(temizlik, boya-badana, sağlık hizmetleri gibi) sağlamak, bu konuda kurum ve 
kuruluşlar ile işbirlikleri yapmak, belirtilen ihtiyaçların sağlanması konusunda düzenli 
takipleri gerçekleştirmek,  

5. Sel, deprem vb doğal afetlerde acil olarak afet bölgesine giderek oradaki 
vatandaşlara yardımcı olmak, 

6. Belediye tarafından eğitim ve yardım amaçlı gerçekleştirilecek tüm sosyal 
hizmet faaliyetleri ile ilgili işbirliklerini düzenlemek, belediye ile tüm kurum/kuruluş ve 
sivil toplum örgütleri arasında yapılacak protokolleri düzenlenmek,  

7. Denizli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan öğrencilere 
eğitim desteği sağlamak, eğitimlerinde kullanmaları amacıyla okul malzemeleri 
desteği vermek ve ilköğretim okullarında okuyan öğrencilere dersleri ile ilgili etüd 
hizmeti vermek,  

8. Etüd hizmetinin sağlanması amacıyla bilgi evleri oluşturmak ve bu 
merkezlerin tüm ekipman ve donanımın teminini sağlamak, 

9. Bilgi evlerinin idaresi ile ilgili tüm çalışmaları yapmak veya yaptırmak, 

10. Denizli Belediyesi sınırları içinde yaşayan ve ihtiyaçlı olduğu tespit edilen 
lise ve üniversite öğrencilerine burs hizmeti vermek,  

11. Denizli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sergi, konser, dinleti…vb. tüm 
kültürel faaliyetler ile ilgili organizasyonları yapmak veya yaptırmak,  

12. Denizli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yerel, ulusal ve uluslar arası 
kültürel festivallerin organizasyonunu yapmak veya yaptırmak,  

13. Stratejik planla belirlenen kent kimliğinin oluşturulması, kent ve kurum 
kültürünün oluşturulması ile ilgili olarak yine stratejik plan ile belirlenen faaliyet ve 
çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak,  

14. Denizli Belediyesi sorumluluğunda yürütülecek tiyatro faaliyetlerini ve 
eğitimlerini yapmak veya yaptırmak, 

15. Denizli Belediyesi‟ne ait kültürel amaçlı salonların çeşitli etkinlikler için 
kullanılmasını sağlamak, gelen talebe göre kiralanması işlemlerini takip etmek ve 
buralara ait etkinlik programını hazırlamak,  

16. Denizli Belediyesi Konservatuarının ve bandosunun çalışmalarını 
düzenlemek ve denetlemek,  
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17. Enstrüman kursları, halk dansları kursları, tiyatro kursları, koro çalışmaları 
gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, 

18. Evlenmek için müracaat eden kişilerin başvurularını değerlendirmek ve 
nikâh işlemlerini gerçekleştirmek, 

19. Yerel Gündem 21 Sekreterliği tarafından yürütülen çalışmaları denetlemek 
ve yönlendirmek,  

20. Kent konseyi çalışmalarını takip etmek, 

21. Kadın, çocuk ve gençlik meclislerinin toplantılarını organize etmek, bu 
meclislerin yaptığı çalışmaları desteklemek, denetlemek ve yönlendirmek. 

 

 Mali Hizmetler Müdürlüğü 

 

1. İdarenin stratejik plan ve performans programını hazırlamak ve sonuçlarının 
konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,  

2. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini stratejik plan ve 
yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara 
uygunluğunu izlemek, değerlendirmek,  

3. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke esasları çerçevesinde ayrıntılı 
harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin 
ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,   

4. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri 
toplamak ve değerlendirmek; bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak, 

5. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek; gelir ve 
alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, 

6. 5018 sayılı Kanun ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 
hükümleri uyarınca muhasebe hizmetlerini yürütmek, 

7. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas 
alarak idarenin faaliyet raporunu  “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları 
Hakkında Yönetmelik” e göre hazırlamak, 

8. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara 
ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,  

9. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama 
sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,      

10. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini 
yürütmek ve sonuçlandırmak,  

11. Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye 
ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, 

12. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, 

13. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulaması ve geliştirilmesi 
konularında çalışmalar yapmak, 

14. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 
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15. Hal hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak. 

 

 Ġnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

 

1. Çalışan personelin özlük dosyalarını oluşturmak ve personelin özlük hakları 
ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek, 

2. Belediyede görevli memurlardan hususi pasaport almaya hak kazanan ve 
almak için talepte bulunan personelin iş ve işlemlerini yürütmek,  

3. Toplu iş sözleşmesi çalışmalarını yürütmek,   

4. Teşkilat yapısı ile ilgili yapılacak yönetmelik, yönerge ve düzenlemeler ile 
ilgili sekretarya görevini yürütmek, 

5. 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Belediye ve 
Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 
Yönetmelik” gereğince dolu/boş memur kadrolarının iptali, ihdası, unvan, derece ve 
sınıf değişikliklerinin takiplerini yaparak cetvellerini düzenlemek ve Belediye 
Meclisine sunmak, 

6. Memur ve işçi personelin değişen mevzuat hükümleri karşısında uyum ve 
bilgilenmesi amacıyla personelin eğitimini sağlamak; bu amaçla hizmet içi eğitimler 
yapmak veya yaptırmak, 

7. Denizli Belediyesinde çalışan memur ve işçi personelin kişisel gelişimini 
sağlayacak eğitimler yapmak veya yaptırmak, 

8. Belediye hizmet kalitesini arttırmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla işçi 
ve memur personele yönelik eğitimler yapmak veya yaptırmak, 

9. Belediyeye yönelik yapılacak eğitim seminerleri, toplantılar, kongreler, 
fuarlar vb. faaliyetler ile ilgili olarak Müdürlükleri bilgilendirmek, bu faaliyetlere katılım 
amacıyla personel görevlendirmesi için gereken işlemleri yapmak,   

10. Personel çalıştırılması ve gelişimine ilişkin gerekli çalışmaları yaparak 
Başkanlığı bilgilendirmek. 

 

 Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğü 

 

1. 5393 sayılı Yasa ile belediyeye kamulaştırma yetkisi verilen yerlerin 2942 
sayılı yasaya uygun olarak kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,   

 2. Tapu Sicil Müdürlüğünde belediye adına tescil işlemi tamamlanan taşınmaz 
maliklerine kamulaştırma bedelinin ödenmesine ilişkin işlemleri yapmak;  
taşınmazların teslim alınmasına yönelik işlemleri takip etmek, Tapu Sicil 
Müdürlüğünde devir işlemlerini tamamlayarak tapu belgelerini almak,  

 3. Kamulaştırma işlemleri tamamlanıp bedeli ödenen ve yıkılması gereken 
binaların, gerekli belediye birimleri ve kurumlar ile birlikte hareket etmek suretiyle 
yıkım işlemini sağlamak, 

 4. Kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonları kurulması çalışmalarını, 
rapor yazımı ve parsel sahiplerinin pazarlığa çağırılması (tebligat)  gibi konularında 
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gereken sekretarya görevini yürütmek, 

5. Kamulaştırma,   takas,   devir,   irtifak hakkı,   üst hakkı,   intifa hakkı 
kurulması konularında,   gerektiğinde ilgili mevzuat doğrultusunda, gerçek ve tüzel 
kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol ve/veya idari 
sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak, 

6. Belediye Meclisi tarafından satışı kararlaştırılan belediye mülklerinin 2886 
sayılı Yasaya uygun olarak satış işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,  

7. Vatandaşlarla hisseli olan parsellerin satışı için Belediye Encümeni 
tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda satış işlemlerinin yürütülmesini 
sağlamak,  

8. Belediye Meclisi ve Encümeni‟nin kararları doğrultusunda Belediye 
mülklerinin kiralama işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,  

9. Kiraya verilen işyerlerinin noterden kira mukavelelerini yapmak,  

10. Kira ödemelerinin takip edilerek aksaksız tahsilini ve aksama durumunda 
yasal yollara başvurulmasını sağlamak,  

11. Kentsel dönüşüm projelerinin uygulama alanları, toplu taşıma, yollar, 
istasyonlar, alt yapı, çevre koruma, depolama ve arıtma, terminal ve otoparklar, 
sosyal donatı, bölge parkları, mezarlıklar, müze, kütüphane, spor, dinlence, eğlence, 
sağlık, eğitim ve kültür tesisleri, tarihi doku, su ve kanalizasyon hatları, barajlar, dere 
ıslahları, kaynaklar, toptancı halleri, mezbahalar, afet tehlikesine yönelik 
düzenlemeler vb, kentsel projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan arsa temini ve 
kamulaştırma ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek, kamu hizmetleri için gerekli olan 
taşınmazları edinmek, 

 12. Kentsel dönüşüm projelerinin tespitinden uygulanıp sonuçlanması 
aşamasında belediyenin ilgili tüm teknik, mali, hukuk ve araştırma ile görevli tüm 
birimleri ile ortak çalışma yapmak, 

 13. Kentsel dönüşüm alanlarında kamulaştırılması uygun görülen 
taşınmazlarla ilgili işlemleri yürütmek, imar planı bulunmayan alanlarda kamulaştırma 
kararı alınmasına yönelik işlemlerin, imar planı bulunan alanlarda kamulaştırmaya 
başlama kararı alınmasına yönelik işlemlerin yapılmasını sağlamak, kıymet takdir 
komisyonu ve uzlaşma komisyonlarına rapor yazımı ve parsel sahiplerinin pazarlığa 
çağırılması (tebligat)   konularında gereken idari desteğin verilmesini sağlamak, 
pazarlık usulü uzlaşma sağlanan taşınmazlara ilişkin gerekli idari işlemleri, tapu devir 
işlemlerini ve kayıt işlemlerini yapmak, uzlaşma sağlanamayan taşınmazlara ilişkin 
evrakı Hukuk İşleri Müdürlüğüne iletmek ve mahkeme sonucuna göre gereken idari 
işlemleri yapmak, 

 14. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında ihtiyaç duyulan taşınmazların ön 
alım (Şuf´a) hakkı ile satın alınmasına,  Tapu Sicil Müdürlüğünde belirlenen ferağ 
bedelinin alıcıya ödenerek, taşınmazın belediye mülkiyeti üzerine geçirilmesine 
yönelik işlemleri yapmak, 

 15. Gecekondu Kanunu doğrultusunda gerektiğinde ve ilgili mevzuat gereği 
vatandaşlara belediyenin taşınmazlarının devri konusunda gereken işlemleri yapmak, 

16. 29/09/2005 gün ve 25951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair 
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Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca arsa, konut ve işyeri üretmek, üretilen arsa, 
konut ve işyerlerinin tahsisi, kiralaması ve satışına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

17. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile ortak projeler yürütmek.  

 

 Ġtfaiye Müdürlüğü 

 

1. Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, 

2. Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda 
teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek, 

3. İlk yardım hizmetlerini yürütmek, arazide, su üstü ve su altında her türlü 
arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak, 

4. Su baskınlarına müdahale etmek, 

5. Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak, 

6. 19/12/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri 
yapmak, 

7. 05/06/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan Sivil Savunma ile ilgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, 
Planlama ve Diğer Hizmet Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini 
eğitmek, 

8. Nükleer, biyolojik, kimyasal, (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işine 
yardımcı olmak, 

9. Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak eğitmek, 
bilgilendirmek, önlemleri aldırmak ve tatbikatlar yaptırmak, 

10. Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin 
eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek, bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının 
itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek, kurulan birimlere yangın yeterlilik 
belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak, 

11. Belediye sınırları dışındaki görev alanı ile ilgili olaylara müdahale etmek, 

12. Belediye sınırları içindeki bacaları Belediye Meclisince tespit edilecek ücret 
karşılığı temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, 

13. Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına 
katılmak, 

14. İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama 
yerlerinin tespitinde oluşturulan komisyonlarda görev almak, 

15. İşyerleri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı 
önlemler yönünden denetlemek, 

16. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre ruhsat izni 
vermek, 

17. Belediye Meclisince tespit edilen ücret karşılığındaki görevleri yapmak, 

18. Belediye Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.   
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 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

 

1. Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki yeşil alanların, kaldırımların, 
mesirelik alanların peyzaj düzenlenmesini ve uygulamasını yapmak veya yaptırmak, 

2. Yeşil alanlar yaratmak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak, 

3. Şehir içindeki tüm parkların, mesirelik ve ağaçlandırma alanlarının, 
kaldırımların yıl boyunca bakım, temizlik, ilaçlama, gübreleme, budama, sulama, çim 
kesim ve peyzaj tanzimi uygulamalarını sağlıklı şekilde yapmak veya yaptırmak,  

4. Halkın spor etkinliklerine destek olmak amacıyla fitness kompleksi, 
basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortları, yürüyüş parkurları yapmak, 

5. Yeni oluşturulacak yeşil alanların inşaat, elektrik, tesisat, peyzaj 
projelendirilmesini yapmak, 

6. Refüj ve park sulamalarında şehir şebekesini kullanmamak için, yeni sondaj 
kuyuları açarak sağlıklı ve az su kullanımını sağlayan sulama projelerini 
projelendirmek ve uygulatmak, 

7. Yeşil alanlarda, refüjlerde, mesirelik alanlarda, kaldırımlarda kullanılması 
saptanan kent mobilyaları, oyun grupları, aydınlatma elemanları, tesisat malzemeleri, 
süs havuzları, heykel yapımı vb. malzemeleri uygulama alanına ve kullanım amacına 
göre tasarımlarını projelendirmek ve uygulamalarını yaptırmak, 

8. Yeşil alanlarda, kaldırımlarda peyzaj düzenlemelerinde yıl boyunca 
kullanılması düşünülen çiçek, ağaç ve çalı grubu fidanları listelemek, teknik 
şartnamelerini hazırlamak ve alımlarını sağlamak, 

9. Oluşturulan projeler ve teknik detay ve çizimler doğrultusunda 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun hüküm ve yönetmeliklerine göre işlemleri yürütmek, 

10. Yeni oluşturulan veya yeniden peyzaj dizaynı değiştirilen parklarda bitki 
dikim,  çiçek dikim uygulamaları, çim saha tanzim uygulamaları yapmak veya 
yaptırmak, 

11. Şehir içerisinde yer alan süs havuzlarının ve göletlerin bakımlarını yapmak, 

12. Tüm yeşil alanlarda yer alan sulamaları mevsimsel olarak programlamak, 
oluşan arızaları yapmak veya yaptırmak, 

13. Parklarda yer alan çocuk oyun gruplarını, bankları, çöp kovaları, 
aydınlatmaları kontrol etmek, rutin bakımlarını yapmak ve arızalarını gidermek, 

14. Defin işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini yapmak veya yaptırmak,  

15. Mezarlıkların tüm bakım işlerini yürütmek,  

16. Halkın talep ve şikayetlerini değerlendirmek, yerinde inceleme yapmak ve 
bu doğrultuda kararlar almak ve uygulamak,  

17. Özel sektöre yaptırılan tüm projelerin kontrol ve denetimini yürütmek, 

18. Belediyeye ait yeşil alanda veya kaldırımlarda, refüjlerde oluşan araçlar ya 
da insanlar tarafından yapılan hasarları tutanakla tespitini yapmak ve hasar raporu 
oluşturmak. 
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 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

 

1. Halkın içmesuyu ihtiyacını karşılamak, 

2. Mevcut içmesuyu tesislerinin iyi işletilmesi ile ilgili her türlü çalışmayı 
yapmak veya yaptırmak 

3. Mevcut içmesuyu sistemlerini iyileştirmekle ilgili proje çalışmalarını 
yürütmek, 

4. Günden güne artan nüfus ve buna bağlı olarak artan su ihtiyacını 
karşılamak için ilave kaynak arayışları yapmak veya yaptırmak, 

5. Vatandaşlara verilen su abone işlemlerini yürütme ve geliştirme ile ilgili 
çalışmalar yapmak, 

6. Yeraltı sularını korumaya yönelik kaçak sondajları tespit etmek, gerekli 
işlemleri yapmak veya yaptırmak, 

7. Mevcut kaynakların ve kuyuların güvenliği ile ilgili önlemler almak veya 
aldırtmak, 

8. Refüj ve park sulamalarının içmesuyu şebekesinden ayrılması için 
çalışmalar yapmak veya yaptırmak, 

9. İçme suyu derin kuyularında ve terfi merkezlerinde bulunan tüm pompa ve 
motorların sağlıklı çalışması ile ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak, 

10. Üretilen atıksuların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması için mevcut 
kanalizasyon sistemlerinin olabildiğince iyi çalışmasını sağlamak, 

11. Kanalizasyon sistemlerinin yenilenmesiyle ilgili proje çalışmalarını yapmak 
veya yaptırmak, 

12. Aciliyeti olan bölgelerde kanalizasyon hatları döşetmek, bu hatların işletme 
projelerini yapmak veya yaptırmak, 

13. Kanal açma araçları ile çalışmayan kanalizasyon sistemlerini çalışır hale 
getirmek, 

14. Ekiplerin giderdiği arızaların denetimini yapmak veya yaptırmak, 

15. Yeni inşaatlara bağlantı izinleri, kanal kotu verilmesi için çalışmalar 
yapmak veya yaptırmak, 

16. Açıkta akan ve çevre sağlığını tehdit eden kanalizasyon sistemlerinin 
kapalı hale getirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak, 

17. Yağmursuyu çalışmaları yapmak, yaptırmak, 

18. Yağmursuyu ile ilgili öncelikle sorunlu bölgeler için projeler yapmak veya 
yaptırmak, 

19. Yapılan projelerin ihalesini yaparak, inşaatlarını yaptırmak ve yapılan 
işlerin işletme projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, 

20. Aciliyeti olan bölgelerde ekipman, malzeme ve işçilik imkanlarına göre 
yağmursuyu hatları döşemek, işletme projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, 
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21. Mevcut yağmursuyu ızgaralarının temizliğini yaptırmak, tüm ızgara 
sistemlerinin kayıt altına alınması ile ilgili çalışmaları yapmak veya yaptırmak, 

22. Atıksu arıtma tesisinin sağlıklı olarak işletilmesi ile ilgili her türlü çalışmayı 
yapmak veya yaptırmak, 

23. Kanalizasyona bağlı tüm tesislerin “Denizli Belediyesi Kanalizasyona 
Bağlantı Esasları”na uygunluğunun sağlanması ve denetlenmesi hususunda 
çalışmak, 

24. İşletmelere ait atıksu arıtma tesisi projelerini incelemek, yerinde tespit, 
onaylama, onay sonrası yapılan projelerin kontrolü, deşarj çıkışlarından alınan 
numune ile işletmelerin denetlenmesini sağlamak, 

25. Görev alanı ile ilgili olarak; projesi tamamlanan bölgelerin ve acil ihtiyacı 
olan yerlerin tespit edilerek ilgili ihalelerinin yapılmasını, inşaatının ve hakedişlerinin 
yaptırılmasını, işletme projelerinin yaptırılmasını sağlamak, 

26. Vatandaştan gelen şikâyet ve talepleri yerinde incelemek, gerekli işlemleri 
yapmak, gerektiğinde vatandaşlara yazılı cevap vermek ve konularını takip etmek, 

27. Dünya Bankası kredisi ile yürütülen işler ile ilgili yazışma, hak ediş, kredi 
işlemleri, ihale hazırlığı gibi konularda her türlü çalışmayı yapmak veya yaptırmak 
üzere bir Proje Yönetim Birimi oluşturmak. 

