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ÖÖNNSSÖÖZZ    
 

Kamunun yeniden yapılanması sürecinde 2005 yılından itibaren çıkarılan gerek 
Büyük�ehir belediye kanununda gerekse pe� pe�e çıkarılan belediye ve il özel 
idareleri kanunlarında ve  2003 yılında yürürlü�e giren 5018 sayılı Kamu Malî 
Yönetimi Ve  Kontrol Kanunu 9.maddesi ile( Kamu idareleri; kalkınma planları, 
programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde gelece�e 
ili�kin misyon ve vizyonlarını olu�turmak,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler 
saptamak, performanslarını önceden belirlenmi� olan göstergeler do�rultusunda 
ölçmek ve bu sürecin izleme ve de�erlendirmesini 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……) 
amir hükmüne paralel olarak yeni yasal düzenleme yerel yönetimleri merkezi idarenin 
vesayetinden kurtulması ve yerel kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını 
hedeflemi�tir.  

 
Tecrübelerimizi aktarırken uygulayıcıların dinamik güçlerinden yararlanarak bilgi 
payla�ımı ile bilgilerimizi artırmak ve güncel kılmak en büyük arzumuzdur. 
 
Bu çalı�manın uygulayıcılara faydalı olması sa�layaca�ımız en büyük kazanç 
olacaktır. 
 
 
Dr.M.Talat ��MD�  
 

.  
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PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANMADAN YAPILMASI GEREKENLER 
NELERD�R ? 

 
1. Gözlem ve Takip (kontrol ) 
2. Hedefleri konusunda nereye kadar ula�tıklarını, geli�tiklerini 

düzenli olarak sorun, takip edin 
3. �htiyaçlarını belirleyin Gözlem ve Takip (kontrol ) 
4. Proje süresi uzun olabilir, plan içerisinde ba�arı ve 

ba�arısızlıklar unutulabilir 
5. Performans takibi için bilgisayarınızda, çalı�anlarınız için bir 

sayfa açın ve notlar tutun  
6. Çalı�anlarınızı tanıyın. �lgi alanları, problemleri, kariyer 

beklentilerinden haberdar olun 
 
Liderlik, geri besleme “feedback” ve motivasyon 
 

1. Kendilerine yardımcı olmaya hazır oldu�unuzu ifade edin 
2. Bir seferde büyük bir ba�arı, dev bir adım beklemek yerine 

“küçük zaferleri” ödüllendirin 
3. Olumsuzlukları uzun süre bekleyerek biriktirmeyin. Bir seferde 

tüm negatifleri sıralayarak moral çöküntüsü yaratmayın, en 
önemli birkaç tanesini söyleyin 

4. Grubunuzun hedeflerini ba�arma,hatta a�ma konusunda 
motive edin 

PERFORMANS DE�ERLEND�RME 

• Yönetici 
ön hazırlık dönemi 

• De�erlendirmesini yapaca�ınız pozisyonun i� tanımını yeniden 
inceleyin 

• Pozisyonun proje hedeflerini gözden geçirin 

• Çalı�anın yıl içi performans de�erlendirmesini inceleyin, düzeltti�i 
ve düzeltmedi�i yönlerini saptayın 

Planın sonu 

• Performans takibi için proje süresince tuttu�unuz notlarınızı her 
bir çalı�an için inceleyin 

• Notlarınıza göre her bir çalı�an için performans de�erlendirmesini 
yazın 

• De�erlendirmeye göre puanlamanızı yapın 
• Görü�me öncesi çalı�anın proje süresince göstermi� oldu�u 

performansa ba�lı olarak güçlü ve geli�tirilmesi gereken 
niteliklerini belirleyin 
• Görü�me öncesi performansını düzeltme konusunda kendisine 

nasıl yardımcı olaca�ınızı saptayın 
• Geli�tirilmesi gereken nitelikleri için geli�me planı çıkartın 
• Gelecekteki hedef ve öncelikleri planlayın 
• De�erlendirilen ki�ilerin verebilece�i tepkileri de�erlendirin 
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• Sorabilece�iniz soruların bir listesini yapın 

GÖRÜ�ME SÜREC� 
           Görü�meyi ciddiye alın !!! 

• Görü�me Ortamı 
• �leti�im  

Giri� 

 

• Görü�menin amacını açıklayın 
• De�erlendirilen ile birlikte hedeflerini ve / veya yetkinliklerini 

gözden geçirin 
• De�erlendirilen ile birlikte yıl içi / proje süresince performans 

de�erlendirmesini gözden geçirin 
• Çalı�andan kendisini de�erlendirmesini isteyin 

• Çalı�anı kendisini ele�tirmesi yönünde te�vik edin 

• Sonuna kadar dinleyin, not alın 

  Geli�me 
 

• Tek tek kriter / hedefler üzerinden giderek de�erlendirmenizi 
yapın 

• Sübjektiflikten ve duygularınızdan uzak durun 

• Spesifik ba�arıları ele alın  
• Ba�arılamamı� hedeflerde engelleyici faktörleri dikkate alın, 

ba�arısızlı�ın nedenlerini birlikte belirleyin 

• Geli�meyi engelleyen ko�ulları birlikte belirleyin 

• Zayıf noktalarını saptamasında yardımcı olun 

• Kendini savunması için fırsat tanıyın 
• �natla�mayın 
• Belirsizlikten ve yanlı� anlamalardan kaçının, do�ru anlayıp 

anlamadı�ınızı teyit edin 

• Sizi ele�tirmesine hazırlıklı olun, gerekti�inde özele�tiri yapın 

• Yapıcı yönde ele�tirin 

• �htiyaçlarını belirleyin ve neler yapılabilece�ini tartı�ın 
• Gelece�e yönelik geli�meleri tartı�ın, ancak “ asla söz 

vermeyin” 
• Ödül beklentisini ve görü�lerini küçümsemeyin 

• Görü� ayrılı�ı oldu�u taktirde bunun nedenini belirleyip, 
üzerinde anla�ın 

• Tartı�manın adil oldu�u konusunda fikir birli�ine varın 

     Sonuç 
 

• De�erlendirmeyi toparlayın ve bir özetini yapın 
• Güçlü noktalarını ve gereksinmelerini özetleyin 
• Faaliyet planı üzerinde anla�maya varın ve not alın 

 
• Bir sonraki yılın hedefleri üzerinde konu�un ve performansını 

iyile�tirebilece�ine + ba�arabilece�ine ili�kin olumlu bakı�ınızı 
ifade edin 
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• Olmayacak sözler vermeyin 
• Son sözü ona bırakın 
• Puanını açıklayın / de�erlendirme formunu okutun ve imzalatın 

Görü�me sonunda 
 

• Çalı�an de�erlendirme ortamında motive olmu�, 
• Performansını iyile�tirme, verimlili�i arttırma konusunda ikna 

olmu� olarak 
 

            Veya ; 
• Performansı kabul edilemeyecek düzeyde ise yerel 

yönetimden ayrılmaya ikna olmu� olarak 
 
GÖRÜ�MELERDE KAR�ILA�ILAN SORUNLAR 
 

• De�erlendirmeyi yapacak ki�inin bu konuda mutlaka e�itim 
almı� olması gereklidir 

• Yanlı� de�erlendirme 
• Ön yargı 
• Sübjektifli�e kayma 
• Hırs çıkartma noktası olarak algılanması 
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PERSONEL DE�ERLEND�RME FORMU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 TAKIM ÇALI�MASI / ��B�RL���   

1A 
Ba�kalarını anlamaya çalı�ır ve di�erlerinden gelen önerilere açıktır. Esnektir, 
uyumludur. 

 

1B �� arkada�larına yardım eder, destek verir.  
1C Ele�tiriyi kabul eder, hatalarını üstlenir ve düzeltir.  
1D Takım motivasyonunu pozitif yönde etkiler, di�er çalı�anlara takım çalı�masına 

katılacak �ekilde örnek olur. 
 

1E Ekip arkada�larını i�lerini etkin bir �ekilde yapma konusunda etkiler, yapıcıdır.  
1F Lider olmasa bile ekip içinde aktif bir rol oynar, etkin öneriler geli�tirir  
  
                                                                                                                                       
Ortalama 

0.00 

 

2 �LET���M 

2A 
Ba�kalarını anlamaya çalı�ır ba�kalarından gelen önerilere açıktır, esnektir.  

2B �yi bir dinleyicidir. Dikkatlidir.  
2C Ele�tirilerde sık sık yapıcı geri bildirimlerde bulunur, bilgileri kendine saklamaz 

eksiksiz aktarır. 
 

2D Tüm �irket çalı�anları ile ve farklı seviyelerdeki insanlarla kolay ileti�im kurar  
2E Çalı�ma arkada�ları ve tüm di�er �irket çalı�anları tarafından teknik ve ki�isel 

olarak kabul görür. 
 

2F Sözlü ifade yetene�ine sahiptir. Görü� ve dü�üncelerini açıkça ve anla�ılır bir dille 
ifade eder. 

 

2G Yazılı ileti�imde ba�arılıdır. Dü�ünce ve fikirlerini açık ve do�ru bir dilbilgisi ile 
yazıya döker.  

 

2H �yi bir dinleyicidir.Kar�ılıklı konu�ma ya da di�er ileti�im yolları ile do�ru ve 
önemli bilgiyi edinme becerisine sahiptir. 

 

                                                                                                                                         
Ortalama 

0.00 

3 K���SEL OLGUNLUK / K���SEL N�TEL�KLER 

3A 
Dı� görünüm ( giyim, saç, sakal, v.s. )  

3B Dikkatli ve gözlemcidir.  
3C Kendisinin güçlü ve zayıf yönlerini de�erlendirir.  
3D Grup baskısından etkilenmez,özgüven sahibidir.Bir i�i ba�kalarının  

Personelin Adı / Soyadı           : 
Görevi                                        :  
Pozisyondaki süresi                  : 
Departmanı                               : 
De�erlendirenin  Adı / Soyadı : 
Performans Dönemi                 : 
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görü�lerinden etkilendi�i için de�il inandı�ı için yapar.  
3E Dürüsttür. Ki�isel çıkarlarını gözetmeksizin adil karar verebilme özelli�ine 

sahiptir.Gerek �irket içinde, gerekse �irketi temsillen dı�arıda örnek 
davranı�larda bulunur. 

 

3F Stres ve sinirlilik toleransı yüksektir, yatı�tırıcıdır, esnektir.  
3G Sorumluluk ve risk almaktan kaçınmaz. �nsiyatifini kullanır.  
3H Kendisine verilen i�lere olumlu bakar, pozitiftir. Ekibinde pozitif görev bilinci 

yaratır. 
 

Ortalama 0.00 

4 KAL�TEYE UYGUN PERFORMANS 
Belediye  standartlarına uygun çalı�ma sergiler.  

��ini gerçekle�tirirken gerekli kontrolleri yapar.  

Hatasız çalı�ır.  

Zaman sınırları konusunda bilinçlidir. Yapılacak i�ler içinde öncelikleri belirler ve 
zamanı en etkin biçimde kullanır 

 

                                                                                                                                      
Ortalama 
 
 
 

0.00 

5 �� B�LG�S� / GEL��ME �STE�� 

Kendi performansını ve verimlili�ini arttırmaya yönelik somut çalı�malar 
yapar. 

 

��i ile ilgili konularda ö�renmeye açık ve isteklidir.  
Ara�tırmacıdır. Kendi kendini geli�tirmeye yönelik çalı�malar yapar.  
Konusundaki teknik bilgisini sonucu etkileyecek biçimde kullanır.  
��lerin ne sıra ile yapılaca�ını, gerekli malzeme ve dokümanın nasıl 
düzenlenece�ini bilir. 

 

Sistemdeki ve bölümdeki de�i�iklikleri benimser  
                                                                                                                                       
Ortalama 

0.0
0 

6 PROBLEM ÇÖZME 
Konusu ile ilgili olu�abilecek problemleri öngörür, gerekli tedbirleri önceden alır.  
��i ile ilgili problemleri çözme konusunda hızlı ve do�ru kararlar alabilir. Yaratıcı 
fikirlere sahiptir. 

 

Normal yada bilinen yollardan çözümü mümkün olmayan güç durumlar için pratik 
çözümler geli�tirir. Beklenmeyen durumlarda so�uk kanlı davranarak etkin yöntemler 
önerebilir. 

 

Strese dayanıklıdır, öz kontrollüdür. Baskı altında ya da tepki halinde dahi aynı 
performansı göstermeyi ba�arır. 

 

Esnektir .Beklenmeyen durumlarda kısa sürede uyum gösterme yetene�ine 
sahiptir .De�i�iklikleri olumlu kar�ılar.  

 

                                                                                                                                       
Ortalama 

0.00 
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7 SONUCA YÖNEL�K ÇALI�MA 
7A ��leri yerine getirme konusunda eyleme yönelik çalı�ır. 
7B Sonuç alıncaya kadar takipçidir.  
7C Sonuçları kendine sorulmasını beklemeden amirlere ve ekip arkada�larına bildirir.  
7D Birim hedeflerinin ba�arılmasında katkıda bulunur.  
7E Hedeflerine kilitlidir ve ekibini hedeflerini ba�arma / a�ma konusunda 

yönlendirir,motive eder. 
 

7F ��lerini verilen sürede bitirir.  
7G Sonuca gitmekteki engelleri, problemleri çözer.  
                                                                                                                                      
Ortalama 

0.00 

8 SORUMLULUK 
8A Kendisine verilen i�lere olumlu bakar, pozitiftir.  
8B Görev tanımının dı�ındaki beklentilere cevap verir, sorumluluk almaktan 

kaçınmaz, motivasyonu yüksektir. 
 

8C ��e devamsızlı�ı / gecikmesi yoktur.  
8D Belediye  malzemelerini tasarruf ve düzgün bir �ekilde kullanır.  
8E Belediye ve birim bilgilerinin gizlili�ine ba�lı olarak çalı�ır.  
                                                                                                                      Ortalama 0.00 

9 ORGAN�ZASYONU / KARARLARI ETK�LEME 

9A Her zaman yeni fırsatlara açıktır. Belediye  kararlarını etkileyecek stratejik önerilerde bulunur. 
Sıradı�ı fikirlerle gelece�i yaratır. 

9B Sorunları çözmede do�ru zamanda ve ne yapılaca�ını bilir, yeni yakla�ımlar yaratarak sorunların 
çözümüne katkıda bulunur. 

 

9C Yenilikleri takip eder, geli�me fırsatları yaratır ve uzun dönemli projeler üreterek �irketin genel 
geli�imine katkıda bulunur. 

 

9D Organizasyon yapısına ve i� akı�ına vakıftır, i�e geni� perspektiften bakabilir.  

E Potansiyel problemleri öngörebilir ve çözümüne yönelir.  

9F Önerilerini somut hedeflere ve faaliyet planlarına dönü�türür.  

9G �kna kabiliyetine sahiptir. Fikir, plan, aktivite ve ürünlerle ilgili di�er ki�ilerin de onayını almak 
için do�ru ileti�imi kurar. �leti�im tarzı açık ve nettir.  

 

                                                                                                                                            Ortalama 0.00 

10 MÜ�TER� ODAKLI �LET���M ( Bu bölüm sadece mü�teri konta�ı olan pozisyonlar için 
uygulanacaktır.) 
10A Mü�teriler ile ya�anan problemleri çözerken yapıcı ve pozitif diyalog kurar, ikna 

yetene�ini kullanır. 
10B �yi bir dinleyicidir. Mü�terinin sorunlarını iyi dinler, do�ru algılar, do�ru yerler 

ve ki�ilerden yardım ister. 
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10C �lgili güler yüzlü ve enerjiktir. Görünümü ve tavrı ile mü�teriyi etkileyebilir ve 
yönlendirebilir. 

 

10D Esnektir. De�i�en ortam, ki�iler, görev ve sorumluluklarda da aynı etkinli�i 
göstermeyi ba�arır. Bir hedefe ula�mak için gerekti�i �ekilde tutum ve strateji 
de�i�ikli�i yapabilir.  

 

                                                                               
 
 
                                                              Ortalama 

0.00 

………………..  BELED�YES� 

PERFORMANS DE�ERLEND�RME FORMU 
 

 
PERSONEL�N ADI- 
SOYADI 
 

 
GÖREV� 
 

 
MÜDÜRLÜ�Ü 
 

 
POZ�SYONDAK� SÜRES� 

 
PERFORMANS 
DÖNEM� 
 

 
DE�ERLEND�REN�N ADI- 
SOYADI 

 

BÖLÜM 1 

GÖREV TANIMINDAN GELEN SORUMLULUKLAR 

Performans Hedefleri Performans De�erlendirmesi 
Plan amaçlarını ba�arabilmek için sizin sorumluluk 
alanınıza dü�en hedeflerinizi a�a�ıya sıralayın. Bu 
hedeflerin açık, ölçülebilir ve zaman sınırlı olması 
gereklidir. 

Bu dönem içinde belirlenmi� hedefler 
çerçevesinde performansı özetle 
de�erlendiriniz. 

                                                                                   
PUAN 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. BÖLÜM PUAN 
ORTALAMASI 

0.00 
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BÖLÜM 2 

PERSONEL GEL��T�RME  
Performans Hedefleri Performans De�erlendirmesi 

Etkin,uyumlu ve motive bir i�gücü ortamının 
olu�ması için gerekli personel geli�tirme hedeflerini 
özetleyiniz. Bu hedefler ekip liderli�i, beceri 
geli�tirme ve yetki+sorumluluk anlayı�ını 
iyile�tirmeye yönelik olmalıdır.Bireylerin alt 
çalı�anı yok ise, ekip çalı�masına olan katkılarını 
arttıracak hedefler belirleyiniz.  

Bu dönem içerisinde belirlenmi� olan 
Personel Geli�tirme hedefleri 
çerçevesinde performansı özetle 
de�erlendiriniz. 
 
 
 

                                                                                  
PUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BÖLÜM PUAN 
ORTALAMASI 

0.00 

BÖLÜM 3 

UZUN DÖNEM KATKILARI 
 

Performans Hedefleri Performans De�erlendirmesi 

�� alanında önemli yenilikler getirebilecek 
potansiyel katkılar neler olabilir özetleyiniz. 

Çalı�anın çabaları ile olu�an yeni ve 
geli�tirilmi� yöntemleri, sistemleri, 
stratejileri veya pazar konumunda olu�an 
önemli de�i�iklikleri özetleyiniz. Bunlar 
uzun dönemde kalıcı katkılar 
olmalıdırlar. 
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PUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BÖLÜM PUAN 
ORTALAMASI 

0.00 

 
HEDEF GERÇEKLE�T�RME GENEL PERFORMANS PUAN 
ORTALAMASI 

 

K���SEL GEL��ME VE E��T�M PLANI 
Ki�isel geli�imine temel olabilecek geli�im planını 

özetleyiniz 

GEL��T�R�LMES�  GEREKEN ALANLAR 

Geli�imine katkıda bulunabilecek e�itim 

konuları önerilerini sıralayınız 

ÖNER�LEN E��T�M KONULARI 

  

0.00 
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PERFORMANS ÜCRETLEND�RME BÖLÜMÜ 
PERSONEL�N MEVCUT ÜCRET DURUMU     PERFORMANS ÜCRET ARTI�I     PERSONEL�N 
YEN� ÜCRET  
                                                                                                                                                              
DURUMU 
            Aylık Net/Brüt Ücreti  :                               Performans artı� oranı %                        Yeni aylık net/ 
brüt ücreti :     
 
 
 
                Performans Puanı  :                                                                     Geçerli oldu�u tarih  : 
 
               Ba�kan Yardımcısı                                            

2 2+ 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5  

2.00-2.29 
2.30-
2.69 

2.70-
2.99 

3.00-
3.29 

3.30-
3.69 

3.70-
3.99 

4.00-
4.29 

4.30-
4.69 

4.70
-

4.99 

5.0
0 

 

GENEL PERFORMANS PUANLAMASI 

Personelin Performans Puanı  : 
 
Personelin �mzası                       :                                       Yöneticinin 
�mzası : 
 
Birim Amirinin  �mzası            :                                          Tarih  : 
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                     De�erlendirme Formu           tarih :       
 
�sim  :                                                                                              De�erlendiren  : 
Pozisyon  :                                                                                       Direktör  : 
Projenin Adı  :                                                                                Proje ba�lama- biti� 
tarihleri  : 
 

Kriter De�erlendirme Halkası Açıklama 

1 - 1  2  3  4  5 + 
 

2 - 1  2  3  4  5 + 
 

3 - 1  2  3  4  5 + 
 

4 - 1  2  3  4  5 + 
 

5 - 1  2  3  4  5 + 
 

6 - 1  2  3  4  5 + 
 

7 - 1  2  3  4  5 + 
 

8 - 1  2  3  4  5 + 
 

9 - 1  2  3  4  5 + 
 

10 - 1  2  3  4  5 + 
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UYGULAMA  
 
BA�KANIN SUNU�U  
 
5018 sayılı Kanun ile mali yönetim sistemimize stratejik planlama, 
performansa dayalı bütçeleme, orta vadeli program ve orta vadeli mali plan, çok 
yıllı bütçeleme gibi yeni kavramlar ve müesseseler girmi�tir. Anılan Kanunun 9 
uncu maddesinde, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan 
misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına 
dayalı olarak hazırlayacakları hükme ba�lanmı�. 
 
Son yıllarda, dünya ekonomilerinde ya�anan büyük krizler, kamu 
sektörü harcamalarının ve dolayısıyla vergilerin artması, birçok 
ülkede kamu mali yönetim anlayı�ının sorgulanmasına neden olmu�tur. Kamu 
hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kullanım kapasitesinin artırılması, 
kaynak kullanımında etkinlik, verimlilik ve tutumlulu�un sa�lanması, siyasi ve 
yönetsel hesap verme mekanizmaları ile mali saydamlı�ın geli�tirilmesine 
yönelik uygulamalar hız kazanmı�tır. Kamu mali yönetiminde ya�anmakta olan 
en önemli de�i�ikliklerden birisi de merkezden yönetimi esas alan kaynak 
da�ılımı ve girdi odaklı geleneksel bütçeleme anlayı�ından, yetki ve sorumluluk 
da�ıtımı ile kaynakların yerinden yönetimini esas alan mali yönetim ve çıktı sonuç 
odaklı performans esaslı bütçeleme anlayı�ına geçilmesidir. 
 
Bu do�rultuda birçok geli�mi� ülke kamu mali yönetim ve bütçeleme 
sistemlerinde önemli yapısal de�i�ikliklere gitmi�tir. 1980’li yılların sonlarında 
Yeni Zelanda ve Avustralya, 1990’lı yıllarda �sveç, Amerika Birle�ik Devletleri, 
Finlandiya, �ngiltere, Danimarka, Hollanda, Kanada ve Fransa, 2000’li yılların 
ba�larında ise Avusturya, �sviçre ve Almanya performans esaslı bütçelemeye 
geçi� yönünde düzenlemeler yapmı�tır. 

 

Mardin belediyesi yukarda yazılı hükümlere uygun olarak yeniden yapılanmasının 
ba�lıca amacı kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sa�lanması ile çalı�anların 
ve vatanda�ın memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak ana hedefimizdir. 

Biz koymu� oldu�umuz  hedefe ula�mak için performansımızı ölçmek için bu 
performans planının ortak aklı kullanarak olu�turmu� oldu�umuz sistemi her alt 
sisteme ayrı bir görev yüklenerek ortak amacımız için bütünle�tirdik. 

Bu sistemin performansını, alt sistemlerin ve çevrenin etkile�imi içinde 
neler  yaptı�ını, nasıl yaptı�ını, neden bu düzeyde ba�arabildi�ini, her alt sistemin 
hakkını vererek belirledik.  

Alt sistemlerinin performansı belediyemizin toplam performansını olu�turur.  Çünkü 
bütün parçaların toplamına e�ittir. Ama belediyemizde her zaman bu 2+2=4 �eklinde 
sonuçlanmaz. Sonuç bazen 4’ten küçük bazen de 4’ten büyük olur. Herhangi bir alt 
sistemin görevini yerine getirmemesi halinde bütün sistem bundan zarar görür ve 
sonuç 4’ten küçük olur. Sonuç 4’ten büyük olursa belediyemiz  ba�arılı olur. Ancak, 
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alt sistemlerin ayrı ayrı yüksek performans sa�lamaları, ana sistemin de yüksek 
performans göstermesini garantilememektedir. 

Burada toplam performansın geli�tirilmesinde örgütsel performansın geli�tirilmesi 
mi yoksa bireysel performansların geli�tirilmesinin mi daha etkili oldu�u 
tartı�ması ortaya çıkmaktadır. Bu tavuk mu yumurtadan  çıkar tartı�masına benzer.  

Alt sistemlerin performanslarının maksimizasyonu, belediyemiz  performansını 
maksimize eder görü�ünün kesin olarak yanıtlanamaması, her alt sistemin kendi 
görevlerini ba�arıyla yerine getirmesini ama bunun bütün sistemler arasında dengeli 
ve uyumlu bir biçimde gerçekle�tirmesi gerekti�i görü�ünü desteklemektedir. 
Unutulmamalıdır ki, bir zincir ancak en zayıf halkası kadar kuvvetlidir. Performans 
yönetimi bu kabul üzerine kurulmu�tur.   

 
Belediyemizde  Performans Anlayı�ı 

Yönetimlerin performans anlayı�ı günümüze gelene dek çok de�i�iklik göstermi�tir. 
De�i�ik dönemlerde farklı alanlarda odaklanan de�i�ik performans anlayı�ları ortaya 
çıkmı�tır. 

1-Ekonomik Performans Anlayı�ı : Burada amaç karı en çoklamaktır. Belediyemiz 
süreklili�ini sa�layan, uzun dönemli ve topluma katkı sa�lamaya yönelik bir amaç söz 
konusudur. 

2-Verimlilik  Anlayı�ı: �kinci Dünya Sava�ından sonra önem kazanan önce i�gücü, 
malzeme, enerji, sermaye ve �imdi de bilgi verimlili�ini artırmaya  önem veren bir 
anlayı�tır. Üretim artı�ı, enflasyon, i�sizlik ve kalkınma sorunlarının çözümünde 
verimlilik temel anlayı� olmu�tur. 

Günümüzün “Yüksek Performanslı Örgütlerinin” ortak özellikleri �unlardır; 
Belediyemizin yeniden yapılanmasının toplam kalite anlayı�ı ve ISO 9001-2000 Kalite 
Yönetim Sistemi olu�turmu� oldu�umuz performans planının alt yapısını 
olu�turmu�tur. Bu planda; 

Verimlilik 
Liderlik 
Sürekli ö�renme 
Sürekli geli�im 
Mü�teri odaklılık Performans amaçları Kar�ılıklı etkile�im 
��in niteli�inin açık ve net olması 
Bireysel yeteneklerin de�erlendirilmesi 
Yaratıcılı�ın  takdiri 
Çalı�anları geli�tirme 

Çok kaynaktan geri bildirim De�i�im ve esneklik (talebe göre  ve hızlı üretim-esnek 
üretim teknolojileri-pazara hızlı uyum) Takım çalı�ması (i� tanımları ve i� kuralları 
ortadan kalkmakta, i�ler kendi kendini yöneten i� grupları-self directed teams- olarak 
yürütülmektedir) Çevreye saygı Sosyal sorumluluk Büyük de�i�im projelerini 
(küçülme, yeniden yapılanma gibi) uygulama çabasına giren pek çok belediyemiz, 
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uzun dönemde hayal kırıklı�ına u�ramaktadır. Bunun nedeni yukarıdaki kriterlere 
yeterince ve bütünle�tirerek odaklanmamaları ve bu kriterleri belediyemiz bütün 
taraflarına benimseterek, onlarla uyum içinde yönlendirememeleridir. 

