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Bekir AYDIN
Orhangazi Belediye Başkanı

Yüksek teveccühlerinizle devraldığım Orhangazi Belediyesi'nin 

yöne�m yapısını gelişmiş yerel yöne�mler seviyesine yükseltmek ve 

örnek bir belediye haline ge�rmek için tüm çalışma arkadaşlarımla 

birlikte gece gündüz çalışmaktayız. 

Kamu kurumlarının stratejik yöne�m anlayışına geçmesi; 5018 

sayılı Kamu Mali Yöne�m ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik 

planlamaya ilişkin hükümlerin 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girmesi ile 

zorunlu hale gelmiş�r.

5018 sayılı Kamu Mali Yöne�m ve Kontrol Kanunu ile kamu 

kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılması, mali saydamlık ve hesap 

verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmış�r. Kamu kurumlarının da Stratejik 

Yöne�mi benimsemesi ve uygulaması kurumlarda hizmetlerin etkin, 

verimli ve yüksek performans sağlaması açısından önem kazanmış�r.

İdari mali yöne�mi yeniden tanımlayan; etkinlik, verimlilik ve 

hesap verilebilirliği ön plana çıkartan 5018 sayılı Kamu Mali Yöne�m ve 

Kontrol Kanunu ile birçok sistem haya�mıza girmiş�r. 2020-2024 

yıllarında yapacağımız çalışmaları ve Belediyemizin vizyonunu ortaya 

koyan Stratejik Planımızdan sonra, planımıza uyumlu bir şekilde 2023 

mali yılı Performans Programımızı hazırladık. 

Performans Programımızı ulusal plan ve programlar kapsamında 

poli�kalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde yürütülmesini perspek�finde tüm birimlerimizle 

ka�lımcı bir şekilde hazırladık. 

 Orhangazi Belediyesinin 2023 yılı stratejik amaçlarını hedef ve 

faaliyetlerini kapsayan Performans Programının kurumumuza ve tüm 

i lçemize Hayır l ı  o lmasını  di ler,  Performans Programımızın 

hazırlanmasında emeği geçen personellerimize teşekkür eder;

Saygılarımı sunarım.
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AK PARTİ

Taner DEMİR
AK PARTİ
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Orhangazi Belediyesi 19.07.2005 tarih ve 25874 sayılı resmi 
gazetede yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu'na tabii olarak görev 
yapmaktadır. Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun ilgili 
maddelerine tabidir. 
5393 Sayılı Belediye Kanunu 

41.Madde 
Belediye Başkanı, mahalli idareler genel seçimlerden i�baren al� ay 

içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak 
stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı 
hazırlayıp belediye meclisine sunar. 

Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili 
sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi 
tara�ndan kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 50.000'nin al�nda 
olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu değildir. 

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

Şek�l 1 : Stratej�k Plan, Performans Programı ve Bütçe İl�şk�s�
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 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 
(BUMKO) tara�ndan 2009 yılında yayımlanan Performans Programı 
Hazırlama Rehberi'nde belir�len bazı önemli kavramlara aşağıda yer 
verilmiş�r.
 TANIMLAR
  Performans Esaslı Bütçeleme: Kaynakların kamu idarelerinin 
amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, 
performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen 
hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir 
bütçeleme sistemidir.
  Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, 
temel ilke ve poli�kalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, 
bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemlerle kaynak dağılımlarını içeren 
plandır.
 Misyon: Bir kamu idaresinin ne yap�ğını, nasıl yap�ğını ve kimin  
için yap�ğını açıkça ifade eden, idarenin varlık sebebini açıklayan temel bir 
bildirimdir.
 Vizyon: Bir kamu idaresinin ulaşmayı arzu e�ği geleceğinin iddialı 
ve gerçekçi bir ifadesidir.
 Amaç: Stratejik planda yer alan ve kamu idaresinin ulaşmayı 
hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir.
 Hedef: Stratejik planda yer alan amaçların gerçekleş�rilmesine 
yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.
 Performans Programı: Bir kamu idaresinin program dönemine  
ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri 
faaliyetler ile bunların kaynak ih�yacını ve performans göstergelerini 
içeren programdır.
 Program Dönemi: Bütçesi hazırlanan yılı ifade eder. 
 Performans Hedefi: Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer 
alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde 
gerçekleş�rmeyi planladıkları çık�-sonuç odaklı hedeflerdir.