 

 Etüd Proje Müdürlüğü 

 

1. Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda müdürlüğün 
yapacağı araştırma, fizibilite, proje gibi tüm faaliyetlerin planlamasını yapmak, 
uygulanmasına ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek,  

2. Yürütülecek çalışmalarda stratejik plana bağlı olarak öncelikleri belirlemek 
ve buna göre gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri hazırlanan çalışma planı 
doğrultusunda geliştirmek ya da geliştirilmesini sağlamak,  

3. Proje yarışmaları düzenlemek, diğer müdürlükler tarafından düzenlenecek 
yarışmalara destek vermek,  

4. Belediyenin diğer müdürlükleri tarafından yine stratejik plana göre öncelikli 
olarak gerçekleştirilmesi planlanan yatırım projelerini hazırlamak veya 
hazırlanmasına yönelik işleri yaptırmak, 

5. Müdürlük kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama adımlarını 
belirlemek ve fizibilitelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve projeleştirmek, 

6. Oluşturulan projelerin geçerli mevzuata göre, yasal ve mali yönden 
yapılabilirliğini denetlemek, yasal sürecini başlatmak ve takip edilmesini sağlamak,  

7. Hazırlanan projeleri ilgili birime uygulanması için teslim etmek, ihtiyaç 
olduğu taktirde uygulama aşamasında teknik destek vermek,   

8. Yürütülecek tüm faaliyetleri sırasında Belediyenin diğer birimleri ile iyi ve 
etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek, gerektiğinde proje konusuna göre ilgili 
birimlerden görevlendirilecek personeli çalışmalara dahil etmek, 

9. Tüm faaliyetlerini konu ile ilgili geçerli olan yasal mevzuattaki değişikliklere 
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göre düzenlemek ve geliştirmek, 

10. AB uyum sürecinde açılan programları ve ilanları takip etmek, bunlar ile 
ilgili projeler üretmek ve/veya üretilmesini sağlamak, bu konuda kentteki ilgili kurum 
ve kuruluşlar ile belirlenen izinler ve yasal mevzuat çerçevesinde işbirlikleri yapmak 
ve ortak projeler üretmek,  

11. Kardeş şehirler ya da diğer şehirler/kurumlar ile birlikte ortak projeler 
geliştirmek ve gerçekleştirilen eşleşme projelerinin yürütülmesini sağlamak,  

12. Geliştirilecek diğer projeler ile ilgili AB fonları ve diğer kaynakları 
araştırmak ve gerekli çalışmaları yürütmek,   

13. Stratejik plan ve politikaların hazırlanmasında ilgili birime yardım etmek, 

14. Yürüttüğü tüm faaliyetler ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, düzenli bir 
şekilde kayıt altına almak ve analiz etmek. 

 

 Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü 

 

1. Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki haşerelerle (sivrisinek, yakarca, 
kemiriciler) mücadele etmek, 

2. Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki gıda ile uğraşan esnaflar, 
çalışanlar ile umuma açık (otel, kuaför vb,) yerlerde çalışanların portör 
muayenelerinin analizleri ile ilgili gerekli işlemleri yapmak ve kayıt altında tutmak, 

3. Başıboş hayvanların (kedi, köpek) ilgili yönetmeliğe göre alınıp 
kısırlaştırıldıktan ve gerekli aşıları, parazit tedavileri yapıldıktan sonra doğal ortamına 
salınmasını sağlamak,  

4. Hayvan sevkıyatları esnasında hayvan pazarında görev alarak menşe-i 
şahadetnamesi düzenlemek, 

5. Mücavir alan sınırları içersinde suyun klor dezenfeksiyonunu yapmak ve 
etkin klorlama yapılıp yapılmadığını bakiye klor ölçümü yaparak denetlemek, 

6. İçme suyunun otonom kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapmak, 

7. Kurumda görevli personelin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 
muayenelerini ve tedavilerini yapmak, 

8. Dış kaynaklı belediye personelinin belediyemiz sınırları içerisinde 
rahatsızlanmaları durumunda onları muayene ve tedavi etmek,  

9. Vatandaşların gıda ve su üzerine getirdikleri numunelerin kimyasal ve 
mikrobiyolojik analizlerini yapmak, 

10. Umuma açık iş yerleri ve gıda ile uğraşan iş yerlerinin hijyen kontrolünü 
yapmak, sağlık açısından uygunluğunu sağlamak, 

11. Vatandaşın talebi üzerine, iş yerleri ve evlerde haşerelerle mücadele 
ederek sağlıklı bir ortam oluşturmak. 
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 UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü 

 

1. Trafik Komisyonlarında Belediyeyi temsil etmek, komisyona sunulması 
gereken görüş öneri ve dosyaları tanzim etmek, komisyonca alınan kararların 
tatbikini sağlamak, 

2. 5393 sayılı Kanuna göre Belediyelere verilen trafik yetkilerine dayanarak 
Belediye Trafik Komisyonunu toplamak, gündemi hazırlamak ve alınan kararların 
tatbikini sağlamak, 

3. Kent içi trafik planlamasını emniyet ve ekonomik yönleriyle en üst düzeyde 
verim alınmasını sağlayacak şekilde yapmak, yollar üzerinde trafik güvenliği 
bakımından her türlü ulaşım, güzergâh ve işletme etütlerini hazırlamak veya 
hazırlatmak, 

4. Toplu ulaşım hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,  

5. Belediyenin sorumluluğunda olan şehir içi yollarda trafik düzen ve 
güvenliğinin sağlanmasında birinci etken olan trafik tanzim uyarı ve ikaz levhalarının 
yerlerini belirlemek; imalat ve montaj, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, 

6. Araç ve yaya trafiğini düzenlemek amacıyla yol çizgi ve yaya geçitlerinin yer 
tespitini yaparak boyanmasını ve idamesini sağlamak, 

7. Kavşak tanzimleri, cadde profilleri tespiti, tek yön ve yaya yolu uygulamaları, 
son durak tanzimleri, yaya üst geçitleri, vb. proje çalışmalarını yürütmek ve 
uygulamasını temin etmek, 

8. Bölgesel, merkezi açık kapalı, çok katlı ve yol kenarı otopark yerlerinin etüt 
ve projelerini hazırlatmak, otoparkların hizmete açılmasını temin etmek, kiraya 
verilecek otopark tesislerinin kira mukaveleleri hakkında görüş bildirmek, 

9. Belediyenin alt yapı ile ilgili çalışmalarında trafik güvenliği için alınacak 
önlemlerde yardımcı olmak, 

10. Belediye sınırları içerisinde trafik kazalarını önleyici tedbirleri saptamak ve 
gereği için ilgili mercilere teklifler götürmek, 

11. T plaka ticari taksiler, M plakalı ticari minibüsler, S plakalı servis araçları, 
toplu taşım halk otobüsleri ve nakliye araçlarının durak yerlerini tespit etmek ve 
duraklarını ayarlamak, denetim ve kontrollerini yapmak, 

12. Kent içinde çalışan veya çalıştırılacak mevzuat dâhilindeki toplu taşıma 
araçlarının minibüslerin otobüslerin ve ticari taksilerin hat güzergâh ve duraklarının 
tespitini yapmak ve bu konuda vatandaştan gelecek talepleri incelemek ve Belediye 
Trafik Komisyonunda karar vermek, 

13. Gerekli hallerde trafik ve toplu ulaşımla ilgili konular hakkında ilgili 
kuruluşlarla gerekli koordineyi sağlamak, 

14. Yol boyu tesisleri için İl Trafik Komisyonunda gerekli muvafakatin 
alınmasına aracılık yapmak,(Akaryakıt ve Servis istasyonları garaj, özel otopark araç 
teşhir yerleri vb, gibi yerler) 

15. Şehir merkezinde bulunan kavşaklarda gerekli düzenlemeyi sağlamak 
Trafik Komisyon Kararı doğrultusunda sinyalizasyon sistemini kurmak ve bakım 
onarım ve tamiratını yapmak, 
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16. 5393 sayılı Kanununun 15. maddesinin “p” bendine göre yasak bölgelere 
park eden araçların denetimini yapmak ve trafik denetleme ekiplerince cezai işlem 
uygulamak trafiğin akışını sağlamak, 

17. İstatistik tahmin ve metotlara dayanarak kısa ve uzun dönemli trafik 
planlaması yapmak ve yaptırmak, 

18. Otobüs minibüs cebi ve tretuvarların tanzim edilmesini sağlamak, 

19. Kontrol ulaşım sistemlerinin projelendirmeleri için gerekli bilgileri toplamak 
ve uygulamak, 

20. Şehrin tüm trafik düzenlemeleri ile ilgili talepleri mahallinde incelemek 
gerekli etütleri yapmak, vatandaşların ve kuruluşların trafik, yol, otopark vb,gibi 
sorunları içeren taleplerini inceleyerek, çözümü için ilgili kuruluşlarla işbirliği kurup 
sorunun çözümlenmesini sağlamak, 

21. Toplu taşıma araçlarının şoförlerini eğitici sempozyum ve seminerler 
vererek bilinçlendirmek, 

22. Teklifi Müdürlükçe hazırlanan trafikle ilgili işlerde uygulamanın projeye 
uygunluğunu denetlemek, 

23. Okul önlerinde öğrencilerin can güvenliğini sağlamak için trafik güvenliğini 
sağlamak öğrencileri trafik konusunda bilinçlendirmek, 

24. Kent içi raylı sistem ile ilgili işleri yapmak veya yaptırmak.  

 

 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

 

 1. Etüd Proje Müdürlüğü tarafından yapılan projelendirme ile ilgili hizmet alımı 
ihaleleri dışında kalan ve belediye birimlerinin ihtiyacına yönelik 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 21/f ve 22/d maddelerine göre gerçekleştirilecek mal ve hizmet 
alımlarını yapmak; belediye genelini ilgilendiren mal ve hizmet alımı ihalelerini ilgili 
müdürlüklerle koordineli bir şekilde gerçekleştirmek, 

 2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; gayrimenkul satış ve kiralaması 
dışındaki satış işlemlerini yürütmek,  

 3. Belediye yemekhanesinin iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, 

 4. Belediye ve belediyeye ait yerlerin güvenliğini sağlanması ile ilgili hizmet 
alımı işlemlerini yapmak ve çalışmaları denetlemek, 

 5. Belediye hizmet binası ve dış birimlerin bina içi temizliğini yapmak veya 
yaptırmak; yapılan temizlik hizmetlerini denetlemek, 

 6. Belediyenin santraline ilişkin iş ve işlemleri düzenlemek ve denetlemek. 
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~Danışma ve Denetim Birimleri~ 

 

 Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 

 

      1. Belediye Başkanı, Belediye Encümeni, Belediye Başkan Yardımcıları ile 
Daire Müdürleri tarafından istenen konularda Hukuki görüş bildirmek, 

2. Belediye lehine ve aleyhine adli ve idari yargıda açılan ve açılacak davalar 
ile icra takip işlerini izlemek ve sonuçlandırmak, 

3. İcra Hâkimliklerinde görülen işleri takip etmek, davaya esas olacak ön 
işlemleri (ihtarname keşide etmek, delil tespiti yaptırmak vs.) izleyerek 
sonuçlandırmak, 

     4. Temyizden ve karar düzeltmeden vazgeçilmesi, feragat, sulh ve kabul yolu ile 
davaların sonuçlandırılması, davadan vazgeçilmesi işlerini, takip edilen bir alacak ile 
ilgili olarak borçluların taksitle ödeme isteminin kabul edilmesi işlerini yürütmek, 

     5. Denizli Belediyesi tüzel kişiliği adına gönderilen ihtarnameler ile ilgili görüş 
belirtmek, 

     6. Dava ve takiplere, bir işin yerine getirilmesine veya getirilmemesine ilişkin 
işlemlere esas olmak üzere Denizli Belediyesince keşide edilecek ihtarnameleri yerine 
getirmek,  

     7. Belediye Müdürlüklerine, yürüttüğü hizmetler ile ilgili olarak yasa, tüzük, 
yönetmelik ve sözleşmelerde boşlukların olması ya da düzenlemelerdeki hükümlerin 
kolay anlaşılamaz olması durumlarında hukuki görüş belirtmek.  

 

 Ġç Denetçiler 

 

1. Nesnel risk analizlerine dayanarak Belediyenin yönetim ve kontrol yapılarını 
değerlendirmek, 

2. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler 
yapmak ve önerilerde bulunmak, 

3. Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak, 

4. İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç 
ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans 
programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek, 

5. Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu 
konularda önerilerde bulunmak, 

6. Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak 
ve bunları takip etmek, 

7. Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını 
gerektirecek bir duruma rastlanıldığında Başkanlık Makamına bildirmek, 

8. Belediye tarafından üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek, 
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9. Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini 
belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini 
değerlendirmek, 

10. Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek, 

11. Belediye Başkanı‟nın verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

 

~Yardımcı Hizmet Birimleri~ 

 

 Özel Kalem Müdürlüğü 

 

1. Yalnızca Belediye Başkanı‟nın kullanabileceği; bütçedeki temsil tören ve 
ağırlama giderleri faslından, harcama yetkilisi sıfatı ile gerekli prosedürü izleyerek 
istenen satın almaları yasalara uygun olarak yerine getirmek, 

2. Belediye Başkanı‟nın resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek,  

3. Belediye Başkanı‟na ve müdürlüğe gelen-giden evrakın giriş, çıkış, kayıt, 
değerlendirme ve ilgili birimlere gönderilmesi, teslim edilmesi, dosyalanması ve 
arşivlenmesini sağlamak, 

4. Belediye Başkanı‟nın ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, 
milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri ve diğer önemli günlerde 
düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek, 
yürütmek, zaman ve yerlerini Belediye Başkanı‟na bildirmek. Bu gibi törenlere 
Belediye Başkanı‟nın iştirak etmesini temin etmek,   

5. Yurtiçi ve yurtdışından Belediye Başkanı‟nı ziyarete gelen konukların en iyi 
şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmek,  

6. Belediyeyi ziyaret edecek yabancı heyetlerin karşılanması, konaklaması ve 
ziyaret programlarını hazırlamak; bu programları ilgili müdürlüklere ve karşı tarafa 
zamanında bildirmek, 

7. Denizli Belediyesi‟nin kardeş şehir ilişkilerini düzenlemek, kardeş şehir 
protokollerini takip etmek ve gerekiyorsa yenilemek, 

8. Denizli Belediyesi‟nin dış ilişkiler ile ilgili tüm faaliyetlerini yürütmek ve 
organize etmek, 

9. Yurtdışına görevlendirilen Denizli Belediyesi personelinin ulaşım, konaklama 
ve vize işlemleri ve kurum onayını da kapsayan yurtdışı çıkış işlemlerini yapmak, 

10. Başkanlık sekretaryasını düzenleyerek Belediye Başkanı‟nın görüşme ve 
kabullerine ait hizmetleri yürütmek, 

11. Belediye Başkanı‟nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine 
etmek, vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda 
Belediye Başkanı ile görüşmelerini temin etmek, 

12. Başkanlık makamının randevularını planlamak, toplantılarını ayarlamak, 
yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek, 
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13. Başkanın sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek 
sonuçlandırılmasını sağlamak, 

14. Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile Belediye‟de hizmet veren tüm 
Müdürlüklerin kendi aralarında ve bu müdürlüklerle Başkanlık Makamı arasındaki 
işbirliği ve koordinasyonu temin etmek, 

15. Çağdaş belediyecilik anlayışı içinde vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek 
amacıyla; vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile 
Başkanlık Makamına intikal ettirilen talep ve şikayetlerin çözüme kavuşturulmasında, 
ilgili birimlere sorunları aktararak sonuçlarını takip etmek, sonuçları hakkında ilgililere 
bilgi vermek, 

16. Belediye Başkanı‟nın günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlayarak 
takip etmek. 

 

 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 

 

1. Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, meclis ve encümen 
kararlarının alınması ve arşiv biriminin iş ve işlemlerini mer-i mevzuat hükümlerine 
göre yürütmek, 

2. 5393 sayılı Yasanın Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların yerine 
getirilmesinde koordinasyonu sağlamak, meclis toplantılarının süresi içerisinde ilan 
edilmesini sağlamak, meclis toplantı tutanaklarını tutmak, gündemdeki dosyaları kayıt 
defterine işlemek, toplantıları kayda almak, kayıtların kaset çözümlemesini yapmak 
ve arşivlemek,  

3. Meclis Kararlarının yazılımını sağlamak, ilgili mercilerin onayını aldıktan 
sonra karar asıllarının ilgili birimlere intikalini sağlamak ve birer nüshasını arşivlemek, 
karar özetlerini ilgili birimlere ulaştırmak, meclis kararları ve gündemini internette 
yayınlattırmak, 

4. Belediye encümeninin iş ve işlemlerine ilişkin gerekli koordineyi sağlamak, 
kararlarını yazdırmak, 

5. Encümen kayıt defterine karar numarası vererek alınan kararları kayıt altına 
almak, İlgili onaylardan sonra karar suretlerini teklifin geldiği birimlere ulaştırmak, 
karar asıllarını sırasına göre dosyalamak ve arşivlemek, 

6. Belediyeye gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle teslim almak, 
konularına göre evrak ve belgelerin ayırımını ve kaydını yaparak imza işlemlerini 
tamamladıktan sonra ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılmasını, aynı şekilde tüm 
birimlerden gelen evrakların da gerekli yerlere sevkıyatını belirli bir düzen içerisinde 
sağlamak, 

7. Yazı İşleri Müdürlüğü Arşivleme birimi marifeti ile Arşiv işlerini yürütmek. 

 

 Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü 

 

1. Basın Kuruluşlarıyla Belediye ilişkilerinin yürütülmesini sağlamak, 
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2. Belediye ve Denizli ile ilgili basında ve internet sitelerinde çıkan haberleri ve 
ülke gündemini takip etmek, dosya halinde Başkan, Başkan Yardımcısı ve ilgili 
müdürlüklere ulaştırmak ve arşivlemek, 

3. Belediye‟nin çalışmalarından kamuoyunun bilgilendirilmesi için basın 
bültenlerini fotoğraflı ve görüntülü olarak hazırlamak, yazılı ve görsel basın 
kuruluşlarına iletmek, 

4. Belediye‟nin tüm çalışma ve organizasyonlarını takip etmek, fotoğraf ve 
kamerayla görüntülemek ve arşivlemek, 

5. Basında çıkan yanlış ya da eksik bilgileri takip etmek, ilgili müdürlüklerden 
doğru bilgileri alıp basın kuruluşlarına tekzipleri iletmek, 

6. Gerekli zamanlarda yapılacak basın toplantılarını organize etmek, 

7. Belediye Başkanının basın kuruluşlarıyla gerçekleşecek randevularını Özel 
Kalem Müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde ayarlamak, 

8. Başkanın basın mensuplarıyla bir araya gelip fikir alışverişi yapmalarını 
sağlayacak toplantıları organize etmek,  

9. Belediyenin süreli ve süresiz yayınlarını hazırlamak ve halka ulaştırmak, 

10. Belediyenin müdürlük tarafından yürütülecek faaliyetlerini tüm boyutlarıyla 
ele alarak genel amaç ve politikalara uygun nitelikte bir tanıtım ve halkla ilişkiler 
stratejisi belirlemek ve uygulamak, 

11. Belediye çalışmalarının kamuoyunda yansımasını ölçmek için belirli zaman 
aralıklarında kamuoyu araştırması yapmak, 

12.Belediye‟nin tanıtım amaçlı kitap, bülten, takvim, broşür, afiş, bil board, 
davetiye, CD gibi tüm materyalleri hazırlamak, 

13. Önemli günler ve kuruluş yıldönümlerinde yapılacak faaliyet ve çalışmaları 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde organize etmek, 

14. Belediye‟nin, birimlerin, projelerin, ilan, duyuru vb. basın haberlerini web 
sitesinde yayınlamak, 

15. Çözüm masası ve 153 şikayet hattı aracılığıyla belediyeye ulaşan şikayet, 
talep ve önerileri değerlendirerek, kayıt altına almak, ilgili kişi yada müdürlüklere 
ulaştırmak, çözüme kavuşturulmasını sağlamak, 

16. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununun gereklerini yerine getirmek. 