Bu kriterler esas alındı�ında, belediyemiz  stratejilerinde ve politikalarında önemli 
de�i�iklik ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Belediyemizin  ya�ayabilirli�i ve büyümesi 
sadece verimlilik, maliyet, kar  gibi sonuçlara de�il, etkenlik, kalite, yenilik, yaratıcılık, 
risk alma, mü�teri doyumu, esneklik, katılımcılık, sosyal sorumluluk gibi vb. konularda 
sa�lanan sonuçlara göre de belirlenmektedir. 

Belediyemiz performansı bu anlayı� içerisinde de�erlendirildi�inde yönetimin 
planlama, ölçüm ve denetim i�levleri anlayı�ları da de�i�mi�tir ve yeni bir yönetim 
anlayı�ı, Performans Yönetimi anlayı�ı gündeme gelmi�tir.  

                    
Metin PAMUKÇU  
BELED�YE BA�KAN 
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Strateji Geli�tirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi Sunu�u 

 

Belediyemizde performans yönetimi "optimum sonuçlar üretmek için, örgütün  ortak 
hedeflerini tüm çalı�anlara malederek ula�ılabilir amaçlara çevirme yoludur." IRS 
Management Review-1996 “sistem ve süreçleri, birey ve takımların performansını 
yönetmek ve bütün belediyemiz süreçlerini, sürdürülebilir yüksek faydaya  ula�mak 
için sürekli geli�ime yöneltmek için  kullanan bir yakla�ım ya da yöntemdir”. 

Performans yönetimi, performansı yönetmek için kullanılan pek çok yöntemi kapsar 
ve performans de�erlendirmesi (performance appraisal-evaluation-review) de 
bunların içindedir.  

Performans yönetimine, insan kaynakları tekniklerinin uygulamaları (�� 
tanımları ve bu i�e uygun i� gereklerinin belirlenmesi -uygun i�e uygun insan, 
sürekli e�itim) gibi yeniden yapılanma ve organizasyon teknikleri de girer.  

Bu nedenle bazılarınca, insan kaynakları yönetiminin bir alt sistemi 
olarak,  çalı�anların performanslarının de�erlendirilmesi sürecine de performans 
yönetimi denilmektedir.  

Performans yönetiminde ;  

�   Hedeflere ve Sonuçlara odaklanma 
�   Mardinhalkı (Mü�teriye )odaklanma 
�   Katılımcılık (katılımla performans hedeflerini belirleme) 
�   Sürekli de�i�im için esneklik 
�   Çalı�anlara yönelme, 
�   Çalı�anları geli�meye özendirme ve ödüllendirmeye odaklanma 
�   Sürekli Ö�renmeye odaklanma 
�   Sorumluluk alma ve hesap vermeye odaklanma  

temel hareket noktalarıdır. 

 Performans Yönetiminin kısa ve uzun dönemli yararları �öyle özetlenebilir;  

1. �� performansı daha kapsamlı ve eyleme dönük olarak anla�ılır, bütün 
faaliyetler amaca do�ru en verimli biçimde gerçekle�tirilir. 

2. Yöneticilerin ve çalı�anların birbiri ile uyumlu, ortak ve bireysel amaçlar 
üzerinde anla�malarını, bu amaçları tüm örgüte yaymayı ve bunlara ula�mayı 
hedeflemelerini sa�lar 

3. Herkesin bu amaçlara ula�mayı sa�layacak becerileri 
kazanma    sorumlulu�unu almasını ve bunun gerçekle�mesini sa�lar. 

4. Ortak ve bireysel hedeflere tüm çalı�anların katılımı ile daha kolay 
ula�ılmasına ortam hazırlar. Tüm çalı�anlar örgütün amaçlarına ula�ması için 
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yapmaları gereken ve yaptıkları katkıyı görebilirler. 
5. Örgüt içinde yukarıdan a�a�ıya, a�a�ıdan yukarıya kar�ılıklı ve etkili bilgi 
akı�ını sa�layacak ileti�imi gerçekle�tirir. 

6. Örgütün gerçek potansiyeli kar�ısında gerçekle�en performansını ölçme 
olana�ını sa�lar. Bunu, Performansın sürekli geli�tirilmesi amacıyla, birimler 
ve özellikle çalı�anlar için performans planlaması, ölçüm ve denetim 
sistemini  uygulayarak sa�lar. 

7. Yönetim kararlarına, do�ru performans göstergelerine dayandırılması 
nedeniyle duyulan güveni artırır. Kararların zamanında alınmasını ve daha 
tutarlı olmasını sa�lar. 

8- Ölçüm ve denetim sistemleri ve süreçleri ile belediyemiz de "sürekli 
iyile�tirme" kültürünün geli�mesine katkıda bulunur. 

9-. Belediyemiz mevcut ve gelecek dönemleri için daha yüksek hedefler 
belirleyerek, fiziksel ve insan kaynaklarının daha verimli ve 
etkili  kullanılmasını sa�lar. Onlara rekabet gücü kazandırır. 

Performans Yönetim Süreci ve �çeri�i 

a-Performans Planlaması 

Performans yönetiminin ilk a�aması olan planlama;  

"Örgütün tüm düzeylerinde ula�ılmak istenen noktanın ve hedeflerin açık olarak 
belirlenmesi, bunun örgüte benimsetilmesi ve hedeflere ula�mayı sa�layacak gerekli 
stratejileri, yol ve yöntemleri, programları ve etkinlikleri belirleyici bir karar alma 
sürecidir."  

Yapılacak i�lerin tanımlanması, çalı�anların hedefleri gerçekle�tirecek �ekilde 
e�itilmesi, özendirilmesi, a�a�ıdan yukarıya ve yukarıdan a�a�ıya bilgi akı�ının 
sa�lanması, ve yönetim tekniklerinin uygulanması gibi kararlar bu a�amada alınır. 

Performans Planlaması Süreci 

Performans planlaması sürecinin a�amaları ana hatları �unlardır; 

Öncelikle üst yönetimden en alt çalı�anlara kadar herkese performans yönetiminin 
önemini kavratmak ve inanç olu�turmak çok önemli ve gereklidir. Performans 
yönetiminin, örgütsel kültüre uygun olarak tasarımlanması önemlidir. Belediyemiz 
kültürü ile amaçların bütünle�tirilmesi ve katılımcılı�ın sa�lanması gerekir.  

a- Performansın ölçülmesi 

Performans ölçümü, belediyemiz performans düzeyinin belirlenmesi, yani örgütün 
faaliyetlerinde ve kaynak kullanımında ekonomiklik, etkenlik, verimlilik vb ilkelere ne 
düzeyde ula�ılabildi�inin ölçülmesi, sorunların tespiti ve iyile�tirme için gerekli 
önlemlerin alınmasına temel olu�turan bir yakla�ımdır. 
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Performansın sistematik olarak ölçülmesi ve de�erlendirilmesi gerekir. Bunun için 
öncelikle amaçların ve optimum performans göstergelerinin ve standartların 
kar�ıla�tırmaya dayalı nesnel bir de�erlendirmeye olanak verecek �ekilde 
belirlenmesi, bunlarla ilgili verilerin toplanması ve bu verilerle ölçme i�lemlerinin 
yapılması gerekir. 

Performans ölçümleri "performansı geli�tirmeye yönelik  amaçlara ula�mak için 
önceden belirlenen performans göstergelerine göre, kurumun kendi içinde 
gerçekle�tirdi�i sonuçları/çıktıları ölçmek için kullanılan yöntemlerdir” 

Performans yönetimi anlayı�ında ölçüm sistemleri, performansı geli�tirmeye 
yönelik belediyemiz planlarının ürünü olan uzun ve kısa dönemli hedefleri temel 
alarak kurulur; belediyemiz performansını, hızla de�i�en yeni rekabet ortamında 
önem kazanan de�i�ik performans boyutlarına,  örne�in kalite, etkenlik, çalı�ma 
ya�amının kalitesi, yenilik, mü�teri doyumu, �effaflık, hesap verebilme, 
sorumluluk   vb. göre ölçerler. 

Ölçüm ve denetim sistemlerinin önemi;  

Ba�arılı bir performans ölçüm sistemi  son derece güçlü bir yönetim ve ileti�im 
aracıdır, çünkü; 

1. Stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasını kolayla�tırır. 
2.Yönetimin planlama yetene�ini artırır. 
3.Yönetim bilgi sistemleri, karar destek sistemlerinin ba�arısını etkilerler. 
4.Performansın geli�tirilmesini desteklerler. 
5.Ödüllendirici ve özendiricidirler. 
6.Önceden belirleyici ve önleyicidir. 
7.Performansı  izleyicidir. 
8.Düzeltici ve geli�tiricidir. 
9.De�erlendirme ve denetimi kolayla�tırır.  

Belediyemizde bu planının uygulanması veri toplama,hesaplama ve raporlama 
süreci ; Ölçüm sistemlerinin etkenli�i için ölçümlerde hangi verilerin, hangi 
kaynaklardan sa�lanaca�ını, hangi yöntemlerle toplanaca�ını, verilerin bilgiye nasıl 
dönü�türülece�ini ve nasıl yorumlanaca�ını ve belgelendirilece�ini belirleme ölçüm 
modelleri içinde yer alacaktır., 

1.Veri Tabanı: neler, nerelerden, nasıl, kimle, ne zaman toplanacaktır.  

2.Veri Tabanı: göstergelerin adı, hesaplama yöntemi, hesap dönemi, hedef ve 
standartlar, rapor türleri, sunma dönemleri, nerelere sunulaca�ı bu tabanda yer 
alacaktır. 

�   Ölçüm bilgilerini verilece�i forumlar hazırlanarak her birim için ön görülen 
süreçlerin ölçme de�erlendirme kriterleri ile birlikte doldurulacaktır. 

�   Kurumsal raporlar 
�   Bölümsel raporlar 
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�   Kar�ıla�tırmalı benchmarking raporları 
�   �� grupları- i�levler için performans raporları 

Ölçüm sistemlerinin süreklili�ini ve ba�arısını sa�lamak için uygulamaların sürekli 
izlenmesi, denetlenmesi ve gerekli iyile�tirme ve  geli�tirmelerin yapılması 
sa�lanacaktır . 

Ölçüm Göstergeleri için kriterler 

�   �lgili(uygun)olmalıdır. 
�   Kapsayıcı olmalıdır. 
�   Sınırlandırılmalıdır. 
�   Tutarlı olmalıdır. 
�   Güvenilir olmalıdır. 
�   Geçerli olmalıdır. 

Ölçüm sürecini takiben performans de�erlendirme ve denetim süreci ba�latılır. 
Performans ölçüm sonuçları hedeflerle kar�ıla�tırılır ve yorumlanır. 

Sonuç ve analizlerden ders çıkarılmadı�ı sürece, ölçümler sadece kontrol ve hesap 
verme mekanizmaları olarak kalacaktır. 

De�erlendirme a�amasında, gerçekçi bir yorumlama için ölçüm sonuçları; 

�   Zaman serileri ile 
�   Kar�ıla�tırmaya elveri�li benzer örgüt içi birimlerle 
�   Örgüt dı�ı benzer birimlerle kar�ıla�tırma 
�   Mesleki standartlarla kar�ıla�tırılacaktır. 

Performans de�erlendirmesi kısaca “düzenli aralıklarla sistemi izlemek ve elde edilen 
bulguları ilgili ki�i ve birimlere ileterek gerekli iyile�tirmeleri yapmaktır” �eklinde 
tanımlanabilir. 

Performans de�erlendirmesi,  geri bildirim düzeninin i�letilmesi ve belediyemizin 
performansının gelece�e yönelik olarak geli�tirilmesi için gerekli veri ve bilgilerin 
olu�turulması ve geli�me planlarının hazırlanmasını sa�layan a�amadır.  

�yile�tirme, elde edilen sonuçlara göre yeni düzenlemeleri yaparak tekrar süreci 
çalı�tırma a�amasıdır. 

Performans planlaması süreci ve di�er bölümlerin hepsi bu a�amada sapmaları 
belirleyerek bunların nedenleri göz önüne alınarak gerekirse yeniden tasarımlanır. 
Stratejiler ve amaçlar de�i�en dı� ve iç çevre ko�ullarına göre geli�tirilir. 

�   Performans de�erlendirme ve geri bildirimin amacı önleme, düzeltme, 
özendirme ve geli�tirmedir. Yönetim bu süreci  “ne, nasıl yapıldı” bakı�ıyla de�il “ne 
yapmaya çalı�ıyoruz, bunları niçin yapıyoruz, ne kadar iyi yapıyoruz ve ba�ka ne 
yapmalı ve ne kadar daha iyi yapmalıyız” bakı�ıyla yürütür. 
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�   Bu süreç katılımcıdır. Hem denetleyen hem denetlenenler tarafından yürütülür. 
Böylece performans yönetimi, örgütü bütünlük içinde dengede tutan ve tüm düzeyleri, 
tüm etkinlikleri ve tüm çalı�anları  kapsayan bir özellik kazanır. 

�    Performans yönetiminde, çok geni� kapsamlı de�erlendirme ve denetim vardır. 
Kısa ve uzun dönemli planların denetimi yanında, en alt düzeylere inip görevler 
düzeyinde de denetim yapılır.  

Alt sistemlerde aylık, haftalık ve günlük i� programları çerçevesinde yürütülen 
çalı�maların etken ve verimli olarak yönlendirilip, yönlendirilmedi�i  de�erlendirilir. 
�    Performans yönetiminde denetleme, de�erlendirme süreci içinde ele alınır. 
Performans yönetimine göre, geleneksel de�erlendirme yöntemleri sadece geçmi� 
performans üzerine odaklanan ve etken olmayan, yorucu, gereksiz ve moral bozucu 

olarak kabul edilir. Bu de�erlendirmeler, hem belediyemiz hem de çalı�anların 
performansını geli�tirme aracı olarak görülmez. Sadece geçmi�  yılın sonuçlarını 
“hesap verme sorumlulu�u” anlayı�ından öte bir anlam ta�ımayan yalın bir denetim 
i�levi olarak görülür.  

Ölçüm ve denetim sistemlerinin  ba�arılı olabilmesi için; 

�    Yöneticiler ölçüm ve denetimleri görevlerinin do�al ve gerekli bir bölümü olarak 
kabul etmelidirler. 

�   Ölçüm ve denetimlerinin temel amacı cezalandırma de�il, geli�me ve ba�arıları 
takdir olmalıdır. Denetimden ziyade de�erlendirme aracı olmalıdırlar. 

�   Ölçüm sistemleri, performansı, çok çe�itli boyutlarda ve bu boyutlar arasındaki 
karma�ık ili�kileri de kapsayan bir biçimde tasarımlanmalıdır. 

�   Ölçümlerde do�ru ve gerekli göstergeler kullanılmalıdır. Bu temel ko�ulların 
gerçekle�mesi için performans kavramının açık olarak tanımlanması ve anla�ılması 
gerekecektir.  

 Performans ölçümleri sonucunda  belediyede 

�   ��ler ne kadar iyi yapılıyor 
�   Beklenen sonuçlara ne düzeyde ula�ılmı�tır 
�   Yapılanların amaca katkısı olmu� mudur 
�   Hedef ve stratejilere uygunluk sa�lanmı� mıdır 
�   Do�ru yönde iyiye mi gidiliyor 
�   Daha iyi nasıl yapılabilir 
�   Ba�ka neler yapılabilir 

Sorularına yanıt alınabilmelidir. 

Performans De�erlendirmesinin Amaçları   

�   Yönetimin ve çalı�anın çabalarını ortak bir amaca yönlendirerek çalı�anların 
performansını dolayısıyla belediyenin performansını arttırmak, 
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�   Örgütsel amaçlara uygun örgütsel/ bireysel performans hedeflerini saptamak, 

�   Çalı�anların potansiyelini de�erlendirmek, geli�me gerektiren yönlerini ile ilgili 
e�itim ihtiyaçlarını belirlemek, 

�   Çalı�anların kariyer planlamasını düzenlemek, terfi, transfer ve i�ten çıkarma 
kararlarını adil ve gerçekçi temellere dayandırmak, 

�   Çalı�anların ba�arılarının tanınması ve ödüllendirilmesine, çalı�anlara 
performanslarına göre ücret ödenmesine olanak sa�lamak, 

�   Yönetici ile çalı�an arasında etkin bir ileti�im, anlayı� ve güven ortamını 
olu�turmak.  

Belediyemi için hazırlanmı� olan performans planında performans düzeylerinin ve 
standartların belirlenmesi performans düzeyleri , Mükemmel, �yi, Yeterli, geli�me 
Gerekli , Yetersiz gibi çe�itli tanımlamalar altında sınıflanır.  

Bu tanımlar her çalı�ana, hangi noktanın beklentilerin kar�ılı�ı oldu�unu, hangi 
performansın beklentileri a�tı�ını ve bunların kar�ılı�ında ne kadar ek ödül 
alaca�ını  gösterir.  

Yöneticiler sayısal ölçütleri belirli sınırlar içinde kolayca belirleyebilirler. Örne�in, 
termin tarihine göre 1-2 gün, bütçenin artı eksi %5’i içinde kalma gibi. %5 den daha 
dü�ük bir de�er beklentilerin a�ılması anlamına gelecektir. 

Tanımlayıcı göstergeler için ölçekler  konurken "her faktör için karar verici iyi bir i� 
yaptı�ını söyleyece�i zaman bu ki�i ne görebilmelidir" sorusuna yanıt aranır.  

Görece�i durumunda ispatlanabilir olması gerekir. Bunlar çok objektif olmasa da 
geçerlilikleri olmalıdır. Ayrıca herhangi bir faktörle ilgili beklenen sonuç 
alınamadı�ında çalı�ana i�ini geli�tirmek için yapması gerekenlerin neler 
oldu�una da açıklayıcı nitelikleri olmalıdır. 

Belediyemizde Performans Standartlarının Hazırlanması 

�   Her gösterge ölçe�i  için derece cetvelleri hazırlanır. 

�   Performans standartları, bu performans düzeylerine kar�ılık gelebilecek 
performans standartlarını tanımlarlar. 

�   Hangi performansın hangi düzeyin  kar�ılı�ı oldu�u yani  çok iyi, iyi, orta, zayıf 
performansların örnek tanımlarını gösterirler. 

�   Bu tür standartların örnek bazında bile  hazırlanmı� olması, de�erlendirmelerin 
çok daha nesnel olmasına ve de�erlendiriciler arasında dengenin sa�lanmasına ve 
denetimin de kolayla�masına yardımcı olur.  

Örne�in; i�i termin planından 3 gün önce bitirmek, planlanan maliyetin +/- % 2 
sınırları içinde kalmak gibi. 
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Performans planını uygulama, izleme, geri bildirim  

Bu planın sorumlusu yönetici olacaktır ama i�i çalı�anlarla birlikte yürütecektir.  

Uygulamaya geçmeden önce gerekli ko�ulların hazırlanması son derece önemlidir.  

Çalı�anın hedeflenen sonuçlara ula�ması için gerekli ko�ullar mevcut mudur; mali 
kaynak, e�itim, di�er alt sistemlerden gelecek olan girdiler vb. Standartlar ula�ılabilir 
mi? Verilen süre uygun mu? Göstergeler ilgili kesim tarafından iyice anla�ılmı� mıdır? 
Herkes de�erlendirme sürecindeki kendi rolünü biliyor mu ve benimsemi� midir?  

Verilerin toplanması için gerekli kayıt ve izleme formları ve yöntemi kesinle�mi� 
midir? Bunların gerçekle�tirilmesi yönetimin görevidir. 

Yöneticiler de�erlendirme süreci içinde çalı�anları sürekli izlemek, performansları ile 
ilgili gözlemleri ve kayıtları tutmak durumundadırlar. De�erlendirmeler seçilen 
yönteme uygun olarak dönem sonunda yapılır. De�erlendirme sonuçlarının çalı�anla 
birlikte de�erlendirilmesi sistemlerin ba�arısı için çok önemlidir. De�erlendirmelerin 
çalı�anlara açık olarak yapılması esastır. De�erlendirme görü�meleri zamanında, 
saygı çerçevesinde  olumlu bir havada yapılmalıdır.  

De�erlendirme sonucunda, çalı�anlarla birlikte gelecek dönem için "geli�me planları, 
e�itim ihtiyaçları ve i� hedefleri" belirlenecektir.  

MUSTAFA ÇA�ATAY 
STRATEJ� GEL��T�RME VE KAL�TE YÖNET�M TEMS�LC�S� 
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TER�MLER VE TAR�FLER  
 
Performans Esaslı Bütçeleme: Kamu idarelerinin ana 
fonksiyonlarını, bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda 
gerçekle�tirilecek amaç ve hedeflerini belirleyen, kaynakların bu 
amaç ve hedefler do�rultusunda tahsisini ve kullanılmasını sa�layan, 
performans ölçümü yaparak ula�ılmak istenen hedeflere ula�ılıp ula�ılamadı�ını 
de�erlendiren ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. Performans 
esaslı bütçelemenin temel unsurları; stratejik plan, performans programı ve 
faaliyet raporudur. 
 
Stratejik plan: Kamu idarelerince; kalkınma planları, programlar, ilgili 
mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde gelece�e ili�kin misyon ve 
vizyonlarını olu�turmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, 
performanslarını önceden belirlenmi� olan göstergeler do�rultusunda ölçmek ve 
bu sürecin izleme ve de�erlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle 
hazırlanan plandır. 
 
Misyon: Bir kamu idaresinin varlık sebebi olup, ne yaptı�ını, nasıl 
yaptı�ını ve kimin için yaptı�ını ifade eder. 
 
Vizyon: Bir kamu idaresinin gelece�ini sembolize eder. �darenin uzun 
vadede neler yapmak istedi�inin güçlü bir anlatımıdır. 
 
Stratejik amaç: Bir kamu idaresinin belirli bir süre itibarıyla misyonunu 
nasıl yerine getirece�ini ifade eden, sonuca yönelmi� orta ve uzun vadeli 
amaçlardır. 
 
Stratejik hedef: Stratejik amaçların gerçekle�tirilebilmesi için ortaya 
konan ölçülebilir somut ve orta vadeli alt amaçlardır. 
 
Performans hedefi: �darelerin, stratejik amaçları çerçevesinde, 
stratejik hedeflerine ula�mak için bir mali yılda gerçekle�tirmeyi amaçladıkları 
performans seviyelerini gösteren çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir. 
 
Performans göstergeleri: Kamu idarelerince stratejik amaç ve 
hedefler ile performans hedeflerine ula�mak amacıyla yürütülen faaliyetlerin 
sonuçlarını ölçmek, izlemek ve de�erlendirmek için kullanılan araçlardır. 
 
Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve 
harcama yetkisi bulunan birimdir. 
 
Birim performans programı: Bir mali yılda, kamu idaresinin 
stratejik planı do�rultusunda harcama birimince yürütülmesi gereken faaliyetleri, 
bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren ve 
idare performans programı ile birim faaliyet raporunun hazırlanmasına esas 
te�kil eden programlardır. 
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�dare performans programı: Bir mali yılda kamu idaresinin stratejik 
planı do�rultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak 
ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesi ve idare 
faaliyet raporunun hazırlanmasına esas te�kil eden programdır. 
 
Teklif performans programı: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu 
idarelerinin bütçe teklifleri ile birlikte Temmuz ayının sonuna kadar Maliye 
Bakanlı�ına (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü�ü) sundu�u idare 
performans programıdır. 
 
Tasarı performans programı: Maliye Bakanlı�ı (Bütçe ve Mali 
Kontrol Genel Müdürlü�ü) ve idare arasında yapılan görü�meler sonucunda 
belirlenen kaynak da�ılımına göre idare tarafından düzenlenen ve TBMM’ne 
sunulan idare performans programıdır. 
 
Nihai performans programı: TBMM tarafından görü�ülüp 
onaylanan idare bütçesine göre idare tarafından yeniden düzenlenen ve her 
mali yılın ilk ayı içerisinde ilgili Bakan tarafından kamuoyuna açıklanan idare 
performans programıdır. 
 
Birim faaliyet raporu: Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama 
birimleri tarafından hazırlanan birim performans programları uyarınca yürütülen 
faaliyetlerin, belirlenmi� performans hedef ve göstergelerine göre gerçekle�me 
durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan, birim hakkındaki 
genel ve mali bilgileri içeren rapordur. 
 
�dare faaliyet raporu: Kamu idarelerinin stratejik plan ve performans 
programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini, belirlenmi� performans 
göstergelerine göre hedef ve gerçekle�me durumu ile meydana gelen 
sapmaların nedenlerini açıklayan, idare hakkındaki genel ve mali bilgileri içeren 
rapordur. 
 
Faaliyet/Proje: Belirli bir amaca ve hedefe yönelen ve ba�lı ba�ına 
bir bütünlük olu�turan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya 
hizmetlerdir. 
 
Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken be�eri, mali ve 
fiziksel kaynaklardır. 
 
Çıktı: �dare tarafından üretilen nihai ürün veya hizmetlerdir. 
 
Sonuç: �darenin sa�ladı�ı hizmet veya ürünler dolayısıyla bireylerin 
veya toplumun durumunda meydana gelen de�i�medir. 
 
Performans bilgisi: Performansa dayalı karar alma süreçlerinde 
kullanılmak üzere toplanan, nitel ve nicel her türlü bilgidir. 
 
Performans bilgi sistemi: �darelerin performansını ölçmek için 
bilginin düzenli olarak toplanması, analiz edilmesi ve raporlanmasına yönelik 
kurulan sistemdir. 
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Performans de�erlendirmesi: Kamu idarelerinin belirledikleri 
stratejik amaç ve hedeflere ula�mak için izledikleri yolun, performans 
hedeflerine ula�mak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve 
projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların 
de�erlendirilmesidir. 
 
Performans denetimi: Kamu idarelerinin hesap verme sorumlulu�u 
kapsamında faaliyet, çıktı ve sonuçlarının, performans hedef ve 
gerçekle�melerinin, performans bilgi, izleme ve kontrol sistemlerinin incelenip 
de�erlendirilmesi suretiyle kaynak kullanımının etkinli�inin, tutumlulu�unun ve 
verimlili�inin objektif ve sistematik olarak denetlenmesidir. 
Mali saydamlık: Her türlü kamu kayna�ının elde edilmesi ve 
kullanılması ve sonuçlarına ili�kin bilgilerin do�ru ve zamanında kamuoyuna 
duyurulmasıdır. 
 
Hesap verme sorumlulu�u: Her türlü kamu kayna�ının elde 
edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, 
ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, 
muhasebele�tirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için 
gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olması ve yetkili kılınmı� mercilere 
hesap vermesidir. 
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I.GENEL B�LG�LER 

 
M�SYONUMUZ  
 
Gelece�i bu günden ya�ayarak, Mardin Belediyesinde  Halkın Medeni ve 

Mü�terek �htiyaçlarını kar�ılamada örnek ve önder olması.vatanda�larının daha 
sa�lıklı ve huzurlu ya�amalarını sa�lamak. 