 Performans Göstergesi: Kamu idarelerince performans  
hedeflerine  ulaşılıp   ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, 
izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen 
araçlardır.
 Faaliyet: Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir 
bütünlük oluşturan, yöne�lebilir ve maliyetlendirilebilir üre�m veya 
hizmetlerdir.
 Kaynak: Bütçe, döner sermaye, Avrupa Birliği fonları gibi yurt içi 
ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan her türlü mali kaynağı ifade 
etmektedir.
 Girdi: Bir ürün veya hizme�n üre�lmesi için gereken beşerî, mali 
ve fiziksel değerlerdir.
 Çık�: İdare tara�ndan üre�len nihai ürün veya hizmetlerdir.
 Sonuç: İdarenin sunduğu ürün ve hizmetlerin, bireyler ve toplum 
üzerinde meydana ge�rdiği etkilerdir.
 Genel Yöne�m Gideri: Faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirile-
meyen ve faaliyet maliyetlerine dâhil edilemeyen giderlerdir.
 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar: İdarenin bütçesinde 
yer almakla bir1likte performans hedefleriyle ilişkili olmayan ve bütçe 
uygulama sürecinde diğer idarelere transfer edilerek, transfer edilen 
idarenin ih�yaçları için kullanılacak kaynaklardır.
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Anayasamızın 127. maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya 
köy halkının mahallî müşterek ih�yaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları 
kanunla belir�len ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler 
tara�ndan seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri şeklinde tanımlanmış�r.

Mahalli müşterek ih�yaçlarını karşılamak üzere kurulan 
Belediyemiz, kaynağı başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat 
düzenle-meleri kapsamında görevleri yerine ge�rmekte, bu görevlerini 
yerini ge�rirken yine değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkileri 
kullanmakta, nihaye�nde bu görev ve yetkileri dolayısıyla birçok sorum-
luluklar üstlenmektedir.

Diğer tara�an Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde, 
“Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yöne�m 
ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” hükmü bulunduğundan, 
Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarla ortaya 
konulmuştur.

Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzen-
leyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 
sayılı Kamu Mali Yöne�mi ve Kontrol Kanunu belirleyici   olmaktadır.

Bunun nedeni, belediye kanunları ile görev alanı, yetkileri ve 
sorumlu oldukları tespit edilmiş, 5018  sayılı Kanun ile de gelir ve gider 
süreci, mali işlemlerde görev alanlar ve bunların mali sorumlulukları ortaya 
konulmuştur.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu' na göre; 
Madde 7- 
İlçe Belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler 

ile birinci �krada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri 
kullanmak. 

 b) Büyükşehir ka� a�k yöne�m planına uygun olarak, ka� a�kları 
toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak. 
 c) Sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 ncü sınıf gayrisıhhi müessesleri, 
umuma açık is�rahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denet-
lemek. 
 d) Birinci �krada belir�len hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu 
Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, 
dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, 
kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler 
sunmak; mesleki eği�m ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, 
eği�m, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve 
tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem 
taşıyan mekanların ve işlevlerinin geliş�rilmesine ilişkin hizmetler 
yapmak. 
 e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 
 f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike 
oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak. 
 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı' na ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve 
sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları 
bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. 
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek 
amacıyla her türlü faaliyet ve hizme�e bulunabilirler. 
 5393 sayılı Belediye kanunu madde 14'te belediye görev ve 
sorumlulukları belir�lmiş�r.
Ÿ Kanun gereğince belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şar�yla,
Ÿ İmar, su, kanalizasyon ve ulaşım gibi kentsel alt yapı,
Ÿ Coğrafi ve kent bilgi sistemleri,
Ÿ Çevre ve çevre sağlığı,
Ÿ Temizlik ve ka� a�k,
Ÿ Zabıta, i�aiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans,
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Ÿ Şehir içi trafik,
Ÿ Defin ve mezarlıklar,
Ÿ Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar,
Ÿ Konut,
Ÿ kültür ve sanat, turizm ve tanı�m, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim 

öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son �krası, belediyeler, il 
özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile 
ortağı oldukları Sayıştay dene�mine tabi şirketler tara�ndan, orta ve 
yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul 
binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal 
hizmet ve yardım, nikâh,

Ÿ Meslek ve beceri kazandırma,
Ÿ Ekonomi ve �care�n geliş�rilmesi hizmetlerini yapar veya yap�rır.
Ÿ  (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…) (Ek cümleler: 

12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in 
üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak 
zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini 
değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