 

 Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü 

 

1. Belediye bünyesinde ihtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri aracılığı ile 
sağlanabilecek her konudaki bilginin, doğru, istenilen düzey, nitelik ve zamanında 
elde edilmesi amacıyla ilgili sistemlerin verimli bir biçimde çalışmasını sağlamak,  

2. Belediye birimleri tarafından kullanılmakta veya kullanılacak olan tüm 
yazılım ve donanımları koordine etmek ve verimli bir şekilde uygulamasını yapmak 
veya yaptırmak,  
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3. Belediye otomasyonunun her an faal ve yedekli olmasını sağlamak, gerekli 
konularda sistem analizi, program yazımı ve sistem yatırım araştırmaları yapılmasını 
sağlamak,  

4. Kent bilgi sistemi çalışmaları ile ilgili entegrasyon iş ve işlemlerini yapmak 
veya yaptırmak, bilgisayar sistemlerine ilişkin alınan geliştirme ve yatırım kararlarının 
uygulamaya geçirilmesini sağlamak, 

5. Gerek belediye otomasyonundan gerekse kent bilgi sistemi yazılımlarından 
vatandaşları ilgilendiren kısımlarının e-belediye kapsamında yayınını yapmayı 
sağlayacak program ara yüzlerini oluşturmak ve gerekli güncellemeleri takip etmek, 

6. Belediye Yönetim Bilgi Sistemi Otomasyonu ve kent bilgi sistemi ile ilgili 
entegrasyon iş ve işlemlerini yapmak / yaptırmak, 

7. İlgili birimlerin yönetim bilgi sistemi (YBS) ile ilgili rapor taleplerini incelemek 
analiz etmek ve rapor hazırlamak, 

8. Web sitesi “www.denizli.bel.tr” ile ilgili gerekli tasarımların güncellenmesini 
yapmak veya yeniden yazılacak olan kısımları ile ilgili analizleri yapmak, web 
sayfasına girilen verilerin doğru girilip girilmediğinin kontrolünü yapmak, yanlış girilen 
bilgileri düzeltmek, 

9. Müdürlükler arası veri alışverişini sağlamak üzere intranet oluşturmak ve 
mevcut sistemi çalışır halde tutmak. Belediye paylaşım sistemini aktif tutmak, 

10. İnternet üzerinde çalışan interaktif uygulamaların (e-tahsilât, e-çözüm, e-
meclis, e-bilgi) yazılımlarının güncellenmesi geliştirilmesi ve çalışır vaziyette 
tutulması, 

11. Belediye müdürlüklerine ait bilgisayar ve çevre ekipmanlarının teminini 
sağlamak, iyileştirmek, bakım ve onarımlarını yapmak, 

12. Bilgisayar sistemleri için gerekli olan işletim sistemi, paket programların 
tespiti, lisanslı olarak temin edilerek kurulumunu ve bakımını yapmak,  

13. Belediye müdürlüklerinin özel yazılım taleplerini incelemek, iç imkânlarla 
yazılması, iç imkânlarla yazılamayacak olan talepler için araştırmalar yapılarak uygun 
yazılımı bulmak, şartname hazırlığı yapılarak teminini ve işletimini sağlamak,  

14. Bakım anlaşması yapılmış donanım ve/veya yazılımların bakımlarının 
takibini ve kontrolünü yapmak, 

15. Kurum içi elektronik haberleşmeyi sağlamak, 

16. Yerel ve uzak alan ağ sistemini kurmak ve işletmek, 

17. Kablosuz ağ sistemi sistemlerini kurmak kurulu olanları işletmek, 

18. Kullanıcıları ve kullanıcı yetkilerini ilgili müdürlüğün ve Başkanlığın onayı 
ile belirlemek, internet erişim haklarını düzenlemek, 

19. Sunucuların bakımlarını yapmak, yedeklerini almak, birimlerin erişim 
haklarını düzenlemek, 

20. Yeni projeler üretmek, projelere destek vermek, 

21. Kent bilgi sistemi ve coğrafi bilgi sistemi ile ilgili yazılımları yapmak ve 
geliştirmek, 
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22. Bankalarla yapılacak otomatik ödeme anlaşmaları ile ilgili teknik 
görüşmeleri yapmak, gerekli yazılımı ve teknik altyapıyı hazırlamak veri alışverişini 
sağlamak, gönderilecek verileri hazırlamak ve gelen verileri sisteme yüklemek, 

23. Sahadan toplanacak endeks okuma çalışmalarında kullanılan el 
terminallerine verilerin yüklenmesi, okunan bilgilerin sisteme geri yüklenmesini 
sağlamak, 

24. Günlük abone tüketim bilgilerine ait tahakkukların son ödeme tarihlerini 
belirlemek, 

25. Sistem odasına ait yangın söndürme sistemleri kurmak veya kurdurmak ve 
bakımını yapmak, 

26. Kayıtları manyetik ortama alarak yedekleme işlemini yapmak ve bilgilerin 
korunmasını sağlamak, 

27. Sesli mesaj ve kayıt servisine ait donanımın çalışır vaziyette tutulmasını 
sağlamak, 

28. Canlı yayın ve güvenlik kameralarının tesis, bakım ve düzenli çalışmasını 
sağlamak, 

29. Anti virüs anti-spam anti-trojen kurarak sistem güvenliğini sağlamak, 

30. Başkanlık günlük programı, mevzuat programı, ihale takip programı 
kurmak ve işletmek, 

31. Yapılan yazılımların eğitimlerini vermek veya verdirmek, 

32. Ana bilgisayar sisteminin, yan ünitelerinin ve network cihazlarının, 
bilgisayarların (PC), yazıcıların, çevre birimlerinin ve kesintisiz güç kaynaklarının 
bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak, 

33. Mevzuat değişimlerini takip ederek yazılımları güncellemek, 

34. Yazılım veya donanımlar için gerekli periyodik bakım anlaşmalarını 
yapmak ve takip etmek, 

35. Müdürlüklerden veya vatandaşlardan gelen ve sonuçlanmayan evrakları 
araştırarak, yasal süre içinde sonuçlandırılmasını sağlamak konusunda sorumlu 
müdürlüğe teknik destek vermek, 

36. E-belediye uygulamaları ile ilgili vatandaşlardan telefon ile gelen talepleri 
cevaplamak ve yazılım veya sistem ile ilgili sorunları veya arızaları gidermek, 

37. Belediyemiz verilerinde veri bütünlüğünü sağlamak amacı ile yapılan sicil 
bilgilerinin güncellenmesi ve eşleştirilmesi işlemlerinin yapılmasını; kontrol ve takip 
edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,  

38. Belediyemiz veri tabanında adrese dayalı tüm kayıtların adres bilgilerinin 
“Ulusal Adres Veri Tabanı”na uygun olarak güncellenmesini, kontrol ve takip edilerek 
sonuçlandırılmasını sağlamak.   

 

 Sivil Savunma Uzmanlığı 

 

7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ile birlikte çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik 
vb. yasal düzenlemeler çerçevesinde;  
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1. Barışta personelin kuruma ait bina, tesis,  araç ve gerecin güvenliğini 
sağlamak; 

2. Her türlü afetlerde ve olası taarruzlarda hareket tarzını belirleyici ve tüm bu 
tehlikeleri en az can ve mal kaybıyla atlatabilmek için gerekli hazırlıkları kapsayan ve 
uygulanabilir çeşitli planlamalarını hazırlamak ve güncel tutulmasını sağlamak  

3. Hazırlanan planlamaların uygulanmasına yönelik çeşitli eğitim ve tatbikat 
faaliyetlerin de bulunmak,  

4. Olağanüstü durumda ise; barışta hazırladığı tüm tedbir ve planlamaları 
uygulamaya koymak; kontrol merkezi ve karargâh servisi bünyesinde tüm 
çalışmaların koordinesi ile personelin sevk ve idaresini sağlamak, 

5. Aşağıda belirtilen planların hazırlanması ve güncelleştirmelerini sağlamak, 

 Seferberlik Planlamaları : 

Savaş Hasar Onarım Planları, 

Kaynak Sayım Cetvelleri, 

24 Saat Çalışma Planları, 

 

Afet Planlamaları : 

Doğal Afet Kriz Yönetim Planı, 

Afet Acil Yardım Planı, 

Sivil Savunma Planı. 

 

Güvenlik  Planlamaları : 

Koruma Güvenlik Planı, 

6. Belediye Başkanı‟nın verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

 

2.4.2. Ġç Kontrol Sistemi 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu‟ nun 55 maddesi, belediyelerde iç ve dış denetim 
yapılacağı, denetimin iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans 
denetimini kapsayacağı iç ve dış denetim 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu Hükümlerine göre yapılacağı, ayrıca, Belediyenin mali işlemler dışında kalan 
diğer idari işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri 
Bakanlığı tarafından da denetleneceği hükme bağlanmıştır. 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟ un 63. maddesine göre; iç 
denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların 
ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini 
değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel güvence 
sağlayan danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler idarelerin yönetim ve kontrol yapıları 
ile mali işlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini 
değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla 
ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç denetim için 
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28.08.2006 tarih 2006/10211 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 3 adet iç denetçi 
kadrosu ihdas edilmiş ve iki iç denetçi göreve başlamıştır. Dış denetim ise mali 
işlemler konusunda Sayıştay, diğer işlemlerle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından 
yürütülmektedir. 

 

     2.5. BiliĢim Sistemi 

 

 Kurumsal Ġnternet 

 

Denizli Belediyesi internet tahsilat sistemi 2006 yılında kurularak 
vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. 2007 yılında veznede yapılan, su faturası 
tahsilatının yüzde 11‟i internet üzerinden yapılmıştır. Bu oranın artacağı bilindiğinden 
destek içi, Telekom‟la yapılan anlaşma ile 2 mbps hızında yeni bir data hattı 
kiralanmış, kurulum ve yapılandırma çalışmaları bitirilerek hizmete açılmıştır. 

Kurumsal internet hattının güvenliği için bir adet Güvenlik Duvarı(firewall) 
alınarak güvenlik en üst düzeye çıkarılmıştır. 

Personelimizin internet işlemlerinde kullanılan ADSL hattının hızı 2 mbps den 
4 mbps ye çıkarılmıştır. 

 

 Projeksiyon Sistemi 

 

Gelişen teknolojiye uygun olarak encümen salonu ve meclis salonuna 
sunumlarda kullanılmak üzere 3 adet sabit projeksiyon ve perdeleri kurulmuştur. 

 

 Lisans Alımları 

 

OSL: Belediyemizde kullanılan bilgisayarlar ve ana işletim sistemlerinin en 
güncel sürümlerini kullanmak amacıyla lisans kiralama sözleşmesi yapılmıştır. 

SSL: İnternet tahsilat sisteminin güvenliği için kullanılan güvenlik sertifikası 
yenilenmiştir. 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü‟nde kullanılan Mapinfo 
ve AutoCad programlarının en son sürümlerine ait lisanslar alınmış ve ilgili 
müdürlüklerin kullanımına sunulmuştur. 

 

 Uzak Lokasyon Data Hatları 

 

20 adet dış birim ile merkez bina arasında güvenli, kesintisiz, ve online 
çalışma yapılabilmesi amacıyla yönlendirici (router) ve modemler temin edilmiş olup, 
yüksek hızlı data hatları ile bağlantıları gerçekleştirilmiştir. Aynı noktalar yedek data 
olarak ADSL hatları ile desteklenmiştir. 
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 Bina Ġçi Bilgisayar Ağı  

 

Kurumsal kablolama ve altyapıya uygun olarak, yönetilebilir. Anahtarlama 
cihazları ilave olarak kurulmuş ve bunlar 1 GB hız ile switch‟ e bağlanmıştır. 

 

 Ses Kayıt Sistemi 

 

 Belediye çağrı merkezinde bulunan 153 Alo belediye ve 185 su arıza hatlarına 
gelen şikayet ve isteklerin ses kaydının alınması sağlanmaktadır. Vatandaşımız çağrı 
kayıt merkezine ulaştığında görüşmenin kaydedildiğine dair uyarı kaydı ile 
karşılanmakta ve kabul ederse görüşme kayıt altına alınmaktadır. Yapılan tüm 
görüşmeler tarih, saat, süre, arayan numara ve görüşmenin içeriği ile 
kaydedilebilmekte ve raporlanabilmektedir. Ses kayıt sistemine 110 Alo itfaiye hattı 
da ilave edilmiştir. 

 

 Anti Virüs Sistemi 

 

Belediyemizde kullanılmakta olan bilgisayarların Zaralı virüs, trojen, spam 
programlarından korunması amacıyla yeni virüs koruma programı alınarak 
yüklenmiştir. Alınan virüs koruma programı tek merkezden yönetilebilmekte ve 
güncellenebilmektedir. 

  

 Kablosuz Network Sistemleri 

 

 Bahçelievler mevkiinde bulunan bando, itfaiye ve vezne hizmet binaları 
arasında kablosuz bilgisayar ağı kurulmuş ve binadaki tüm bilgisayarlar belediye ana 
hizmet binasındaki otomasyon sistemine erişebilir hale getirilmiştir. Ana hizmet 
binasında zemin, 1. ve 3. katlara kablosuz internet erişimi sistemi kurulmuştur. 

 

 Kamera Sistemi 

  

 Belediyemiz ana hizmet binasında ve 16 dış hizmet biriminde toplam 95 
kamera ile izleme ve kayıt yapılmaktadır. Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan 
güvenlik merkezinden tüm dış birimler canlı olarak izlenebilmektedir. 

 2007 yılında ana hizmet binasına çınar meydanına bakan bir kamera 
yerleştirilmiş ve bu kamera ile vatandaşlarımızın internet ortamından canlı olarak 
çınar meydanını izlemesi sağlanmıştır. Web sitemiz üzerinden bu görüntüye 
ulaşılabilmektedir.  
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 Bilgisayar Yenileme ÇalıĢmaları 

 

 Müdürlüklerin talepleri ve teknik incelemeler sonucunda ihtiyaç olan birimlere 
alınan bilgisayarların sisteme entegrasyonu sağlanmıştır. 

 

 Kesintisiz Güç kaynağı (UPS) Sistemi 

 

 Daha önce sadece bilgi işlem ve veznelerde olan sistem, yeni alınan 150 KW 
gücündeki „Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi‟ ile ana hizmet binasındaki bilgisayarları 
destekleyecek hale getirilmiştir. Böylece bilgisayar kullanıcıların ve hizmet alan 
vatandaşlarımızın elektrik kesintilerinden olumsuz etkilenmeleri önlenmiştir. 

 

 Jeneratör ile Kesintisiz Elektrik Desteği 

  

 İlgili müdürlük tarafından alınan jeneratör sisteminin UPS sistemi ile 
entegrasyonu sağlanmış ve uzun süren elektrik kesilmelerinden sistemin, 
kullanıcıların ve vatandaşlarımızın alacağı hizmetlerin olumsuz etkilenmeleri 
önlenmiştir. 

  

 Mevzuat Takip Programı 

 

Güncel mevzuat ile ilgili bilgileri anlık olarak takip edebilmek için Mevzuat 
Takip Programı alınmıştır. Söz konusu programı ilgili kullanıcıların kullanımına açmak 
için gerekli güvenlik ayarları ve kurulumlar gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 Ġhale Takip Programı 

 

İhale mevzuatını takip edebilmek ve ihale işlemlerini yapabilmek için Sinerji 
İhale Takip Programı alınmıştır. Söz konusu programı ilgili kullanıcıların kullanımına 
açmak için gerekli güvenlik ayarları ve kurumlar gerçekleştirilmiştir. 

 

PERĠYODĠK VE SĠSTEMATĠK ÇALIġMALAR 

 

 Donanım ve Yazılım Bakımı 

 

 İşlemci ve çevre birimleriyle ilgili arızaların giderilmesi ve gerekli durumlarda 
parça değişimi 

 İşletim sistemleri sorunlarının çözümlenmesi 
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 Kullanıcıların uygulamalarında oluşan sorunların çözümü 

 Ofis uygulamaları için kullanıcı desteği verilmesi 

 Anti-virüs programlarının yüklenmesi 

 Uzaktan bağlantıyla sorunların giderilmesi 

 Yerinde çözüme kavuşturulamayan çevre birimleri için teknik servis hizmetinin 
sunumu 

 İşletim sistemleri değişiminin/yükseltme işlemlerinin yapılması 

 Yeni donanım talepleri ile ilgili alım raporlarının hazırlanması sağlanmaktadır. 

 

 ĠletiĢim Ağı Bakımı 

 

İletişim ağının (LAN, WAN) bakımı, arızaların giderilmesi, gerektiğinde 
parça/aktif cihaz değişimi, yazılım ve donanım desteğinin yerine getirilmesi, 
yapılandırma ve hata yönetimi, periyodik bakımları yapılmaktadır. 