 

V�ZYONUMUZ 
 

Çalı�anlarımızın gücünü ve kaynaklarımızı en etkili ve verimli bir biçimde 
kullanarak geli�en ve globalle�en dünyamızda Mardin”nin UNESCO Dünya Miras 
Listesinde yer alması için  kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak  en kısa 
zamanda gerçekle�tirmek ve Turizm Kenti olmak. 
 

�LKELER�M�Z 
 
• Temel ilkemiz “�nsana Saygı” dır. 
• Çalı�anlarımızın “Çalı�ma Hakları Güvence Altında” dır. 
• Hedefimize ula�ırken “Çalı�anlarımız ve Belde Halkının Katılımı”nı  sa�lamak 

esastır. 
• Çalı�malarımızın tümü “Kaynakların Etkin Kullanımı” ve “Verimlilik” ilkesine göre 

yapılır. 
• Beldemiz için dü�ünülen her proje “Uzman Kurum ve Ki�ilerce” hazırlanır. 
• Görevimiz “Do�ru Hizmeti, Do�ru Zamanda” vermektir. 
• Tüm çabamız “Belde Halkının Mutlulu�u için” dir. 
• Belediye hizmetlerinde vatanda� memnuniyeti esastır. 
•  Belediye, tüm i� ve i�lemlerinde mevzuata, kalite hedeflerine ve vatanda� 

memnuniyetine uygun olarak çalı�ır. 
• Belediyenin her türlü i� ve i�lemlerinde �effaflık esastır. 
• Hiçbir ayrım gözetilmeksizin belde sakinlerinin belediye hizmetlerinden 

yararlanmaya, belediye karar ve faaliyetlerine katılmaya hakları vardır. 
•  Kentsel geli�imde sürdürülebilirlik temel yakla�ımımızdır. 
• Hizmetlerde etkinlik ve verimlili�in sa�lanabilmesi için süreç odaklı yönetim 

anlayı�ıyla hareket edilecektir. 
• Kentimizin ve kent yönetimimizin misyon, vizyon ve amaçlara ula�abilmesi, 

hizmette kalite ve verimlili�i artırmak için e�itim ve ara�tırma çalı�malarına a�ırlık 
verilecektir. 

 
Metin PAMUKÇU 

MARD�N BELED�YE BA�KANI 
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B-�dareye �li�kin Bilgiler  
1)Tarihçe  

III.2.Mardin kısa tarihçesi  

Mardin kenti içinde en eski yerle�me alanı, yapım tarihi tam olarak bilinmeyen kaledir. 
Kentin kuruldu�u yamacın tepesinde yer alan bu kalenin, önceleri batı bölümünde 
evlerin yo�un oldu�u bir mahalle, do�u bölümünde ise saray ya da konak oldu�u 
sanılan büyük bir yapı, bir muhafız kı�lası ve bir cami yer aldı�ı tespit edilmi�tir. 
Günümüzde  surlar tamamen yıkılmı� olup, kalenin bir bölümü ayaktadır. Kent daha 
sonra Diyarbakır-Mardin-Nusaybin yolu üzerinde çizgisel bir �ekilde geli�mi�tir.  
 
Mardin’de Artuklu, Akkoyunlu, Osmalı dönemlerine ili�kin pek çok yapı yanında 
Süryani Manastır ve kiliseleri bulunmaktadır. Bütün tarihi yapılar ve konutlar ile 
birlikte kale, kent esteti�ini olu�turmaktadır. Her biri birer görsel de�er olan bu 
yapıların üzerinde yer aldı�ı tepe bir bütün olarak kentin makroformunu 
olu�turmaktadır. Yeni geli�mi� olan Yeni�ehir Mahallesi’nde ise herhangi bir tarihi 
yapı bulunmamaktadır.     

 
Kentin önemli bir kesimi kentsel ve tarihi sit alanı içinde yer almaktadır. Kültür ve 
Turizm Bakanlı�ı Ta�ınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 29-30-31 
Mayıs 1985 yılında aldı�ı 1425 no'lu karara göre Mardin il merkezinde bulunan 
gayrimenkullerin 2863 sayılı kanun uyarınca Korunması Gerekli Ta�ınmaz Kültür 
Varlıkları olarak tescil kayıtlarının devamı sa�lanmı�tır. 
Kentte tescili eserlerin dökümü a�a�ıda verilmi�tir. 
 

• 283 adet konut 
• 10 adet resmi bina 
• 10 adet Zaviye 
• 4 adet türbe 
• 7 adet çe�me 
• 5 adet çar�ı 
• 2 adet a�aç 
• 14 adet Tapınak, Havra ve Kilise 
• 8 adet medrese 
• 27 adet cami 

Kentin yeni geli�en kesimlerinde özel bir kent esteti�i bulmak mümkün de�ildir. 
Kentin eski kesiminde geleneksel doku zaman içince tahrip olsa da önemli bir kısmı 
muhafaza edilmi� durumdadır. Son yıllarda merkezde ve çar�ılarda yer yer 
restorasyon çevre düzenleme çalı�maları yapılmı�tır. Kentte sit alanı içinde Koruma 
�mar Planı yapılmı� ancak uygulanmamı�tır. 
 
Yalım tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunamamaktadır. Yerle�mede 1400’lü yıllarda 
Artuko�ulları zamanından kalma bir cami bulunmaktadır. 
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Mardin Belediye Ba�kanları ; 
 
 
 Mardin Belediyesi en son Osmanlı ar�ivlerinin taranması sonucu 
bilinenin aksine kurulu� tarihi olarak 1869 yılına kadar inmektedir. 
 
Mardin Belediye Ba�kanları ; 
 
Tablo 1. 
 

TAR�H ADI SOYADI  
1869-1896 Arası  Mahmut Dervi� Efendi  
1869-1896 Arası Reyis Davut Efendi 
1869-1896 Arası Muhammet Dervi� Efendi  
1869-1896 Arası Mehmet Efendi  
1869-1896 Arası Reis Adem Efendi 
1896-1900 Sırrı Efendi 
1900-1901 Mecit Celebi  
1901-1905 Galip Bey 
1905-1912 Hıdır Celebi  
1912-1913 Kasım Celebi  
1913-1914 Süleyman Efendi  
1914-1926 M.Raci Celebi  
1926-1935 Dr.Yahya Sümer 
1935-1936 Atıf Uluso�lu  
1937-1943 Abdulkadir Kalav 
1946-1950 Mehmet Saraco�lu  
1952-1953 Be�ir Kore 
1953-1954 Ethem Aybar 
1955-1957 Be�ir Günay 
1957-1959 Hamit Özdener 
1959-1960 Ethem Aybar 
1971-1973 Talat Ercan 
TAR�H ADI SOYADI  
1973-1977 Murat Sadio�lu 
1977-1980 Edip Devrimci 
1984-1989 Ali �hsan Ensari 
1989-1994 A.Aydın Saraço�lu 
1994-1999 A.Kadir Tuta�ı 
1999-2004 A.Kadir Tuta�ı 
2004- Metin Pamukçu 

 
 
 
1.Te�kilat Yapısı 
Mardin Belediyesi rapor döneminde 5393 sayılı kanunun 49.maddesine 

dayanılarak 22.04.2006 tarihinde resmi gazetede yayınlanan bakanlar kurulu 
kararına uygun olarak yeniden yapılanan belediyemizin yeni organizasyonu �ema 
1.verildi�i gibidir. 
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�ekil 1.  
2) Yönetim ve �ç Kontrol Sistemi 
a) Yönetim Sistemi 

 

Karar organları ve ba�kanın görev yetki ve sorumlukları ve örgüt i�levleri 5393 
Sayılı Belediye Kanunundan oldu�u gibidir. Karar ve �cra makamı olan 
ba�kanlık makamının norm kadroya uygun yeni yapılanmasında, 5018 S.K 
gere�i Strateji Geli�tirme birimi ,Basın Yayın Halkla ili�kiler Müdürlü�ü ,Hukuk 
��leri Müdürlü�ü ve üç ba�kan yardımcısına ba�lanmı� olan  10 müdürlükten 
olu�an bir yapı olu�turulmu�tur. 

Ba�kanlıkta A�a�ıda yazılı unvanlarda personelin istihdamı ön görülmü�tür. 

 
b) �ç Kontrol Sistemi 

Mardin Belediyesinin  faaliyet ve i�lemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, 
çalı�anların ve belediye te�kilâtının geli�mesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin 
geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin 
süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmi� amaç ve hedeflere, performans 
ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, kar�ıla�tırmak ve 
ölçmek; kanıtlara dayalı olarak de�erlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline 
getirerek ilgililere duyurmak için ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemin ön görmü� 

BA�KAN 

Kültür Ve Sosyal ��ler 
Müdürü 

Ba�kan Yardımcısı 
Ekonomiyi 

Geli�tirme,Çevre 
Sa�lı�ından Sorumlu 

Ba�kan Yardımcısı 
Teknik Hizmetler (planlama 

ve Yatırımlar ) Sorumlu 

Ba�kan Yardımcısı 
Mali ��ler ve Destek Hiz. 

Sorumlu  

Yazı ��leri  Müdürlü�ü 

Mali Hizmetler 
Müdürlü�ü (Hs.��l.Md.) 

 

Fen ��leri Müdürlü�ü 
 

Veteriner ��l.Md. 

�tafiye Md. 

Temizlik ��leri Md. 

MECL�S ENCÜMEN 

Strateji Geli�tirme ve Kalite 
Yönetim Temsilcisi 

�mar ve �ehircilik Md. 

Su ve Kanalizasyon Md. 

Hukuk ��leri Müdürü  

�nsan Kaynakları Ve 
E�itim Müdürü 

Zabıta Md. 
�ktisat ve Kü�at 
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oldu�u iç tetkikçiler vasıtası ile birimlerde e�itim almı� personel vasıtası ile ikinci 
görev olarak yaptırılacaktır. 

 
3) Bili�im Sistemi 
Belediyemizde Bili�im sistemini yürütmek üzere ………………..personel istihdam 
edilmektedir. 
 
Belediyemizde bulunan  bile�im sistemi  donanımı a�a�ıda belirtildi�i gibidir 
 
Tablo 2. 

C�HAZ ADI MARKASI SER� NUMARASI KAYITLI 
DE�ER� 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
4) Mevzuat 
 Mardin belediyesi /harcama biriminin, kurulu�una ve faaliyetlerine 
ili�kin temel Tablo 3 .Ek 1.Mevzuat listesinde belirtildi�i gibidir. 
Belediyemizde gelecekte mevzuatta yapılması dü�ünülen 
de�i�iklikler ile bu de�i�ikliklere sürekli takip edilmekte ve gerekti�inde görü� 
belirtilmektedir. 

 
C-Temel Politikalar ve Öncelikler 
Belediyemiz 5393 sayılı belediye kanunu ve di�er kanunlarla verilen ve önceli�i 
Mardin  Belediyesinde ya�ayan halkın medeni ve mü�terek ihtiyaçlarını kar�ılama�ı 
temel ve öncelikli politika ve önceli�i olarak almakla birlikte  Mardin”in ekonomik 
ömrünü doldurmu� olan su �ebekesinin yenilenmesi birinci  önceli�imizdir. 
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Belediyemiz Bakanlar kurulunun  2005/8873 sayılı Orta vadeli program (2006-2008) 
uyum sa�lamaya ön görmü�tür.  
 
D-Faaliyetlere �li�kin Bilgi ve De�erlendirmeler 
 
Mardin Belediyesinin  4.Vizyon proje, 25 Stratejik hedef …………….Faaliyet 
öngörülmü�tür. 
 
 

• Planlanan vizyon Projeleri 

• Mardin”nin UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alması 

•  Beyaz su projesinin hayata geçirilmesi 

•  Gümü� i�çili�i atölyesinin kurulması 

• Mardin”in Turizm Kenti �lan edilmesi 

• Stratejik Amaç Ve Hedefler 

 
Stratejik hedef 1– Mardin”in �mar planlarının hazırlanması  
Stratejik hedef 2– Mardin”in su ve kanalizasyon sorunlarının çözümlenmesi  
Stratejik hedef 3–Mardin”in ula�ım gibi kentsel alt yapının tamamlanması  
Stratejik hedef 4–Mardin”de co�rafî ve kent bilgi sistemlerinin kurulması  
Stratejik hedef 5– Mardin”in çevre ve çevre sa�lı�ı ile ilgili sorunlarının 
çözümlenmesi  
Stratejik hedef 6–Mardin”in Katı atıkların toplanması, ta�ınması, ayrı�tırılması, geri 
kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve 
yaptırmak. 

Stratejik hedef 7–Mardin”de  a�açlandırma, park ve ye�il alanların tesis edilmesi. 

Stratejik hedef 8–Mardin”in zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans 
hizmetleri için donanımlı kılınması. 
Stratejik hedef 9–Mardin”de defin ve mezarlıklar; a�açlandırma, park ve ye�il 
alanların tesis edilmesi. 
Stratejik hedef 10–Mardin”de konut arzının artırılması için gerekli çalı�maların 
yapılması. 
 
Stratejik hedef 11–Mardin”de  kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; 
sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma hizmetlerinin yapılması. 
 
Stratejik hedef 12–Mardin”de ekonomi ve ticaretin geli�tirilmesi hizmetlerini yapımı 
ve yaptırılması. 
Stratejik hedef 13–Mardin”de kadınlar ve çocuklar için koruma evlerinin açılmasının 
sa�lanması. 
 
Stratejik hedef 14–Mardin”de Devlete ait her derecedeki okul binalarının in�aatı ile 
bakım ve onarımını yapılması ve yaptırılması  
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Stratejik hedef 15–Mardin”de Devlet okullarına her türlü araç, gereç ve malzeme 
ihtiyaçlarını kar�ılanması için gerekli çabaları göstermek. 
 
Stratejik hedef 16–Mardin”de sa�lıkla ilgili her türlü tesisi açılması ve i�letilmesi 
konusunda önder olmak. 
Stratejik hedef 17–Mardin”de kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent 
tarihi bakımından önem ta�ıyan mekânların ve i�levlerinin korunmasını sa�lanması 
için her türlü giri�imde bulunmak. bu amaçla bakım ve onarımını yaptırmak, 
korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden in�a edilmesine 
öncülük etmek. 
Stratejik hedef 18–Mardin”de Gerekti�inde, ö�rencilere, amatör spor kulüplerine 
malzeme verilmesi ve gerekli deste�in sa�lanması, her türlü amatör spor 
kar�ıla�malarının düzenlenmesi, yurt içi ve yurt dı�ı müsabakalarda üstün ba�arı 
gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verilmesi 
 
Stratejik hedef 19–Mardin”de Gıda bankacılı�ının ve mikro kredi ile ilgili 
çalı�malara ortak olmak. 

Stratejik hedef 20–Mardin”de Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, 

fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre kurmak, kurdurmak, i�letmek, i�lettirmek 

veya bu yerlerin gerçek ve tüzel ki�ilerce açılmasına izin vermek. 

Stratejik hedef 21–Mardin Belediyesinde Mali Yapının güçlendirilmesi.  

Stratejik hedef 22–Mardin Belediyesinde �nsan Kaynaklarının geli�tirilmesi  

Stratejik hedef 23–Mardin Belediyesinde Vatanda� Memnuniyeti 

Stratejik hedef 24–Mardin Belediyesinde Vizyon Projeler  

Stratejik hedef 25–Mardin Belediyesinde Yönetim Sistemi  

V.3.Ba�lanan vizyon projeleri . 

1.Stratejik Hedef :  Mardin”nin UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alması 

Faaliyet 1.Güneydo�u Anadolu Bölgesi Kültürel Miras Birli�i üyeli�i ve Merkezin 

Mardin”e alınması. 

Faaliyet 2.Sit Alanlarında halkın bilinçlendirilmesi 

Faaliyet 3.Koruma �mar Planlarının hazırlanması  

Faaliyet 4.Ba�vuru dokümanlarının hazırlanması  

2. Stratejik Hedef :  Beyaz su projesinin hayata geçirilmesi  

Faaliyet ; 1 Sis Alının Su �ebekesinin de�i�tirilmesi  

3. Stratejik Hedef :  Gümü� i�çili�i atölyesinin kurulması  
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Faaliyet 1.Belediye”ye ait so�uk hava deposunun bakım ve onarımının yapılarak 

atölyeye dönü�türülmesi. 

Faaliyet 2.Kursiyerlerin tespiti ve oryantasyon e�itimi  

Faaliyet 3.Üretilen gümü�lerin pazarlanması  

4. Stratejik Hedef :  Mardin”in Turizm Kenti �lan edilmesi  

Faaliyet 1.Gerekli dokümanların hazırlanması  

Faaliyet 2.Bilgilendirme ve tanıtım hizmetleri 

Faaliyet 3.Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu kurulması  

E-�nsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar 
1)�nsan Kaynakları 
Tablo 4:  
Sıra 
No 

Birim Adı Memu
r 

G�H 

Me
mu
r 

AV 

Me
mu
r  

TH 

Mem
ur 

Zabı
ta  

Memur
SH 

Me
mur 
�tfai
ye  

Me
mur 
YH 

Sür
ekli 
��çi 

Ge
çici 
��çi 

To
pla
m 

01 Ba�kanlık  2         2 
02 Hukuk ��leri 

Müdürlü�ü 
2 2        4 

04 Kültürel ve 
Sosyal i�ler 
Müdürlü�ü  

5         5 

05 Yazı ��leri 
Müdürlü�ü 

6      8 36  50 

06 Mali Hizmetler 
Birimi 
Müdürlü�ü 

12         12 

07 �nsan 
Kaynakları ve 
E�itim 
Müdürlü�ü  

4         4 

08 Fen ��leri 
Müdürlü�ü 

3  7     28 20 58 

09 �mar ve 
�ehirçilik 
Müdürlü�ü 

4  15       19 

10 Su ve 
Kanalizasyon 
Müdürlü�ü 

13  11     25  49 

11 Temizlik ��leri 
Müdürlü�ü 

2       19 45 66 

12 Veterinerlik 
Müdürlü�ü  

3    12   18 2 35 

13 Zabıta 2  2 50      54 



YEREL YÖNET�MLERDE PERFORMANS PROGRAMI 
UYGULAMA 

Sayfa 37 / 113 

Müdürlü�ü  
14 �tfaiye (Acil 

Yardım Arama 
Kurtarma ve 
Ambulans 
Hizmetleri 
Müdürlü�ü ) 

2     41   13 56 

 Toplam 60 2 36 50 12 41 8 126 84 421 
 

Belediyemiz 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine dayanılarak 
22.04.2006 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlü�e giren bakanlar kurulu 
kararına uygun norm kadro düzenlemesine gidilmi�tir. 

Belediyemizde yeni yapılanmada Yazı ��leri Müdürlü�ü yeniden yapılanarak 
çalı�anların özlük hakları ve çalı�ma performanslarının artırılmasına yönelik 
araç,gerc,makine,ekipman ve personel açısından güçlendirilmi�tir. 

 
2.Fiziki kaynaklar  

Belediyemiz harcama biriminin kullanımında olan tüm fiziki kaynaklar Tablo 5 
performans programı tasla�ı ekinde verilmi�tir. 
 
II-Performans Bilgileri 
A-Stratejik Amaç ve Hedeflere �li�kin Bilgiler 
1)Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler 

Bu performans  programında yer alan her faaliyet için ayrı ayrı kriterler belirlenmi�tir; 

Stratejik hedef 1– Mardin’nın �mar planlarının hazırlanması  
Tablo 6. 

��lem Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 

�mar Planları Planların m2 
birim maliyeti 

Öngörülen 
zamana 
uygunlu�u 

  

�mar 
uygulaması 

Uygulamanın 
m2 birim 
maliyeti  

Vatanda� 
memnuniyet 
seviyesi 

�tiraz 
sayısının 
toplam mülk 
sahibine 
oranı 

 

Yapıla�mayı 
sürekli izleyerek 
saptanmı� olan 
norm ve 
ölçülere ko�ut 
davranı�larını  
gerçekle�mesini 
sa�lamak. 

Yapılan i�lem 
sayısı  

Yapılan 
i�lemler için 
kullanılan 
kaynak  

Vatanda� 
memnuniyet 
seviyesi  

 

Kamula�tırmaya 
ili�kin 5 yıllık 

Planda ön 
görülen 

Yapılan 
i�lemler için 

Vatanda� 
memnuniyet 
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imar planını 
hazırlamak, 

 

hedefleri 
gerçekle�tirm
e oranı  

kullanılan 
kaynak miktarı  

derecesi  

Veri Tabanı ve 
Master Plan 
Projesi 

Analitik  
etütlerin 
Mardin 
genelinde 
bütünle�tirilm
esi gözden 
geçirilmesi ve 
yeniden 
taranması  

Kentsel veri ve 
göstergelerin 
ada/parsel 
bazında 
derlenmesi 
sınıflandırılma
sı ,depolanma
sı ve meydana 
gelen 
de�i�ikliklerin 
izlenmesi  

Verilerin 
bilgisayar 
ortamına 
alınması  

Bir yıl içinde 
veri 
tabanına 
girmeyen 
kayıt 
bırakmamak
.  

Plan Revizyon 
Projesi  

Bitirilmi� olan 
uygulama 
imar 
programları 
ile ıslah imar 
programlarını
n gözden 
geçirilmesi ve 
gerekiyorsa 
revizyonu  

   

Yeni Yerle�im 
Yerleri Projesi 

Kentsel 
yo�unlu�un 
alana 
da�ıtılması ve 
yeni yerle�im 
yerlerinin 
kazandırılmas
ı için mücavir 
alan 
sınırlarlarının 
de�i�tirilmesi 
de dahil 
olmak üzere 
gerekli 
ara�tırmaların 
yapılması. 

Plan 
alanlarının 
satın alma 
veya 
kamula�tırma 
yoluyla satın 
alınmasının 
sa�lanması,pla
nlanması,teme
l altyapıların 
görü�ülmesi,p
arsellenmesi 
ve rayiç bedel 
üzerinden 
bireylere ve 
kooperatiflere 
satılmasının 
sa�lanması. 

Bu 
düzenleme  
sırasında 
çapraz 
finansman 
ilkesini 
uygulayarak 
tüm sınırlara 
e�it 
olanaklar 
yaratılması. 

 

 
Stratejik hedef 2–Mardin”nın ula�ım gibi kentsel alt yapının tamamlanması  

Tablo :7 
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��lem Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 

Asfaltlama  M2 birim 
maliyeti 

Emsal i�lerle 
kıyaslama  

Performans Tasarruf 
miktarı  

Ruhsatlandırma 
i�lemleri 

M2 birim 
maliyeti 

Emsali i�lerle 
kıyaslama  

  

Hizmet tesisleri 
yapımı 

Yapım ve 
bakım m2 
birim maliyeti  

Emsali i�lerle 
kıyaslama  

Performans Tasarruf 
miktarı  

Yol ve Kaldırım 
düzenleme  

Yapım ve 
bakım m2 
birim maliyeti  

Emsali i�lerle 
kıyaslama  

Performans Tasarruf 
miktarı  

�ikayet 
evraklarının 
de�erlendirilmesi  

 Emsali i�lerle 
kıyaslama  

Performans  

 
Stratejik hedef 3–Mardin”nın co�rafî ve kent bilgi sistemlerinin kurulması  

Tablo :8 

��lem Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 

Belediyeye ait in�aat, 
park bahçe ve di�er 
faaliyetlere ait harita 
çalı�malarının tabanını 
olu�turmak ve fiili 
durum tespiti yapmak. 

Mevcut 
verilerin veri 
tabanına 
aktarılan 
verilere oranı  

Kullanılan 
kaynak 
miktarı  

Vatanda� 
memnuniyeti 
derecesi 

 

3194 sayılı �mar 
Kanununun 18.madde 
uygulaması ve 2981-
3290 sayılı imar 
kanunlarını 
uygulayarak parsel 
sahiplerini müstakil 
tapuya kavu�turmak.  

 

Mevcut 
verilerin veri 
tabanına 
aktarılan 
verilere oranı  

Kullanılan 
kaynak 
miktarı  

Vatanda� 
memnuniyeti 
derecesi 

 

Ta�ınmaz envanteri ile 
olu�an bilgilerin, emlak 
ve çevre beyan bilgileri 
ili�kilendirilmesi. 

Mevcut 
verilerin veri 
tabanına 
aktarılan 
verilere oranı  

Kullanılan 
kaynak 
miktarı  

Vatanda� 
memnuniyeti 
derecesi 

 

Bilgi ��lem Faaliyetleri Birim ba�ına Kullanılan Etkinlik  Verimlilik  
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için gerekli bölümlerle 
hiyerar�ik düzen ve 
Bilgi i�lem Hizmetleri 
sistemi içinde i�birli�i 
yapmak. 

verilen hizmet 
gün saat 
hesabı  

kaynak 
miktarı  

Vatanda�ları 
ilgilendiren Bilgi ��lem 
hizmetlerini yürütmek, 
ili�kiyi sa�lamak. 