Ÿ Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaa� ile bakım ve onarımını 
yapabilir veya yap�rabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ih�yaçlarını 
karşılayabilir; 

Ÿ Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;
Ÿ  Mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;
Ÿ  Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından 

önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu 
amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları 
aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 
12/11/2012-6360/17 md.) 

 yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan 
öğrencilere, sporculara, teknik yöne�cilere ve antrenörlere belediye 
meclisi kararıyla ödül verebilir. 
Ÿ Gıda bankacılığı yapabilir.[11]

 (Ek �kra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-
6495/100 md.) Belediyelerin birinci �kranın (b) bendi uyarınca, sporu 
teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe 
vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir 
belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini 
geçemez.
 (İptal �kra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 
2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile. )
 Hizmetlerin yerine ge�rilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî 
durumu ve hizme�n ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun 
yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar 
gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
 Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını 
kapsar.
 Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye 
hizmetleri götürülebilir.
 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
(Ek �kra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları 
ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı 
dışındadır.

Ÿ Gerek�ğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi 
verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli 
desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler

 Yasada belediyenin görev ve yetkileri sayılmakla birlikte 77. 
maddede, belediye hizmetlerine gönüllü ka�lımın da önü açılmaktadır. 
Buna göre Belediye;

 Belediye; sağlık, eği�m, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, 
kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve 
çocuklara, engellilere,
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 yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma 
ve ka�lımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği ar�rmak 
amacıyla gönüllü kişilerin ka�lımına yönelik programlar uygular.
Gönüllülerin nitelikleri ve çalış�rılmalarına ilişkin usûl ve esaslar Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tara�ndan çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Ÿ Sağlık,
Ÿ Eği�m,
Ÿ Spor,
Ÿ Çevre,
Ÿ Sosyal hizmet ve yardım,
Ÿ Kütüphane,
Ÿ Park,
Ÿ Trafik,
Ÿ Kültür hizmetleriyle,
Ÿ Yaşlılara, kadın ve çocuklara,
Ÿ Özürlülere, yoksul ve düşkünlere,
 Yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve ka�lımı 
sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği ar�rmak amacıyla, 
gönüllü kişilerin ka�lımına yönelik programlar uygulayabilecek�r. 
Gönüllülerin nitelikleri ve çalış�rılmalarına ilişkin usul ve esaslar bilahare 
İçişleri Bakanlığı tara�ndan çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek�r.

 Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer 
acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu 
kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî 
idarelerin görüşleri alınır.
 Plânlar doğrultusunda halkın eği�mi için gerekli önlemler 
alınarak ikinci �krada sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak 
programlar yapılabilir.
 Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler 
meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek 
sağlayabilir.

Ÿ Belediye yasasının 15. maddesinde düzenlenen hükümlere göre 
belediyelerin yetki ve im�yazları şunlardır;

Ÿ Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ih�yaçlarını karşılamak 
amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak,

Ÿ Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik 
çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda 
belir�len cezaları vermek,

Ÿ Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belir�len 
izin veya ruhsa� vermek,

Ÿ Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve 
ka�lma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve 
harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, 
su, a�k su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya 
yap�rmak,

 Belediye Yasasının 53. maddesi gereğince belediyeler acil durum 
plânlaması yapmakla da yükümlüdürler.
 Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden 
korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini 
de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı 
hazırlar.

Ÿ Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu 
sağlamak; a�k su ve yağmur suyunun uzaklaş�rılmasını sağlamak; 
bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve 
işle�rmek; kaynak sularını işletmek veya işle�rmek,

Ÿ Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, 
tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, 
kurdurmak, işletmek ve işle�rmek,
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Ka� a�kların toplanması, taşınması, ayrış�rılması, geri kazanımı, ortadan 
kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yap�rmak,
Ÿ Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine ge�rilmesi amacıyla, 

belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, 
kamulaş�rmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, 
tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî  haktesis etmek,

Ÿ Borç almak, bağış kabul etmek,
Ÿ Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, 

ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, 
işle�rmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin 
vermek,

Ÿ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların 
anlaşmayla tasfiyesine karar vermek,

Ÿ Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık is�rahat ve eğlence yerlerini 
ruhsatlandırmak ve denetlemek; (gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf 
olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyük şehir ve il merkez 
belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tara�ndan yapılır)