 

 Kurulum, Yer DeğiĢtirme, Ekleme, DeğiĢiklik, Ġptal 

 

Sunucular, İşlemci, çevre birimleri ve ağ ile ilgili olarak; birim, bölüm veya 
belirtilen yerde kurulumun gerçekleştirilmesi, cihazların sökülmesi ve değiştirilmesi, 
belirlenen sistem ve ofis uygulama yazılımlarının yüklenmesi, personel bilgilerinin 
başka bir bilgisayara aktarımları yapılmaktadır. 

 

 Sistem Yönetimi  

 

Sistemlerin performans, kapasite ve iş yük dağılımları yönetimi, yapılandırma 
ve değişikliklerin kaydedilmesi, yönetilmesi, yedeklenmesi ve raporlanması, yönetilen 
sistemlerde yetkilendirme ve erişim kontrolü çalışmaları, kimlik erişim ve kontrol 
kurallarının belirlenmesi ve uygulanması, kullanıcıların tanımlanması ve yetki 
profillerin oluşturulması, 

Kullanıcı/sistem admin şifre tanımlaması/silinmesi/reset, sistem yazılımların 
sürüm ve yama yönetimi sistem sağlayıcılardan gelen teknik bilginin izlenmesi, ön 
testlerin yapılması, sistem bakımı (logların silinmesi, disk bakımı vb.), otomatik 
periyodik işlemlerin çalıştırılması, veri yedeklemesi ve geri yüklenmesi 
sağlanmaktadır. 

 

 Güvenlik Yönetimi 

 

Güvenlik sistemleri (Anti virüs, masaüstü firewall) yönetimi, tüm sistemler ve 
dosya sunucular üzerindeki entegre güvenlik programlarının kurulması, 
konfigürasyonu ve bunların güncel tutulması, anti virüs güncellenmesi, virüs 
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alarmlarının izlenmesi, atakların tespiti ve müdahalesi, virüs taraması, sistem 
güvenlik açıklarının takibi ve iyileştirilmesi, kurumsal masaüstü güvenlik politikalarının 
oluşturulması, kullanıcıların bilgilendirilmesi ve sunucuların anti virüs sistemleri 
yönetimi yapılmaktadır. 

 

 Varlık Yöntemi 

 

Bilgisayar ağı oluşturan tüm cihazlarla ilgili detaylı donanım ve yazılı takibi 
yapılması, işletim sistemi lisans takibi, envanterlerde sorguların oluşturulması, 
sorgulara dayalı kural ve politikalar tanımlanması ve yönetimi, elde edilen envanter 
listelerini değerlendirerek donanım ve yazılım satın almalarının planlanması 
yapılmaktadır. 

 

DĠĞER ÇALIġMALAR 

 

 Muhtarlık Bilgi Sistemi 

 

Denizli Belediyesine bağlı 55 mahalle muhtarlarının gelişen son teknolojiye 
sahip bilgisayar ve yazılımlarını kullanması amacıyla ücretsiz bilgisayar verilmiştir. 
Bilgisayarlarda kullanılmak üzere „Muhtarlık Takip Programı‟ yüklenmiş ve eğitimleri 
verilmiştir. 

 

 Bilgi Evleri ve Kurs Merkezleri Bilgisayar Sistemi 

  

Belediyemize bağlı Bilgi Evleri ve Kurs Merkezleri Sevindik ve Karaman‟da 
kurulmuştur. Bu merkezlerde kullanılmak üzere bilgisayarlar temin edilerek 
kurulumları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bilgisayarlar için ADSL internet bağlantısı 
sağlanmıştır. 

 

 Fuar Ziyaretleri: 

 

Müdürlüğümüzde çalışan 4 teknik personelimiz İstanbul CEBİT fuarına 
katılmıştır. Fuarda sergilenen teknolojik gelişmeleri yakından inceleme fırsatı 
bulmuşlardır. Bu inceleme sonucunda görülen Kiosk sistemlerinin mezarlık bilgi 
sisteminde ve veznelerde kullanılabilirliği değerlendirilmiştir. Bu yönde çalışmalara 
2007 yılında başlanmıştır. 
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 Seminer ve Konferans Katılımları  

 

Müdürlüğümüzde çalışan bir personelimiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 
bir personel ile bilirlikte „Deprem Bölgelerinde Coğrafi Bilgi Sisteminin Önemi‟ konulu 
uluslararası bir sempozyuma katılmıştır. 

Müdürlüğümüzde çalışan diğer bir personelimiz de Mali Hizmetler 
Müdürlüğünden bir personel ile birlikte „Taşınır Mal Yönetmeliği‟ ile ilgili bir seminere 
katılmıştır. 

 

 Kent Bilgi Sistemlerini (KBS) Ġnceleme Teknik Gezisi 

 

Müdürlüğümüzde çalışan bir personelimiz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 
diğer personeller ile birlikte İstanbul İlçe belediyelerinde ve Manisa Belediyesinde 
Kent Bilgi Sistemi uygulamalarında bilgi işlem altyapısını incelemek üzere teknik bir 
gezi yapmıştır. 
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3. ĠNSAN KAYNAKLARI VE FĠZĠKĠ KAYNAKLAR 

 

     3.1. Ġnsan Kaynakları 

 

Denizli Belediyesi 31.07.2008 tarihi itibariyle toplam 811 personelle hizmet 
vermektedir. Personel dağılımına bakıldığında; 350 memur (%43), 420 işçi (%52) ve 
41 (%5) sözleşmeli personel çalışmakta olup mevcut durumda kadroların %78‟i 
doludur. 

 

 

Personel Tablosu 

 DOLU BOġ TOPLAM 

Memur 350 222 572 

İşçi 420 - 420 

Sözleşmeli Personel 41 - 41 

TOPLAM 811 222 1033 

 

 

 

Denizli Belediyesi Personel Durumu

43%

52%

5%

Memur

İşçi

Sözleşmeli Personel
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Belediyemiz memur personelinin hizmet sınıflarına göre dağılımına 
bakıldığında; Genel İdari Hizmet Sınıfında 224 (%64), Teknik Hizmet Sınıfında 55 
(%15,8), Avukatlık Hizmetleri Sınıfında 3 (%0,8), Eğitim Hizmetleri Sınıfında 1 
(%0,3), Sağlık Hizmetleri Sınıfında 10 (%2,8), Yardımcı Hizmet Sınıfında ise 57 
(%16,3) „dir. 

 

 

Personelin (Memurun) Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı 

Genel İdari Hizmet Sınıfı 224 

Teknik Hizmet Sınıfı 55 

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 3 

Eğitim Hizmetleri Sınıfı 1 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 10 

Yardımcı Hizmet Sınıfı 57 

TOPLAM 350 

 

 

 

Denizli Belediyesi Personelin (Memurun) Hizmet Sınıfına 

Göre Dağılımı
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16%

1%
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Belediyemizde eğitim durumlarına göre; 217 ilkokul (%26), 106 ortaokul 
(%13), 273 lise(%34), 71 önlisans (%9), 139 lisans (%17), 5 yüksek lisans veya 
doktora (%1) mezunu personel çalışmaktadır.  

 

 

Personelin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 

 İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans 
Yüksek 

Lisans/Doktora 
TOPLAM 

Memur 22 44 143 52 85 4 350 

İşçi 195 62 128 19 16 - 420 

Sözleşmeli Personel - - 2 - 38 1 41 

TOPLAM 217 106 273 71 139 5 811 

 

 

 

 

Denizli Belediyesi Personel Eğitim Durumu
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Belediyemiz personelinin yaş durumlarına göre dağılımına bakılırsa; 18-25 yaş 
arası 75 (%9), 26-30 yaş arası 57 (%7), 31-35 yaş arası 126 (%16), 36-40 yaş arası 
172 (%21), 41-45 yaş arası 206 (%25), 46 yaş üzeri 175 (%22) personel 
çalışmaktadır. 

 

 

Personelin YaĢ Durumlarına Göre Dağılımı 

18-25 75 

26-30 57 

31-35 126 

36-40 172 

41-45 206 

46-+ 175 

TOPLAM 811 

 

 

 

Denizli Belediyesi Personel YaĢ Durumu

9%

7%

16%

21%

25%

22% 18-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-+
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     3.2. Fiziki Kaynaklar 

 

3.2.1. TaĢınmazlar 

  

Belediyemizin 19 Müdürlüğü Delikliçınar Meydanında 10000 m² kapalı alana 
sahip ana hizmet binasında hizmet vermektedir. Bu Müdürlüklerimiz; Mali Hizmetler 
Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri 
Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü,  Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü, Sağlık İşleri 
Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri 
Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi 
İşlem Müdürlüğü ile Sivil Savunma Uzmanlığı‟dır. 

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz İncilipınar Parkı içerisinde hizmet 
vermektedir. Çatalçeşme Parkı içerisinde bulunan Oda Tiyatrosu; tiyatro, dinleti, 
panel ve konferanslar için kullanılmaktadır. Sümer Mahallesinde yaklaşık 20000 m2 
alanda Atölye Şefliği, Kanal Arıza Birimi, Veterinerlik Birimi ve Kömür Analizi Merkezi 
konuşlandırılmıştır. Kiremitçi Mahallesinde su arıza iş yerimiz hizmet vermektedir. 

İtfaiye Müdürlüğü Bahçelievler Mahallesinde(merkez) ve Kayalık Mahallesinde 
olmak üzere iki farklı noktada hizmet vermektedir. İzmir Asfaltı Hacı Eyyüplü‟de 
230000 m² alanda Katı Atık Bertaraf Ünitesi; Eskihisar Köyü civarında  500000m²‟lik 
alanda da Atıksu Arıtma Tesisi bulunmaktadır. Asfalt Şantiyesi Aktepe Mahallesinde 
80000m² alan içerisinde üretim yapmaktadır. 

2007 yılında Taşınır Mal Yönetmeliğine göre sayımları yapılmış, tüm 
taşınmazlar zimmet altına alınmıştır.  
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3.2.2. Kurumun Araç Fiziki Kaynakları 

 

Tablo 5. Denizli Belediyesi Araç ve ĠĢ makinelerinin Durumu 

Binek Otomobil 2 

Station-Wagon 3 

Minibüs 5 

Kamyonet 2 

Otobüs 11 

Çekici 3 

Pikap 18 

Jip 2 

Vinçli Araç 1 

Yol Çizim Aracı 1 

Kamyon  21 

Kaptı-kaçtı (Arazi) 2 

Kepçe 5 

Vidanjör 1 

Triportör 6 

Motor 17 

Asansör 6 

Kurtarma Aracı 2 

Otomatik Merdiven 4 

Tanker 3 

Traktör 1 

İş makinesı 1 

Dolmuş 4 

Romörk 1 

Grayder 4 

Dozer 1 

Ekskavatör 4 

Silindir 7 

Finişher 2 

Asfalt Kazıma 1 

TOPLAM 120 
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II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 

 

1.TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER 

 

Belediyemiz çalışmalarında öncelikle 01/07/2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi 
Gazete de yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)‟ nda yerel yönetimler 
için öngörülen hedeflere yer vermektedir. Buna göre;  

 Enerji ve ulaştırma altyapısının geliştirilmesi kapsamında; dış finansman 
sağlanması düşünülen kent içi ulaşım projelerinin seçiminde; proje maliyeti ile iç-dış 
finansman kompozisyonunun belediyelerin mali yapıları ile uyumlu olması şartı 
aranacaktır. 

 Çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi kapsamında; kentsel 
altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde belediyelere verilecek Mali ve Teknik 
Danışmanlık hizmetleri etkinleştirileceği, ülke genelinde çevre korumaya yönelik 
kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, 
atıksu arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek 
kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanacaktır. 

 Çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve 
işletilmesine ilişkin belediyelerin kapasiteleri geliştirileceği, kırsal kesimde 
kalkınmanın sağlanması kapsamında; kırsal kesimde diğer gelişme ve çevresine 
hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi yerleşim birimlerine öncelik verilmek 
suretiyle kaynakların etkin kullanımı sağlayacak ve uygulama ülke geneline 
yaygınlaştırılacaktır.  

 Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kapsamında 
belediyelerin kurulması objektif ölçütlere bağlanacaktır. Sadece bu ölçütlere uyan 
yerleşim yerleri belediye olarak kabul edileceği, kültürün korunması, geliştirilmesi ve 
toplumsal diyalogun güçlendirilmesi kapsamında; kültürel hayatın canlandırılması ve 
kültürel faaliyetlerin ülkenin bütününe yaygınlaştırılması amacıyla, yerel nitelikteki 
kültür hizmetlerinin yerel yönetimlere devredilmesi ve bu alanda kamu özel sektör 
işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki yasal ve idari düzenleme çalışmaları başlatılmıştır. 

 Sosyo-ekonomik politikalar ile kültür politikaları arasındaki uyumu arttırma 
gereğinin ortaya çıktığı, yoğun göç ve çarpık kentleşmenin oluşturduğu uyumu 
sorunları terör ve asayiş başta olmak üzere toplumsal bütünlüğü ve uyumu zedeleyici 
ortamlar hazırlamaktadır. Bu kapsamda, ulusal ve yerel düzeyde topluma 
entegrasyon ve aidiyet duygusunu geliştirici önlemlerin alınması ve bu alanda yerel 
yönetimlerin kapasitelerinin ve STK‟ larla diyalogun arttırılması ihtiyacının bulunduğu, 
yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişmenin sağlanması kapsamında; 
yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması çerçevesinde diğer taraftan, Plan 
döneminde yürürlüğe giren il özel idaresi kanunu, belediye kanunu, Büyükşehir 
belediye kanunu ve mahalli idare birlikleri kanunları ile yerel yönetimlerin kalkınma 
konusundaki yetki ve sorumlulukları artırılmıştır.  Bu gelişme ile başta az gelişmiş 
bölgelerdeki yerel yönetimler olmak üzere, bütün yerel yönetimlerin kapasitelerinin 
geliştirilmesi ve kaynaklarının artırılması ihtiyacının daha da önem kazandığı, 
kurumlararsı yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kapsamında; son yıllarda 
merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev yetki, kaynak paylaşımı ve hizmet 
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ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen yasal düzenlemelere rağmen, 
yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunları devam etmektedir.  

 Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli 
bir hizmet seviyesine ulaşmak için merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi 
ve bu standartlara uyumun denetim ihtiyacının sürmekte olduğu, politika oluşturma 
ve uygulama kapasitesinin artırılması kapsamında; bu çerçevede kamu kaynaklarının 
öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, bu kaynakların etkin, etkili ve ekonomik bir 
şekilde kullanılması ve kamu idarelerine bütçeleme sürecinde daha fazla yetki 
verilmesini kapsayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
çıkarılmıştır. Son yıllarda yerel yönetimlere ilişkin gerçekleştirilen yasal 
düzenlemelerle, 5018 sayılı kanun ile getirilen esaslara uyum sağlandığı, enerji ve 
ulaştırma altyapısının geliştirilmesi kapsamında; bölgesel hava taşımacılığının 
geliştirilebilmesi için yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının da desteği 
sağlanacak, maliyet azaltıcı tedbirler alınacak ve havayolu şirketleri küçük (stol) 
havaalanı yapısına ve yolcu profiline uygun filo oluşturmaları için yönlendirilecektir. 

 Çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi kapsamında; çevresel 
altyapı yatırımlarının yapılmasında ve işletilmesinde ölçek ekonomisinin 
faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve eşgüdüm 
geliştirilecek, bu kapsamda mahalli idare birliklerinin kurulması destekleneceği, 
sanayi ve hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçişin sağlanması 
kapsamında; turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin ve 
kullanıcıların turizmle ilgili kararlara ve kamu eliyle yapılacak fiziki altyapının 
finansmanına katılımı sağlayacağı, sosyal güvenlik sisteminin etkinliğinin artırılması 
kapsamında; yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal hizmet ve 
yardımlar alanındaki faaliyetleri desteklenecektir.   

    Kültürün korunması ve geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi 
kapsamında; sosyal ve ekonomik politikalarda kültür boyutunun dikkate alınması ve 
kültür politikalarının hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin ve STK‟ ların etkin 
katılımı sağlanacaktır. 

 Toplumun her kesiminin kültürel etkinliklere kolay erişiminin sağlanacağı, yerel 
düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması kapsamında; başta yerel yönetimler olmak 
üzere yerel kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte teknik personele ve donanıma sahip 
olmaları desteklenecektir. 

 Kalkınma rolü olan kurumların ve aktörlerin proje hazırlama, uygulama, izleme 
ve değerlendirme konularında kapasiteleri artırılacak, kaynak kullanımında etkinlik 
sağlanacağı, başta il özel idareleri olmak üzere, yerel yönetimler ile birliklerinin kırsal 
kalkınma konusundaki etkinliğini artırmak için teknik,  mali ve kurumsal kapasitelerini 
güçlendireceği hedeflenmektedir. 

 Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kapsamında; 
merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı, Avrupa yerel 
yönetimler özerklik şartında getirilen ilkeler dikkate alınarak sağlanacaktır. Ancak, 
yetki ve görev aktarımı yapılmadan önce yerel yönetimleri yönetsel ve mali açıdan 
güçlendirecek önlemler alınacağı, yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için ülke 
çapında asgari hizmet standardı belirlenecek; standartlara uygunluk denetimi 
merkezi idare tarafından yapılacağı, E-devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve 
etkinleştirilmesi kapsamında; e-devlet, kamunun yeniden yapılandırılmasında etkin 
bir araç olarak kullanılacak, yerel yönetimler de dâhil olmak üzere, esnek, kaliteli, 
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etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetişim ilkelerinin 
benimsendiği kamu yönetimi yapısının oluşmasına destek olunacaktır.  

 Bu kapsamda; mevcut kurumsal yapılar, e-devlet oluşumuna uygunlukları 
bakımından değerlendirileceği ve güçlendirileceği, yerel yönetimlerce elektronik 
ortamda sunulan hizmetler geliştirilecek, bunlara ilişkin standartlar oluşturulacak ve 
veri paylaşımı sağlanacaktır. 

 Bu hizmetlerin sunumunda sinerji fırsatları ortaya çıkarılacak, bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak halkın yönetime etkin katılımı 
için ortam sağlanacağı, kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi 
kapsamında; son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev, yetki, 
kaynak paylaşımı ve hizmet ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen yasal 
düzenlemelere rağmen, yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunları 
devam etmektedir. 

 Bunun yanı sıra söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli 
bir hizmet seviyesine ulaşmak için merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi 
ve bu standartlara uyumun denetimi ihtiyacının sürmekte olduğu, çevrenin korunması 
ve kentsel altyapının geliştirilmesi kapsamında; çevresel altyapı yatırımlarının 
yapılmasında ve işletilmesinde ölçek ekonomisinin faydalarından yararlanmak için 
yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve eşgüdüm geliştirilecektir. 