Verilen 
hizmetten 
yararlanan 
ki�ilerin tüm 
Mardin 
vatanda�larına 
oranı  

Kullanılan  
kaynak 
miktarı  

Vatanda� 
memnuniyet 
derecesi  

 

 
Stratejik hedef 4– Mardin”nın çevre ve çevre sa�lı�ı ile ilgili sorunlarının 
çözümlenmesi  

Tablo :9 

��lem Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 

Stratejik Çevresel 
De�erlendirme 

Plan,program 
ve 
politikaların 
belirlenmesi 

Çevre üzerindeki 
olumsuz etkilerin 
de�erlendirilmesi 

Etkilerin 
en aza 
indirilme
si 

Sonuç 
de�erlen
dirme 

Çevre ile ilgili üst 
ölçekte bulunan 
çözümlerin alt 
a�amadaki sorunları 
daha olu�madan 
çözmek 

Maddi 
tasarruf 

Zaman 
tasarrufu 

�ikayet 
ölçümler
i 

Sonuç 
de�erlen
dirme 

Çevre bilincinin 
geli�tirilmesi 

Hazırlanan 
projeler 

Plan ve 
stratejiler 

Halkın ve tüm 
kurumların 
katılımına 
açılması 

Özendir
mek 

Verimlilik 

Do�al dengenin 
korunması 

Hazırlanan 
projeler 

Plan ve 
stratejiler 

Halkın ve tüm 
kurumların 
katılımına 
açılması 

Kontrol Verimlilik 

Gayri Sıhhi 
Müessese Açma 
i�lerinin 
ruhsatlandırılması 

Ekip 
olu�turma 

Ruhsat sayısı Kontrol Verimlilik 

Gıda sicil belgelerinin 
ruhsatlandırılması 

Ekip 
olu�turma 

Ruhsat sayısı Kontrol Verimlilik 



YEREL YÖNET�MLERDE PERFORMANS PROGRAMI 
UYGULAMA 

Sayfa 41 / 113 

Çevresel gürültünün 
kontrolü 

Fiziksel,Fizyo
lojik, 

Psikolojik 
etkileri 

�ikayet 
de�erlendirm
e 

Ölçümle
r 

Giderilm
e 
oranları 

Isınmadan 
kaynaklanan hava 
kirlili�i 

Fiziksel,Fizyo
lojik, 

Psikolojik 
etkileri 

�ikayet 
de�erlendirm
e 

Emisyo
n 
Envante
ri 
çıkarılac
ak 

Riskin 
en az 
indirilme
si 

Su kirlili�i kontrolü Risk Tedbir Uygula
ma 

Giderilm
esi 

Katı atıklar ve geri 
kazanım 

Tespit Toplanma Enerji 
dönü�ü
mü 

Sa�lana
n 
tasarruf 

Ha�ere ile mücadele Kullanılan 
araç ve ilaç 
tespiti 

Mücadele 
planı 

Uygula
ma 

Verimlilik 

Tehlikeli maddelerin 
su ve çevresinde 
neden oldu�u kirlili�in 
kontrolü 

Tespit Ekip 
olu�turulması 

Müdaha
le 

Sorun 
giderme 

Elektronik 
cihazlardan 
kaynaklanan 
radyasyonun 
elektromanyetik 
kirlili�i 

Yer tespiti Tedbir Sorunun 
giderilm
esi 

Riskin 
en aza 
indirilme
si 

Kanalizasyon sularını 
arıtılmaksızın alıcı 
ortamlara verilmesi 
ve sulamada 
kullanılması 

Planlama Kontrol Denetim Verimlilik 

Halk sa�lı�ını 
korumak,gözetmek 
ve geli�tirmek 

Hazırlanan 
proje sayısı 

Uygulamaya 
konan proje 
sayısı 

Kullanıl
an 
kaynakl
arın 
etkinlik 
durumu 

Beklene
n fayda 

Çevresel kirlili�in en 
aza indirilmesi 

Bilgi eri�im 
sistemi 

�zleme Ölçüm 
alt 

�statistik 
Standartl
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yapısı arda 
geli�me 

Ye�il alanların 
korunması ve 
arttırılması 

Yönetim 
planları 

Uygulama Eylem Ye�il 
alan 
sayısı 

�nsan 
sa�lı�ını,ekolojik 
dengeyi,kültürel,tarihi 
ve estetik de�erleri 
korumak 

Hazırlanan 
proje sayısı 

Sosyal 
geli�me 

Ekonom
ik 
geli�me 

Sa�lana
n fayda 

Çevresel risklerin en 
aza indirilmesi 

Risk 
faktörlerini 
önceli�inin 
belirlenmesi 

Denetim ve 
ceza 
uygulamaları 

Do�al 
denge 

Halk 
sa�lı�ı 

Zararlı kimyasal 
madde ve ürünlerin 
kontrolü 

Belirlenmesi Etkileri Müdaha
le 

Riskin 
yok 
edilmesi 

Çevre sorununun 
çözümü 

Politikaların 
belirlenmesi 

Uluslar arası 
standartlara 
uyumu 

Çalı�ma Uluslar 
arası 
standartl
ara uyan 
çevre 

 
Stratejik hedef 5–Mardin”nın Katı atıkların toplanması, ta�ınması, ayrı�tırılması, 
geri kazanımı, ortadan kaldırılması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

Tablo :10 

��lem Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 

Maliyet Analizi Etkinlik  Verimlilik  Tasarruf  Kıyas  

Atıkların 
toplanması 

Plan proje Toplama i�lemi Depolanması Verimlilik 

Atıkların 
depolanması 

Plan proje Ta�ıması Kontrol 
edilmesi 

Enerjiye 
dönü�türülmesi 

Çevreye tehlike 
arz eden atık 

Uygulama Engellenmesi Kontrol altına 
alınması 

Verimlilik 

Konteynır ve 
çöp bidonlarının 
boyanması 
temizli�i 

Plan proje Dezenfekte 
tespiti 

Maliyet Halk sa�lı�ına 
katkısı 
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Çevresel 
Kirlili�in en aza 
indirilmesi 

Etkinlik �zleme Kıyas Temiz Çevre 

Katı atıkların 
geri kazanımı 

Hazırlanan 
plan ve proje 
ve stratejiler 

Maliyet Tasarruf Verimlilik ve 
artı� 

Araçların bakım 
ve onarımı ve 
yenilenmesi 

Etkinlik Verimlilik Tasarruf Kıyas 

Temizlik ��leri 
için 
vatanda�ların 
bilinçlendirilmesi 

Kurum ve 
kurulu�ların 
katkısını  
sa�lamak 

E�itim Katkı Verimlilik ve 
artı� 

Tabela pano 
afi� uyarıları el 
ile bro�ür 
da�ıtımı 

Ekip Özendirme Bilgilendirme Katkı 

Yer altı 
konteynırının 
fizibilite ve proje 
çalı�ması. 

Proje 
gerçekle�tirme 

Maliyet Tasarruf Kıyas 

Araç filo takip 
çalı�ması 

Proje Maliyet Tasarruf Verimlilik 

     

Stratejik hedef 6–Mardin”in zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans 
hizmetleri için donanımlı kılınması. 

Tablo :11 

��lem Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 

Maliyet Analizi Etkinlik  Verimlilik  Tasarruf  Kıyas  

Atıkların 
toplanması 

Plan proje Toplama i�lemi Depolanması Verimlilik 

Atıkların 
depolanması 

Plan proje Ta�ıması Kontrol 
edilmesi 

Enerjiye 
dönü�türülmesi 

Çevreye tehlike 
arz eden atık 

Uygulama Engellenmesi Kontrol altına 
alınması 

Verimlilik 

Konteynır ve 
çöp bidonlarının 

Plan proje Dezenfekte 
tespiti 

Maliyet Halk sa�lı�ına 
katkısı 
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boyanması 
temizli�i 

Çevresel 
Kirlili�in en aza 
indirilmesi 

Etkinlik �zleme Kıyas Temiz Çevre 

Katı atıkların 
geri kazanımı 

Hazırlanan 
plan ve proje 
ve stratejiler 

Maliyet Tasarruf Verimlilik ve 
artı� 

Araçların bakım 
ve onarımı ve 
yenilenmesi 

Etkinlik Verimlilik Tasarruf Kıyas 

Temizlik ��leri 
için 
vatanda�ların 
bilinçlendirilmesi 

Kurum ve 
kurulu�ların 
katkısını  
sa�lamak 

E�itim Katkı Verimlilik ve 
artı� 

Tabela pano 
afi� uyarıları el 
ile bro�ür 
da�ıtımı 

Ekip Özendirme Bilgilendirme Katkı 

Yer altı 
konteynırının 
fizibilite ve proje 
çalı�ması. 

Proje 
gerçekle�tirme 

Maliyet Tasarruf Kıyas 

Araç filo takip 
çalı�ması 

Proje Maliyet Tasarruf Verimlilik 

     

 
Stratejik hedef 7–Mardin”da a�açlandırma, park ve ye�il alanların tesis edilmesi. 
 

Tablo :12 

��lem Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 

Park bakımı M2 birim 
maliyeti 

Etkinlik Verimlilik  Vatanda� 
Memnuniyeti  

Park yapısal ve 
bitkisel onarımı 

M2 birim 
maliyeti 

Etkinlik Verimlilik  Vatanda� 
Memnuniyeti  

Yeni park in�aatı 
yapımı 

M2 birim 
fiyatı 

Etkinlik Verimlilik  Vatanda� 
Memnuniyeti  
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Çim ve çiçeklik 
saha düzenleme 

M2 birim 
maliyeti 

Etkinlik Verimlilik  Vatanda� 
Memnuniyeti  

Park mobilyaları ve 
çocuk oyun ünitesi 
üretimi 

Adet birim 
maliyeti 

Etkinlik Verimlilik  Vatanda� 
Memnuniyeti  

Bitki üretimi Adet birim 
maliyeti 

Etkinlik Verimlilik  Vatanda� 
Memnuniyeti  

Sulama sistemi 
yapımı 

M2 birim 
maliyeti 

Etkinlik Verimlilik  Vatanda� 
Memnuniyeti  

Stratejik hedef 8–Mardin”da konut arzının artırılması için gerekli çalı�maların 
yapılması. 

Tablo :13 

��lem Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 

Kentsel 
Dönü�üm ve 
Geli�im Projesi  

Kentsel 
Dönü�üm 
alanlarının 
belirlenmesi 

Planlanm
ası  

Planın 
Uygulanması 

Etkinlik 
ve 
Verimlilik 

Konut Projesi  Konut 
ara�tırmasının 
yapılması,konut 
envanteri 
çıkarılması ve 
konut açı�ının 
belirlenmesi  

Açı�ın 
giderilme
si için 
bütünsel,
kapsayıcı 
ve tüm 
sosyal 
sınıfların 
özel 
ko�ulların
ı dikkate 
alan 
konut 
üretim 
sistemleri
nin 
geli�tirilm
esi 

Geli�tirilen 
sistemlerin 
uygulanabilirli�i
nin  
ara�tırılması ve 
uygulanabilir 
olanların 
uygulama 
alanına 
konmasının 
sa�lanması  

 

Stratejik hedef 09–Mardin”nın  kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; 
sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma hizmetlerinin yapılması. 

Tablo :14 

��lem Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 

Sosyal Yardım Yardım 
görenlerin 
yardıma 

Yardım 
görenlerin 
memnuniyet 

Ekinlik Verimlilik  
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muhtaçlara 
oranı 

derecesi 

Kültür ve sanat, Kültür ve 
Sanat 
faaliyetlerinden 
yararlananların 
tüm Mardin 
halkına oranı  

Kültür ve 
Sanat 
faaliyetlerinden 
yararlananların 
memnuniyet 
derecesi  

Ekinlik Verimlilik  

Gençlik ve spor; Gençlik ve 
Spor  
faaliyetlerinden 
yararlananların 
tüm Mardin 
halkına oranı  

Gençlik ve 
Spor  
faaliyetlerinden 
yararlananların 
memnuniyet 
derecesi  

Ekinlik Verimlilik  

Evlendirme Evlendirme   
faaliyetlerinden 
yararlananların 
tüm Mardin 
halkına oranı  

Evlendirme   
faaliyetlerinden 
yararlananların 
memnuniyet 
derecesi  

Ekinlik Verimlilik  

Meslek ve 
beceri 
kazandırmaya 

Meslek ve 
Beceri 
Kazandırma   
faaliyetlerinden 
yararlananların 
tüm Mardin 
halkına oranı  

Meslek ve 
Beceri 
Kazandırma   
faaliyetlerinden 
yararlananların 
memnuniyet 
derecesi  

Ekinlik Verimlilik  

Kadınlar ve 
çocuklar için 
koruma evleri 

Kadınlar ve 
çocuklar için 
yapılan     
faaliyetlerinden 
yararlananların 
tüm Mardin 
halkına oranı  

Kadınlar ve 
çocuklar için 
yapılan     
faaliyetlerinden 
yararlananların 
memnuniyet 
derecesi  

Ekinlik Verimlilik  

Kursa 
Müracaatı 
(Tiyatro) sayısı  

 

Elemeyi geçen 

Sayısı  

Sertifika 

Sayısı  

Oyunda rol 
alan 

Sayısı  

 

Vatanda� 
Memnuniyeti   

Kurs Müracaatı 
(Halk Oyunları) 

Sayısı  

Elemeyi geçen 

Sayısı  

Ekiplerde 
görev 

Sayısı  

Gösteri Ekibi 

Sayısı  

Vatanda� 
Memnuniyeti   

�iir Atölyesi �iir Okuma �iir Yazma Sunum Vatanda� 
Memnuniyeti   
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Sayısı  Sayısı  Sayısı  Sayısı  

Beste 
Yarı�ması 

Sayısı  

Elemeyi geçen 

sayısı 

Dereceye 
giren 

Sayısı  

�lk üçe giren 

Sayısı  

Vatanda� 
Memnuniyeti   

Stratejik hedef 10–Mardin”da ekonomi ve ticaretin geli�tirilmesi hizmetlerini yapımı 
ve yaptırılması. 

Tablo :24 

��lem Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 

Ekonomik 
olayları /düzenli  
denetlemek 

Ekonomik 
olayları 
/düzenli 
denetlemek  
Mardin’da 
bulunan tüm 
i� yerlerine 
oranı  

Denetlenen i� 
yerlerinden 
dolayı halkın 
ve 
denetlenenlerin 
memnuniyet 
derecesi . 

 

Bu hizmet 
için kullanılan 
kaynak 
miktarı  

Etkinlik 

Verilen Ruhsat 
Sayısı  

Ruhsat 
verilen i� 
yerlerinin tüm 
ilçede 
bulunan i� 
yerlerine 
oranı  

Ruhsat 
alanların ve 
halkın 
memnuniyet 
derecesi  

Bu hizmet 
için kullanılan 
kaynak 
miktarı 

Etkinlik  

Stratejik hedef 11–Mardin”de kadınlar ve çocuklar için koruma evlerinin açılmasının 
sa�lanması. 

Tablo :15 

��lem Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 

kadınlar ve 
çocuklar için 
koruma evlerinin 
açılmasının 
sa�lanması. 

Yardım 
görenlerin 
yardıma 
muhtaçlara 
oranı 

Yardım 
görenlerin 
memnuniyet 
derecesi 

Ekinlik Verimlilik  

Stratejik hedef 12–Mardin”de Devlete ait her derecedeki okul binalarının in�aatı ile 
bakım ve onarımını yapılması ve yaptırılması 

Tablo :16 
  

��lem Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 

Devlete ait her 
derecedeki okul 
binalarının 

Bakım Yapım 
onarım in�aat 
yapılan okul 

Yapım bakım 
onarım ve 
in�aat i�leri 

Ekinlik Verimlilik  
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in�aatı ile bakım 
ve onarımını 
yapılması ve 
yaptırılması 

adedi ve 
parasal 
de�eri 

yapılan 
okullarda bu 
hizmetten 
yararlananların 
memnuniyet 
derecesi  

Stratejik hedef 13–Mardin”da Devlet okullarına her türlü araç, gereç ve malzeme 
ihtiyaçlarını kar�ılanması için gerekli çabaları göstermek. 

Tablo :17 

��lem Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 

Devlet 
okullarına her 
türlü araç, gereç 
ve malzeme 
ihtiyaçlarını 
kar�ılanması 
için gerekli 
çabaları 
göstermek. 

Devlet 
okullarına 
yapılan araç 
gereç ve 
malzemenin 
gerçek hak 
sahiplerine 
ula�ıp 
ula�madı�ı 
ve parasal 
de�eri 

Devlet 
okullarına 
yapılan araç 
gereç ve 
malzemeden 
dolayı 
yararlanarların 
memnuniyet 
derecesi  

Ekinlik Verimlilik  

Stratejik hedef 14–Mardin”da sa�lıkla ilgili her türlü tesisi açılması ve i�letilmesi 
konusunda önder olmak. 

Tablo :28 

��lem Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 

Halk sa�lı�ını 
korumak,gözetmek 
ve geli�tirmek. 

Hazırlanan 
proje sayısı 

Uygulamaya 
konan proje 
sayısı  

Kullanılan 
kaynakların 
etkinlik 
durumu  

Kullanılan 
kayna�ın 
beklenen 
faydayı 
sa�laması  

Poliklinik hizmetleri Muayene ve 
sevk edilen 
hasta sayısı 

   

Laboratuar 
hizmetleri 

Tıbbi tahlil 
yapılan ki�i 
sayısı 

Yapılan tıbbi 
tahlil sayısı 

Kullanılan 
kaynakların 
etkinlik 
durumu  

Kullanılan 
kayna�ın 
beklenen 
faydayı 
sa�laması  

Enjeksiyon ve 
pansuman 
hizmetleri 

Talep edilen 
hizmet sayısı 

Uygulamaya 
konulan 
hizmet sayısı 

Kullanılan 
kaynakların 
etkinlik 
durumu  

Kullanılan 
kayna�ın 
beklenen 
faydayı 
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sa�laması  

Ambulans 
faaliyetleri 

Talep edilen 
görev sayısı 

Uygulamaya 
konan görev 
sayısı 

Kullanılan 
kaynakların 
etkinlik 
durumu  

Kullanılan 
kayna�ın 
beklenen 
faydayı 
sa�laması  

Ruh sa�lı�ı 
hizmetleri 

Ba�vuru 
sayısı 

Gidilecek 
vaka sayısı 

Kullanılan 
kaynakların 
etkinlik 
durumu  

Kullanılan 
kayna�ın 
beklenen 
faydayı 
sa�laması  

Belediye 
Personeline ait  
eczane ve hastane 
faturalarının 
kontrolünün 
sa�lanması 

Yapılan 
kontrol sayısı 

��leme konan 
evrak sayısı 

Sa�lanan 
fayda 

Verimlilik 

Cenaze hizmetlerini 
yürütmek 

Verilen 
hizmet sayısı 

   

��yeri Hekimlili�ini 
yürütmek 

Yapılan 
muayene ve 
sevk sayısı 

   

G.S.M,��yeri açma 
ve Gıda Denetim 
komisyonunda 
bulunmak 

Ruhsat ve 
yapılan 
denetim 
sayısı 

Katılımı 
sa�lanan 
hizmet sayısı 

Etkinlik  Verimlilik 

Stratejik hedef 15–Mardin”da kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent 
tarihi bakımından önem ta�ıyan mekânların ve i�levlerinin korunmasını sa�lanması 
için her türlü giri�imde bulunmak. bu amaçla bakım ve onarımını yaptırmak, 
korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden in�a edilmesine 
öncülük etmek. 

Tablo :18 

��lem Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 

Kültür ve Tabiat 
varlıkları envanteri 

Korumaya 
alınacak 
öncelikli 
varlıkların 
belirlenmesi  

Proje ve ke�if 
çıkarılan proje 
sayısı   

Yıllık yapılan 
bedellerin 
etkin ve 
verimli 
kullanılması   

Vatanda� 
Memnuniyeti   

Stratejik hedef 16–Mardin”da Gerekti�inde, ö�rencilere, amatör spor kulüplerine 
malzeme verilmesi ve gerekli deste�in sa�lanması, her türlü amatör spor 
kar�ıla�malarının düzenlenmesi, yurt içi ve yurt dı�ı müsabakalarda üstün ba�arı 
gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verilmesi . 
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Tablo :19 

��lem Kriter 1 Kriter 2 

Spor Etkinlikleri ve 
E�itimleri 

Kurs Görenlerin E�itim ve 
Beceri Oranı 

Kurs Görenlerin 
Memnuniyet Derecesi 

Sayısı  Faaliyetlerinden 
yararlananların tüm 
Mardin halkına oranı 

 

Faaliyetlerinden 
yararlananların 
memnuniyet derecesi 

 

Gençlik ve Spor Gençlik ve Spor 
faaliyetlerinden 
yararlananların tüm 
Mardin halkına oranı 

 

Gençlik ve Spor 
faaliyetlerinden 
yararlananların 
memnuniyet derecesi 

 

Spor Okulları Spor  okullarından 
yararlananların 
yararlananların tüm 
Mardin halkına oranı 

 

Spor  okullarından 
yararlananların 
yararlananların 
memnuniyet derecesi 

 

Sa�lıklı Spor ve Beceri 
Kazandırma 

Sa�lıklı Spor ve Beceri 
kazananların tüm Mardin 
halkına oranı 

 

Sa�lıklı Spor ve Beceri 
kazananların 
memnuniyet derecesi 

 

Çocuklar ve Gençler için 
Spor Sahaları 

Çocuklar ve Gençler için 
yapılan Spor Sahaları 
tüm Mardin halkına oranı 

 

Çocuklar ve Gençler için 
yapılan Spor 
Sahalarından 
yararlananların 
memnuniyet dereceleri 

 

Stratejik hedef 17–Mardin”da Gıda bankacılı�ının ve mikro kredi ile ilgili  
çalı�malara ortak olmak. 

Tablo :31 

��lem Kriter 1 Kriter 2 

Gıda bankacılı�ı ve 
mikro kredi  

Bu i�lem için sivil toplum 
kurulu�ları ile bir 
kurumsal kimli�in 
olu�turulması  

Yardım görenlerin sayısı 
ve memnuniyet derecesi  

Stratejik hedef 18–Mardin  Belediyesinde Mali Yapının etkin ve verimli kılınması 

Tablo :20 
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��lem Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 

Bütçe 
performansı 

Gelir/Gider 
oranı 

Yatırımın gider 
oranı 

Personel 
harcamasının 
gider oranı 

Borçların yıllık 
gelire oranı 

Belediye 
borçları izleme  

Borç 
istatistikleri 
güncellenmesi 

Borç 
ödemeleri 
gününde 
bilgisayar veri 
tabanının 
aktarılması  

  

Mali �statistikler  Tüm gelir 
gider ve 
transfer 
harcamaları 
günlük olarak 
girilmesi . 

   

Belediyenin 
ta�ınır mal 
varlı�ının  

Kayıt altına 
alınması 

Denetlenmesi  De�erlendirmesi  

Analitik Bütçe 
Sistemine 
Geçi� 

Stratejik plana 
uyum 

Performans 
planına uyum 

  

Stratejik hedef 19–Mardin  Belediyesinde �nsan Kaynaklarının geli�tirilmesi  

Tablo :21 

��lem Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 

Mardin  
Belediyesinde 
�nsan 
Kaynaklarının 
geli�tirilmesi 

Kariyer planı 
her yıl 
güncellenecek 

 

Yıllık 
personel izin 
istatistikleri 
aylık 
yapılacak 

 

Aylık personel 
hareket 
istatistikleri aylık 
yapılacak 

 

kaynaklar 
içinde yer alan 
süreçlerin 
ölçüm 
parametreleri 
bu sürecin 
altlı�ını 
olu�turur. 

 

Personel 
e�itimi  

E�itim 
taleplerine en 
geç 1 hafta 
sonunda 
cevap 
verilmesi,  

 

�ptal edilen 
e�itimlerin 
personele 
aynı i� günü 
içerisinde 
bildirilmesi,  

 

E�itim Verimlili�i 
Anketlerinin 
uygulanması ve 
de�erlendirilmesi,  

 

Oryantasyon 
E�itimlerinin 
uygulanması,  
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Stratejik hedef 20–Mardin  Belediyesinde Vatanda� Memnuniyeti 

Tablo :22 

��lem Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 

Belediyenin 
halka tanıtımını 
sa�layıcı 
yayınları inceler; 
Mardin halkı  ve 
tüzel ki�iliklere 
sahip 
topluluklarla 
ili�kiler kurar; 
seminerler, 
reklam 
kampanyaları, 
film gösterileri, 
foto�raf 
sergileri, 
ziyafetler 
düzenler; 
hediyelik 
e�yaları belirler 
ve da�ıtılmasını 
temin eder; 
yapılacak i�lerin 
bütçelerini 
belirler; 

Günlük Takip 
edilen yayın 
sayısı  

Yapılan 
kampanya 
sayısı  

Çekilen 
Foto�raf 
Sayısı ,Kamera 
ile yapılan 
çekim sayısı ve 
bunların sunu 
haline getirilme 
adet ve saati  

Ara�tırma 
sonuçları  

Mardin 
Belediyesinin  
tanıtımı 
amacıyla 
düzenlenen 
kampanyaların 
uygulanması 
için yönetime 
bilgi sunar; 
Mardin’nın 
geli�imini ve 
etkinli�ini 
sa�layıcı, 
etkinli�ini 
arttırıcı 
önerilerde 
bulunur; haktan 
talepleri 
de�erlendirir; 

Yapılan 
çalı�ma 
sonuçlarının 
sunu olarak 
rapor 
edilmesi  

Sürekli 
�yile�tirme 
sürecine 
uygun 
i�lemlerin 
yapılması  

Alınan talep 
sayısı  

Yerine 
Getirilen talep 
sayısı  

Mardin 
belediyesinin  

Toplantılara Toplantılarda 
gösterilen 

Toplantılarda Toplantıların 
sa�ladı�ı 
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düzenlemi� 
oldu�u 
toplantılara 
katılır; Mardin 
belediyesi 
hizmetlerinin 
halk tarafından 
nasıl 
algılandı�ını  
inceler; 
hizmetlerin 
tanıtımının 
arttırılması için 
önerilerde 
bulunur, 
önerilerin 
kabulünden 
sonra i�leyi�i 
kontrol eder. 

katılma sayısı  etkinlik 
durumu  

sa�lanan verim katkının 
raporlanması  

Alınan bilginin  
öneri, �ikayet  

 

Ayrımının 
do�ru 
yapılması, 

ilgili birimin 
do�ru tespit 
edilmesi,  

 

  

�lgili birime 
ula�ması  

 

Ardından 2 
i�günü 
içerisinde 
çözüm 
faaliyetine 
ba�lanması, 

   

Gerekli görülür 
ise Düzeltici / 
Önleyici 
Faaliyet 
açılması,   

 

Acılan 
Düzeltici 
faaliyet 
Sayısı  

Acılan Önleyici 
faaliyet sayısı  

Bu faaliyet 
sonucu 
sa�lanan 
etkinlik  

Sa�lanan 
Verimlilik  

Tedarikçiden 
kaynaklanan 
sorunlar 

 

Yapılan i�lem 
sayısı  

Sa�lanan 
Fayda 

Etkinlik  Verimlilik  

Tedarikçiden 
kaynaklanan 
sorunların 
tedarikçiye 
anında 
bildirilmesi. 

 

Sorunların 
çözülme ve 
geri bildirim 
süresi  

Sayısı    
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Stratejik hedef 20–Mardin  Belediyesinde Vizyon Projeler  

Tablo 23. 

��lem Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 

Mardin  
Belediyesinde 
Vizyon Projeler 

Projelerin tüm 
proje ve 
ke�iflerinin 
hazırlanması  

�hale edilmesi  Ba�lananların 
projelenenlere 
oranı  

Bitenlerin 
projelendirilenlere 
oranı  

Stratejik hedef 22–Mardin  Belediyesinde Yönetim Sistemi   

Tablo :24 

��lem Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 

Yönetim 
sisteminin 
kurulması  

ISO 9001-
2000 
sisteminin 
kurulması  

Uygulamaya 
konması  

Tarafsız bir 
kurulu�ça 
belgelendirilmesi  

Uygulama ile 
sa�lanacak 
etkinlik ve 
verimlilik  

Mardin Belediyesi  stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerden 2007 
yılı kaynak imkanları dikkate alınarak öncelikli olanlar a�a�ıdaki gibi belirlenmi�tir. 

 

Stratejik Amaç 1: 
 
Mardin”in �mar planlarının hazırlanması  
 
 

1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlanması  

Sit alanı içinde koruma imar planlarının hazırlanması  

�mar Kanunu 18 madde uygulaması hizmet alımı  

�mar planlarının duyurulması için basılı yayın hazırlanması  

�mar Kanunu 18 madde uygulaması hizmet alımı 

�mar planı gere�i sosyal donatıların artırılması nedeniyle kamula�tırma  

 Gıda üretim tesislerinin yerle�im alanlarının dı�ına ta�ınması i�i proje hizmet alımı  

Sit Alanında tescilli yapıların rölövelerin yapılması 

Cumhuriyet Meydanı özel proje alını proje hizmet alını Yukarda belirtilen faaliyetler  
2009 yılı sonuna kadar %99 oranında geçekle�tirilecektir.  
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Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanun 49.maddesi gere�ince yeniden 
yapılanması ile a�a�ıda belirtilen personelin istihdam edilmesi ile belirtilen 
faaliyetlerin gerçekle�mesi mümkün olacaktır. 
 