Ÿ Beldede ekonomi ve �care�n geliş�rilmesi ve kayıt al�na alınması 
amacıyla izinsiz sa�ş yapan seyyar sa�cıları faaliye�en men etmek, izinsiz 
sa�ş yapan seyyar sa�cıların faaliye�en men edilmesi sonucu, cezası 
ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda 
bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı 
malları yoksullara vermek,

Ÿ Reklâm panoları ve tanı�cı tabelalar konusunda standartlar ge�rmek,
Ÿ Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi 

olan diğer işyerlerini ken�n belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı 
ve moloz döküm alanlarını; sıvılaş�rılmış petrol gazı (LPG) depolama 
sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları 
ve sa�ş yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği 
oluşmaması için gereken tedbirleri almak,

Ÿ Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işle�len her türlü servis ve toplu 

taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve 
güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, 
sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit 
etmek ve işletmek, işle�rmek veya kiraya vermek; kanunların 
belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerek�rdiği bütün işleri 
yürütmek,

Ÿ Meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve �caret ya�rımlarının ve 
eğitm kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve 
aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri 
ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yap�rabilir, bunun 
karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eği�m, sosyal 
hizmet ve turizmi geliş�recek projelere İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile 
ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla 
arsa tahsis edebilir. (İl sınırları içinde Büyükşehir Belediyeleri, 
belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 
10.000'i geçen belediyeler)28

 Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve 
düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araş�rması 
yapabilir,
 Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç 
işlemiş sayılır,
 Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde e�ği gelirleri, 
şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye 
tara�ndan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez,
 Ayrıca Belediye Kanunu Madde 73'te; Belediyenin, ken�n 
gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore 
edebileceği; konut, sanayi, �caret alanları, teknoloji parkları ve sosyal 
dona�lar oluşturabileceği; ayrıca deprem riskine karşı tedbirler 
alabileceği; ken�n tarihi ve kültürel dokusunu korumak amacı ile kentsel 
dönüşüm ve gelişim projelerini uygulayabileceği belir�lmiş�r.
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B.TEŞKİLAT YAPISI

Belediyenin genel karar organı olan Belediye Meclisi'nde 25 üye 
bulunmaktadır. Mevcut üyelerin siyasi par� mensubiyetlerine bak�ğımızda 
ise; 14 üye AK PARTİ, 4 üye İYİ PARTİ, 5 ÜYE CHP  ve 1 Üye MHP ve 1 üye 
DEMOKRAT PARTİ olarak görülmektedir. Halihazırda 4 başkan yardımcısı ve 
14  müdürlük ile belediye faaliyetleri sürdürülmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu, bütün belediyeleri kapsayan temel 
Belediye Kanunu niteliğine sahip�r. ”Belediye Kanunu`nun amacı, 
belediyenin kuruluşunu, organlarını, yöne�mini, görev, yetki ve 
sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek�r.

5393 sayılı Belediye Kanunu, bütün belediyeleri kapsayan temel 
Belediye Kanunu niteliğine sahip�r. Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili olan 
10.07.2004 tarihli 5216 numaralı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Büyükşehir 
Belediyesi yöne�minin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, 
programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesi amacı ile 
uygulanmaktadır.

Belediye Kanunu'nun üçüncü maddesinde belediye: “Belde 
sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ih�yaçlarını karşılamak üzere 
kurulan ve karar organı seçmenler tara�ndan seçilerek oluşturulan, idarî ve 
malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmaktadır. Aynı madde 
içerisinde 'Belediye Meclisi', 'Belediye Encümeni' ve 'Belediye Başkanı' 
belediyenin organları olarak ifade edilmiş�r.  Belediyemiz; Belediye Başkanı, 
Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi organlarından oluşmaktadır.