 Bu kapsamda mahalli idare birliklerinin kurulması destekleneceği, eğitim 
sisteminin geliştirilmesi kapsamında; eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin 
yanı sıra mahalli idareler, gönüllü kuruluşlar ve özel sektörün katkısının artırılacağı 
hedeflenmektedir. 

 Gelir dağılımının iyileştirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele 
kapsamında; yoksulluk ve sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik politikaların 
uygulamasında ve bunlara yönelik eğitim, barınma ve istihdam gibi hizmetlerde, 
merkezi idare ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm 
kesimlerin koordineli bir şekilde çalışması hedeflenmektedir.  

  

2.STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

 

           DENİZLİ BELEDİYESİ yukarıda belirtilen 19 stratejik alanda orta ve uzun 
vadede ulaşılması beklenen amaçlarını ve bu amaçlara ulaşmak için izlenecek 
politikaları her odak (stratejik) alan için ayrı ayrı belirlemiş olup, aşağıdaki gibidir. 

 

2.1. Katılımcı Yönetim  

 

Stratejik Amaç 1. DENİZLİLİLERİN, DENİZLİ ile ilgili karar ve uygulamalara etkin 
katılımı için gerekli mekanizmaların oluşturulması. 

 

Stratejik Hedef 1.1. Yerel Gündem 21 çalışmalarının etkinliğinin artırılması. 

Stratejik Hedef 1.2. Kent Konseyi çalışmalarının devam ettirilmesi. 
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Stratejik Hedef 1.3. Kamuoyu ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının yapılması. 

Stratejik Hedef 1.4. Kamu ve özel kuruluşlar arası koordinasyon ve işbirliğinin 
geliştirilmesi. 

 

2.2. Kent Ekonomisinin GeliĢtirilmesi  

 

Stratejik Amaç 2. Kent ekonomisinin geliştirilmesi yolu ile refah seviyesinin 
yükseltilmesi. 

 

Stratejik Hedef 2.1. Yerel Kalkınma Çalışmalarının geliştirilerek uygulanması. 

Stratejik Hedef 2.2. Yatırımların yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi. 

Stratejik Hedef 2.3. Yerel aktörlerin yapılabilirlik kapasitesinin geliştirilmesi. 

Stratejik Hedef 2.4. İstihdam alanında diğer kurumlarla entegrasyon 

 

2.3. Ulusal ve Uluslararası Fonlar 

 

Stratejik Amaç 3. Ulusal ve uluslararası fonlardan optimal düzeyde yararlanmak. 

 

Stratejik Hedef 3.1. Proje geliştirme çalışmalarının yapılması. 

Stratejik Hedef 3.2. Çalışma ekibinin belirlenmesi. 

Stratejik Hedef 3.3. Uluslararası fonlardan yararlanma. 

 

2.4. Belediye Mali Yapısı 

  

Stratejik Amaç 4. Kent ve kentlinin yerel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli mali 
büyüklüğe ulaşmak. 

 

Stratejik Hedef 4.1.  Yerel Kaynakların etkin temini. 

Stratejik Hedef 4.2.  Kaynakların etkin / verimli kullanımı. 

Stratejik Hedef 4.3.  Yeni kaynakların oluşturulması. 

Stratejik Hedef 4.4.  Denk bütçe politikası. 
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2.5. Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi  

 

Stratejik Amaç 5. Belediyeyi amaç ve hedeflere taşıyabilecek yetkinliklere sahip 
personel yapısı. 

 

Stratejik Hedef 5.1.  Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi. 

Stratejik Hedef 5.2.  Takım Ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi. 

Stratejik Hedef 5.3.  Kurumsal kültürün geliştirilmesi. 

Stratejik Hedef 5.4.  Hizmet içi eğitim. 

Stratejik Hedef 5.5.  Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi. 

Stratejik Hedef 5.6.  Kariyer Planlarının hazırlanması. 

 

2.6. Altyapı ÇalıĢmaları 

 

Stratejik Amaç 6.  Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması. 

 

Stratejik Hedef 6.1.  Altyapının uluslararası standartlarda tamamlanması. 

Stratejik Hedef 6.2.  Sağlıklı ve kaliteli su temininin tamamlanması. 

 

2.7. Kentsel DönüĢüm 

 

Stratejik Amaç 7. Kentin fiziki yapısının sağlıklı, kaliteli ve yaşanabilir bir yapılaşma 
ve donatı uygulamalarıyla dönüştürülmesi ve geliştirilmesi.  

 

Stratejik Hedef  7.1.  Planların tamamlanması. 

Stratejik Hedef  7.2.  Plana uygun yapılaşmanın sağlanması. 

Stratejik Hedef  7.3.  İmar uygulamalarının tamamlanması. 

Stratejik Hedef 7.4.  Sorunlu alanların önceliklerinin tespiti ve uygulanabilir dönüşüm 
projelerinin geliştirilmesi. 

Stratejik Hedef  7.5.  Kentsel tasarım çalışmalarının yapılması. 

Stratejik Hedef 7.6. Kentsel dönüşüm çalışmalarında, sosyal ve kültürel sorunları da 
kapsayan projeler geliştirilmesi.  

Stratejik Hedef 7.7. Denizli Belediyesi Toplu Konut Müdürlüğü ve TOKİ ile 
yürütülecek ortak projeler ile yeni konutların üretilmesi ve mevcut düzensiz, imara 
aykırı konutların ıslahının yapılması 

 

2.8. Sosyal Belediyecilik 
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Stratejik Amaç 8. Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi. 

 

Stratejik Hedef  8.1. STK‟larla işbirliği. 

Stratejik Hedef  8.2. Sosyal faaliyetlerde entegrasyonunun sağlanması. 

Stratejik Hedef 8.3. Sosyal güçsüzlerin desteklenmesi ve yapılabilirlik kapasitelerinin 
geliştirilmesi. 

Stratejik Hedef 8.4. Dezavantajlı kesimlerin toplum hayatına kazandırılması ve 
yaşam kalitesinin yükseltilmesi. 

Stratejik Hedef 8.5. Çocuklara, gençlere yönelik projelere ağırlık verilmesi. 

Stratejik Hedef 8.6. Sevgi eli ve Sevgi evi projelerinin etkinleştirilerek 
yaygınlaştırılması.  

 

2.9. Kurumsal Yönetiminin GeliĢtirilmesi   

 

Stratejik Amaç 9. Etkin, verimli, kaliteli, şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla 
sağlanması ve geliştirilmesi. 

 

Stratejik Hedef  9.1. Toplam Kalite Yönetimi anlayışının geliştirilmesi. 

Stratejik Hedef  9.2. Performans yönetimi. 

Stratejik Hedef  9.3. Hedeflerle yönetim. 

Stratejik Hedef  9.4. İSO 9001 Siteminin uygulanmasının başlatılması 

Stratejik Hedef  9.5. Karar ve uygulamaların etkin yöntemlerle duyurulması. 

Stratejik Hedef  9.6. Proje ekiplerinin oluşturulması. 

Stratejik Hedef  9.7. Kriz Yönetim Modelinin uygulanması. 

 

2.10. Kurumsal ĠletiĢim   

 

Stratejik Amaç 10. Kurum içinde her düzeyde ve kurum dışında hedef kitlelerle etkin 
ve sağlıklı iletişimin sağlanması. 

 

Kurum Ġçi: 

Stratejik Hedef  10.1. Birimler arası ve birim içi koordinasyon. 

Stratejik Hedef  10.2. İntranet‟in geliştirilmesi. 

 

Kurum DıĢı: 
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Stratejik Hedef  10.3. İletişim kanallarından etkin yararlanma. 

Stratejik Hedef  10.4. İletişim stratejisinin planlanması (Önceki Yılın Son Ayı) 

Stratejik Hedef  10.5. Beyaz Masa uygulamasının Re-organizasyonu. 

Stratejik Hedef  10.6. İletişim yönetiminde çok başlılığın giderilmesi. 

 

2.11. UlaĢım   

 

Stratejik Amaç 11. Kent içi trafiğin rahatlatılması. 

 

Stratejik Hedef 11.1. Araçların değil, insanların ulaşımının esas alınması. 

Stratejik Hedef 11.2. Ulaşım ihtiyacının geleceğe dönük tespiti. 

Stratejik Hedef 11.3. Ulaşım Master planının rehabilite edilmesi 

Stratejik Hedef 11.4. Mevcut ulaşım akslarının rehabilitasyonu. 

Stratejik Hedef 11.5. Kurumlar arası iletişimin geliştirilmesi ve koordinasyonunun 
sağlanması. 

Stratejik Hedef 11.6. Afet ulaşım planlarının yapılması. 

Stratejik Hedef 11.7. Trafik sirkülasyon sisteminin geliştirilmesi. 

 

2.12. Kent Markasının OluĢturulması  

 

Stratejik Amaç 12. İlin ulusal ve uluslararası cazibe merkezi haline gelmesi. 

 

Stratejik Hedef 12.1. Kent vizyonunun oluşturulması. 

Stratejik Hedef 12.2. Vizyon projelerinin geliştirilmesi. 

Stratejik Hedef 12.3. DENİZLİ Kimliğinin kurumsallaştırılması. 

Stratejik Hedef 12.4. Ulusal ve uluslararası tanınmışlığın sağlanması. 

 

2.13. Kültürel Faaliyetler   

 

Stratejik Amaç 13. Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonunu sağlamış, 
kültür – sanat zenginliğine sahip kent oluşturmak. 

 

Stratejik Hedef 13.1. Kültürel tesisleşmeye ağırlık verilmesi. 

Stratejik Hedef 13.2. Kültürel zenginliğine uygun etkinlikler düzenlenmesi. 

Stratejik Hedef 13.3. STK‟larla birlikte çalışılması. 
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Stratejik Hedef 13.4. Uluslararası etkinliklerin düzenlenmesi. 

Stratejik Hedef 13.5. Hobi kurslarının yaygınlaştırılması. 

Stratejik Hedef 13.6. Ulusal ve uluslararası kültür – sanat etkinlik ve değerlerin kente 
ulaştırılması. 

 

2.14. BiliĢim Teknolojileri  

 

Stratejik Amaç 14. Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli 
yararlanma.  

 

Stratejik Hedef 14.1. Bilişim altyapısının geliştirilmesi. 

Stratejik Hedef 14.2. Bilişim yönetiminin etkinleştirilmesi. 

Stratejik Hedef 14.3. Personelin eğitimi. 

Stratejik Hedef 14.4. Diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişim. 

Stratejik Hedef 14.5. E- belediye çalışmaları. 

Stratejik Hedef 14.6. Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesi. 

 

2.15. Sosyo-Kültürel ve Çevre Yatırımları 

 

Stratejik Amaç 15. Denizli Belediyesi içerisinde sağlıklı ve düzenli bir kentleşmeyi 
sağlamak 

 

Stratejik Hedef 15.1. Kişi başı aktif yeşil alanının artırılması, fonksiyonel kullanımının 
temini, geliştirilmesi ve korunması. 

 

2.16. Eğitim  

 

Stratejik Amaç 16. Eğitim seviye ve kalitesinin yükseltilmesi ile fırsat eşitliğinin 
sağlanması. 

 

Stratejik Hedef 16.1. Eğitim altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi. 

Stratejik Hedef 16.2. Mesleki eğitimin yaygınlaştırılması. 

Stratejik Hedef 16.3. Dar gelirli ailelere yönelik eğitim desteğinin artırılması. 

Stratejik Hedef 16.4. STK ve özel teşebbüsle işbirliği. 

 

2.17. Kentlilik Bilinci  
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Stratejik Amaç 17. DENİZLİ‟Lİ olma bilincinin geliştirilmesi, kentlilik kültürünün 
yaygınlaştırılması. 

 

Stratejik Hedef 17.1. STK ve Üniversite işbirliği.  

Stratejik Hedef 17.2. Kent hukukunun oluşturulması. 

 

2.18. Vizyon Projeleri  

 

Stratejik Amaç 18. DENİZLİ ‟in gelecek ihtiyaçlarını da kapsayan projeler 
gerçekleştirmek. 

 

Stratejik Hedef 18.1. Öncelikli proje tespiti. 

Stratejik Hedef 18.2. Proje – yönetim etkinleştirilmesi. 

Stratejik Hedef 18.3. Yatırımcıların özendirilmesi. 

 

2.19. Çevre Bilinci  

 

Stratejik Amaç 19. Sağlıklı bir kent için çevre bilincini geliştirmek. 

 

Stratejik Hedef 19.1. STK ve diğer kurumlarla işbirliği. 

Stratejik Hedef 19.2. Eğitim faaliyetleri. 
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3. HARCAMA BĠRĠMLERĠ PERFORMANS 
PROGRAMLARI VE KAYNAK ĠHTĠYACI 
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3.1. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 
PERFORMANS PROGRAMI 

Bütçe Yılı: 2009 

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 
YILLAR 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 1.200.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.649.910,00 1.811.860,00 

PERFORMANS HEDEFLERĠ PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 

Kamuoyu yoklaması - 2 defa 
İhtiyaç 

durumunda 
- - 

Lokal kamuoyu yoklamasının yapılması - 
İhtiyaç 

durumunda 
İhtiyaç 

durumunda 
- - 

Kurumlar arası altyapıya yönelik toplantı yapılması - 
İhtiyaç 

durumunda 
İhtiyaç 

durumunda 
- - 

Kurumlar arası koordinasyon toplantılarının yapılması - 2 defa 2 defa - - 

Özel Kalem Müdürlüğü TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

Personel Giderleri 630.960,00 710.950,00 731.131,00 804.190,00 884.620,00 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 71.270,00 61.000,00 79.509,00 87.450,00 96.190,00 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 497.770,00 228.050,00 689.360,00 758.270,00 831.050,00 
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AÇIKLAMA 
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

IV I I 2008 2009 2010 2011 

46-20-02-02   Özel Kalem Müdürlüğü 1.000.000.00 1.500.000,00 1.649.910,00 1.811.860,00 

 0111  Yasama ve Yürütme Hizmetleri 1.000.000.00 1.500.000,00 1.649.910,00 1.811.860,00 

  01 Personel Giderleri 710.950,00 731.131,00 804.190,00 884.620,00 

  02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 61.000,00 79.509,00 87.450,00 96.190,00 

  03 Mal ve Hizmet Alımları 228.050,00 689.360,00 758.270,00 831.050,00 
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3.2. SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI 

 

 
PERFORMANS PROGRAMI 

Bütçe Yılı: 2009 

 

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI 
YILLAR 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 996.660,00 850.000,00 100.000,00 109.900,00 120.870,00 

PERFORMANS HEDEFLERĠ PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 

Belediyeye ait binalarda bulunan yangın söndürme dolapları ve cihazlarının genel 
bakımlarının yapılması 

- - 2 defa - - 

Broşür - - 5000 adet - - 

Belediye çalışanlarına deprem tahliye tatbikatı yaptırılması - - 2 defa - - 

Sivil Savunma Uzmanlığı TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

Personel Giderleri 176.862,00 141.700,00 71.369,00 78.430,00 86.290,00 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 29.544,00 22.600,00 19.345,00 21.270,00 23.390,00 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 790.254,00 685.700,00 8.786,00 9.650,00 10.590,00 

Cari Transferler - - 500,00 550,00 600,00 
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AÇIKLAMA 
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

IV I I 2008 2009 2010 2011 

46-20-02-03   Sivil Savunma Uzmanlığı 850.000,00 100.000,00 109.900,00 120.870,00 

 0220  Sivil Savunma Hizmetleri 850.000,00 100.000,00 109.900,00 120.870,00 

  01 Personel Giderleri 141.700,00 71.369,00 78.430,00 86.290,00 

  02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 22.600,00 19.345,00 21.270,00 23.390,00 

  03 Mal ve Hizmet Alımları 685.700,00 8.786,00 9.650,00 10.590,00 

  05 Cari Transferler - 500,00 550,00 600,00 
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3.3. ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 
PERFORMANS PROGRAMI 

Bütçe Yılı: 2009 

 

 ĠNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 
YILLAR 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 2.143.172,00 1.600.000,00 900.000,00 990.000,00 1.088.976,00 

PERFORMANS HEDEFLERĠ PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 

Okuma kampanyaları - 3 Kitap 3 Kitap - - 

Yabancı dil eğitimi(Kurum İçi-Kurum dışı) - 12 kişi 12 kişi - - 

Kulüplerin kurulması (Kitap kulübü, Fotoğraf ve sergi kulübü, Satranç kulübü, 
Sinema ve tiyatro kulübü, Dağcılık kulübü, Müzik ve Folklor kulübü, Spor kulübü)  

- 
1 defa faaliyette 

bulunulması 
1 defa faaliyette 

bulunulması 
- - 

Proje ekiplerinin kurulması - 5 Ekip 5 Ekip - - 

Kalite çemberlerinin oluşturulması - 5 Çember 5 Çember - - 

Kıyaslama çalışmaları - 3 Kere 3 Kere - - 

Kurumsal kimlik belirlenmesi - Tamamlanması Tamamlanması - - 

Kurum içi sanal bülten oluşturulması - Oluşturulması Oluşturulması - - 

Eğitim talep analizinin yapılması - 
Talep 

Formu/Personel 
Sayısı 

Talep 
Formu/Personel 

Sayısı 
- - 

Yıllık eğitim programlarının hazırlanması(Temel ilkyardım eğitimi) - 40 kişi 16 saat 40 kişi 16 saat - - 

Hizmet içi eğitim çalışmaları (Aday memur, asli memur, işçi) - Tüm Personel Tüm Personel - - 

Kişi başı yıllık eğitim  - 10 saat 10 saat - - 

Eğitim kalitesinde memnuniyet - 
Memnuniyet 
oranı %70 

Memnuniyet 
oranı %70 

- - 

Eğitim katılımında disiplinin sağlanması - Katılım %80 Katılım %80 - - 
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Sosyal aktiviteler - 2 Aktivite 2 Aktivite - - 

Öneri-ödül sistemi - 2 Defa 2 Defa - - 

Mesleki ve psikolojik danışmanlık - 
Personelin 

%40‟ı 
Personelin %40‟ı - - 

Personelin özel günlerinin takibi ve değerlendirilmesi (Doğum günü, nikâh, 
cenaze, yeni doğum, başarılar, büyük sağlık sorunları (ameliyat vb.) 