Tablo : 25 
 

Sınıfı   UNVANI  Sayı 
G�H �mar ve �erhçilik  Müdürü   1 
G�H Memur (Büro Memuru ) 1 
G�H Bilgi Sayar ��letmeni 1 

G�H Veri Hazırlama ve Kontrol ��letmeni  1 
TH Programcı 1 
TH Çözümleyici  1 
TH Mimar  2 
TH Mühendis (�n�aat ) 1 
TH Mühendis (Makine) 1 
TH Mühendis (Bilgisayar) 1 
TH Mühendis (Jeodizi) 1 
TH �ehir Plancısı    1 
TH Restoretör 1 

TH Topograf 1 

TH Tekniker 2 
TH Teknisyen 2 

 TOPLAM-NORM KADRO  19 
Bu güne kadar belediyemizde; 

• �� ve görev tanımları ile personel da�ılımının  i�e göre yeterince 
yapılmaması  

• �� yükünü iki katına çıkmasın ra�men  nitelikli i�e uygun 
personelin istihdam edilmemesi. 

• 5393 Sayılı Belediye Kanununu ile gelen geli�meler. 
• Norm kadro uygulaması ve yeni yasal zorunluluklar nedeniyle 

artan i� yükü. 
• Hizmet götürecek araçlar ile bina,bina içi gereçleri ile teknolojik 

altyapı eksikli�i. 
• Faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi için gerekli olan kaynakların 

temininde  kar�ıla�ıla sorunlar. 
 
Bu hedefler  çerçevesinde ; 

Yapılacaklar   Performans Kriteri  
Norm kadroda belirtilen nitelikte personel 
istihdam edilecektir. 

Norm kadronun 
uygun yapılanmanın 
sa�lanması  

Co�rafi ve Kent Bilgi sistemin kurulu�u ile ilgili 
gerekli yazılım ve donanımın sa�lanması  

Maddi kaynak  

Uygun olmayan hizmetler oldu�unda  Uygun olmayan 
hizmetin kontrolü 
prosedürünün 
uygulanması  
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�ç denetimlerin yapılması  �ç Tetkik 
prosedürüne uygun 
olarak iç tetkikin 
yapılması  

 
 
Stratejik Amaç 2: 
Mardin”de ula�ım gibi kentsel alt yapının (Kanal yapım bakım onarım ) 
 

Cumhuriyet Mahallesi kanalizasyon yapım bakım onarım 2400 metre tül yıllara 

sari in�aat i�i 

�stasyon Mahallesi 3000 metre tül yıllara sari in�aat i�i 

Ofis Mahallesi 3000 metre tül yıllara sari in�aat i�i 

Ensar Mahallesi 1000 metre tül yıllara sari in�aat i�i 

Saraço�lu Mahallesi 1000 metre tül yıllara sari in�aat i�i 

Yeni�ehir Mahallesi 1000 metre tül yıllara sari in�aat i�i 

13 Mart Mahallesi 9000 metre tül yıllara sari in�aat i�i 

Ana kolektör in�aatı ceza evi Eryeri köyü ,Çiftlik Köyü 5000 metre tül yıllara sari 
in�aat i�i Yukarda belirtilen faaliyetler  2009 yılı sonuna kadar %99 oranında 
geçekle�tirilecektir.  
 
 
Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanun 49.maddesi gere�ince yeniden 
yapılanması ile a�a�ıda belirtilen personelin istihdam edilmesi ile belirtilen 
faaliyetlerin gerçekle�mesi mümkün olacaktır. 
 

Tablo 26. 
Sınıfı   UNVANI  Sayı 
G�H Su ve Kanalizasyon Müdürü  1 
G�H Memur (Büro Memuru (Su tahakkuk ) 1 
G�H Bilgisayar ��letmeni 1 

G�H Tahsildar 2 
G�H Veznedar  3 
G�H Sayaç Memuru  5 
TH Mühendis Makine  1 

TH Teknisyen (pompa bakım onarım) 8 

TH Tekniker (Elektirik ) 2 

Sürekli 
��çi 

��çi  (Su Terfi �stasyonu) 6 

Sürekli 
��çi 

��çi (Kanal Yapım Bakım onarım i�çisi ) 9 
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Sürekli 
��çi 

��çi (Su-�ebeke Yapım Bakım Onarım i�çi ) 7 

Sürekli 
��çi 

��çi (Su da�ıtım) 3 

 TOPLAM-NORM KADRO  49 
 

 Bu güne kadar belediyemizde; 
• �� ve görev tanımları ile personel da�ılımının  i�e göre yeterince 

yapılmaması  
• �� yükünü iki katına çıkmasın ra�men  nitelikli i�e uygun 

personelin istihdam edilmemesi. 
• 5393 Sayılı Belediye Kanununu ile gelen geli�meler. 
• Norm kadro uygulaması ve yeni yasal zorunluluklar nedeniyle 

artan i� yükü. 
• Hizmet götürecek araçlar ile bina,bina içi gereçleri ile teknolojik 

altyapı eksikli�i. 
• Faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi için gerekli olan kaynakların 

temininde  kar�ıla�ıla sorunlar. 
 
Bu hedefler  çerçevesinde ; 

Yapılacaklar   Performans Kriteri  
Norm kadroda belirtilen nitelikte personel istihdam 
edilecektir. 

Norm kadronun 
uygun yapılanmanın 
sa�lanması  

Hakkedi�lerin zamanında ödenmesi  Maddi kaynak  
Uygun olmayan hizmetler oldu�unda  Uygun olmayan 

hizmetin kontrolü 
prosedürünün 
uygulanması  

�ç denetimlerin yapılması  �ç Tetkik 
prosedürüne uygun 
olarak iç tetkikin 
yapılması  

Stratejik Amaç 3: 
Mardin”de ula�ım gibi kentsel alt yapının tamamlanması 

Cumhuriyet Mahallesi 1000 metre yol yapımı  bakım onarım  (Yıllara sari in�aat ) 

Ofis Mahallesine 3000 metre yol yapımı  bakım onarım  (Yıllara sari in�aat ) 

Nur Mahallesi 3000 metre yol  

13 Mart Mahallesi 9000 metre yol yapımı  bakım onarım  (Yıllara sari in�aat 
Yukarda belirtilen faaliyetler  2009 yılı sonuna kadar %99 oranında 
geçekle�tirilecektir.  
 
Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanun 49.maddesi gere�ince yeniden 
yapılanması ile a�a�ıda belirtilen personelin istihdam edilmesi ile belirtilen 
faaliyetlerin gerçekle�mesi mümkün olacaktır. 
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Tablo : 28 
Sınıfı   UNVANI  Sayı 
G�H Fen ��leri Müdürü 1 
G�H Memur (Büro Memuru ) 1 
G�H Bilgisayar ��letmeni  1 
TH Mühendis (�n�aat) 1 
TH Mühendis (�n�aat) 1 
TH Mühendis (Ziraat ) 1 
TH Mühendis (Peyzaj) 1 
TH Jeolog (Mühendis ) 1 
TH Tekniker 1 
TH Teknisyen 1 

Sürekli 
��çi 

Operatör 4 

Sürekli 
��çi 

��çi  20 

Sürekli 
��çi 

Ustaba�ı  2 

Sürekli 
��çi 

Usta  2 

G.��Ç� G. ��çi (Park Bahçe ) 10 
G.��Ç� G.��çi (Yol Yapım Bakım onarım ) 10 

 TOPLAM-NORM KADRO  58 
Bu güne kadar belediyemizde; 

• �� ve görev tanımları ile personel da�ılımının  i�e göre yeterince 
yapılmaması  

• �� yükünü iki katına çıkmasın ra�men  nitelikli i�e uygun 
personelin istihdam edilmemesi. 

• 5393 Sayılı Belediye Kanununu ile gelen geli�meler. 
• Norm kadro uygulaması ve yeni yasal zorunluluklar nedeniyle 

artan i� yükü. 
• Hizmet götürecek araçlar ile bina,bina içi gereçleri ile teknolojik 

altyapı eksikli�i. 
• Faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi için gerekli olan kaynakların 

temininde  kar�ıla�ıla sorunlar. 
 
Bu hedefler  çerçevesinde ; 

Yapılacaklar   Performans Kriteri  
Norm kadroda belirtilen nitelikte personel istihdam 
edilecektir. 

Norm kadronun 
uygun yapılanmanın 
sa�lanması  

Hakkedi�lerin zamanında  ödenmesi   Maddi kaynak  
Uygun olmayan hizmetler oldu�unda  Uygun olmayan 

hizmetin kontrolü 
prosedürünün 
uygulanması  

�ç denetimlerin yapılması  �ç Tetkik 
prosedürüne uygun 
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olarak iç tetkikin 
yapılması  

Stratejik Amaç 4: 
Mardin”de co�rafî ve kent bilgi sistemlerinin kurulması 
Belediye merkez binası bilgisayar a�ının yenilenmesi  
 
Belediye merkez binaya güç kayna�ı  
Co�rafi ve Kent Bilgi sistemi yazılı 
Tahsilatın internet ve banka yolu ile tahsili için donanım ve yazılım alımı  
Kent bilgi sistemi için yeni donanım alınması ve bakım  
6 adet  El terminalleri alımı  
Yukarda belirtilen faaliyetler  2009 yılı sonuna kadar %99 oranında 
geçekle�tirilecektir.  
 
Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanun 49.maddesi gere�ince yeniden 
yapılanması ile a�a�ıda belirtilen personelin istihdam edilmesi ile belirtilen 
faaliyetlerin gerçekle�mesi mümkün olacaktır. 
 
Tablo : 29 

Sınıfı   UNVANI  Sayı 
G�H Su ve Kanalizasyon Müdürü  1 
G�H Memur (Büro Memuru (Su tahakkuk ) 1 
G�H Bilgisayar ��letmeni 1 

G�H Tahsildar 2 
G�H Veznedar  3 
G�H Sayaç Memuru  5 
TH Mühendis Makine  1 

TH Teknisyen (pompa bakım onarım) 8 

TH Tekniker (Elektirik ) 2 

Sürekli 
��çi 

��çi  (Su Terfi �stasyonu) 6 

Sürekli 
��çi 

��çi (Kanal Yapım Bakım onarım i�çisi ) 9 

Sürekli 
��çi 

��çi (Su-�ebeke Yapım Bakım Onarım i�çi ) 7 

Sürekli 
��çi 

��çi (Su da�ıtım) 3 

 TOPLAM-NORM KADRO  49 
Bu güne kadar belediyemizde; 

• �� ve görev tanımları ile personel da�ılımının  i�e göre yeterince 
yapılmaması  

• �� yükünü iki katına çıkmasın ra�men  nitelikli i�e uygun 
personelin istihdam edilmemesi. 

• 5393 Sayılı Belediye Kanununu ile gelen geli�meler. 
• Norm kadro uygulaması ve yeni yasal zorunluluklar nedeniyle 

artan i� yükü. 
• Hizmet götürecek araçlar ile bina,bina içi gereçleri ile teknolojik 

altyapı eksikli�i. 
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• Faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi için gerekli olan kaynakların 
temininde  kar�ıla�ıla sorunlar. 

 
Bu hedefler  çerçevesinde ; 

Yapılacaklar   Performans Kriteri  
Norm kadroda belirtilen nitelikte personel istihdam 
edilecektir. 

Norm kadronun 
uygun yapılanmanın 
sa�lanması  

Co�rafi ve kent bilgi sisteminin kurulu�u için 
gerekli yazılım ve donanımın sa�lanması .  

Maddi kaynak  

Uygun olmayan hizmetler oldu�unda  Uygun olmayan 
hizmetin kontrolü 
prosedürünün 
uygulanması  

�ç denetimlerin yapılması  �ç Tetkik 
prosedürüne uygun 
olarak iç tetkikin 
yapılması  

Stratejik Amaç 5: 
Mardin”in çevre ve çevre sa�lı�ı ile ilgili sorunlarının çözümlenmesi 

Atık su aratma tesisi projelendirilmesi  

Çevre bilincinin artırılması için e�itim çalı�ması  

Atık Su aratma tesisinin in�aatı i�i (Belediye ve �ller Bankası ile mü�terek 
çalı�ma )Yıllara sari in�aat. Yukarda belirtilen faaliyetler  2009 yılı sonuna kadar 
%99 oranında geçekle�tirilecektir.  
 
Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanun 49.maddesi gere�ince yeniden 
yapılanması ile a�a�ıda belirtilen personelin istihdam edilmesi ile belirtilen 
faaliyetlerin gerçekle�mesi mümkün olacaktır. 
 
Tablo : 30 

Sınıfı   UNVANI  Sayı 
G�H Su ve Kanalizasyon Müdürü  1 
G�H Memur (Büro Memuru (Su tahakkuk ) 1 
G�H Bilgisayar ��letmeni 1 

G�H Tahsildar 2 
G�H Veznedar  3 
G�H Sayaç Memuru  5 
TH Mühendis Makine  1 

TH Teknisyen (pompa bakım onarım) 8 

TH Tekniker (Elektirik ) 2 

Sürekli 
��çi 

��çi  (Su Terfi �stasyonu) 6 

Sürekli 
��çi 

��çi (Kanal Yapım Bakım onarım i�çisi ) 9 

Sürekli 
��çi 

��çi (Su-�ebeke Yapım Bakım Onarım i�çi ) 7 
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Sürekli 
��çi 

��çi (Su da�ıtım) 3 

 TOPLAM-NORM KADRO  49 
Bu güne kadar belediyemizde; 

• �� ve görev tanımları ile personel da�ılımının  i�e göre yeterince 
yapılmaması  

• �� yükünü iki katına çıkmasın ra�men  nitelikli i�e uygun 
personelin istihdam edilmemesi. 

• 5393 Sayılı Belediye Kanununu ile gelen geli�meler. 
• Norm kadro uygulaması ve yeni yasal zorunluluklar nedeniyle 

artan i� yükü. 
• Hizmet götürecek araçlar ile bina,bina içi gereçleri ile teknolojik 

altyapı eksikli�i. 
• Faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi için gerekli olan kaynakların 

temininde  kar�ıla�ıla sorunlar. 
 
Bu hedefler  çerçevesinde ; 
 

Yapılacaklar   Performans Kriteri  
Norm kadroda belirtilen nitelikte personel istihdam 
edilecektir. 

Norm kadronun 
uygun yapılanmanın 
sa�lanması  

Hakkedi�lerin zamanın ödenmesinin sa�lanması   Maddi kaynak  
Uygun olmayan hizmetler oldu�unda  Uygun olmayan 

hizmetin kontrolü 
prosedürünün 
uygulanması  

�ç denetimlerin yapılması  �ç Tetkik 
prosedürüne uygun 
olarak iç tetkikin 
yapılması  

  
  
  
  
Stratejik Amaç 6: 
Mardin”deKatı atıkların toplanması, ta�ınması, ayrı�tırılması, geri kazanımı, ortadan 
kaldırılması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 
1adet Tıbbi Atık ta�ıma aracı alınması  
Dört  hidrolik sıkı�tırmalı çöp aracı alınması veya kiralanması 
………kg Yük hayvanlarına yem alınması  
…………….Kürek,süpürge,kürek sapı ,eldiven,giyim ku�am  
…………adet  Çöp konteyneri alınması  
………….adet Çöp po�eti alınması  
………….kg Tuz alım i�i (kar ve buzla mücadele için ) 
8 adet Yük Hayvanı alımı  
…………litre Karasinek sivrisinek mücadelesi için ilaç alımı  
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Yukarda belirtilen faaliyetler  2009 yılı sonuna kadar %99 oranında 
geçekle�tirilecektir.  
 
Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanun 49.maddesi gere�ince yeniden 
yapılanması ile a�a�ıda belirtilen personelin istihdam edilmesi ile belirtilen 
faaliyetlerin gerçekle�mesi mümkün olacaktır. 
Tablo : 31 
 

Sınıfı UNVANI  Sayı 
G�H Temizlik ��leri Müdürü  1 
G�H Bilgisayar ��letmeni  1 
Sürekli 
��çi 

��çi (Yük Hayvanı Bakıcısı  2 

Sürekli 
��çi 

Usta (Bölge Sorumlusu) 4 

Sürekli 
��çi 

�oför  11 

Sürekli 
��çi 

Operatör  2 

Geçici 
��çi 

Temizlik ��çisi  45 

 TOPLAM-NORM KADRO  66 
 

 Bu güne kadar belediyemizde; 
• �� ve görev tanımları ile personel da�ılımının  i�e göre yeterince 

yapılmaması  
• �� yükünü iki katına çıkmasın ra�men  nitelikli i�e uygun 

personelin istihdam edilmemesi. 
• 5393 Sayılı Belediye Kanununu ile gelen geli�meler. 
• Norm kadro uygulaması ve yeni yasal zorunluluklar nedeniyle 

artan i� yükü. 
• Hizmet götürecek araçlar ile bina,bina içi gereçleri ile teknolojik 

altyapı eksikli�i. 
• Faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi için gerekli olan kaynakların 

temininde  kar�ıla�ıla sorunlar. 
 
Bu hedefler  çerçevesinde ; 

Yapılacaklar   Performans Kriteri  
Norm kadroda belirtilen nitelikte personel istihdam 
edilecektir. 

Norm kadronun 
uygun yapılanmanın 
sa�lanması  

Hakkedi�lerin zamanın ödenmesinin sa�lanması   Maddi kaynak  
Uygun olmayan hizmetler oldu�unda  Uygun olmayan 

hizmetin kontrolü 
prosedürünün 
uygulanması  

�ç denetimlerin yapılması  �ç Tetkik 
prosedürüne uygun 
olarak iç tetkikin 
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yapılması  
Stratejik Amaç 7: 
Mardin”de  a�açlandırma, park ve ye�il alanların tesis edilmesi. 
 
………m2  Mevcut parkların yenilenmesi  
30.000 de�i�ik türde fidan dikimi ve bakımı  
Yeni yol kilise altı rekrasyon alanının ıslahı  
Hizmet Aracı çift kabinli kasalı pikap  
Sulama Arazözü  
Sulama ve bakım için hizmet alımı  
Tarım araç gereçleri  

Yanmı� hayvan gübresi ve torf alımı faaliyeti   

7adet telsiz alımı  

Sulama ve bakım için hizmet alımı Yukarda belirtilen faaliyetler  2009 yılı sonuna 
kadar %99 oranında geçekle�tirilecektir.  
 
Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanun 49.maddesi gere�ince yeniden 
yapılanması ile a�a�ıda belirtilen personelin istihdam edilmesi ile belirtilen 
faaliyetlerin gerçekle�mesi mümkün olacaktır. 
 
Tablo : 32 

Sınıfı   UNVANI  Sayı 
G�H Fen ��leri Müdürü 1 
G�H Memur (Büro Memuru ) 1 
G�H Bilgisayar ��letmeni  1 
TH Mühendis (�n�aat) 1 
TH Mühendis (�n�aat) 1 
TH Mühendis (Ziraat ) 1 
TH Mühendis (Peyzaj) 1 
TH Jeolog (Mühendis ) 1 
TH Tekniker 1 
TH Teknisyen 1 

Sürekli 
��çi 

Operatör 4 

Sürekli 
��çi 

��çi  20 

Sürekli 
��çi 

Ustaba�ı  2 

Sürekli 
��çi 

Usta  2 

G.��Ç� G. ��çi (Park Bahçe ) 10 
G.��Ç� G.��çi (Yol Yapım Bakım onarım ) 10 

 TOPLAM-NORM KADRO  58 
 
Bu güne kadar belediyemizde; 

• �� ve görev tanımları ile personel da�ılımının  i�e göre yeterince 
yapılmaması  
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• �� yükünü iki katına çıkmasın ra�men  nitelikli i�e uygun 
personelin istihdam edilmemesi. 

• 5393 Sayılı Belediye Kanununu ile gelen geli�meler. 
• Norm kadro uygulaması ve yeni yasal zorunluluklar nedeniyle 

artan i� yükü. 
• Hizmet götürecek araçlar ile bina,bina içi gereçleri ile teknolojik 

altyapı eksikli�i. 
• Faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi için gerekli olan kaynakların 

temininde  kar�ıla�ıla sorunlar. 
 
Bu hedefler  çerçevesinde ; 
 

Yapılacaklar   Performans Kriteri  
Norm kadroda belirtilen nitelikte personel istihdam 
edilecektir. 

Norm kadronun 
uygun yapılanmanın 
sa�lanması  

Hakkedi�lerin zamanında  ödenmesi   Maddi kaynak  
Uygun olmayan hizmetler oldu�unda  Uygun olmayan 

hizmetin kontrolü 
prosedürünün 
uygulanması  

�ç denetimlerin yapılması  �ç Tetkik 
prosedürüne uygun 
olarak iç tetkikin 
yapılması  

Stratejik Amaç 8: 
Mardin”de  zabıta, itfaiye , acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri için 
donanımlı kılınması. 
Hizmet aracı alınması  
Trafi�i aksatan araçların çekilmesi için……..adet  çekici alınması  
 
Yeni �ehirde iki adet zabıta merkezi yapılması veya kiralanması   
�ki adet Acil arama kurtarma seti alınması  
Bir adet Yeni bir ambulansın alınması  
Personele Resmi kıyafet alınması 
Yukarda belirtilen faaliyetler  2009 yılı sonuna kadar %99 oranında 
geçekle�tirilecektir.  
 
Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanun 49.maddesi gere�ince yeniden 
yapılanması ile a�a�ıda belirtilen personelin istihdam edilmesi ile belirtilen 
faaliyetlerin gerçekle�mesi mümkün olacaktır. 
 
Tablo : 33 

Sınıfı   UNVANI  Sayı 
G�H Zabıta Müdürü  1 
G�H ZABITA AM�R� 2 
G�H ZABITA KOM�SER� 8 
G�H ZABITA MEMURU 40 
G�H Büro Memuru  1 
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TH Mühendis (Gıda ) 1 

TH Ölçü Ayar Memuru  1 

 TOPLAM-NORM KADRO  54 
Bu güne kadar belediyemizde; 

• �� ve görev tanımları ile personel da�ılımının  i�e göre yeterince 
yapılmaması  

• �� yükünü iki katına çıkmasın ra�men  nitelikli i�e uygun 
personelin istihdam edilmemesi. 

• 5393 Sayılı Belediye Kanununu ile gelen geli�meler. 
• Norm kadro uygulaması ve yeni yasal zorunluluklar nedeniyle 

artan i� yükü. 
• Hizmet götürecek araçlar ile bina,bina içi gereçleri ile teknolojik 

altyapı eksikli�i. 
• Faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi için gerekli olan kaynakların 

temininde  kar�ıla�ıla sorunlar. 
 

Bu hedefler  çerçevesinde 
 
Yapılacaklar   Performans Kriteri  
Norm kadroda belirtilen nitelikte personel istihdam 
edilecektir. 

Norm kadronun 
uygun yapılanmanın 
sa�lanması  

Hakkedi�lerin zamanında  ödenmesi   Maddi kaynak  
Uygun olmayan hizmetler oldu�unda  Uygun olmayan 

hizmetin kontrolü 
prosedürünün 
uygulanması  

�ç denetimlerin yapılması  �ç Tetkik 
prosedürüne uygun 
olarak iç tetkikin 
yapılması  

Stratejik Amaç 9: 
Mardin”de defin ve mezarlıklar; a�açlandırma, park ve ye�il alanların tesis edilmesi. 
 

…………..Mezarlık duvarları yapımı  

…………Mezarlıkların  alanının temizli�i  

Mezarlıkların güvenli�inin sa�lanması  

�ki adet Yeni cenaze nakil aracı alınması 
 
Yukarda belirtilen faaliyetler  2009 yılı sonuna kadar %99 oranında 
geçekle�tirilecektir.  
 
Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanun 49.maddesi gere�ince yeniden 
yapılanması ile a�a�ıda belirtilen personelin istihdam edilmesi ile belirtilen 
faaliyetlerin gerçekle�mesi mümkün olacaktır. 
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Tablo : 34 
Sınıfı   UNVANI  Sayı 
G�H Veterinerlik Müdürlü�ü  1 
G�H Bilgisayar ��letmeni 1 
G�H Memur (Büro Memuru ) 1 
SH Uzman Tabip 3 
SH Di� Tabip 1 
SH Veteriner Hekim   2 
SH Hem�ire   3 
SH Laborant  2 
SH Sa�lık Memuru  1 

SÜREKL
� ��Ç 

S.i�çi 18 

G.��Ç�  ��çi (Geçici ) 2 

 TOPLAM-NORM KADRO  37 
Bu güne kadar belediyemizde; 

• �� ve görev tanımları ile personel da�ılımının  i�e göre yeterince 
yapılmaması  

• �� yükünü iki katına çıkmasın ra�men  nitelikli i�e uygun 
personelin istihdam edilmemesi. 

• 5393 Sayılı Belediye Kanununu ile gelen geli�meler. 
• Norm kadro uygulaması ve yeni yasal zorunluluklar nedeniyle 

artan i� yükü. 
• Hizmet götürecek araçlar ile bina,bina içi gereçleri ile teknolojik 

altyapı eksikli�i. 
• Faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi için gerekli olan kaynakların 

temininde  kar�ıla�ıla sorunlar. 
 
Bu hedefler  çerçevesinde ; 

Yapılacaklar   Performans Kriteri  
Norm kadroda belirtilen nitelikte personel istihdam 
edilecektir. 

Norm kadronun 
uygun yapılanmanın 
sa�lanması  

Hakkedi�lerin zamanında  ödenmesi   Maddi kaynak  
Uygun olmayan hizmetler oldu�unda  Uygun olmayan 

hizmetin kontrolü 
prosedürünün 
uygulanması  

�ç denetimlerin yapılması  �ç Tetkik 
prosedürüne uygun 
olarak iç tetkikin 
yapılması  

Stratejik Amaç 10: 
Mardin”de konut arzının artırılması için gerekli çalı�maların yapılması. 
 

Konut Arzının artırımlısı için harita hizmetlerinin alınması  
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Konut Arzının artırılması içi ruhsat vermeye hazır arsa satı�ı için planların 

hazırlanması (Tip Projeler ) 

�marlı projeli arsa satı�ı 
 
Yukarda belirtilen faaliyetler  2009 yılı sonuna kadar %99 oranında 
geçekle�tirilecektir.  
 
Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanun 49.maddesi gere�ince yeniden 
yapılanması ile a�a�ıda belirtilen personelin istihdam edilmesi ile belirtilen 
faaliyetlerin gerçekle�mesi mümkün olacaktır. 
 
Tablo : 35 
 

Sınıfı   UNVANI  Sayı 
G�H Su ve Kanalizasyon Müdürü  1 
G�H Memur (Büro Memuru (Su tahakkuk ) 1 
G�H Bilgisayar ��letmeni 1 

G�H Tahsildar 2 
G�H Veznedar  3 
G�H Sayaç Memuru  5 
TH Mühendis Makine  1 

TH Teknisyen (pompa bakım onarım) 8 

TH Tekniker (Elektirik ) 2 

Sürekli 
��çi 

��çi  (Su Terfi �stasyonu) 6 

Sürekli 
��çi 

��çi (Kanal Yapım Bakım onarım i�çisi ) 9 

Sürekli 
��çi 

��çi (Su-�ebeke Yapım Bakım Onarım i�çi ) 7 

Sürekli 
��çi 

��çi (Su da�ıtım) 3 

 TOPLAM-NORM KADRO  49 
Bu güne kadar belediyemizde; 

• �� ve görev tanımları ile personel da�ılımının  i�e göre yeterince 
yapılmaması  

• �� yükünü iki katına çıkmasın ra�men  nitelikli i�e uygun 
personelin istihdam edilmemesi. 