Orhangazi Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve tüzel 
kişiliğinin temsilcisidir. Orhangazi Belediye Başkanı, ilgili kanunda 
gösterilen esas ve usullere göre Orhangazi belediyesi sınırlan içindeki 
seçmenler  tara�ndan seçilir. Orhangazi Belediye Başkanı; belediye 
teşkila�nın en üst amiri olarak belediye teşkila�nı sevk ve idare etmek, 
ilçenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyeyi stratejik 
plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini 
oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve 
uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans 
ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bununla ilgili raporları 
Meclise sunmak, Belediye Meclisi ve  Encümenine başkanlık etmek, bu 
organların kararlarını uygulamak, belediye ve bağlı kuruluşlar ile 
işletmelerinin etkin ve verimli yöne�lmesini sağlamak, belediye ve bağlı 
kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik 
önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak, belediyenin hak 
ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak, yetkili 
organların kararını almak şar�yla belediye adına sözleşme yapmak, 
karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak, 
mahkemelerde davacı veya davalı sıfa�yla ve resmi mercilerde belediyeyi 
temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara 
temsil e�rmek, belediye personelini atamak, belediye ve bağlı 
kuruluşlarını denetlemek, gerek�ğinde bizzat nikâh kıymak, diğer 
kanunların Belediye Başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden 
belediyenin görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine ge�rmek ve yetkileri 
kullanmak, gerek�ğinde görev ve yetkilerden bir veya birkaçını Belediye 
Başkan Yardımcılarına devretmek, bütçede yoksul ve muhtaçlar için 
ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmakla 
görevlidir.
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Belediye Meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda 
gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Belediye Başkanı, 
Belediye Meclisi Başkanı olup, Belediye Meclisi çalışma usul ve esaslarına 
ilişkin diğer hususlarda belediye kanunu hükümleri uygulanır. Belediye 
Meclisi, her ayın ilk ha�ası önceden meclis tara�ndan belirlenen günde 
mutat toplan� yerinde toplanıp, mutat toplan� yeri dışında toplanılması 
zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla belediye 
hudutları dâhilinde Meclis Başkanının belirlediği yerlerde toplan� yapılır. 
Ayrıca, toplan�nın yeri ve zamanı mutat usullerle ilçe halkına duyurulur.

Belediye Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında, Belediye 
Meclisinin her yılın ilk olağan toplan�sında kendi üyeleri arasından bir yıl için 
gizli oyla seçeceği iki üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere 
başkan her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur. Belediye 
Başkanın ka�lmadığı toplan�larda, Encümen toplan�larına Başkan 
Yardımcısı başkanlık eder. 

Belediye teşkila�; norm kadro esaslarına uygun olarak, başkan 
yardımcıları ve müdürlerden oluşur.
 Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleş�rilmesi belediye 
meclisinin kararıyla olur. Belediyede hizmetlerin yürütülmesi belediye 
başkanı adına, onun direk�fi ve sorumluluğu al�nda mevzuat hükümlerine, 
belediyenin amaç ve poli�kalarına, stratejik planına ve yıllık programına 
uygun olarak başkan yardımcıları ve birim amirleri tara�ndan sağlanır.
Belediye personeli belediye başkanı tara�ndan atanır.

Başkan yardımcıları belediye başkanı tara�ndan atanır. Belediye 
Başkanlığı'na ait bir dene�m birimi mevcut olup, belediye birimlerinin 
ru�n dene�m ve soruşturmalarını yapmaktadır. İçişleri Bakanlığı vesayet 
dene�mi kapsamında genel iş yürütümünü te�iş etmektedir. Sayıştay 
Bakanlığı tara�ndan da dış dene�m yapılmaktadır.

5018 Kamu Mali Yöne�mi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi ve 
5436 sayılı Kanunun 15.maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tara�ndan 
çıkarılan "Strateji Geliş�rme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmeliği" uyarınca öngörülen belediyeler dâhil kamu kurum 
ve kuruluşlarının oluşturacağı Strateji Geliş�rme Birimlerinin yöne�m ve 
performans yöne�mi Mali Hizmetler Müdürlüğü tara�ndan 
yapılmaktadır. Stratejik yöne�m ve planlama, bütçeleme çalışmaları, 
muhasebe, kesin hesap ve raporlama Mali Hizmetler Müdürlüğü 
tara�ndan yürütülmektedir.
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BELEDİYE MECLİS YAPILANMASI

BELEDİYE BAŞKANI
BEKİR AYDIN

BELEDİYE MECLİS 
1. BAŞKAN VEKİLİ

İlhan KILIÇ

BELEDİYE MECLİS 
2. BAŞKAN VEKİLİ

İbrah�m Korkmaz

BELEDİYE MECLİS 
ASIL DİVAN KATİPLERİ 

Şaban BAYRAM
Filiz FİLİZ 

Kani MESTANLAR

BELEDİYE MECLİS 
YEDEK DİVAN KATİPLERİ

BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELİKLERİ

Şek�l:2 Beled�ye Mecl�s Yapılanması

MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

PLAN  VE BÜTÇE KOMİSYONU   
BAŞKAN             :Ergül AYDIN 
BAŞKAN VEKİLİ :Davut ÇİL 
ÜYE                     :Fa�h DEMİR 
 