- 
Tüm Personel 

için 
Tüm Personel 

için 
- - 

Durum analizi (Kurum ve kişi talepleri - Değerlendirme Değerlendirme - - 

Programların hazırlanması - Hazırlanması Hazırlanması - - 

Kişisel kariyer haritasının çıkarılması - Hazırlanması Hazırlanması - - 

Rotasyon/Oryantasyon programlarının hazırlanması ve uygulanması - Hazırlanması Hazırlanması - - 

Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

Personel Giderleri 1.196.338,00 1.081.500,00 659.829,00 725.811,00 798.392,00 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 187.652,00 226.400,00 192.221,00 211.444,00 232.588,00 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 609.182,00 217.100,00 45.880,00 50.468,00 55.492,00 

Cari Transfer Giderleri - - 1.000,00 1.100,00 1.210,00 

Sermaye Giderleri 150.000,00 75.000,00 1.070,00 1.177,00 1.294,00 
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AÇIKLAMA 
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

IV I I 2008 2009 2010 2011 

46-20-02-05   Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 1.600.000,00 900.000,00 990.000,00 1.088.976,00 

 0112  Yasama ve Yürütme Hizmetleri 1.600.000,00 900.000,00 990.000,00 1.088.976,00 

  01 Personel Giderleri 1.081.500,00 659.829,00 725.811,00 798.392,00 

  02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 226.400,00 192.221,00 211.444,00 232.588,00 

  03 Mal ve Hizmet Alımları 217.100,00 45.880,00 50.468,00 55.492,00 

  05 Cari Transfer Giderleri - 1.000,00 1.100,00 1.210,00 

  06 Sermaye Giderleri 75.000,00 1.070,00 1.177,00 1.294,00 
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3.4. BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 

PERFORMANS PROGRAMI 
Bütçe Yılı: 2009 

 

 BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ 
YILLAR 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI - - 1.500.000,00 1.875.330,00 2.061.790,00 

PERFORMANS HEDEFLERĠ PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 

İmar iskan ve inşaat ruhsat kayıtlarının sisteme girilmesi - - Tamamlanması - - 

“Eski Mezarlık” ta mezarlık bilgi sisteminin oluşturulması - - Tamamlanması - - 

Eski evlendirme kayıtlarının sisteme girilmesi - - Tamamlanması - - 

Coğrafi bilgi sisteminin kurulması( sayısal altlıkların oluşturulması, bina bilgileri ile 
sözel bilgilerin ilişkilendirilmesi) 

- - Tamamlanması - - 

Belediye Yönetim Bilgi Sistemi yazılımında tüm modüllerin kimlik doğrulaması 
işleminin aktif directory den yapılması 

- - Tamamlanması - - 

5393 sayılı kanun uyarınca birleşecek 13 belediyede kullanılan yazılımların ve veri 
tabanların incelenmesi, uyumluluğunun denetlenmesi, verilerin aktarılması için test 
çalışmalarının yapılması ve aktarılması 

- - Tamamlanması - - 

Sunucuların kümeleme (Cluster) ve Felaketten dönme (Disaster Recovery) işlemini 
destekler hale getirilmesi 

- - Tamamlanması - - 

Felaket kurtarma senaryosu projesi için ikinci bir lokasyona veri hazırlanması ve 
yedekleme işleminin gerçekleşmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi 

- - Tamamlanması - - 

Kullanım ömrü sona eren bilgisayarların yenilenmesi - - Tamamlanması - - 

“Belediye SMS Bilgi Sistemi” nin kurulması - - Tamamlanması - - 

“Telefon Belediyeciliği” hizmetinin başlatılması - - Tamamlanması - - 

“Kiosk Tahsilat” ve “Kiosk Bilgilendirme” hizmetinin başlatılması - - Tamamlanması - - 

Belediye hizmet alanlarında bazı noktalarına yerleştirilen canlı kamera 
görüntülerinin internet ortamından yayınlanması 

- - Tamamlanması - - 

Vezneler, çözüm masası gibi vatandaşın yoğun olduğu noktalarda “IP Televizyon 
Bilgi Sistemi” kurulması 

- - Tamamlanması - - 
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Elektronik yazışma ve elektronik imza sisteminin geliştirilmesi - - Tamamlanması - - 

Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

Personel Giderleri - - 262.133,00 288.300,00 317.110,00 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri - - 70.996,00 83.800,00 92.180,00 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri - - 1.101.301,00 1.431.110,00 1.573.180,00 

Sermaye Giderleri - - 65.570,00 72.120,00 79.320,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72 

 
 

K
u

ru
m

s
a

l 

S
ın

ıf
la

n
d

ır
m

a
 

F
o

n
k

s
iy

o
n

e
l 

S
ın

ıf
la

n
d

ır
m

a
 

E
k

o
n

o
m

ik
 

S
ın

ıf
la

n
d

ır
m

a
 

AÇIKLAMA 
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

IV I I 2008 2009 2010 2011 

46-20-02-10   Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü - 1.500.000,00 1.875.330,00 2.061.790,00 

 0620  Bilgi ĠĢlem Hizmetleri - 1.500.000,00 1.875.330,00 2.061.790,00 

  01 Personel Giderleri - 262.133,00 288.300,00 317.110,00 

  02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri - 70.996,00 83.800,00 92.180,00 

  03 Mal ve Hizmet Alımları - 1.101.301,00 1.431.110,00 1.573.180,00 

  06 Sermaye Giderleri - 65.570,00 72.120,00 79.320,00 
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3.5. YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 
PERFORMANS PROGRAMI 

Bütçe Yılı: 2009 

 

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 
YILLAR 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 1.113.210,00 830.000,00 650.000,00 715.000,00 786.500,00 

PERFORMANS HEDEFLERĠ PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 

Meclis toplantılarının yapılması - 50 defa 50 defa 50 defa 50 defa 

Encümen toplantılarının yapılması - 100 defa 100 defa 100 defa 100 defa 

Belediyemize gelen resmi evrakların kaydı - 9000 adet 11000 adet - - 

Tebliğ zarfı, adi posta, iadeli taahhütlü mektup, APS vb. evrakların postalanarak 
gönderilmesi 

- 20000 adet 10000 adet - - 

Yazı ĠĢleri Müdürlüğü TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

Personel Giderleri 691.600,00 492.500,00 365.740,00 402.314,00 442.546,00 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 122.710,00 82.000,00 83.120,00 91.432,00 100.575,00 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 238.900,00 230.500,00 161.140,00 177.254,00 194.979,00 

Cari Transferler 60.000,00 25.000,00 40.000,00 44.000,00 48.400,00 
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AÇIKLAMA 
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

IV I I 2008 2009 2010 2011 

46-20-02-18   Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 830.000,00 650.000,00 715.000,00 786.500,00 

 0111  Yasama ve Yürütme Hizmetleri 830.000,00 650.000,00 715.000,00 786.500,00 

  01 Personel Giderleri 492.500,00 365.740,00 402.314,00 442.546,00 

  02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 82.000,00 83.120,00 91.432,00 100.575,00 

  03 Mal ve Hizmet Alımları 230.500,00 161.140,00 177.254,00 194.979,00 

  05 Cari Transferler 25.000,00 40.000,00 44.000,00 48.400,00 
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3.6. HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 
PERFORMANS PROGRAMI 

Bütçe Yılı: 2009 

 

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 
YILLAR 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 790.000,00 571.000,00 500.000,00 545.830,00 604.897,00 

PERFORMANS HEDEFLERĠ PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 

Belediyemize açılan davaların savunulması ve takibi - 256 300 - - 

Belediyemizin açmış olduğu davaların savunulması ve takibi - 86 250 - - 

Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

Personel Giderleri 180.510,00 208.557,00 112.891,00 124.050,00 136.567,00 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 24.510,00 34.167,00 29.009,00 31.900,00 35.090,00 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 584.980,00 328.276,00 358.100,00 389.880,00 433.240,00 
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AÇIKLAMA 
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

IV I I 2008 2009 2010 2011 

46-20-02-24   Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 571.000,00 500.000,00 545.830,00 604.897,00 

 0112  Yasama ve Yürütme Hizmetleri 571.000,00 500.000,00 545.830,00 604.897,00 

  01 Personel Giderleri 208.557,00 112.891,00 124.050,00 136.567,00 

  02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 34.167,00 29.009,00 31.900,00 35.090,00 

  03 Mal ve Hizmet Alımları 328.276,00 358.100,00 389.880,00 433.240,00 
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3.7. BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 
PERFORMANS PROGRAMI 

Bütçe Yılı: 2009 

 

 BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 
YILLAR 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 1.300.000,00 2.080.000,00 1.500.000,00 1.631.610,00 1.775.200,00 

PERFORMANS HEDEFLERĠ PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 

Kurumsal Kimlik çalışması - Güncellenmesi Güncellenmesi - - 

Web sayfası - Güncellenmesi Güncellenmesi - - 

Faaliyet bülteni yapılması - 12 defa 12 defa - - 

Süreli-süresiz yayınlar - 12 defa 12 defa - - 

Dilekçe kayıtlarının yapılması - - 50000 adet  - - 

Konferans- panel- sempozyum - 3 adet 3 adet - - 

Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

Personel Giderleri 414.520,00 781.700,00 406.955,00 447.610,00 492.360,00 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 58.600,00 125.200,00 109.179,00 120.050,00 132.070,00 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 814.830,00 1.710.100,00 953.566,00 1.030.620,00 1.114.110,00 

Cari Transfer Giderleri - - 200,00 220,00 240,00 

Sermaye Giderleri 12.050,00 3.000,00 30.100,00 33.110,00 36.420,00 
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AÇIKLAMA 
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

IV I I 2008 2009 2010 2011 

46-20-02-25   Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü 2.080.000,00 1.500.000,00 1.631.610,00 1.775.200,00 

 0820  Kültür Hizmetleri 2.080.000,00 1.500.000,00 1.631.610,00 1.775.200,00 

  01 Personel Giderleri 781.700,00 406.955,00 447.610,00 492.360,00 

  02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 125.200,00 109.179,00 120.050,00 132.070,00 

  03 Mal ve Hizmet Alımları 1.710.100,00 953.566,00 1.030.620,00 1.114.110,00 

  05 Cari Transfer Giderleri - 200,00 220,00 240,00 

  06 Sermaye Giderleri 3.000,00 30.100,00 33.110,00 36.420,00 
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3.8. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 
PERFORMANS PROGRAMI 

Bütçe Yılı: 2009 

 

 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 
YILLAR 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 4.011.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 6.269.310,00 6.893.881,00 

PERFORMANS HEDEFLERĠ PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 

YG 21 Çocuk, gençlik ve Kadın Meclisi toplantılarının yapılması - 2 defa 3 defa 3 defa 3 defa 

Kent konseyi toplantıları - 2 defa 2 defa 2 defa 2 defa 

Lise öğrencilerine öğrenim bursu verilmesi - 750 kişi 1000 kişi - - 

Üniversite öğrencilerine burs verilmesi - 1500 kişi 1500 kişi - - 

Bilgi evleri (Kurs merkezleri) - 3 adet 
Yenilerinin 
açılması 

- - 

Muhtaç ailelere nakdi ve ayni yardım yapılması - 1500 aile 1500 aile - - 

Engellilere ekipman yardımı yapılması (akülü, tekerlekli, beyaz baston, konuşan 
saat) 

- 50 adet 
İhtiyaç 

durumunda 
- - 

İlköğretim öğrencilerine kitap, önlük, yaka, tişört dağıtımı - 70000 adet 120000 adet - - 

Engelli vatandaşlara engelli aracı ile sağlık ve eğitim amaçlı nakil hizmeti vermek - - 3000 engelli - - 

Muhtaç ailelere gıda paketi dağıtımı - 3000 adet 4000 adet - - 

Engelliler haftası ve 8 mart Kadınlar günü faaliyetleri düzenlemek - 1 kere 1 kere 1 kere 1 kere 

Valilik, SHÇEK, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile toplantı yapılması ve artırılması     -  4 toplantı 4 toplantı - - 

Bilgi evleri için yılsonu etkinlikleri  (yemek ve tiyatro v.b.) - 2 defa 2 defa 2 defa 2 defa 

Evlenme işlemlerinin yapılması - - 3000 adet - - 

Denizli Halk Oyunları Festivali - - 1 defa - - 

Sevgi Elinin dernekleştirilmesi - - Tamamlanması - - 

Denizli Uluslar arası tiyatro festivali - - 1 defa - - 



 80 

Sanatsal sergiler - - 1 defa - - 

Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

Personel Giderleri 1.202.980,00 622.000,00 1.154.570,00 1.269.370,00 1.369.980,00 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 175.520,00 123.500,00 358.544,00 394.380,00 433.820,00 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 780.500,00 584.500,00 1.709.386,00 1.550.310,00 1.705.311,00 

Cari Transferler 1.787.000,00 2.465.000,00 2.605.000,00 2.865.500,00 3.150.050,00 

Sermaye Giderleri 65.000,00 205.000,00 172.500,00 189.750,00 207.720,00 
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AÇIKLAMA 
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

IV I I 2008 2009 2010 2011 

46-20-02-30   Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü 4.000.000,00 6.000.000,00 6.269.310,00 6.893.881,00 

 0820  Kültür Hizmetleri 4.000.000,00 6.000.000,00 6.269.310,00 6.893.881,00 

  01 Personel Giderleri 622.000,00 1.154.570,00 1.269.370,00 1.369.980,00 

  02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 123.500,00 358.544,00 394.380,00 433.820,00 

  03 Mal ve Hizmet Alımları 584.500,00 1.709.386,00 1.550.310,00 1.705.311,00 

  05 Cari Transferler 2.465.000,00 2.605.000,00 2.865.500,00 3.150.050,00 

  06 Sermaye Giderleri 205.000,00 172.500,00 189.750,00 207.720,00 
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3.9. EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 

PERFORMANS PROGRAMI 
Bütçe Yılı: 2009 

 

EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ 
YILLAR 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 9.393.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 21.724.530,00 23.450.370,00 

PERFORMANS HEDEFLERĠ PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 

Karşıyaka mahallesi semt pazaryeri - - Tamamlanması - - 

Çaybaşı camii yanı otopark - - Tamamlanması - - 

Esentepe mahallesi park alanı - - Tamamlanması - - 

Zübeyde Hanım caddesi yeşil alan - - Tamamlanması - - 

İzmir asfaltı eski askeri levazım yeri - - Tamamlanması  - - 

Örnek Caddesi- 3. Sanayi arası araç ve yaya köprüsü  - - Tamamlanması - - 

Saraylar mahallesi katlı otopark alanı - - Tamamlanması - - 

Sevindik pazaryeri yanı otopark alanı - - Tamamlanması - - 

Delikliçınar 19 adanın düzenlenmesi - - Tamamlanması - - 

Meska mahallesi anfi tiyatro yanı 50 adet ev - - Tamamlanması - - 

Muhtelif sit alanları  - Tamamlanması - - 

Zeybek durağı köprülü kavşak - - Tamamlanması - - 

Yolda kalan 60 adet ev - - Tamamlanması - - 

Mezarlık ile Şekerci durağı arası yol çalışması - - Tamamlanması - - 

Gecekondu dönüşüm kentsel yenileme - - Tamamlanması - - 

Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 
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Personel Giderleri 114.165,00 192.300,00 554.402,00 609.800,00 670.770,00 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 39.420,00 40.700,00 135.542,00 149.060,00 163.980,00 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 50.415,00 127.000,00 548.056,00 597.470,00 645.100,00 

Cari Transfer Giderleri - - 5.000,00 5.500,00 6.050,00 

Sermaye Giderleri 9.189.000,00 9.640.000,00 18.757.000,00 20.362.700,00 21.964.470,00 
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AÇIKLAMA 
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

IV I I 2008 2009 2010 2011 

46-20-02-31   Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü 10.000.000,00 20.000.000,00 21.724.530,00 23.450.370,00 

 0620  Toplum Refahı Hizmetleri 10.000.000,00 20.000.000,00 21.724.530,00 23.450.370,00 

  01 Personel Giderleri 192.300,00 554.402,00 609.800,00 670.770,00 

  02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 40.700,00 135.542,00 149.060,00 163.980,00 

  03 Mal ve Hizmet Alımları 127.000,00 548.056,00 597.470,00 645.100,00 

  05 Cari Transfer Giderleri - 5.000,00 5.500,00 6.050,00 

  06 Sermaye Giderleri 9.640.000,00 18.757.000,00 20.362.700,00 21.964.470,00 
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3.10. FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 
PERFORMANS PROGRAMI 

Bütçe Yılı: 2009 

 

 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 
YILLAR 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 55.851.000,00 70.000.000,00 92.000.000,00 100.899.991,00 110.578.980,00 

PERFORMANS HEDEFLERĠ PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 

Altyapı çalışmaları sonrasında üst yapının yenilenmesi  - - Tamamlanması - - 

Adliye Karşısı Spor Salonu ve Rekreasyon alanı inşaatı - - Tamamlanması - - 

Örnek Caddesi–3. Sanayi arası araç ve yaya köprüsü - - Tamamlanması - - 

Merkezefendi pazaryeri - - Tamamlanması  - - 

Askeriye istinat duvarı, tel örgü ve yol yapılması - - Tamamlanması - - 

Finişer - - 1 Adet - - 

Silindir - - 2 Adet - - 

İtfaiye Hizmet Binası - - Yapılması - - 

Eski Cezaevi Katlı Otopark  - - Yapılması - - 

Zeybek Kavşağı - - Yapılması - - 

Nikâh Sarayı - - Yapılması - - 

Anafartalar pazaryeri - - Yapılması - - 

Orman Bölge Müdürlüğü Binası - - Yapılması - - 

Karşıyaka pazaryeri - - Tamamlanması - - 

Asfalt, beton, beton parke vb. muhtelif malzeme - - Alınması - - 
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Endüstri Meslek Lisesi Atölye Binaları - - Tamamlanması - - 

Belediye Hizmet Binası - - Tamamlanması - - 

Asfalt şantiyesi laboratuarı - - Tamamlanması - - 

DSİ Sosyal Tesisleri ve Lojmanları - - Tamamlanması - - 

Fen ĠĢleri Müdürlüğü TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

Personel Giderleri 3.418.000,00 3.572.500,00 3.535.725,00 3.889.298,00 4.278.226,00 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 494.500,00 580.400,00 685.211,00 753.723,00 829.087,00 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 7.583.001,00 11.009.900,00 17.558.064,00 19.013.870,00 20.511.257,00 

Sermaye Giderleri 44.355.499,00 54.837.200,00 70.221.000,00 77.243.100,00 84.960.410,00 
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AÇIKLAMA 
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

IV I I 2008 2009 2010 2011 

46-20-02-32   Fen ĠĢleri Müdürlüğü 70.000.000,00 92.000.000,00 100.899.991,00 110.578.980,00 

 0443  ĠnĢaat ĠĢleri Hizmetleri 70.000.000,00 92.000.000,00 100.899.991,00 110.578.980,00 

  01 Personel Giderleri 3.572.500,00 3.535.725,00 3.889.298,00 4.278.226,00 

  02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 580.400,00 685.211,00 753.723,00 829.087,00 