• 5393 Sayılı Belediye Kanununu ile gelen geli�meler. 
• Norm kadro uygulaması ve yeni yasal zorunluluklar nedeniyle 

artan i� yükü. 
• Hizmet götürecek araçlar ile bina,bina içi gereçleri ile teknolojik 

altyapı eksikli�i. 
• Faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi için gerekli olan kaynakların 

temininde  kar�ıla�ıla sorunlar. 
 
Bu hedefler  çerçevesinde ; 

Yapılacaklar   Performans Kriteri  
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Norm kadroda belirtilen nitelikte personel istihdam 
edilecektir. 

Norm kadronun 
uygun yapılanmanın 
sa�lanması  

Harita hizmetleri  alımı   Maddi kaynak  
Uygun olmayan hizmetler oldu�unda  Uygun olmayan 

hizmetin kontrolü 
prosedürünün 
uygulanması  

�ç denetimlerin yapılması  �ç Tetkik 
prosedürüne uygun 
olarak iç tetkikin 
yapılması  

Stratejik Amaç 11: 
Mardin”de  kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve 
yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma hizmetlerinin yapılması. 
 

Mardin Film Festivali (Kültür Bakanlı�ı,Ba�bakanlık Tanıtma Fonu ve Sponsorlarla 
birlikte ) 

Sa�lıklı Kentler Birli�i Üyelik Süreci  
Satranç Turnuvası  
Tiyatral Etkinlikler  
Halk oyunları kursları  

 Kitap Alımı  

Belediye Spor”da Futbol,Veleybol,Basketbol,Masa Tenis bran�ların geli�tirilmesi  

Yaz Spor Okulu  

Ça�da� Sanat Festivali (Kültür Bakanlı�ı,Ba�bakanlık Tanıtma Fonu,ve sponsorlar ile 
birlikte ) 

Tanıtım Faaliyetleri  

Sinema,Tiyatro,Konferans Salonu Onarım 
 
Yukarda belirtilen faaliyetler  2009 yılı sonuna kadar %99 oranında 
geçekle�tirilecektir.  
 
Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanun 49.maddesi gere�ince yeniden 
yapılanması ile a�a�ıda belirtilen personelin istihdam edilmesi ile belirtilen 
faaliyetlerin gerçekle�mesi mümkün olacaktır. 
 
Tablo : 36 

Kadro  UNVANI  Sayı 
G�H Kültür ve Sosyal i�ler  Müdürü 1 
G�H Memur (Büro Memuru ) 1 
G�H Bilgisayar ��letmeni  1 

G�H Kameraman 1 

G�H Evlendirme Memuru  1 

 TOPLAM-NORM KADRO  5 
Bu güne kadar belediyemizde; 
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• �� ve görev tanımları ile personel da�ılımının  i�e göre yeterince 
yapılmaması  

• �� yükünü iki katına çıkmasın ra�men  nitelikli i�e uygun 
personelin istihdam edilmemesi. 

• 5393 Sayılı Belediye Kanununu ile gelen geli�meler. 
• Norm kadro uygulaması ve yeni yasal zorunluluklar nedeniyle 

artan i� yükü. 
• Hizmet götürecek araçlar ile bina,bina içi gereçleri ile teknolojik 

altyapı eksikli�i. 
• Faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi için gerekli olan kaynakların 

temininde  kar�ıla�ıla sorunlar. 
 
Bu hedefler  çerçevesinde ; 

Yapılacaklar   Performans Kriteri  
Norm kadroda belirtilen nitelikte personel istihdam 
edilecektir. 

Norm kadronun 
uygun yapılanmanın 
sa�lanması  

Faaliyetler için gerekli hizmet alımları  Maddi kaynak  
Uygun olmayan hizmetler oldu�unda  Uygun olmayan 

hizmetin kontrolü 
prosedürünün 
uygulanması  

�ç denetimlerin yapılması  �ç Tetkik 
prosedürüne uygun 
olarak iç tetkikin 
yapılması  

Stratejik Amaç 12: 
Mardin”de ekonomi ve ticaretin geli�tirilmesi hizmetlerini yapımı ve yaptırılması. 
 
Faaliyet 1.Çift kabinli bir denetim aracı (Zabıta içinde çözülecek) 
Faaliyet 2.Bilgisayar donanım (Bilgisayar ve Yazıcı ) Co�rafi ve kent bilgi sistemleri 
içinde çözülecek ) 
Yukarda belirtilen faaliyetler  2009 yılı sonuna kadar %99 oranında 
geçekle�tirilecektir.  
 
Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanun 49.maddesi gere�ince yeniden 
yapılanması ile a�a�ıda belirtilen personelin istihdam edilmesi ile belirtilen 
faaliyetlerin gerçekle�mesi mümkün olacaktır. 
 
Tablo :  

Sınıfı   UNVANI  Sayı 
G�H Zabıta Müdürü  1 
G�H ZABITA AM�R� 2 
G�H ZABITA KOM�SER� 8 
G�H ZABITA MEMURU 40 
G�H Büro Memuru  1 

TH Mühendis (Gıda ) 1 

TH Ölçü Ayar Memuru  1 
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 TOPLAM-NORM KADRO  54 
Bu güne kadar belediyemizde; 

• �� ve görev tanımları ile personel da�ılımının  i�e göre yeterince 
yapılmaması  

• �� yükünü iki katına çıkmasın ra�men  nitelikli i�e uygun 
personelin istihdam edilmemesi. 

• 5393 Sayılı Belediye Kanununu ile gelen geli�meler. 
• Norm kadro uygulaması ve yeni yasal zorunluluklar nedeniyle 

artan i� yükü. 
• Hizmet götürecek araçlar ile bina,bina içi gereçleri ile teknolojik 

altyapı eksikli�i. 
• Faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi için gerekli olan kaynakların 

temininde  kar�ıla�ıla sorunlar. 
 
Bu hedefler  çerçevesinde ; 

Yapılacaklar   Performans Kriteri  
Norm kadroda belirtilen nitelikte personel istihdam 
edilecektir. 

Norm kadronun 
uygun yapılanmanın 
sa�lanması  

Faaliyetler için gerekli hizmet alımları  Maddi kaynak  
Uygun olmayan hizmetler oldu�unda  Uygun olmayan 

hizmetin kontrolü 
prosedürünün 
uygulanması  

�ç denetimlerin yapılması  �ç Tetkik 
prosedürüne uygun 
olarak iç tetkikin 
yapılması  

Stratejik Amaç 13: 
Mardin”de kadınlar ve çocuklar için koruma evlerinin açılmasının sa�lanması. 
 

Sokak Çocukları e�itim,giyim,meslek edindirme rahabilitasyon  

Kadın ve Çocuklar için korunma evlerinin açılması projesi için sivil toplum kurulu�ları 
ve Avrupa birli�i hibelerinden yararlanmak için proje hazırlanması  

Engelliler rahabilitasyon merkezi kurulması  

Ya�lılar evde bakım projesi  

Sakatlar derne�i binasının onarılması 
 
Yukarda belirtilen faaliyetler  2009 yılı sonuna kadar %99 oranında 
geçekle�tirilecektir.  
 
Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanun 49.maddesi gere�ince yeniden 
yapılanması ile a�a�ıda belirtilen personelin istihdam edilmesi ile belirtilen 
faaliyetlerin gerçekle�mesi mümkün olacaktır. 
 
Tablo :  

Kadro  UNVANI  Sayı 
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G�H Kültür ve Sosyal i�ler  Müdürü 1 
G�H Memur (Büro Memuru ) 1 
G�H Bilgisayar ��letmeni  1 

G�H Kameraman 1 

G�H Evlendirme Memuru  1 

 TOPLAM-NORM KADRO  5 
Bu güne kadar belediyemizde; 

• �� ve görev tanımları ile personel da�ılımının  i�e göre yeterince 
yapılmaması  

• �� yükünü iki katına çıkmasın ra�men  nitelikli i�e uygun 
personelin istihdam edilmemesi. 

• 5393 Sayılı Belediye Kanununu ile gelen geli�meler. 
• Norm kadro uygulaması ve yeni yasal zorunluluklar nedeniyle 

artan i� yükü. 
• Hizmet götürecek araçlar ile bina,bina içi gereçleri ile teknolojik 

altyapı eksikli�i. 
• Faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi için gerekli olan kaynakların 

temininde  kar�ıla�ıla sorunlar. 
 
Bu hedefler  çerçevesinde ; 

Yapılacaklar   Performans Kriteri  
Norm kadroda belirtilen nitelikte personel 
istihdam edilecektir. 

Norm kadronun 
uygun yapılanmanın 
sa�lanması  

Faaliyetler için gerekli hizmet alımları  Maddi kaynak  
Uygun olmayan hizmetler oldu�unda  Uygun olmayan 

hizmetin kontrolü 
prosedürünün 
uygulanması  

�ç denetimlerin yapılması  �ç Tetkik 
prosedürüne uygun 
olarak iç tetkikin 
yapılması  

Stratejik Amaç 14: 
Mardin”de Devlete ait her derecedeki okul binalarının in�aatı ile bakım ve onarımını 
yapılması ve yaptırılması 

Okulların bahçe düzenlemesi 

�mar kanunu 18.madde uygulaması ile üretilecek alanların hayırseverler eli ile 
okula dönü�türülmesi 
Yukarda belirtilen faaliyetler  2009 yılı sonuna kadar %99 oranında 
geçekle�tirilecektir.  
 
Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanun 49.maddesi gere�ince yeniden 
yapılanması ile a�a�ıda belirtilen personelin istihdam edilmesi ile belirtilen 
faaliyetlerin gerçekle�mesi mümkün olacaktır. 
 
Tablo :  
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Sınıfı   UNVANI  Sayı 
G�H �mar ve �erhçilik  Müdürü   1 
G�H Memur (Büro Memuru ) 1 
G�H Bilgi Sayar ��letmeni 1 

G�H Veri Hazırlama ve Kontrol ��letmeni  1 
TH Programcı 1 
TH Çözümleyici  1 
TH Mimar  2 
TH Mühendis (�n�aat ) 1 
TH Mühendis (Makine) 1 
TH Mühendis (Bilgisayar) 1 
TH Mühendis (Jeodizi) 1 
TH �ehir Plancısı    1 
TH Restoretör 1 

TH Topograf 1 

TH Tekniker 2 
TH Teknisyen 2 

 TOPLAM-NORM KADRO  19 
Bu güne kadar belediyemizde; 

• �� ve görev tanımları ile personel da�ılımının  i�e göre yeterince 
yapılmaması  

• �� yükünü iki katına çıkmasın ra�men  nitelikli i�e uygun 
personelin istihdam edilmemesi. 

• 5393 Sayılı Belediye Kanununu ile gelen geli�meler. 
• Norm kadro uygulaması ve yeni yasal zorunluluklar nedeniyle 

artan i� yükü. 
• Hizmet götürecek araçlar ile bina,bina içi gereçleri ile teknolojik 

altyapı eksikli�i. 
• Faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi için gerekli olan kaynakların 

temininde  kar�ıla�ıla sorunlar. 
 
Bu hedefler  çerçevesinde ; 
 

Yapılacaklar   Performans Kriteri  
Norm kadroda belirtilen nitelikte personel 
istihdam edilecektir. 

Norm kadronun 
uygun yapılanmanın 
sa�lanması  

Faaliyetler için gerekli hizmet alımları  Maddi kaynak  
Uygun olmayan hizmetler oldu�unda  Uygun olmayan 

hizmetin kontrolü 
prosedürünün 
uygulanması  

�ç denetimlerin yapılması  �ç Tetkik 
prosedürüne uygun 
olarak iç tetkikin 
yapılması  

Stratejik Amaç 15: 
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Mardin”de Devlet okullarına her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını 
kar�ılanması için gerekli çabaları göstermek. 
Okullara Kırtasiye,Kitap ve Giyim alınması 
Yukarda belirtilen faaliyetler  2009 yılı sonuna kadar %99 oranında 
geçekle�tirilecektir.  
 
Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanun 49.maddesi gere�ince yeniden 
yapılanması ile a�a�ıda belirtilen personelin istihdam edilmesi ile belirtilen 
faaliyetlerin gerçekle�mesi mümkün olacaktır. 
 
Tablo : 

Kadro  UNVANI  Sayı 
G�H Kültür ve Sosyal i�ler  Müdürü 1 
G�H Memur (Büro Memuru ) 1 
G�H Bilgisayar ��letmeni  1 

G�H Kameraman 1 

G�H Evlendirme Memuru  1 

 TOPLAM-NORM KADRO  5 
Bu güne kadar belediyemizde; 

• �� ve görev tanımları ile personel da�ılımının  i�e göre yeterince 
yapılmaması  

• �� yükünü iki katına çıkmasın ra�men  nitelikli i�e uygun 
personelin istihdam edilmemesi. 

• 5393 Sayılı Belediye Kanununu ile gelen geli�meler. 
• Norm kadro uygulaması ve yeni yasal zorunluluklar nedeniyle 

artan i� yükü. 
• Hizmet götürecek araçlar ile bina,bina içi gereçleri ile teknolojik 

altyapı eksikli�i. 
• Faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi için gerekli olan kaynakların 

temininde  kar�ıla�ıla sorunlar. 
 
Bu hedefler  çerçevesinde ; 

Yapılacaklar   Performans Kriteri  
Norm kadroda belirtilen nitelikte personel 
istihdam edilecektir. 

Norm kadronun 
uygun yapılanmanın 
sa�lanması  

Faaliyetler için gerekli hizmet alımları  Maddi kaynak  
Uygun olmayan hizmetler oldu�unda  Uygun olmayan 

hizmetin kontrolü 
prosedürünün 
uygulanması  

�ç denetimlerin yapılması  �ç Tetkik 
prosedürüne uygun 
olarak iç tetkikin 
yapılması  

Stratejik Amaç 16: 
Mardin”de sa�lıkla ilgili her türlü tesisi açılması ve i�letilmesi konusunda önder 
olmak. 
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Kadın ve çocuk sa�lı�ı ile ilgili hizmet alınması  

Bedensel engellilere araç gereç malzeme verilmesi 
Yukarda belirtilen faaliyetler  2009 yılı sonuna kadar %99 oranında 
geçekle�tirilecektir.  
 
Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanun 49.maddesi gere�ince yeniden 
yapılanması ile a�a�ıda belirtilen personelin istihdam edilmesi ile belirtilen 
faaliyetlerin gerçekle�mesi mümkün olacaktır. 
Tablo :  

Kadro  UNVANI  Sayı 
G�H Kültür ve Sosyal i�ler  Müdürü 1 
G�H Memur (Büro Memuru ) 1 
G�H Bilgisayar ��letmeni  1 

G�H Kameraman 1 

G�H Evlendirme Memuru  1 

 TOPLAM-NORM KADRO  5 
 
 

 Bu güne kadar belediyemizde; 
• �� ve görev tanımları ile personel da�ılımının  i�e göre yeterince 

yapılmaması  
• �� yükünü iki katına çıkmasın ra�men  nitelikli i�e uygun 

personelin istihdam edilmemesi. 
• 5393 Sayılı Belediye Kanununu ile gelen geli�meler. 
• Norm kadro uygulaması ve yeni yasal zorunluluklar nedeniyle 

artan i� yükü. 
• Hizmet götürecek araçlar ile bina,bina içi gereçleri ile teknolojik 

altyapı eksikli�i. 
• Faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi için gerekli olan kaynakların 

temininde  kar�ıla�ıla sorunlar. 
 
Bu hedefler  çerçevesinde ; 

Yapılacaklar   Performans Kriteri  
Norm kadroda belirtilen nitelikte personel 
istihdam edilecektir. 

Norm kadronun 
uygun yapılanmanın 
sa�lanması  

Faaliyetler için gerekli hizmet alımları  Maddi kaynak  
Uygun olmayan hizmetler oldu�unda  Uygun olmayan 

hizmetin kontrolü 
prosedürünün 
uygulanması  

�ç denetimlerin yapılması  �ç Tetkik 
prosedürüne uygun 
olarak iç tetkikin 
yapılması  

Stratejik Amaç 17: 
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Mardin”de kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından 
önem ta�ıyan mekânların ve i�levlerinin korunmasını sa�lanması için her türlü 
giri�imde bulunmak. bu amaçla bakım ve onarımını yaptırmak, korunması mümkün 
olmayanları aslına uygun olarak yeniden in�a edilmesine öncülük etmek. 
 
 
Eski Mardin evlerinin do�al ta� rengine boyanması 
 
Tarihi Sokakların ıslah ve restorasyonu ile ilgili Avrupa Hibe Projelerinin hazırlanması  
 
Tarihi çar�ıların bakım onarımı ile ilgili Avrupa Hibe projelerinin hazırlanması  
Koruma uygulama ve denetim bürosunun kurulması  
Bilgilendirme hizmetlerinin verilmesi  
Mor Mihail kilise yolunun yapılması 
Zinciriye Medresesi Yolunun yapılması  
Kırmızı kilise yolunun yapılması  
 
Yukarda belirtilen faaliyetler  2009 yılı sonuna kadar %99 oranında 
geçekle�tirilecektir.  
 
Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanun 49.maddesi gere�ince yeniden 
yapılanması ile a�a�ıda belirtilen personelin istihdam edilmesi ile belirtilen 
faaliyetlerin gerçekle�mesi mümkün olacaktır. 
 
Tablo :  

Kadro  UNVANI  Sayı 
G�H Kültür ve Sosyal i�ler  Müdürü 1 
G�H Memur (Büro Memuru ) 1 
G�H Bilgisayar ��letmeni  1 

G�H Kameraman 1 

G�H Evlendirme Memuru  1 

 TOPLAM-NORM KADRO  5 
 
Bu güne kadar belediyemizde; 

• �� ve görev tanımları ile personel da�ılımının  i�e göre yeterince 
yapılmaması  

• �� yükünü iki katına çıkmasın ra�men  nitelikli i�e uygun 
personelin istihdam edilmemesi. 

• 5393 Sayılı Belediye Kanununu ile gelen geli�meler. 
• Norm kadro uygulaması ve yeni yasal zorunluluklar nedeniyle 

artan i� yükü. 
• Hizmet götürecek araçlar ile bina,bina içi gereçleri ile teknolojik 

altyapı eksikli�i. 
• Faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi için gerekli olan kaynakların 

temininde  kar�ıla�ıla sorunlar. 
 
Bu hedefler  çerçevesinde ; 

Yapılacaklar   Performans Kriteri  
Norm kadroda belirtilen nitelikte personel Norm kadronun 
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istihdam edilecektir. uygun yapılanmanın 
sa�lanması  

Faaliyetler için gerekli hizmet alımları  Maddi kaynak  
Uygun olmayan hizmetler oldu�unda  Uygun olmayan 

hizmetin kontrolü 
prosedürünün 
uygulanması  

�ç denetimlerin yapılması  �ç Tetkik 
prosedürüne uygun 
olarak iç tetkikin 
yapılması  

Stratejik Amaç 18: 
Mardin”de Gerekti�inde, ö�rencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verilmesi ve 
gerekli deste�in sa�lanması, her türlü amatör spor kar�ıla�malarının düzenlenmesi, 
yurt içi ve yurt dı�ı müsabakalarda üstün ba�arı gösteren veya derece alan 
sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verilmesi . 
 

Satranç Turnuvası (Avrupa Satranç �ampiyonası ) 

Amatör kulüplere malzeme verilmesi  

Spor etkinliklerinde dereceye girenlere destek verilmesi  

Sportif musabakalar için araç tahsisi ve yol masraflarının ia�e ve ibadelerin 
kar�ılanması 
Yukarda belirtilen faaliyetler  2009 yılı sonuna kadar %99 oranında 
geçekle�tirilecektir.  
 
Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanun 49.maddesi gere�ince yeniden 
yapılanması ile a�a�ıda belirtilen personelin istihdam edilmesi ile belirtilen 
faaliyetlerin gerçekle�mesi mümkün olacaktır. 
 
Tablo :  

Kadro  UNVANI  Sayı 
G�H Kültür ve Sosyal i�ler  Müdürü 1 
G�H Memur (Büro Memuru ) 1 
G�H Bilgisayar ��letmeni  1 

G�H Kameraman 1 

G�H Evlendirme Memuru  1 

 TOPLAM-NORM KADRO  5 
 
 

 Bu güne kadar belediyemizde; 
• �� ve görev tanımları ile personel da�ılımının  i�e göre yeterince 

yapılmaması  
• �� yükünü iki katına çıkmasın ra�men  nitelikli i�e uygun 

personelin istihdam edilmemesi. 
• 5393 Sayılı Belediye Kanununu ile gelen geli�meler. 
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• Norm kadro uygulaması ve yeni yasal zorunluluklar nedeniyle 
artan i� yükü. 

• Hizmet götürecek araçlar ile bina,bina içi gereçleri ile teknolojik 
altyapı eksikli�i. 

• Faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi için gerekli olan kaynakların 
temininde  kar�ıla�ıla sorunlar. 

 
Bu hedefler  çerçevesinde ; 

Yapılacaklar   Performans Kriteri  
Norm kadroda belirtilen nitelikte personel 
istihdam edilecektir. 

Norm kadronun 
uygun yapılanmanın 
sa�lanması  

Faaliyetler için gerekli hizmet alımları  Maddi kaynak  
Uygun olmayan hizmetler oldu�unda  Uygun olmayan 

hizmetin kontrolü 
prosedürünün 
uygulanması  

�ç denetimlerin yapılması  �ç Tetkik 
prosedürüne uygun 
olarak iç tetkikin 
yapılması  

Stratejik Amaç 19: 
Mardin”de Gıda bankacılı�ının ve mikro kredi ile ilgili çalı�malara ortak olmak. 
 
 

Gıda bankacılı�ı ve mikro kredi için dernek kurulması ve derne�e maddi destek 

sa�lanması  

Evlenecek dar gelirlilere yardım yapılması  

Toplu nikah törenlerinin düzenlenmesi  

Toplu sünnet törenleri düzenlenmesi 
Yukarda belirtilen faaliyetler  2009 yılı sonuna kadar %99 oranında 
geçekle�tirilecektir.  
 
Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanun 49.maddesi gere�ince yeniden 
yapılanması ile a�a�ıda belirtilen personelin istihdam edilmesi ile belirtilen 
faaliyetlerin gerçekle�mesi mümkün olacaktır. 
 
Tablo :  

Kadro  UNVANI  Sayı 
G�H Kültür ve Sosyal i�ler  Müdürü 1 
G�H Memur (Büro Memuru ) 1 
G�H Bilgisayar ��letmeni  1 

G�H Kameraman 1 

G�H Evlendirme Memuru  1 

 TOPLAM-NORM KADRO  5 
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 Bu güne kadar belediyemizde; 
• �� ve görev tanımları ile personel da�ılımının  i�e göre yeterince 

yapılmaması  
• �� yükünü iki katına çıkmasın ra�men  nitelikli i�e uygun 

personelin istihdam edilmemesi. 
• 5393 Sayılı Belediye Kanununu ile gelen geli�meler. 
• Norm kadro uygulaması ve yeni yasal zorunluluklar nedeniyle 

artan i� yükü. 
• Hizmet götürecek araçlar ile bina,bina içi gereçleri ile teknolojik 

altyapı eksikli�i. 
• Faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi için gerekli olan kaynakların 

temininde  kar�ıla�ıla sorunlar. 
 
Bu hedefler  çerçevesinde ; 

Yapılacaklar   Performans Kriteri  
Norm kadroda belirtilen nitelikte personel 
istihdam edilecektir. 

Norm kadronun 
uygun yapılanmanın 
sa�lanması  

Faaliyetler için gerekli hizmet alımları  Maddi kaynak  
Uygun olmayan hizmetler oldu�unda  Uygun olmayan 

hizmetin kontrolü 
prosedürünün 
uygulanması  

�ç denetimlerin yapılması  �ç Tetkik 
prosedürüne uygun 
olarak iç tetkikin 
yapılması  

Stratejik Amaç 20:  
Mardin”de Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, 
ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, i�letmek, i�lettirmek veya 
bu yerlerin gerçek ve tüzel ki�ilerce açılmasına izin vermek. 

Mezbaha,Sebze Hali ve Otobüs terminali  kuracaklara izin verilmesi  

Otobüs terminali yerinin belirlenmesi ve projelendirilmesi  

sebze hali alanının belirlenmesi ve projelendirilmesi  

Özel sektör marifeti ile yeni yapılan yeni et entegre tesisi ile Mardin halkı daha 
sa�lıklı ortamda üretilen etleri tüketecektir. 
 
Yukarda belirtilen faaliyetler  2009 yılı sonuna kadar %99 oranında 
geçekle�tirilecektir.  
 
Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanun 49.maddesi gere�ince yeniden 
yapılanması ile a�a�ıda belirtilen personelin istihdam edilmesi ile belirtilen 
faaliyetlerin gerçekle�mesi mümkün olacaktır. 
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Tablo :  
Sınıfı   UNVANI  Sayı 
G�H Veterinerlik Müdürlü�ü  1 
G�H Bilgisayar ��letmeni 1 
G�H Memur (Büro Memuru ) 1 
SH Uzman Tabip 3 
SH Di� Tabip 1 
SH Veteriner Hekim   2 
SH Hem�ire   3 
SH Laborant  2 
SH Sa�lık Memuru  1 

SÜREKL
� ��Ç 

S.i�çi 18 

G.��Ç�  ��çi (Geçici ) 2 

 TOPLAM-NORM KADRO  37 
Bu güne kadar belediyemizde; 

• �� ve görev tanımları ile personel da�ılımının  i�e göre yeterince 
yapılmaması  

• �� yükünü iki katına çıkmasın ra�men  nitelikli i�e uygun 
personelin istihdam edilmemesi. 

• 5393 Sayılı Belediye Kanununu ile gelen geli�meler. 
• Norm kadro uygulaması ve yeni yasal zorunluluklar nedeniyle 

artan i� yükü. 
• Hizmet götürecek araçlar ile bina,bina içi gereçleri ile teknolojik 

altyapı eksikli�i. 
• Faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi için gerekli olan kaynakların 

temininde  kar�ıla�ıla sorunlar. 
 
Bu hedefler  çerçevesinde ; 

Yapılacaklar   Performans Kriteri  
Norm kadroda belirtilen nitelikte personel 
istihdam edilecektir. 