İMAR KOMİSYONU   
BAŞKAN             :Şaban BAYRAM 
ÜYE                     :Abdurrehim AKÇAY 
ÜYE                     :Özen AYDIN  

HUKUK KOMİSYONU            
BAŞKAN             :Hasan TURAN 
BAŞKAN VEKİLİ :Gökay KAYA 
ÜYE                    :Hüdayi DEMİR 
 

DENETİM KOMİSYONU 
ÜYE                  : Selami EKEMAN 
ÜYE                  : Ergül AYDIN 
ÜYE                  : Melda ÇANCI 
 

SOSYAL FAALİYETLER
VE EĞİTİM KOMİSYONU  
ÜYE                    :Kani MESTANLAR 
ÜYE                    :Gökay KAYA 
ÜYE                    :Melda ÇANCI 

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
ÜYE                    :Selami EKEMAN
ÜYE                    :Emrullah SÖZER
ÜYE                    :Özen AYDIN

Şek�l:3 Beled�ye Mecl�s� İht�sas Kom�syonları

Taner DEMİR
Filiz FİLİZ

ULAŞTIRMA KOMİSYONU  
    ÜYE                   :Abdurrahim AKÇAY 
ÜYE                   :Fevzi YILMAZ 
ÜYE                   :Fa�h DEMİR 

UYUŞTURUCU VE MADDE 
BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE 
KOMİSYONU 

ÜYE                 :İlhan KILIÇ
ÜYE                 :İbrahim KORKMAZ
ÜYE                 :Melda ÇANCI
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Şekil 4: Belediye Organizasyon şeması

Beled�ye Başkan
Yardımcısı

İlhan KILIÇ

Beled�ye Başkan
Yardımcısı

Aydın SANCAR

Beled�ye Başkan
Yardımcısı

İbrah�m KORKMAZ

Belediye Meclisi

Belediye Encümeni

Beled�ye Başkan
Yardımcısı

Erkan İNCE

Zabıta
Müdürlüğü

İnsan Kaynakları 
ve Eğ�t�m

Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal
İşler

Müdürlüğü

Mal� H�zmetler
Müdürlüğü

Hukuk İşler�
Müdürlüğü

Muhtarlık İşler�
Müdürlüğü

Tem�zl�k İşler�
Müdürlüğü

Veter�ner İşler�
Müdürlüğü

Destek H�zmetler�
Müdürlüğü

İmar ve Şeh�rc�l�k
Müdürlüğü

Fen İşler�
Müdürlüğü

Beled�ye Başkanı

Bek�r AYDIN

Özel Kalem
Müdürlüğü

Yazı İşler�
Müdürlüğü

İkl�m Değ�ş�kl�ğ�
ve Sıfır Atık
Müdürlüğü
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Tablo 1: Belediyeye Ait Hizmet Binaları

C.FİZİKSEL KAYNAKLAR
 Orhangazi Belediyesi'nin ana hizmet binası Camikebir Mahallesi Derviş Bey Caddesi NO:1 Orhangazi / BURSA adresinde bulunmaktadır. Şehir 
merkezinde yer alan ana hizmet binasında 11 müdürlük hizmet vermektedir. Kalan 2 müdürlük ise hizmet binası dışında hizmet vermektedir. Orhangazi 
Belediyesinin binalarına, araçlarına ve tapulu taşınmazlarına ait bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiş�r.
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Tablo 2: Belediye Ait Araç Durumu

Tablo 3: Belediye Ait Tapulu Taşınmazlar
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2-PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

 C. PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

D. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

2023 PERFORMANS
PROGRAMI

28



2023 PERFORMANS
PROGRAMI

2-PERFORMANS BİLGİLERİ

29

         A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
Orhangazi Belediyesi'nin 2023 Yılı Performans Programı hazırlanırken Kalkınma Bakanlığı'nın 11. Ulusal Kalkınma Planı (2019-2023), 2022-2023 

orta vadeli programı, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile Bölge Planı  incelenmiş, Belediyemizin görev alanında yer alan maddeler ve hedeflenen 

gerçekleşmeler belirlenerek çalışmalarımıza temel teşkil edecek şekilde planlamalarımız yapılmış�r. İlgili plan ve programlarda Belediyemizin görev alanı 

içinde yer alan maddelerden bazıları aşağıda sıralanmış�r.
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 B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ 1

AMAÇ 2

AMAÇ 3

AMAÇ 4

AMAÇ 5

P

P

P

P

P
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
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Mal� H�zmetler Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Muhtarlık İşler� Müdürlüğü
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