  03 Mal ve Hizmet Alımları 11.009.900,00 17.558.064,00 19.013.870,00 20.511.257,00 

  06 Sermaye Giderleri 54.837.200,00 70.221.000,00 77.243.100,00 84.960.410,00 
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3.11. MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 

PERFORMANS PROGRAMI 
Bütçe Yılı: 2009 

 

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 
YILLAR 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 29.915.593,00 31.054.000,00 35.850.000,00 38.878.761,00 41.062.295,00 

PERFORMANS HEDEFLERĠ PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 

2009 yılı bütçenin gerçekleşmesi - %95 %95 - - 

Performans programının hazırlanması - Sonraki yıl için Sonraki yıl için Sonraki yıl için Sonraki yıl için 

Belediyelerin birleşmesi sonucunda belde belediyeleri ve köylerin bütçelerinin 
aktarılması 

- - Tamamlanması - - 

Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilat oranını arttırmak - %5 En az %5 - - 

Arızalı, fazla ve eksik yazıldığından şüphelenilen ve ayar süresini doldurmuş su 
sayaçlarının değiştirilmesi 

- 20000 adet 20000 adet - - 

Faaliyet Raporu hazırlanması - 2007 yılı için 2008 yılı için 2009 yılı için 2010 yılı için 

Mali Hizmetler Müdürlüğü TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

Personel Giderleri 2.485.851,00 2.345.900,00 1.988.983,00 2.187.881,00 2.407.050,00 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 636.152,00 381.400,00 567.301,00 624.030,00 686.420,00 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.562.060,00 1.710.350,00 2.234.000,00 2.388.800,00 2.538.720,00 

Faiz Giderleri 3.000.010,00 4.500.100,00 4.250.000,00 4.355.000,00 4.500.000,00 

Cari Transferler 4.352.510,00 3.830.500,00 4.472.716,00 4.907.350,00 5.382.835,00 

Sermaye Giderleri 90.600,00 42.500,00 40.000,00 44.000,00 48.400,00 

Sermaye Transferleri 27.010,00 14.600,00 17.000,00 18.700,00 20.570,00 

Borç Verme 1.000.000,00 50.000,00 50.000,00 55.000,00 60.500,00 
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Yedek Ödenekler 16.761.400,00 18.178.650,00 22.230.000,00 24.298.000,00 25.417.800,00 
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AÇIKLAMA 
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

IV I I 2008 2009 2010 2011 

46-20-02-34   Mali Hizmetler Müdürlüğü 31.054.000,00 35.850.000,00 38.878.761,00 41.062.295,00 

 0112  Finansal ve Mali ĠĢler Hizmetleri 31.054.000,00 35.850.000,00 38.878.761,00 41.062.295,00 

  01 Personel Giderleri 2.345.900,00 1.988.983,00 2.187.881,00 2.407.050,00 

  02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 381.400,00 567.301,00 624.030,00 686.420,00 

  03 Mal ve Hizmet Alımları 1.710.350,00 2.234.000,00 2.388.800,00 2.538.720,00 

  04 Faiz Giderleri 4.500.100,00 4.250.000,00 4.355.000,00 4.500.000,00 

  05 Cari Transferler 3.830.500,00 4.472.716,00 4.907.350,00 5.382.835,00 

  06 Sermaye Giderleri 42.500,00 40.000,00 44.000,00 48.400,00 

  07 Sermaye Transferleri 14.600,00 17.000,00 18.700,00 20.570,00 

  08 Borç Verme 50.000,00 50.000,00 55.000,00 60.500,00 

  09 Yedek Ödenekler 18.178.650,00 22.230.000,00 24.298.000,00 25.417.800,00 
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3.12. ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 

PERFORMANS PROGRAMI 
Bütçe Yılı: 2009 

 

 ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ 
YILLAR 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 1.850.000,00 2.250.000,00 3.000.000,00 3.285.970,00 3.520.445,00 

PERFORMANS HEDEFLERĠ PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 

Ana caddelerdeki yapı görünümlerinin güzelleştirilmesi çalışmaları - Gerçekleştirilmesi Devam edilmesi - - 

Kaçak yapılarda yıkım ihaleleri - Gerçekleştirilmesi Devam edilmesi - - 

Gecekondu ve kaçak yapıların yoğun olduğu bölgelerde TOKİ ile işbirliği içinde 
dönüşüm projeleri ve buna yönelik planlama çalışmalarının yapılması 

- Gerçekleştirilmesi Devam edilmesi - - 

Çarpık yapılaşmanın yoğun ve dayanıksız yapıların bulunduğu alanlarda kentsel 
dönüşüm projelerinin planlama çalışmaları 

- Gerçekleştirilmesi Devam edilmesi - - 

Bayramyeri ve civarı Kentsel Yenileme Projesi - Gerçekleştirilmesi Devam edilmesi - - 

İller Bankası tarafından hibe yoluyla yapılacak Fotogrametrik hâlihazır harita 
çalışmaları 

- Gerçekleştirilmesi Devam edilmesi - - 

Sayısal harita altlıkları ile ilişkilendirilmiş bir bilgi sisteminin kent ölçeğine hitap 
edecek şekilde kurulması çalışmaları 

- %40 Devam edilmesi - - 

İmar durumları sistemden otomatik verilebilir hale getirilecek ve vatandaşın 
internetten bilgi amaçlı imar durumu ve adres sorgulaması yapabileceği yapı 
oluşturulacaktır. 

- Gerçekleştirilmesi Devam edilmesi - - 

Cumhuriyet mahallesinde 306414 m2, Karşıyaka mahallesinde 598226 m2, 
Sümer mahallesinde 415673 m2 ve Karaköy‟deki 2212267 m2‟lik İmar 
uygulamaları yılın ilk yarısında neticelendirilerek vatandaşlara Tapuları 
dağıtılacaktır. 

- Gerçekleştirilmesi Devam edilmesi - - 

Müdürlük personeline yönelik Hizmet içi eğitim - Gerçekleştirilmesi Devam edilmesi - - 

Ön jeolojik çalışması tamamlanan Eskihisar, Saruhan, Kumkısık mücavir 
alanlarının 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planların tamamlanması 

 - Gerçekleştirilmesi - - 

Belediyemize dahil olacak 13 belde belediyesi ve 10 köyün tamamında 
1/5000‟lik plan hazırlanması 

- Gerçekleştirilmesi Devam edilmesi - - 

Belediyemize dahil olacak 13 belde belediyesi ve 10 köyün imar verileri - - Tamamlanması - - 
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toplanması, numaratajı gözden geçirilerek numarataj sistemine aktarılması 

Belediyemize dahil olacak olan belde belediyeleri ve köylerin jeolojik haritalarının 
yapılması 

- - Tamamlanması - - 

Belediyemize dahil olacak olan belde belediyeleri ve köylerin imar uygulaması 
yapılmayan alanlarında uygulama çalışmalarının başlatılması 

- - Tamamlanması - - 

Yapı ruhsatı tanzim edilmesi - Gerçekleştirilmesi Devam edilmesi - - 

Yapı kullanma izin belgesi verilmesi - 1000 adet 1000 adet - - 

İmar durumu verilmesi - 2600 adet 2500 adet - - 

Yer teslimi ve subasman vizesi yapılması - 1000 adet 1000 adet - - 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü‟nün 
uygulamalarına ilişkin arazi ölçümleri ve aplikasyonlarının yapılması 

- Gerçekleştirilmesi Devam edilmesi - - 

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü‟nce yapılacak kamulaştırmalara esas folyelerin 
hazırlanması 

- Gerçekleştirilmesi Devam edilmesi - - 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

Personel Giderleri 967.718,00 902.000,00 1.080.952,00 1.184.530,00 1.306.265,00 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 162.123,00 218.000,00 307.188,00 337.060,00 370.770,00 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 670.159,00 730.000,00 1.211.860,00 1.334.380,00 1.388.410,00 

Cari Transfer Giderleri - 45.000,00 100.000,00 110.000,00 115.000,00 

Sermaye Giderleri 50.000,00 355.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,00 
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AÇIKLAMA 
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

IV I I 2008 2009 2010 2011 

46-20-02-35   Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 2.250.000,00 3.000.000,00 3.285.970,00 3.520.445,00 

 0620  Toplum Refahı Hizmetleri 2.250.000,00 3.000.000,00 3.285.970,00 3.520.445,00 

  01 Personel Giderleri 902.000,00 1.080.952,00 1.184.530,00 1.306.265,00 

  02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 218.000,00 307.188,00 337.060,00 370.770,00 

  03 Mal ve Hizmet Alımları 730.000,00 1.211.860,00 1.334.380,00 1.388.410,00 

  05 Cari Transfer Giderleri 45.000,00 100.000,00 110.000,00 115.000,00 

  06 Sermaye Giderleri 355.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,00 
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3.13. ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 
PERFORMANS PROGRAMI 

Bütçe Yılı:2009 

 

ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ 
YILLAR 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 2.229.250,00 2.000.000,00 2.500.000,00 2.729.310,00 2.981.537,00 

PERFORMANS HEDEFLERĠ PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 

Denizli merkezde bulunan ilk ve orta öğretim öğrencilerinin afetler konusunda 
bilinçlendirmek 

- %10 %20 %20 %20 

Broşür basımı - 50000 adet 50000 adet - - 

Topluma açık yerlerin denetimi - %10 %12 %12 %12 

Yangın güvenlik standardının yükseltilmesi - - Denetim - - 

Araç yaş ortalamasını azaltmak - 13 yaş altı 13 yaş altı 13 yaş altı 13 yaş altı 

Ġtfaiye Müdürlüğü TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

Personel Giderleri 1.014.614,00 1.270.304,00 1.383.732,00 1.501.415,00 1.630.851,00 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 172.681,00 214.298,00 403.168,00 443.485,00 487.834,00 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 454.955,00 362.398,00 355.900,00 391.490,00 430.640,00 

Cari Transferler - 12.000,00 191.000,00 210.100,00 231.110,00 

Sermaye Giderleri 587.000,00 141.000,00 166.200,00 182.820,00 201.102,00 
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AÇIKLAMA 
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

IV I I 2008 2009 2010 2011 

46-20-02-36   Ġtfaiye Müdürlüğü 2.000.000.00 2.500.000,00 2.729.310,00 2.981.537,00 

 0320  Yangından Korunma Hizmetleri 2.000.000.00 2.500.000,00 2.729.310,00 2.981.537,00 

  01 Personel Giderleri 1.270.304,00 1.383.732,00 1.501.415,00 1.630.851,00 

  02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 214.298,00 403.168,00 443.485,00 487.834,00 

  03 Mal ve Hizmet Alımları 362.398,00 355.900,00 391.490,00 430.640,00 

  05 Cari Transferler 12.000,00 191.000,00 210.100,00 231.110,00 

  06 Sermaye Giderleri 141.000,00 166.200,00 182.820,00 201.102,00 
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3.14. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 

PERFORMANS PROGRAMI 
Bütçe Yılı: 2009 

 

 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 
YILLAR 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 12.500.000,00 11.000.000,00 10.000.000,00 10.807.630,00 11.868.500,00 

PERFORMANS HEDEFLERĠ PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 

Kişi başı aktif yeşil alan - 8 m2 10,21 m2 - - 

Aktif yeşil alan yapımı - 150 dekar 600 dekar - - 

Park sayısı - 20 adet 25 adet - - 

Adliye karşısı rekreasyon alanları düzenlenmesi - - Tamamlanması - - 

Sevindik mahallesi Eskihisar yolu üzeri rekreasyon alan yapımı - - Tamamlanması  - - 

Muhtelif mahallelerde kaldırım ve caddelerin ağaçlandırılması - - Tamamlanması - - 

Yeni mezarlık alanının yapılması - - Tamamlanması - - 

Ağaçlandırma çalışmaları - 5 dekar 100 dekar - - 

Park oyun grubu yenileme - %10 %10 - - 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

Personel Giderleri 1.003.809,00 1.076.750,00 992.582,00 1.091.800,00 1.200.970,00 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 231.642,00 248.000,00 253.907,00 279.270,00 307.210,00 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 6.512.324,00 6.934.750,00 8.531.300,00 9.119.460,00 9.711.520,00 

Sermaye Giderleri 4.752.225,00 2.740.500,00 222.211,00 232.100,00 248.800,00 
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AÇIKLAMA 
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

IV I I 2008 2009 2010 2011 

46-20-02-39   Park ve Bahçeler Müdürlüğü 11.000.000,00 10.000.000,00 10.807.630,00 11.868.500,00 

 0599  Çevre Koruma Hizmetleri 11.000.000,00 10.000.000,00 10.807.630,00 11.868.500,00 

  01 Personel Giderleri 1.076.750,00 992.582,00 1.091.800,00 1.200.970,00 

  02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 248.000,00 253.907,00 279.270,00 307.210,00 

  03 Mal ve Hizmet Alımları 6.934.750,00 8.531.300,00 9.119.460,00 9.711.520,00 

  06 Sermaye Giderleri 2.740.500,00 222.211,00 232.100,00 248.800,00 
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3.15. SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 
PERFORMANS PROGRAMI 

Bütçe Yılı: 2009 

 

 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 
YILLAR 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 1.700.000,00 1.850.000,00 3.000.000,00 3.293.240,00 3.622.450,00 

PERFORMANS HEDEFLERĠ PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 

İçme suyunun dezenfeksiyonunun kalitesinin sağlanması - - Skada sistemi - - 

Haşerelerle daha etkin mücadele - - 
9000 hektar/5 

gün 
- - 

Başıboş hayvanların sayısının ve sağlığının kontrol altına alınması - - 
İhtiyaç 

durumunda 
- - 

Esnaf çalışanlarının yıllık portör muayeneleri - 1 defa 1 defa - - 

Esnaf çalışanların sağlık kontrollerinin takibinin yapılması - 4 defa 4 defa - - 

Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

Personel Giderleri 747.235,00 507.600,00 518.557,00 570.370,00 627.410,00 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 167.490,00 124.700,00 149.378,00 164.160,00 180.520,00 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 723.075,00 1.138.700,00 2.302.065,00 2.525.710,00 2.778.220,00 

Cari Transfer Giderleri - 5.000,00 5.000,00 5.500,00 6.050,00 

Sermaye Giderleri 62.200,00 74.000,00 25.000,00 27.500,00 30.250,00 

 

 

 



 99 

 

 

K
u

ru
m

s
a

l 

S
ın

ıf
la

n
d

ır
m

a
 

F
o

n
k

s
iy

o
n

e
l 

S
ın

ıf
la

n
d

ır
m

a
 

E
k

o
n

o
m

ik
 

S
ın

ıf
la

n
d

ır
m

a
 

AÇIKLAMA 
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

IV I I 2008 2009 2010 2011 

46-20-02-40   Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü 1.850.000,00 3.000.000,00 3.293.240,00 3.622.450,00 

 0799  Sağlık Hizmetleri 1.850.000,00 3.000.000,00 3.293.240,00 3.622.450,00 

  01 Personel Giderleri 507.600,00 518.557,00 570.370,00 627.410,00 

  02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 124.700,00 149.378,00 164.160,00 180.520,00 

  03 Mal ve Hizmet Alımları 1.138.700,00 2.302.065,00 2.525.710,00 2.778.220,00 

  05 Cari Transfer Giderleri 5.000,00 5.000,00 5.500,00 6.050,00 

  06 Sermaye Giderleri 74.000,00 25.000,00 27.500,00 30.250,00 
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3.16. DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 
PERFORMANS PROGRAMI 

Bütçe Yılı: 2009 

 

 DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 
YILLAR 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 483.130,00 290.000,00 2.000.000,00 2.199.920,00 2.419.850,00 

PERFORMANS HEDEFLERĠ PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 

Belediyemiz ihtiyaçlarından doğrudan temin miktarlarını geçmeyen mal ve hizmetin 
en kısa sürede piyasadan temin etmek 

- - 
Birimlerin 
talepleri 

doğrultusunda 
- - 

Bina içi temizlik işlerinin yürütülmesi - - Yapılması - - 

Özel Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi - - Yapılması - - 

Yemekhane iş ve işlemlerinin yapılması - - Yapılması - - 

Belediye genel mal ve hizmetlerinin alımı için ihale işlemlerini yürütmek - - 
Birimlerin 
talepleri 

doğrultusunda 
- - 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

Personel Giderleri 233.391,00 172.000,00 482.777,00 531.000,00 584.130,00 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 35.171,00 40.000,00 124.208,00 136.610,00 150.280,00 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 204.568,00 73.000,00 1.383.700,00 1.522.070,00 1.674.200,00 

Sermaye Giderleri 10.000,00 5.000,00 9.315,00 10.240,00 11.240,00 
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AÇIKLAMA 
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

IV I I 2008 2009 2010 2011 

46-20-02-41   Destek Hizmetleri Müdürlüğü 290.000,00 2.000.000,00 2.199.920,00 2.419.850,00 

 0112  Yasama ve Yürütme Hizmetleri 290.000,00 2.000.000,00 2.199.920,00 2.419.850,00 

  01 Personel Giderleri 172.000,00 482.777,00 531.000,00 584.130,00 

  02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 40.000,00 124.208,00 136.610,00 150.280,00 

  03 Mal ve Hizmet Alımları 73.000,00 1.383.700,00 1.522.070,00 1.674.200,00 

  06 Sermaye Giderleri 5.000,00 9.315,00 10.240,00 11.240,00 
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3.17. SU VE KANALĠZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 
PERFORMANS PROGRAMI 

Bütçe Yılı: 2009 

 

SU VE KANALĠZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
YILLAR 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 20.515.385,00 49.000.000,00 78.000.000,00 79.628.450,00 82.347.920,00 

PERFORMANS HEDEFLERĠ PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 

İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı ve Rehabilitasyonu 

Projesi 1.Bölge İhale Paketi 
- - Tamamlanması - - 

İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı ve Rehabilitasyonu 

Projesi 2.Bölge İhale Paketi 
- - Tamamlanması - - 

İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı ve Rehabilitasyonu 

Projesi 3.Bölge İhale Paketi 
- - Tamamlanması - - 

İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı ve Rehabilitasyonu 

Projesi 4.Bölge İhale Paketi 
- - Tamamlanması - - 

İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı ve Rehabilitasyonu 

Projesi 5.Bölge İhale Paketi 
- - Tamamlanması - - 

Acil İşler (SCADA‟nın oluş., pompa ist.,su kaynak alanları ve depoların 

rehabilitasyonu)(DEN-C2) 
- - Tamamlanması - - 

Denizli(Merkez) Acil Eylem İçmeSuyu Projesi 2.Kısım - - Tamamlanması - - 

Muhtelif Mahallelerde Su Deposu Yapımı, Sondaj Kuyusu Açılması - - 
2 depo, 10 adet 

sondaj 
- - 

Kaynak Sularının Sulamada Kullanılması Projesi - - Tamamlanması - - 

Akbaş Barajı‟ndan İçme Suyu Temin Projesi - - Tamamlanması - - 

Bağbaşı-Zeytinköy İçme Suyu Kaynakları - - Tamamlanması - - 

İçme Suyu Arıtma Proje ve İnşaatı - - Tamamlanması  - - 

Raylı Sistem Altyapı Gideri - - Tamamlanması - - 
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Muhtelif  Semtlerde Kanalizasyon, Yağmursuyu Proje ve İnşaatı - - Tamamlanması - - 