Norm kadronun 
uygun yapılanmanın 
sa�lanması  

Faaliyetler için gerekli hizmet alımları  Maddi kaynak  
Uygun olmayan hizmetler oldu�unda  Uygun olmayan 

hizmetin kontrolü 
prosedürünün 
uygulanması  

�ç denetimlerin yapılması  �ç Tetkik 
prosedürüne uygun 
olarak iç tetkikin 
yapılması  

Stratejik Amaç 21:  
Mardin Belediyesinde Mali Yapının güçlendirilmesi 
 

Belediye Vergileri tahakkuku tahsile ba�lı olan vergilerden tahsilat oranı % 90 olarak 

gercekle�tirmek. 
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Belediye harçlarında toplanma oranı %99 olacak  

Vergi dı�ı gelirlerde tahsilatın % 99 gerçekle�tirilecek  

 Kurumlar ve te�ebüsler hasılatı %99 olacak  

Belediye Malları Gelirleri % 95 olarak tahsil edilecek  

Cezalar % 80 tahakkuk tashsilat oranını yakalamak 
Yukarda belirtilen faaliyetler  2009 yılı sonuna kadar %99 oranında 
geçekle�tirilecektir.  
 
Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanun 49.maddesi gere�ince yeniden 
yapılanması ile a�a�ıda belirtilen personelin istihdam edilmesi ile belirtilen 
faaliyetlerin gerçekle�mesi mümkün olacaktır. 
 
Tablo :  

Sınıfı   UNVANI  Sayı 
G�H Mali Hizmetler Birimi   Müdürü (Muhasebe 

Müdürü)    
1 

G�H Mutemet 1 

G�H Muhasebeci  2 

G�H Tahsildar 4 

G�H Memur(Büro Memuru ) 1 

G�H Bilgisayar ��letmeni  2 

G�H Veri Hazırlama ve Kontrol ��letmeni VHK� 1 
 TOPLAM-NORM KADRO  12 

Bu güne kadar belediyemizde; 
• �� ve görev tanımları ile personel da�ılımının  i�e göre yeterince 

yapılmaması  
• �� yükünü iki katına çıkmasın ra�men  nitelikli i�e uygun 

personelin istihdam edilmemesi. 
• 5393 Sayılı Belediye Kanununu ile gelen geli�meler. 
• Norm kadro uygulaması ve yeni yasal zorunluluklar nedeniyle 

artan i� yükü. 
• Hizmet götürecek araçlar ile bina,bina içi gereçleri ile teknolojik 

altyapı eksikli�i. 
• Faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi için gerekli olan kaynakların 

temininde  kar�ıla�ıla sorunlar. 
 
Bu hedefler  çerçevesinde ; 

Yapılacaklar   Performans Kriteri  
Norm kadroda belirtilen nitelikte personel 
istihdam edilecektir. 

Norm kadronun 
uygun yapılanmanın 
sa�lanması  

Faaliyetler için gerekli hizmet alımları  Maddi kaynak  
Uygun olmayan hizmetler oldu�unda  Uygun olmayan 
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hizmetin kontrolü 
prosedürünün 
uygulanması  

�ç denetimlerin yapılması  �ç Tetkik 
prosedürüne uygun 
olarak iç tetkikin 
yapılması  

Stratejik Amaç 22:  
Mardin Belediyesinde insan kaynaklarının geli�tirilmesi 
Meslek �çi E�itim �çin personel ba�ına her yıl 8 saat meslek içi e�itim verilmesi 
 
Norm kadroya uygun yeniden yapılanmanın sa�lanması  
 
Personel alacaklarının bir takvime ba�lanması 
Yukarda belirtilen faaliyetler  2009 yılı sonuna kadar %99 oranında 
geçekle�tirilecektir.  
 
Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanun 49.maddesi gere�ince yeniden 
yapılanması ile a�a�ıda belirtilen personelin istihdam edilmesi ile belirtilen 
faaliyetlerin gerçekle�mesi mümkün olacaktır. 
 
Tablo :  

Sınıfı  UNVANI  Sayı 
G�H �nsan Kaynakları ve E�itim  Müdürü 1 
G�H Memur (Büro Memuru ) 2 
G�H Bilgisayar ��letmeni  1 

 TOPLAM-NORM KADRO  4 
Bu güne kadar belediyemizde; 

• �� ve görev tanımları ile personel da�ılımının  i�e göre yeterince 
yapılmaması  

• �� yükünü iki katına çıkmasın ra�men  nitelikli i�e uygun 
personelin istihdam edilmemesi. 

• 5393 Sayılı Belediye Kanununu ile gelen geli�meler. 
• Norm kadro uygulaması ve yeni yasal zorunluluklar nedeniyle 

artan i� yükü. 
• Hizmet götürecek araçlar ile bina,bina içi gereçleri ile teknolojik altyapı 

eksikli�i. 
• Faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi için gerekli olan kaynakların temininde  

kar�ıla�ıla sorunlar. 
 
Bu hedefler  çerçevesinde ; 
 

Yapılacaklar   Performans Kriteri  
Norm kadroda belirtilen nitelikte personel 
istihdam edilecektir. 

Norm kadronun 
uygun yapılanmanın 
sa�lanması  

Faaliyetler için gerekli hizmet alımları  Maddi kaynak  
Uygun olmayan hizmetler oldu�unda  Uygun olmayan 

hizmetin kontrolü 
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prosedürünün 
uygulanması  

�ç denetimlerin yapılması  �ç Tetkik 
prosedürüne uygun 
olarak iç tetkikin 
yapılması  

Stratejik Amaç 23:  
Mardin Belediyesinde Vatanda� Memnuniyeti 
 

Her yıl Vatanda� memnuniyeti ölçümü için kamuoyu ara�tırmaları yapmak 

Beyaz Masaya gelen ger �ikayeti  cevaplandırmak ve  �ikayetlerin her ay analizini 
yaparak strateji geli�tirme merkezine bildirmek. 
Yukarda belirtilen faaliyetler  2009 yılı sonuna kadar %99 oranında 
geçekle�tirilecektir.  
 
Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanun 49.maddesi gere�ince yeniden 
yapılanması ile a�a�ıda belirtilen personelin istihdam edilmesi ile belirtilen 
faaliyetlerin gerçekle�mesi mümkün olacaktır. 
 
Tablo :  

Kadro  UNVANI  Sayı 
G�H Kültür ve Sosyal i�ler  Müdürü 1 
G�H Memur (Büro Memuru ) 1 
G�H Bilgisayar ��letmeni  1 

G�H Kameraman 1 

G�H Evlendirme Memuru  1 

 TOPLAM-NORM KADRO  5 
Bu güne kadar belediyemizde; 

• �� ve görev tanımları ile personel da�ılımının  i�e göre yeterince 
yapılmaması  

• �� yükünü iki katına çıkmasın ra�men  nitelikli i�e uygun personelin 
istihdam edilmemesi. 

• 5393 Sayılı Belediye Kanununu ile gelen geli�meler. 
• Norm kadro uygulaması ve yeni yasal zorunluluklar nedeniyle artan i� 

yükü. 
• Hizmet götürecek araçlar ile bina,bina içi gereçleri ile teknolojik altyapı 

eksikli�i. 
• Faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi için gerekli olan kaynakların temininde  

kar�ıla�ıla sorunlar. 
 
Bu hedefler  çerçevesinde ; 
 

Yapılacaklar   Performans Kriteri  
Norm kadroda belirtilen nitelikte personel 
istihdam edilecektir. 

Norm kadronun 
uygun yapılanmanın 
sa�lanması  

Faaliyetler için gerekli hizmet alımları  Maddi kaynak  
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Uygun olmayan hizmetler oldu�unda  Uygun olmayan 
hizmetin kontrolü 
prosedürünün 
uygulanması  

�ç denetimlerin yapılması  �ç Tetkik 
prosedürüne uygun 
olarak iç tetkikin 
yapılması  

Stratejik Amaç 24:  
Mardin Belediyesinde Vizyon Projeler 
 

Mardin”nin UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alması 

Güneydo�u Anadolu Bölgesi Kültürel Miras Birli�i üyeli�i ve Merkezin Mardin”e 

alınması. 

Sit Alanlarında halkın bilinçlendirilmesi 

Koruma �mar Planlarının hazırlanması  

Ba�vuru dokümanlarının hazırlanması  

Beyaz su projesinin hayata geçirilmesi  

Sit Alının Su �ebekesinin de�i�tirilmesi  

Gümü� i�çili�i atölyesinin kurulması  

Belediye”ye ait so�uk hava deposunun bakım ve onarımının yapılarak atölyeye 

dönü�türülmesi. 

Kursiyerlerin tespiti ve oryantasyon e�itimi  

Üretilen gümü�lerin pazarlanması 

Mardin”in Turizm Kenti �lan edilmesi  

Gerekli dokümanların hazırlanması  

Bilgilendirme ve tanıtım hizmetleri 

Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu kurulması 
Yukarda belirtilen faaliyetler  2009 yılı sonuna kadar %99 oranında 
geçekle�tirilecektir.  
 
Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanun 49.maddesi gere�ince yeniden 
yapılanması ile a�a�ıda belirtilen personelin istihdam edilmesi ile belirtilen 
faaliyetlerin gerçekle�mesi mümkün olacaktır. 
 
 Bu güne kadar belediyemizde; 
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• �� ve görev tanımları ile personel da�ılımının  i�e göre yeterince 
yapılmaması  

• �� yükünü iki katına çıkmasın ra�men  nitelikli i�e uygun personelin 
istihdam edilmemesi. 

• 5393 Sayılı Belediye Kanununu ile gelen geli�meler. 
• Norm kadro uygulaması ve yeni yasal zorunluluklar nedeniyle artan i� 

yükü. 
• Hizmet götürecek araçlar ile bina,bina içi gereçleri ile teknolojik altyapı 

eksikli�i. 
• Faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi için gerekli olan kaynakların temininde  

kar�ıla�ıla sorunlar. 
 
Bu hedefler  çerçevesinde ; 

Yapılacaklar   Performans Kriteri  
Norm kadroda belirtilen nitelikte personel 
istihdam edilecektir. 

Norm kadronun 
uygun yapılanmanın 
sa�lanması  

Faaliyetler için gerekli hizmet alımları  Maddi kaynak  
Uygun olmayan hizmetler oldu�unda  Uygun olmayan 

hizmetin kontrolü 
prosedürünün 
uygulanması  

�ç denetimlerin yapılması  �ç Tetkik 
prosedürüne uygun 
olarak iç tetkikin 
yapılması  

Stratejik Amaç 25: 
Mardin Belediyesinde Yönetim Sistemi 
 
ISO 9001-2000 Kalite Yönetim sisteminin kurulması ve i�letilmesi 
Yukarda belirtilen faaliyetler  2009 yılı sonuna kadar %99 oranında 
geçekle�tirilecektir.  
 
Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanun 49.maddesi gere�ince yeniden 
yapılanması ile a�a�ıda belirtilen personelin istihdam edilmesi ile belirtilen 
faaliyetlerin gerçekle�mesi mümkün olacaktır. 
 
Tablo :  
 

Sıra 

No 

Adı Soyadı 1-Görevi 2-Görevi 

01 Mustafa ÇAGATAY Ba�kan Yardımcısı Strateji Geli�tirme  ve 

Kalite Yönetim Temsilcisi 

02 Derya  SEC�LM�� Mimar Strateji Geli�tirme  

Koordinatörü 

03 Yusuf ALTAYHAN �mar Müdürü  E�itim Sorumlusu  



YEREL YÖNET�MLERDE PERFORMANS PROGRAMI 
UYGULAMA 

Sayfa 85 / 113 

04 Hamit B�LG�N Yazı ��leri Müdürü 
Dokümantasyon 
Sorumlusu  

05 Mine S�ME Bilgi ��lem Müdürü  
Süreçler Koordinatörü  

07 A.Kadir AKDA� Mühendis 
Performans Programı 
Sorumlusu  

Bu güne kadar belediyemizde; 
• �� ve görev tanımları ile personel da�ılımının  i�e göre yeterince 

yapılmaması  
• �� yükünü iki katına çıkmasın ra�men  nitelikli i�e uygun personelin 

istihdam edilmemesi. 
• 5393 Sayılı Belediye Kanununu ile gelen geli�meler. 
• Norm kadro uygulaması ve yeni yasal zorunluluklar nedeniyle artan i� 

yükü. 
• Hizmet götürecek araçlar ile bina,bina içi gereçleri ile teknolojik altyapı 

eksikli�i. 
• Faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi için gerekli olan kaynakların temininde  

kar�ıla�ıla sorunlar. 
 
Bu hedefler  çerçevesinde ; 

Yapılacaklar   Performans Kriteri  
Norm kadroda belirtilen nitelikte personel istihdam 
edilecektir. 

Norm kadronun 
uygun yapılanmanın 
sa�lanması  

Faaliyetler için gerekli hizmet alımları  Maddi kaynak  
Uygun olmayan hizmetler oldu�unda  Uygun olmayan 

hizmetin kontrolü 
prosedürünün 
uygulanması  

�ç denetimlerin yapılması  �ç Tetkik 
prosedürüne uygun 
olarak iç tetkikin 
yapılması  

2)Önceki Yıllar Hedefleri ve Sapmalar 
Mardin Belediyesinin birini performans programı olması ve performans bilgi 
sisteminin kurulamaması nedeniyle sapmalara ili�kin bilgi bulunmamaktadır. 2007 
yılında faaliyet raporunun hazırlanmasına da katkı sa�layacak bir performans bilgi 
sistemi kurma çalı�maları yapılacaktır. 
 
 
B-Performans Tablosu 

 
2007 yılında 25 stratejik amaca (Hedef) ba�lı olarak ……….faaliyeti  hayata 
geçirilmeye çalı�ılacaktır. ………..faaliyet  için ekonomik durum ve bütçe imkânları 
göz önünde tutularak 2007 yılı performans hedefleri a�a�ıdaki gibi belirlenmi�tir. 
Mardin Belediyesi  bu Faaliyetleri  gerçekle�tirmek için 11 harcama birimi 
aracılı�ıyla ……adet faaliyet/proje yürütecektir. 



YEREL YÖNET�MLERDE PERFORMANS PROGRAMI 
UYGULAMA 

Sayfa 86 / 113 

Stratejik amaçlar itibariyle 2007 yılı teklif edilen kaynak ihtiyacı ile 2008 ve 
2009 yılları tahmini kaynak ihtiyaçları a�a�ıdaki gibidir. 

 
 

Cari     Yıl (t) 

2007 

YTL 

Bütçe Yılı  
(t+1) 

2008 

YTL 

Takip Eden 
�lk Yıl (t+2) 

2009 

YTL 

Takip 
Eden �kinci 

Yıl (t+3) 

TOPLAM  

YTL 

 

220.000.00 360.000.00 300.000.00 580.000.00 Stratejik hedef 1– 
Mardin”in �mar 
planlarının 
hazırlanması  

 
    

430.000.00 89.610.00 328.570 948.180 Stratejik hedef 2– 
Mardin”in su ve 
kanalizasyon 
sorunlarının 
çözümlenmesi  

 

    

406.350.00 348.300,00 174.150.00 928.800.00 Stratejik hedef 3–
Mardin”in ula�ım gibi 
kentsel alt yapının 
tamamlanması      

250.000.00 118.000.00 118.000.00 488.000.00 

    

Stratejik hedef 4–
Mardin”de co�rafî ve 
kent bilgi 
sistemlerinin 
kurulması  

 
    

30.000.00 300.000.00 300.000.00 330.000.00 Stratejik hedef 5– 
Mardin”in çevre ve 
çevre sa�lı�ı ile ilgili 
sorunlarının 
çözümlenmesi  
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454.000.00 454.000.00 454.000.00 1.362.000.

00 

Stratejik hedef 6–

Mardin”in Katı 

atıkların toplanması, 

ta�ınması, 

ayrı�tırılması, geri 

kazanımı, ortadan 

kaldırılması ve 

depolanması ile ilgili 

bütün hizmetleri 

yapmak ve yaptırmak 

    

Stratejik hedef 7–
Mardin”de  
a�açlandırma, park 
ve ye�il alanların 
tesis edilmesi. 

314.000.00 935.000.00 180.000.00 1.429.000.

00 

162.000.00 162.000.00 162.000.00 486.000.00 Stratejik hedef 8–
Mardin”in zabıta, 
itfaiye, acil yardım, 
kurtarma ve 
ambulans hizmetleri 
için donanımlı 
kılınması. 

 

    

    Stratejik hedef 9–
Mardin”de defin ve 
mezarlıklar; 
a�açlandırma, park 
ve ye�il alanların 
tesis edilmesi. 

 

    

 340.000.00  340.000.00 Stratejik hedef 10–
Mardin”de konut 
arzının artırılması için 
gerekli çalı�maların 
yapılması. 
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Stratejik hedef 11–
Mardin”de  kültür ve 
sanat, turizm ve 
tanıtım, gençlik ve 
spor; sosyal hizmet 
ve yardım, nikâh, 
meslek ve beceri 
kazandırma 
hizmetlerinin 
yapılması. 
 

490.000.00   490.000.00 

    Stratejik hedef 12–
Mardin”de ekonomi 
ve ticaretin 
geli�tirilmesi 
hizmetlerini yapımı ve 
yaptırılması. 
 

    

30.000.00    Stratejik hedef 13–
Mardin”de kadınlar 
ve çocuklar için 
koruma evlerinin 
açılmasının 
sa�lanması. 
 

    

    Stratejik hedef 14–
Mardin”de Devlete 
ait her derecedeki 
okul binalarının 
in�aatı ile bakım ve 
onarımını yapılması 
ve yaptırılması  
 

    

30.000.00    

    

Stratejik hedef 15–
Mardin”de Devlet 
okullarına her türlü 
araç, gereç ve 
malzeme ihtiyaçlarını 
kar�ılanması için 
gerekli çabaları 
göstermek. 
 

    

Stratejik hedef 16–
Mardin”de sa�lıkla 
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ilgili her türlü tesisi 
açılması ve i�letilmesi 
konusunda önder 
olmak. 

    

70.000.00    Stratejik hedef 17–
Mardin”de kültür ve 
tabiat varlıkları ile 
tarihî dokunun ve 
kent tarihi 
bakımından önem 
ta�ıyan mekânların 
ve i�levlerinin 
korunmasını 
sa�lanması için her 
türlü giri�imde 
bulunmak. bu amaçla 
bakım ve onarımını 
yaptırmak, korunması 
mümkün olmayanları 
aslına uygun olarak 
yeniden in�a 
edilmesine öncülük 
etmek. 
 

    

100.000.00    Stratejik hedef 18–
Mardin”de 
Gerekti�inde, 
ö�rencilere, amatör 
spor kulüplerine 
malzeme verilmesi ve 
gerekli deste�in 
sa�lanması, her türlü 
amatör spor 
kar�ıla�malarının 
düzenlenmesi, yurt içi 
ve yurt dı�ı 
müsabakalarda üstün 
ba�arı gösteren veya 
derece alan 
sporculara belediye 
meclisi kararıyla ödül 
verilmesi . 
 

    

Stratejik hedef 19–
Mardin”de Gıda 
bankacılı�ının ve 

20.000.00    
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mikro kredi ile ilgili 
çalı�malara ortak 
olmak. 
 

    

    Stratejik hedef 20–
Mardin”de Toptancı 
ve perakendeci 
hâlleri, otobüs 
terminali, fuar alanı, 
mezbaha, ilgili 
mevzuata göre yat 
limanı ve iskele 
kurmak, kurdurmak, 
i�letmek, i�lettirmek 
veya bu yerlerin 
gerçek ve tüzel 
ki�ilerce açılmasına 
izin vermek. 

    

    Stratejik hedef 21–

Mardin 

Belediyesinde Mali 

Yapının 

güçlendirilmesi  

 

    

    Stratejik Hedef  22: 

Mardin 

Belediyesinde insan 

kaynaklarının 

geli�tirilmesi 

 

    

    Stratejik Hedef 

23.Vatanda� 

Memnuniyeti 
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    Stratejik Hedef 24. 

Mardin 

Belediyesinde 

vizyon projeler  

    

    Stratejik Hedef 

25.Yönetim Sistemi 

     

 
HARCAMA B�R�M�  2007 

(YTL) 
2008 
(YTL) 

2009 
(YTL) 

1 Kültür Ve Sosyal ��ler 
Müdürü 
 

   

2.  Yazı ��leri  Müdürlü�ü    
3.  Mali Hizmetler 

Müdürlü�ü (Hs.��l.Md.) 
   

4.  �nsan Kaynakları Ve 
E�itim Müdürü 

   

5.  Fen ��leri Müdürlü�ü 
 

   

6.  �mar ve �ehircilik Md. 
 

   

7.  Su ve Kanalizasyon 
Md. 
 

   

8.  Temizlik ��leri Md. 
 

   

9.  �tafiye Md. 
 

   

10.  Veteriner ��l.Md. 
 

   

11.  Zabıta Md. 
 

   

 

FAAL�YET/PROJELER  2007 
(YTL) 

2008 
(YTL) 

2009 
(YTL) 

1  1/1000 ölçekli 

uygulama imar 
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planının hazırlanması 

faaliyeti  

2 Sit alanı içinde 

koruma imar 

planlarının 

hazırlanması faaliyeti 

   

3  �mar Kanunu 18 

madde uygulaması 

hizmet alımı faaliyeti 

   

4 �mar planlarının 

duyurulması için basılı 

yayın hazırlanması 

faaliyeti 

   

5 �mar Kanunu 18 

madde uygulaması 

hizmet alımı faaliyeti 

   

6 �mar planı gere�i 

sosyal donatıların 

artırılması nedeniyle 

kamula�tırma faaliyeti 

   

7 Gıda üretim 

tesislerinin yerle�im 

alanlarının dı�ına 

ta�ınması i�i proje 

hizmet alımı faaliyeti 

   

8 Sit Alanında tescilli 
yapıların rölövelerin 
yapılması faaliyeti 
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9 Cumhuriyet Meydanı 
özel proje alını proje 
hizmet alını faaliyeti 

   

10 Cumhuriyet Mahallesi 

kanalizasyon yapım 

bakım onarım 2400 

metre tül yıllara sari 

in�aat i�i faaliyeti 

   

11 �stasyon Mahallesi 

3000 metre tül yıllara 

sari in�aat i�i  

   

12 Ofis Mahallesi 3000 

metre tül yıllara sari 

in�aat i�i 

   

13 Ensar Mahallesi 1000 

metre tül yıllara sari 

in�aat i�i 

   

15 Saraço�lu Mahallesi 

1000 metre tül yıllara 

sari in�aat i�i 

   

16 Yeni�ehir Mahallesi 

1000 metre tül yıllara 

sari in�aat i�i 

   

17 13 Mart Mahallesi 

9000 metre tül yıllara 

sari in�aat i�i 

   

18 Ana kolektör in�aatı 

ceza evi Eryeri köyü 

,Çiftlik Köyü 5000 
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metre tül yıllara sari 

in�aat i�i faaliyeti 

19 Cumhuriyet Mahallesi 

1000 metre yol yapımı  

bakım onarım  (Yıllara 

sari in�aat ) faaliyeti 

   

20 Ofis Mahallesine 3000 

metre yol yapımı  

bakım onarım  (Yıllara 

sari in�aat ) faaliyeti 

   

21 Nur Mahallesi 3000 

metre yol yapımı 

faaliyeti 

   

22 13 Mart Mahallesi 

9000 metre yol yapımı  

bakım onarım  (Yıllara 

sari in�aat ) faaliyeti 

   

23 Belediye merkez 
binası bilgisayar 
a�ının yenilenmesi  
faaliyeti 

   

24 Belediye merkez 
binaya güç kayna�ı 
alımı  faaliyeti 
 

   

25 Co�rafi ve Kent Bilgi 
sistemi yazılım hizmeti 
alımı faaliyeti 

   

26 Tahsilatın internet ve 
banka yolu ile tahsili 
için donanım ve 
yazılım alımı faaliyeti 

   

27 3 adet  El terminalleri 
alımı faaliyeti 

   

28 Atık su aratma tesisi 
projelendirilmesi 
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faaliyeti 

29 Çevre bilincinin 
artırılması için e�itim 
çalı�ması faaliyeti 

   

30 Atık Su aratma 
tesisinin in�aatı i�i 
(Belediye ve �ller 
Bankası ile mü�terek 
çalı�ma )Yıllara sari 
in�aatı faaliyeti 

   

31 Tıbbi Atık ta�ıma aracı 
faaliyeti 

 

   

32 iki hidrolik sıkı�tırmalı 
çöp aracı alımı 
faaliyeti 

   

33 Yük hayvanlarına yem 
alımı faaliyeti 

   

34 Kürek,süpürge,kürek 
sapı ,eldiven,giyim 
ku�am alımı faaliyeti 

   

35 Çöp konteyneri alımı 
faaliyeti 

   

36 Çöp po�eti alımı 
faaliyeti 

   

37 Tuz alım i�i (kar ve 
buzla mücadele için ) 
faaliyeti 

   

38 Yük Hayvanı alımı 8 
adet alımı faaliyeti 
faaliyeti 

   

39 Karasinek sivrisinek 
mücadelesi için ilaç 
alımı faaliyeti 

   

40 Mevcut parkların 
yenilenmesi faaliyeti 

   

41 30.000 de�i�ik türde 
fidan dikimi ve bakımı  
faaliyeti 

   

42 Yeni yol kilise altı 
rekrasyon alanının 
ıslahı faaliyeti 
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43 Hizmet Aracı çift 
kabinli kasalı pikap 
faaliyeti 

   

44 Sulama Arazözü alımı 
faaliyeti 

   

45 Sulama ve bakım için 
hizmet alımı faaliyeti 

   

46 Tarım araç gereçleri 
alımı faaliyeti 

   

47 Yanmı� hayvan 
gübresi ve torf alımı 
faaliyeti   

   

48 7adet telsiz alımı 
faaliyeti  

   

49 Karayolları parkı 
(Yıllara sari 
in�aat )faaliyeti  

   

50 Hava radar kar�ısı 
�elale yapımı (Yıllara 
sari in�aat) faaliyeti 

   

51 5.000 fidan dikimi ve 
bakımı faaliyeti 

   

52 Faaliyet 2.Fide üretim 
tesisi (Yıllara sari 
in�aat ) faaliyeti 

   

53 Sulama ve bakım için 
hizmet alımı faaliyeti 

   

54 Tarım araç gereçleri 
alımı faaliyeti 

   

55 Yanmı� hayvan 
gübresi ve torf alımı 
faaliyeti   

   

57 Yeni �ehir orta refuj 
çim tesisinin 
yenilenmesi faaliyeti 

   

58 Sulama ve bakım için 
hizmet alımı faaliyeti 

   

59 35.000 Fidan dikimi 
bakımı faaliyeti 
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60 Tarım araç gereçleri 
alımı faaliyeti 

   

61 Yanmı� hayvan 
gübresi ve torf alımı 
faaliyeti   

   

63 Zabıta ve arama  
kurtarma faaliyetleri 
için  Hizmet aracı 
alımı faaliyeti 

   

64 Zabıta için Trafi�i 
aksatan araçların 
çekilmesi için çekici 
alınması faaliyeti 
 

   

65 Yeni �ehirde zabıta 
merkezi in�aatı 
faaliyeti 

   

66 Acil arama kurtarma 
seti alımı faaliyeti 

   

67 Yeni bir ambulansın 
alınması faaliyeti 

   

68 Resmi kıyafet 
alınması faaliyeti 

   

82 Mezarlık duvarları 

yapımı faaliyeti 

   

83 Mezarlıkların 

temizli�inin yapılması 

faaliyeti 

   