Açık Derelerin Islahı, Yağmursuyu Hatları ve Izgara Yapılması - - Tamamlanması - - 

II. Atıksu Arıtma Tesisi Proje ve İnşaatı - - Tamamlanması - - 

Cankurtaran Kanalizasyon ve Kollektör Altyapı Projesi - - Yapıllması - - 

29 Ekim Kollektörü - - Tamamlanması - - 

Toplu Konutlar Kollektörü - - Tamamlanması - - 

Deliktaş Mahallesi Yağmursuyu Hattı - - Tamamlanması - - 

Fatih Mahallesi Yağmursuyu Hattı - - Tamamlanması - - 

Başkarcı Ornaz Deresi İsale Hattı İşi - - Tamamlanması - - 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

Personel Giderleri 2.883.720,00 1.812.900,00 2.546.854,00 2.801.510,00 3.081.640,00 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 392.915,00 353.800,00 676.302,00 743.900,00 818.300,00 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 6.438.750,00 4.597.800,00 10.613.344,00 11.257.490,00 12.046.880,00 

Sermaye Giderleri 10.800.000,00 42.235.500,00 64.163.500,00 64.825.550,00 66.401.100,00 
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AÇIKLAMA 
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

IV I I 2008 2009 2010 2011 

46-20-02-42   Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 49.000.000,00 78.000.000,00 79.628.450,00 82.347.920,00 

 0630  Ġskân ve Toplum Hizmetleri 49.000.000,00 78.000.000,00 79.628.450,00 82.347.920,00 

  01 Personel Giderleri 1.812.900,00 2.546.854,00 2.801.510,00 3.081.640,00 

  02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 353.800,00 676.302,00 743.900,00 818.300,00 

  03 Mal ve Hizmet Alımları 4.597.800,00 10.613.344,00 11.257.490,00 12.046.880,00 

  06 Sermaye Giderleri 42.235.500,00 64.163.500,00 64.825.550,00 66.401.100,00 
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3.18. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 
PERFORMANS PROGRAMI 

Bütçe Yılı: 2009 

 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 
YILLAR 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 8.958.117,00 10.145.000,00 15.000.000,00 16.499.910,00 18.140.860,00 

PERFORMANS HEDEFLERĠ PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması - 55 Mahalle 75 Mahalle 75 Mahalle 75 Mahalle 

Evsel atıkların siyah torbalarla toplanmasına devam edilmesi - 55 Mahalle 55 Mahalle 55 Mahalle 55 Mahalle 

Evlerden bitkisel atık yağların toplanması - %100 %100 %100 %100 

Düzenli Depolama Sahası II. Etap inşaatının yapılması - - Yapılması - - 

Kendi malı bidon uygulamasının başlatılması - - Gerçekleştirilmesi - - 

Çevre Günü kutlaması Yılda 1 defa Yılda 1 defa Yılda 1 defa Yılda 1 defa Yılda 1 defa 

Okullarda katı atık ve atık yönetimi hakkında eğitim çalışmaları - 25 okul 25 okul 25 okul 25 okul 

Mahalle sakinlerine yönelik katı atık ve atık yönetimi hakkında eğitim çalışmaları - 20 Mahalle  30 Mahalle - - 

Düzenli depolama sahasından çıkan metan gazından elektrik enerjisi elde edilmesi 
projesi 

- - Tamamlanması - - 

Tıbbi atık sterilizasyon tesisinin kurulması - - Gerçekleştirilmesi - - 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

Personel Giderleri 405.183,00 303.250,00 408.215,00 449.000,00 493.890,00 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 83.401,00 70.500,00 100.220,00 110.210,00 121.220,00 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 7.957.533,00 9.433.250,00 10.130.565,00 11.143.600,00 12.248.940,00 

Faiz Giderleri 332.000,00 275.000,00 300.000,00 330.000,00 363.000,00 
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Sermaye Giderleri 180.000,00 63.000,00 4.061.000,00 4.467.100,00 4.913.810,00 
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AÇIKLAMA 
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

IV I I 2008 2009 2010 2011 

46-20-02-44   Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 10.145.000,00 15.000.000,00 16.499.910,00 18.140.860,00 

 0510  Atık Yönetimi Hizmetleri 10.145.000,00 15.000.000,00 16.499.910,00 18.140.860,00 

  01 Personel Giderleri 303.250,00 408.215,00 449.000,00 493.890,00 

  02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 70.500,00 100.220,00 110.210,00 121.220,00 

  03 Mal ve Hizmet Alımları 9.433.250,00 10.130.565,00 11.143.600,00 12.248.940,00 

  04 Faiz Giderleri 275.000,00 300.000,00 330.000,00 363.000,00 

  06 Sermaye Giderleri 63.000,00 4.061.000,00 4.467.100,00 4.913.810,00 
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3.19. ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 

PERFORMANS PROGRAMI 
Bütçe Yılı: 2009 

 

ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 
YILLAR 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 5.044.790,00 9.600.000,00 6.000.000,00 7.106.602,00 7.890.252,00 

PERFORMANS HEDEFLERĠ PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 

Trafik yol akslarında sinyalizasyon ihtiyacının güncellenmesi ve yeni 
sinyalizasyonların kurulması 

- Yapılması 
Güncellenme 

oranı ve 
yapılması 

- - 

Belediyemize ait Bahçelievler Trafik Eğitim pistinde İlköğretim 
öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verilmesi 

- Yapılması Yapılması - - 

Trafik yollarında ve kavşaklarda geometrik düzenleme ihtiyacının tespiti - Yapılması Yapılması - - 

Yol bakım ve onarım ihtiyaç tespiti - Yapılması Yapılması - - 

Geçici trafik sirkülâsyonu  
Alternatif güzergâhların tabela ile gösterilmesi ve  
Çalışma güzergâhlarının halka ilanı 

- Yapılması Yapılması - - 

Ulaşım ihtiyacının geleceğe dönük tespiti - Yapılması Tamamlanması - - 

Yol standartlarının sağlanması  - %20 %30 - - 

Hafif Raylı sisteme ait vagonların alımı - Vagon alımı Alımı - - 

Otopark ihtiyaçlarının tespiti - Yapılması Yapılması - - 

Kavşak içi yön bilgi levhalarının gerekli olan yerlere yapılması - Yapılması Yapılması - - 

Trafik ikaz uyarı ve bilgi levhalarının yenilenmesi ve Trafik Komisyonu 
Kararı doğrultusunda gerekli olan yerlere uygulanması 

 Yapılması Tamamlanması - - 

Alt yapısı tamamlanmış olan yollardaki yol çizgileri, ok sembolleri, yaya 
geçitleri ve yol kenarındaki bordürlerin boyanması  

- Yapılması Yapılması - - 

Parkomat sistemlerinin yol güzergahındaki yerlerinin ayarlanarak 
planlamalarının yapılması  

- Yapılması Tamamlanması - - 



 109 

Alt yapısı tamamlanmış ihtiyaç olan kavşaklarda kamera sistemi ve 
merkezi kontrol sistemi kurularak sinyalizasyon sistemi planlamalarının 
yapılması 

- Yapılması Tamamlanması - - 

Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinin zaman ve güzergahlarının 
halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda planlamalarının yapılması 

- Yapılması Tamamlanması - - 

UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

Personel Giderleri 1.385.501,00 911.800,00 646.151,00 710.732,00 781.802,00 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 155.752,00 173.200,00 161.970,00 178.150,00 195.970,00 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 3.458.537,00 4.000.000,00 5.161.879,00 6.184.720,00 6.876.180,00 

Sermaye Giderleri 45.000,00 4.515.000,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00 
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AÇIKLAMA 
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

IV I I 2008 2009 2010 2011 

46-20-02-46   UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü 9.600.000,00 6.000.000,00 7.106.602,00 7.890.252,00 

 0459   9.600.000,00 6.000.000,00 7.106.602,00 7.890.252,00 

  01 Personel Giderleri 911.800,00 646.151,00 710.732,00 781.802,00 

  02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 173.200,00 161.970,00 178.150,00 195.970,00 

  03 Mal ve Hizmet Alımları 4.000.000,00 5.161.879,00 6.184.720,00 6.876.180,00 

  06 Sermaye Giderleri 4.515.000,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00 
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3.20. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 

PERFORMANS PROGRAMI 
Bütçe Yılı: 2009 

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 
YILLAR 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 2.080.000,00 1.780.000,00 4.000.000,00 4.355.300,00 4.766.960,00 

PERFORMANS HEDEFLERĠ PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 

Şehrimizde dilenci ve buna benzer seyyar satıcıların kaldırılması - 150 sefer Devam edilmesi - - 

Şehrimizin tüm mahallelerinde gürültü, görüntü kirliliğinin önlenmesi - 200 Devam edilmesi - - 

Açma ve çalışma ruhsatı olmayan işyerlerinin sıkı denetimi yapılarak, bu şekilde 
olan yerlerin mühürlenmesi 

- Yapılması Yapılması - - 

Şehir içi trafik işlerinin yürütülmesi - - Yapılması - - 

Otogar iş ve işlemlerinin yürütülmesi - - Yapılması - - 

Gıda maddelerin daha hijyenik ortamda satılmasını sağlamak - Yapılması Yapılması - - 

Zabıta Müdürlüğü TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

Personel Giderleri 1.445.005,00 1.279.850,00 2.038.823,00 2.242.670,00 2.466.940,00 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 330.020,00 266.250,00 573.457,00 630.780,00 693.860,00 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 164.975,00 188.275,00 1.101.346,00 1.175.850,00 1.277.560,00 

Cari Transfer Giderleri 125.000,00 33.500,00 136.374,00 141.000,00 147.100,00 

Sermaye Giderleri 15.000,00 12.125,00 150.000,00 165.000,00 181.500,00 
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AÇIKLAMA 
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

IV I I 2008 2009 2010 2011 

46-20-02-46   Zabıta Müdürlüğü 1.780.000,00 4.000.000,00 4.355.300,00 4.766.960,00 

 0399  Kamu Düzeni Hizmetleri 1.780.000,00 3.350.000,00 3.703.510,00 4.072.720,00 

  01 Personel Giderleri 1.279.850,00 2.038.823,00 2.242.670,00 2.466.940,00 

  02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 266.250,00 573.457,00 630.780,00 693.860,00 

  03 Mal ve Hizmet Alımları 188.275,00 1.101.346,00 1.175.850,00 1.277.560,00 

  05 Cari Transfer Giderleri 33.500,00 136.374,00 141.000,00 147.100,00 

  06 Sermaye Giderleri 12.125,00 150.000,00 165.000,00 181.500,00 
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3.21. ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 
PERFORMANS PROGRAMI 

Bütçe Yılı:2009 

 

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 
YILLAR 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 1.722.541,00 650.000,00 1.000.000,00 1.098.496,00 1.205.607,00 

PERFORMANS HEDEFLERĠ PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 

Proje Fizibilitelerinin hazırlanması - Her proje oranı Her proje oranı Her proje oranı Her proje oranı 

Proje yönetim eğitimi - 10 saat/20 kişi 10 saat/20 kişi - - 

Proje tanıtımı - Her proje oranı Her proje oranı Her proje oranı Her proje oranı 

İtfaiye binası proje revizyonunun yapılması - - Tamamlanması - - 

Ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanma - 2 Fon 2 Fon - - 

Rekreasyon alanlarının projelendirilmesi - - Tamamlanması - - 

Kurumsal yönetim geliştirilmesi (Müdürlük görev tanımları ve prosedürleri) - - Tamamlanması - - 

Pazaryerlerinin projelendirilmesi - - Tamamlanması - - 

Etüd Proje Müdürlüğü TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

Personel Giderleri 131.710,00 220.803,00 292.961,00 322.260,00 354.486,00 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 68.979,00 36.900,00 60.545,00 66.591,00 73.241,00 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.521.852,00 134.028,00 182.494,00 199.245,00 216.460,00 

Sermaye Giderleri - 258.269,00 464.000,00 510.400,00 561.420,00 
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AÇIKLAMA 
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 

IV I I 2008 2009 2010 2011 

46-20-02-50   Etüd Proje Müdürlüğü 650.000,00 1.000.000,00 1.098.496,00 1.205.607,00 

 0688  Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 650.000,00 1.000.000,00 1.098.496,00 1.205.607,00 

  01 Personel Giderleri 220.803,00 292.961,00 322.260,00 354.486,00 

  02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 36.900,00 60.545,00 66.591,00 73.241,00 

  03 Mal ve Hizmet Alımları 134.028,00 182.494,00 199.245,00 216.460,00 

  06 Sermaye Giderleri 258.269,00 464.000,00 510.400,00 561.420,00 
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III-MALĠ BĠLGĠLER   

 

1. 2009 YILI GELĠR BÜTÇESĠ 

 

I II AÇIKLAMA 

2009 YILI 

TAHMİNİ 

1   Vergi Gelirleri 37.560.040,00 

  2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler  17.750.000,00 

  3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 11.900.000,00 

  6 Harçlar 7.810.040,00 

  9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 100.000,00 

3   TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 83.306.910,00 

  1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 70.756.620,00 

  2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni  gelirleri 10,00 

  4 Kurumlar Hasılatı 50.090,00 

  5 Kurumlar Karları 130,00 

  6 Kira Gelirleri 12.000.060,00 

  9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 500.000,00 

4   Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4.297.700,00 

  1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 100,00 

  2 

Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve 

Yardımlar 
1.510.000,00 

  3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 570.000,00 

  4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 1.250.000,00 

  5 Proje Yardımları 967.600,00 

5   Diğer Gelirler 88.235.250,00 

  1 Faiz Gelirleri 250.000,00 

  2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 78.915.240,00 

  3 Para Cezaları 5.960.010,00 

  9 Diğer Çeşitli Gelirler 3.110.000,00 

6   Sermaye Gelirleri 16.600.100,00 

  1 Taşınmaz Satış Gelirleri 15.400.100,00 

  2 Taşınır Satış Gelirleri 1.100.000,00 

  3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 100.000,00 

8   Alacaklardan Tahsilat 300.000,00 

  1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 300.000,00 

9   Red ve Ġadeler (-) 300.000,00 

  1 Vergi Gelirleri 125.000,00 

  2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 100,00 

  3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 133.300,00 

  5 Diğer Gelirler 11.400,00 

  6 Sermaye Gelirleri 30.200,00 

    TOPLAM 230.000.000,00 
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2. 2009 YILI GĠDER BÜTÇESĠ 

 

  
2008 HARCAMA 

BĠRĠMLERĠ   BÜTÇESĠ 

2008 HARCAMA 

BĠRĠMLERĠ 

EKLENEN/DÜġÜLEN 

2008 HARCAMA 

BĠRĠMLERĠ 6 

AYLIK 

GERÇEKLEġEN 

2009 

HARCAMA 

BĠRĠMLERĠ 

TEKLĠFLER 

46-20-02-02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1,000,000.00 1,000,200.00 478,673.16 1,500,000.00 

46-20-02-03 SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI 850,000.00 850,000.00 377,592.79 100,000.00 

46-20-02-05 
ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM 

MÜDÜRLÜĞÜ 
1,600,000.00 1,640,000.00 855,584.62 900,000.00 

46-20-02-10 BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ - - - 1,500,000.00 

46-20-02-18 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 830,000.00 830,000.00 424,027.02 650,000.00 

46-20-02-24 HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 571,000.00 571,000.00 252,146.16 500,000.00 

46-20-02-25 
BASIN YAYIN VE HALKLA 

ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 
2,080,000.00 2.845.000,00 1,436,671.71 1.500.000,00 

46-20-02-30 
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER 

MÜDÜRLÜĞÜ 
4,000,000.00 4,000,000.00 2,387,422.58 6,000,000.00 

46-20-02-31 
EMLAK ve ĠSTĠMLÂK 

MÜDÜRLÜĞÜ 
10,000,000.00 10,002,000.00 2,749,256.20 20,000,000.00 

46-20-02-32 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 70,000,000.00 70,000,000.00 11,964,630.28 92,000,000.00 

46-20-02-34 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 31,054,000.00 18.493.150,00 4,589,545.46 35.850.000,00 

46-20-02-35 
ĠMAR ve ġEHĠRCĠLĠK 

MÜDÜRLÜĞÜ 
2,250,000.00 2.450.000,00 663,270.25 3.000.000,00 

46-20-02-36 ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ 2,000,000.00 2,000,000.00 1,034,171.62 2,500,000.00 

46-20-02-39 
PARK VE BAHÇELER 

MÜDÜRLÜĞÜ 
11.000.000,00 11.116.500,00 3,520,635.43 10,000,000.00 

46-20-02-40 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1,850,000.00 1,850,000.00 545,698.48 3,000,000.00 

46-20-02-41 
DESTEK HĠZMETLERĠ 

MÜDÜRLÜĞÜ 
290,000.00 290,000.00 110,298.41 2,000,000.00 

46-20-02-42 
SU VE KANALĠZASYON 

MÜDÜRLÜĞÜ 
49,000,000.00 49,012,000.00 8,202,430.16 78,000,000.00 

46-20-02-44 
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
10,145,000.00 10,145,400.00 5,559,565.11 15,000,000.00 

46-20-02-46 
ULAġIM HĠZMETLERĠ 

MÜDÜRLÜĞÜ 
9,600,000.00 20,750,600.00 2,980,833.20 6,000,000.00 

46-20-02-48 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1,780,000.00 1,780,000.00 791,385.82 4,000,000.00 

46-20-02-50 ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 650,000.00 900,650.00 371,064.85 1,000,000.00 

  46-20-02-45 
GECEKONDU ve SOSYAL 

KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ 
39,200,000.00 39,223,500.00 4,243,659.80 KALDIRILDI 

  46-20-02-49 
RUHSAT ve DENETĠM 

MÜDÜRLÜĞÜ 
250,000.00 250,000.00 67,395.71 KALDIRILDI 

TOPLAM 250.000.000,00 250.000.000,00 53,605,958.82 285.000.000,00 
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3. 2009 YILI FĠNANSMANIN EKONOMĠK SINIFLANDIRMASI 

 

I II III IV Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması YTL(-/+) 

1    Ġç Borçlanma  

 9   Diğer Yükümlülükler  

  51  Ġller Bankasından  

   1 Borçlanma 65.000.000,00 

   2 Ödeme 6.086.310,63 

  52  Diğer Bankalardan  

   1 Borçlanma  

   2 Ödeme 3.913.689,37 

 

 