84 Mezarlıkların 

güvenli�inin 

sa�lanması faaliyeti 

   

85 Yeni cenaze nakil 
aracı alınması faaliyeti 

   

88 Konut Arzının 

artırımlısı için harita 

hizmetlerinin alınması 
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faaliyeti 

89 Konut Arzının 

artırılması içi ruhsat 

vermeye hazır arsa 

satı�ı için planların 

hazırlanması (Tip 

Projeler ) faaliyeti 

   

90 �marlı projeli arsa 

satı�ı faaliyeti 

   

91 Mardin Film Festivali 
(Kültür 
Bakanlı�ı,Ba�bakanlık 
Tanıtma Fonu ve 
Sponsorlarla birlikte ) 
faaliyeti 

   

92 Sa�lıklı Kentler Birli�i 
Üyelik Süreci faaliyeti 

   

93 Satranç Turnuvası 
yapılması faaliyeti 

   

94 Tiyatro  faaliyeti    

95 Halk oyunları kursları 
faaliyeti 

   

96 Kitap Alımı faaliyeti    

97 Belediye Spor”da 
Futbol,Veleybol,Baske
tbol,Masa Tenis 
bran�ların 
geli�tirilmesi faaliyeti 

   

98 Yaz Spor Okulu 
faaliyeti 

   

99 Ça�da� Sanat 
Festivali (Kültür 
Bakanlı�ı,Ba�bakanlık 
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Tanıtma Fonu,ve 
sponsorlar ile birlikte ) 
faaliyeti 

100 Tanıtım Faaliyetleri     

101 Sinema,Tiyatro,Konfer
ans Salonu Onarım 
faaliyeti 

   

102 Sokak Çocukları 
e�itim,giyim,meslek 
edindirme 
rahabilitasyon faaliyeti 

   

103 Kadın ve Çocuklar için 
korunma evlerinin 
açılması projesi için 
sivil toplum kurulu�ları 
ve Avrupa birli�i 
hibelerinden 
yararlanmak için proje 
hazırlanması faaliyeti 

   

104 Engelliler 
rahabilitasyon merkezi 
kurulması faaliyeti 

   

105 Ya�lılar evde bakım 

projesi faaliyeti 

   

106 Sakatlar derne�i 

binasının onarılması 

faaliyeti 

   

107 Okulların bahçe 

düzenlemesi faaliyeti 

   

108 .�mar kanunu 

18.madde 

uygulaması ile 

üretilecek alanların 

hayırseverler eli ile 
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okula 

dönü�türülmesi 

faaliyeti 

109 Okullara 

Kırtasiye,Kitap ve 

Giyim alınması 

faaliyeti 

   

110 Kadın ve çocuk sa�lı�ı 

ile ilgili hizmet 

alınması faaliyeti 

   

111 Bedensel engellilere 

araç gereç malzeme 

verilmesi faaliyeti 

   

112 Eski Mardin evlerinin 
do�al ta� rengine 
boyanması faaliyeti 

 

   

113 Tarihi Sokakların ıslah 
ve restorasyonu ile 
ilgili Avrupa Hibe 
Projelerinin 
hazırlanması faaliyeti 

 

   

114 Tarihi çar�ıların bakım 
onarımı ile ilgili Avrupa 
Hibe projelerinin 
hazırlanması faaliyeti 

   

115 Koruma uygulama ve 

denetim bürosunun 

kurulması faaliyeti 

   

116 Bilgilendirme 

hizmetlerinin verilmesi 

faaliyeti 
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117 Mor Mihail kilise 

yolunun yapılması 

faaliyeti 

   

118 Zinciriye Medresesi 

Yolunun yapılması 

faaliyeti 

   

119 Kırmızı kilise yolunun 

yapılması faaliyeti 

   

120 Satranç Turnuvası 

(Avrupa Satranç 

�ampiyonası ) faaliyeti 

 

   

121 Mardin”de Gıda 
bankacılı�ının ve 
mikro kredi ile ilgili 
çalı�malara ortak 
olmak. faaliyeti 

   

122 Ya�lılara evde bakım 

faaliyeti 

   

123 Amatör kulüplere 

malzeme verilmesi 

faaliyeti 

   

124 Spor etkinliklerinde 

dereceye girenlere 

destek verilmesi 

faaliyeti 

   

125 Sportif musabakalar 

için araç tahsisi ve yol 

masraflarının ia�e ve 

ibadelerin 
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kar�ılanması faaliyeti 

126 Gıda bankacılı�ı ve 

mikro kredi için dernek 

kurulması ve derne�e 

maddi destek 

sa�lanması faaliyeti 

   

127 Evlenecek dar 

gelirlilere yardım 

yapılması faaliyeti 

   

128 Toplu nikah 

törenlerinin 

düzenlenmesi faaliyeti 

   

129 Toplu sünnet törenleri 

düzenlenmesi faaliyeti 

   

130 Mezbaha,Sebze Hali 

ve Otobüs terminali  

kuracaklara izin 

verilmesi faaliyeti 

   

131 Otobüs terminali 

yerinin belirlenmesi ve 

projelendirilmesi 

faaliyeti 

   

132 sebze hali alanının 

belirlenmesi ve 

projelendirilmesi 

faaliyeti 

   

133 Özel sektör marifeti ile 

yeni yapılan yeni et 
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entegre tesisi faaliyeti 

134 Belediye Vergileri 

tahakkuku tahsile 

ba�lı olan vergilerden 

tahsilat oranı % 90 

olarak 

gercekle�tirmek. 

faaliyeti 

   

135 Belediye harçlarında 

toplanma oranı %99 

faaliyeti 

   

136 Vergi dı�ı gelirlerde 

tahsilatın % 99 

gerçekle�tirilmesi 

faaliyeti 

   

137 Kurumlar ve 

te�ebüsler hasılatı 

%99 gerçekle�tirme 

faaliyeti 

   

138 Belediye Malları 

Gelirleri % 95 

gerçekle�tirme 

faaliyeti 

   

139 Cezalar % 80 

tahakkuk tahsilat 

oranını gerçekle�tirme 

faaliyeti 

   

140  Meslek �çi E�itim �çin 
personel ba�ına her 
yıl 8 saat meslek içi 
e�itim verilmesi 

   



YEREL YÖNET�MLERDE PERFORMANS PROGRAMI 
UYGULAMA 

Sayfa 104 / 113 

faaliyeti 
 

141 Norm kadroya uygun 
yeniden yapılanmanın 
sa�lanması faaliyeti 
 

   

142 Personel alacaklarının 
bir takvime 
ba�lanması faaliyeti 

   

143 Vatanda� 

memnuniyeti ölçümü 

için kamuoyu 

ara�tırmaları faaliyeti 

   

144 Mardin”nin UNESCO 

Dünya Miras 

Listesinde yer alması 

faaliyeti 

   

145 Güneydo�u Anadolu 

Bölgesi Kültürel Miras 

Birli�i üyeli�i ve 

Merkezin Mardin”e 

alınması faaliyeti 

   

146 Sit Alanlarında halkın 

bilinçlendirilmesi 

faaliyeti 

   

147 Koruma �mar 

Planlarının 

hazırlanması faaliyeti 

   

148 Ba�vuru 

dokümanlarının 

hazırlanması faaliyeti 
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149 Beyaz su projesinin 

hayata geçirilmesi 

faaliyeti 

   

150 Sit Alının Su 

�ebekesinin 

de�i�tirilmesi faaliyeti 

   

151 Gümü� i�çili�i 

atölyesinin kurulması 

faaliyeti 

   

152 Belediye”ye ait so�uk 

hava deposunun 

bakım ve onarımının 

yapılarak atölyeye 

dönü�türülmesi 

faaliyeti 

   

153 Kursiyerlerin tespiti ve 

oryantasyon e�itimi 

faaliyeti 

   

155 Üretilen gümü�lerin 

pazarlanması faaliyeti 

   

155 Mardin”in Turizm 

Kenti �lan edilmesi 

faaliyeti 

   

156 Gerekli dokümanların 

hazırlanması faaliyeti 

   

157 Bilgilendirme ve 

tanıtım hizmetleri 

faaliyeti 
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158 Koruma Uygulama ve 

Denetim Bürosu 

kurulması faaliyeti 

   

159 ISO 9001-2000 Kalite 

Yönetim sisteminin 

kurulması ve 

i�letilmesi faaliyeti  

   

 
STRATEJ�K AMAÇLAR �Ç�N YAPILACAK 
YATIRIMLAR TOPLAMI  

YILLAR  

1. Stratejik hedef  Mardin”in �mar planlarının 
hazırlanması  

2006   2007  2008 2009  

2. Stratejik hedef  Mardin”in su ve kanalizasyon 
sorunlarının çözümlenmesi  

    

3.Stratejik hedef  Mardin”in ula�ım gibi kentsel 
alt yapının tamamlanması  

    

4. Stratejik hedef Mardin”de co�rafî ve kent 
bilgi sistemlerinin kurulması  

    

5. Stratejik hedef  Mardin”in çevre ve çevre 
sa�lı�ı ile ilgili sorunlarının 
çözümlenmesi  

    

6. Stratejik hedef Mardin”in Katı atıkların 
toplanması, ta�ınması, 
ayrı�tırılması, geri kazanımı, 
ortadan kaldırılması ve 
depolanması ile ilgili bütün 
hizmetleri yapmak ve 
yaptırmak 

    

7. Stratejik hedef 
Mardin”de  a�açlandırma, 

park ve ye�il alanların tesis 

edilmesi. 

    

8. Stratejik hedef Mardin”in zabıta, itfaiye, acil 
yardım, kurtarma ve ambulans 
hizmetleri için donanımlı 
kılınması. 

    

9. Stratejik hedef Mardin”de defin ve 
mezarlıklar; a�açlandırma, 
park ve ye�il alanların tesis 
edilmesi. 

    

10. Stratejik hedef Mardin”de konut arzının 
artırılması için gerekli 
çalı�maların yapılması. 

    

11. Stratejik hedef Mardin”de  kültür ve sanat, 
turizm ve tanıtım, gençlik ve 
spor; sosyal hizmet ve yardım, 
nikâh, meslek ve beceri 
kazandırma hizmetlerinin 
yapılması. 

    

12. Stratejik hedef Mardin”de ekonomi ve 
ticaretin geli�tirilmesi 
hizmetlerini yapımı ve 
yaptırılması. 
 

    



YEREL YÖNET�MLERDE PERFORMANS PROGRAMI 
UYGULAMA 

Sayfa 107 / 113 

13. Stratejik hedef Mardin”de kadınlar ve 
çocuklar için koruma evlerinin 
açılmasının sa�lanması. 

    

14. Stratejik hedef Mardin”de Devlete ait her 
derecedeki okul binalarının 
in�aatı ile bakım ve onarımını 
yapılması ve yaptırılması 

    

15. Stratejik hedef Mardin”de Devlet okullarına 
her türlü araç, gereç ve 
malzeme ihtiyaçlarını 
kar�ılanması için gerekli 
çabaları göstermek. 

    

16. Stratejik hedef Mardin”de sa�lıkla ilgili her 
türlü tesisi açılması ve 
i�letilmesi konusunda önder 
olmak. 

    

17. Stratejik hedef Mardin”de kültür ve tabiat 
varlıkları ile tarihî dokunun ve 
kent tarihi bakımından önem 
ta�ıyan mekânların ve 
i�levlerinin korunmasını 
sa�lanması için her türlü 
giri�imde bulunmak. bu amaçla 
bakım ve onarımını yaptırmak, 
korunması mümkün 
olmayanları aslına uygun 
olarak yeniden in�a edilmesine 
öncülük etmek. 

    

18. Stratejik hedef Mardin”de Gerekti�inde, 
ö�rencilere, amatör spor 
kulüplerine malzeme verilmesi 
ve gerekli deste�in 
sa�lanması, her türlü amatör 
spor kar�ıla�malarının 
düzenlenmesi, yurt içi ve yurt 
dı�ı müsabakalarda üstün 
ba�arı gösteren veya derece 
alan sporculara belediye 
meclisi kararıyla ödül verilmesi 

    

19. Stratejik hedef Mardin”de Gıda 
bankacılı�ının ve mikro kredi 
ile ilgili çalı�malara ortak 
olmak. 

    

20. Stratejik hedef Mardin”de Toptancı ve 
perakendeci hâlleri, otobüs 
terminali, fuar alanı, mezbaha, 
ilgili mevzuata göre kurmak, 
kurdurmak, i�letmek, 
i�lettirmek veya bu yerlerin 
gerçek ve tüzel ki�ilerce 
açılmasına izin vermek. 

    

21. Stratejik hedef Mardin Belediyesinde Mali 
Yapının güçlendirilmesi. 

    

22. Stratejik hedef Mardin Belediyesinde �nsan 
Kaynaklarının geli�tirilmesi 

    

23. Stratejik hedef Mardin Belediyesinde 
Vatanda� Memnuniyetinin 
sa�lanması  

    

24. Stratejik hedef Mardin Belediyesinde Vizyon 
Projeler 

    

25. Stratejik hedef Mardin Belediyesinde Yönetim 
Sisteminin kurulması ve 
i�letilmesi 

    

Performans tablosu ve bu tablonun dayana�ı kaynak ihtiyaçları belirleme 
tabloları 2006 fiyatları esas alınarak hesaplanan verilerden olu�turulmu�tur ve 
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faaliyetlerle ili�kilendirilemeyen yatırımları içermemektedir. 2007 yılı yatırımlarına 
ili�kin bilgiler bütçe bilgileri bölümünde tablo halinde gösterilmi�tir. 
 
Bütçe harcamalarının yüzde yüzü   performans programı  ileba�lantılandırılabilmi�tir.  
 
Personel giderleri hesaplanırken personel ihtiyacı her bir faaliyet için ihtiyaç 
duyulan personel sayısı faaliyetle görülen i�ler için belirlenen standart zamanlar ve 
yapılan i�lem sayısı dikkate alınarak, bir personelin tatil günleri hariç yılda 220 gün 
çalı�aca�ı varsayılmı�tır. 
 
Bakım ve onarım, yakıt, , giyim yardımı, harcırah,  
ilan, kira, mahkeme harçları, ö�len yeme�ine yardım, posta, yangından korunma, 
yayın alımı, yük ta�ıma ve temizlik giderleri, gibi harcama kalemlerinin ihtiyacı fiziki 
miktar ile geçmi� dönem yapılan toplam harcama dikkate alınarak hesaplanmı�tır. 
 
Akaryakıt, su, elektrik, telefon ve faks giderleri geçmi� yıllar tüketim miktarları 
dikkate alınarak belirlenmi�tir. 
 
Makine ve malzeme alımları, e�itim, kâ�ıt, kalem, bilgisayar, yazılım gibi 
giderler 2007 yılı ihtiyaç miktarları göz önünde tutularak hesap edilmi�tir. 
 
C-Performans Hedeflerine �li�kin Açıklamalar 
Mardin”in �mar planlarının hazırlanması birinci hedef olarak alınması tesadüfi 
de�ildir.Halkın medeni ve mü�terek ihtiyaçlarını kar�ılarken kaynakların etkin ve 
verimli kullanılması için planlamanın önemi dikkate alınarak seçilmi�tir. 
 
�kinci  stratejik hedefin  Mardin”in su ve kanalizasyon sorunlarının çözümlenmesi 
olarak belirlenmesi yapılan kamu oyu ara�tırmasında halkın öncelikli iste�i dikkate 
alınmı�tır. 
 
Üçüncü stratejik  hedefin ”de halkın beklentilerini de dikkate alınarak Mardin”in ula�ım 
gibi kentsel alt yapının tamamlanması için öncelikle yolların altından  geçirilmesi 
gereken pis ve temiz su kanalları ile di�er donatılar yapılmadan yapmanın kaynak 
israfına sebebiyet vermesi nedeniyle altyapısı olmayan ula�ım a�ınana yatırım 
yapılmamaktadır. 
 
Dördüncü stratejik hedefimizi Mardin”de co�rafî ve kent bilgi sistemlerinin 
kurulması olarak ön görülmü� ileri teknolojiler kullanılarak 0 hata prensibi ile 
çalı�mayı ön görmemiz mevcut kıt kaynakların  etkin ve verimli kullanılması içindir. 
 
Be�inci stratejik hedefimiz ise  Mardin”in çevre ve çevre sa�lı�ı ile ilgili sorunlarının 
çözümlenmesi olarak seçilmesi bize torunlarımızdan miras kaldı�ı bilinci ile tüm i� ve 
i�lemlerimizde  bu hedefe ula�mak arzusu aynı zamanda toplum sa�lı�ının 
korunmasının bir gere�i olarak esas alınmı�tır.  
 
Altıncı stratejik hedefimiz Mardin”in Katı atıkların toplanması, ta�ınması, 
ayrı�tırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün 
hizmetleri yapmak ve yaptırmak olarak ele alınması vah�i depolama alanının yerine 
çevre belediyelerle birlikte ça�da� ve modern bir tesisin olu�turulması ile 
kaynaklarımızın daha etkin ve verimli kullanılması ön görülmü�tür. 
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Yedinci stratejik hedefimiz Mardin”de  a�açlandırma, park ve ye�il alanların tesis 

edilmesi ilimizin ya�am kalitesinin artırılması ve toplumsal motivasyonun 

sa�lanmasının bir gere�i olarak öngörülmü�tür. 

Sekizinci  stratejik hedefimiz Mardin”in zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve 
ambulans hizmetleri için donanımlı kılınması bir önleyici faaliyet olarak ele alınmı�tır. 
 
Dokuzuncu stratejik hedefimiz Mardin”de defin ve mezarlıklar; a�açlandırma, park 
ve ye�il alanların tesis edilmesi halkımızın beklentilerine bir cevaptır. 
 
Onuncu stratejik hedefimiz Mardin”de konut arzının artırılması için gerekli 
çalı�maların yapılması tarihsel dokunun korunmasının yanı sıra mevcut konut arzının 
artırılması ile ucuz ve konforlu konutların yapılmasını sa�lamaktır. 
 
On birinci stratejik hedefimiz Mardin”de  kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik 
ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma hizmetlerinin 
yapılması. Belirlemi� oldu�umuz vizyonun bir gere�idir. 
 
On ikinci stratejik hedefimiz Mardin”de ekonomi ve ticaretin geli�tirilmesi 
hizmetlerini yapımı ve yaptırılması halkın ekonomik güçünün artırılması için yerel 
yönetim olarak katkıda bulunmaktır. 
 
On üçüncü stratejik hedefimiz Mardin”de kadınlar ve çocuklar için koruma 
evlerinin açılmasının sa�lanması bir sosyal sorumluk gere�i olarak hedeflenmi�tir.  
 
On dördüncü stratejik hedefimiz Mardin”de Devlete ait her derecedeki okul 
binalarının in�aatı ile bakım ve onarımını yapılması ve yaptırılması 5393 sayılı 
belediye kanunu ile verilen bu görevin yapılması ülkemiz kaynaklarının etkin ve 
verimli kullanılması ile halkın e�itim kalitesinin artırılması ile hayat standardının 
yükseltilmesi hedeflenmi�tir. 
 
On be�inci stratejik hedefimiz Mardin”de Devlet okullarına her türlü araç, gereç 
ve malzeme ihtiyaçlarını kar�ılanması için gerekli çabaları göstermek 5393 sayılı 
belediye kanunu ile verilen bu görevin yapılması ülkemiz kaynaklarının etkin ve 
verimli kullanılması ile halkın e�itim kalitesinin artırılması ile hayat standardının 
yükseltilmesi hedeflenmi�tir. 
 
On altıncı stratejik hedefimiz Mardin”de sa�lıkla ilgili her türlü tesisi açılması ve 
i�letilmesi konusunda önder olmak 5393 sayılı belediye kanunu ile verilen bu görevin 
yapılması ülkemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ile halkın ya�am  
kalitesinin artırılması ile hayat standardının yükseltilmesi hedeflenmi�tir. 
 
On yedinci stratejik hedefimiz Mardin”de kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî 
dokunun ve kent tarihi bakımından önem ta�ıyan mekânların ve i�levlerinin 
korunmasını sa�lanması için her türlü giri�imde bulunmak. bu amaçla bakım ve 
onarımını yaptırmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden 
in�a edilmesine öncülük etmek. Belirlemi� oldu�umuz vizyonun bir gere�idir. 
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On sekizinci stratejik hedefimiz Mardin”de Gerekti�inde, ö�rencilere, amatör spor 
kulüplerine malzeme verilmesi ve gerekli deste�in sa�lanması, her türlü amatör spor 
kar�ıla�malarının düzenlenmesi, yurt içi ve yurt dı�ı müsabakalarda üstün ba�arı 
gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verilmesi 5393 
sayılı belediye kanunu ile verilen bu görevin yapılması ülkemiz kaynaklarının etkin ve 
verimli kullanılması ile halkın ya�am  kalitesinin artırılması ile hayat standardının 
yükseltilmesi hedeflenmi�tir. 
 
 
On dokuzuncu stratejik hedefimiz Mardin”de Gıda bankacılı�ının ve mikro kredi 
ile ilgili çalı�malara ortak olmak. Yoksulluk sınırında bulunan ancak çalı�ma gücü 
olanları üretken kılınması hedeflenmi�tir. 

 

Yirminci stratejik hedef Mardin”de Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, 

fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre kurmak, kurdurmak, i�letmek, i�lettirmek 

veya bu yerlerin gerçek ve tüzel ki�ilerce açılmasına izin vermek. Özel sektör 

dinamiklerini hareket geçirmek  için belediye imtiyazlarını kullandırarak halkın medeni 

ve mü�terek  ihtiyaçlarının en kısa zamanda gerçekle�tirmektir.  

Yirmi birinci stratejik hedef Mardin Belediyesinde Mali Yapının güçlü kılınması  

hedeflenmi�tir.    

Yirmi ikinci stratejik hedefimiz Mardin Belediyesinde �nsan Kaynaklarının geli�tirilmesi 

ile mevcut kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını yanı sora vatanda� 

memnuniyeti için hedeflenmi�tir.  

Yirmi üçüncü stratejik hedefimiz Mardin Belediyesinde Vatanda� 

Memnuniyetinin sa�lanması belediye yönetimin önceliklerinin  vatanda�ın 

beklentileri do�rultusunda �ekillenmesi içindir.  

Yirmi dördüncü stratejik hedefimiz Mardin Belediyesinde Vizyon Projeleri ile 

halkın medeni ve mü�terek ihtiyaçlarını en ekonomik ve en kısa sürede 

gerçekle�tirmektir vizyon projelerimiz;  

V.3.Ba�lanan vizyon projeleri . 

• Mardin”nin UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alması 

• Güneydo�u Anadolu Bölgesi Kültürel Miras Birli�i üyeli�i ve Merkezin 

Mardin”e alınması. 

• Sit Alanlarında halkın bilinçlendirilmesi 
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• Koruma �mar Planlarının hazırlanması  

• Ba�vuru dokümanlarının hazırlanması  

• Beyaz su projesinin hayata geçirilmesi  

• Sit Alanında Su �ebekesinin de�i�tirilmesi  

• Gümü� i�çili�i atölyesinin kurulması  

• Belediye”ye ait so�uk hava deposunun bakım ve onarımının yapılarak 

atölyeye dönü�türülmesi. 

• Kursiyerlerin tespiti ve oryantasyon e�itimi  

• Üretilen gümü�lerin pazarlanması  

• Mardin”in Turizm Kenti �lan edilmesi  

• Gerekli dokümanların hazırlanması  

• Bilgilendirme ve tanıtım hizmetleri 

• Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu kurulması  

 

Yirmi be�inci stratejik hedef Mardin Belediyesinde Yönetim Sistemi kurulması ile 

vatanda� memnuniyetinin sa�lanması ve süreçlerle yönetim yöntemi kullanılarak 

takım ruhu ile kaynakların etkin ve verimli kullanılması amaçlanmı�tır.  

 
D-Performans Verilerinin Kaynakları ve 
Güvenilirli�i 
Performans verileri esas olarak Belediyemiz  bilgisayar veri tabanı 
kullanılarak elde edilmi�tir. 2006 yılı yılsonu tahminleri ilk altı aylık gerçekle�me 
sonuçları dikkate alınarak yapılmı�tır. 
Kaynak kullanımına ili�kin bazı veriler, mevcut fiziki kaynakların kullanım 
alanları, tüketime yönelik kaynakların geçmi� yıllar verilerine dayalı tüketim miktarları, 
Mardin Belediyesi çalı�anlarının önceki yıllar deneyimleri gibi unsurlar gözetilerek 
elde edilmi�tir. 
 
Performans programı uygulamasının ilk yılı olması dolayısıyla, memnuniyet 
anketi sonuçları mevcut olmayıp, 2007 yılında performans göstergelerinin önemli bir 
unsurunu olu�turan memnuniyet anketleri düzenlenecek ve yapılacaktır. 
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VII-Bütçe Bilgileri 

Mardin Belediyesi bir yerel yönetim kurulu�u olarak yasalarla belirlenmi� olan gelirleri 
ve gederleri dikkate alınarak yasayla belirlenmi� süreç içinde kendi meclisi tarafından 
hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.  
 
2007 yılında 421 personel görev yapaca�ı ve …….. ta�ıt aracının kullanılaca�ı ve yıl 
içinde bazı tüketim kalemleri itibariyle a�a�ıda belirtilen miktarda kayna�a ihtiyaç 
duyulaca�ı belirlenmi�tir. 
Maliyet Unsuru  Tüketim Miktarı  Birim  
Telefon/faks gideri  Kontör 

 
Su tüketim  Metreküp 

 
Elektrik tüketimi   Kwh 

 
Benzin  Litre 

 
Hat ba�lantısı-ADLS 
 

 YTL 
 

Temizlik 
 

 Metrekare 

Isınma 
 

 Metrekare 

2007 yılında a�a�ıda dökümü bulunan ……………….YTL harcama yapması 
beklenmektedir. Personel giderleri norm kadronun uygulanaca�ı varsayımına dayalı 
olarak hesaplanmı�tır. 
Maliyet Unsuru  Toplam Maliyet 

  YTL 
 Yüzde  

Personel Giderleri    
Sosyal Güvenlik 
Kurumlarına 
Devlet Primi Giderleri 

  

Mal Ve Hizmet Alım 
Giderleri 

  

Cari Transferler   
Sermaye Giderleri   
TOPLAM    
   
 
EK 1.BÜTÇE B�LG�LER� TABLOSU  
EK 2.BÜTÇE B�LG� FORMU  
EK 3. FONKS�YONEL VE EKONOM�K SINIFLANDIRMA (I. DÜZEY) 
EK 4. MEVZUAT L�STES�  
EK 5.F�Z�K� KAYNAKLARA �L��K�N B�LG�LER  
EK 6.�NSAN KAYNAKLARINA �L��K�N B�LG�LER  
EK 7.FAAL�YET SORUMLULARI TABLOSU  
EK 8. ÜST YÖNET�C�, YÖNET�C�LER VE FAAL�YET SORUMLULARI 
B�LG�S� 
EK 9. PERFORMANS VER�LER� DE�ERLEND�RME TABLOSU 
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EK 10. GEÇM�� YILLAR PERFORMANS GÖSTERGE SONUÇLARI VE 2007, 2008 
VE 2009 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER� 
 


