SUNUŞ

Sürdürülebilir, dirençli, erişilebilir, insan haklarına ve yaşama saygılı,
değerlerini koruyan bir Safranbolu yaratmak için hazırlamış olduğumuz Stratejik
Planımız ve bu planda belirlediğimiz amaç ve hedeflerimiz ile ilgili olarak 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9. maddesi ile 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 41. maddesine uygun olarak, yürüteceğimiz faaliyet ve projeler ile
bu faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyacı, performans hedef ve göstergelerini
içeren performans programımızı oluşturduk.Hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkeleri
hazırlanan performans programlarının önemli bir kurumsal iletişim aracı
olduğunu bilerek sizlere sunuyoruz.Hem beş yıllık yol haritamız olan Stratejik
Planımızı hem de 2021 yılı hedeflerimizin yer aldığı Performans Programı’nı, temel
ilkelerimiz olan katılımcılık, güvenilirlik, adalet, evrensellik,toplumsal fayda ve
yaşama saygı ilkelerini odağımıza alarak hazırladık. 2021 yılında
Safranbolu'muzu kültür ve sanatın merkezi, tarım ve üretim projelerinin öncüsü
konumuna getirmeyi, hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için festivaller,
kişisel gelişim atölyeleri, tiyatrolar, sergiler ve tarıma üretime yönelik etkinlikleri
artırmak önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Tüm paydaşlarımızın
memnuniyetini, sosyal belediyeciliği ve kalite anlayışını gözeterek planlanan
2021 yılı Performans Programı’nda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma
katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ortak çaba, şeffaf ve adil bir belediyecilik
anlayışıyla Safranbolu'muzu daha yaşanabilir, daha modern ve daha sevgi
dolu bir yer hâline dönüştürüp kültür başkenti konumuna getirerek daha mutlu
bir Safranbolu yaratacağız.
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MİSYONUMUZ
Gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplar ön planda olmak üzere tüm bireylere
belediyenin görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde, sosyal belediyecilik esas
alınarak katılımcı, modern ve güler yüzlü bir hizmet sunmaktır.

VİZYONUMUZ
Katılımcı yönetim anlayışını benimseyen, kültürde, turizmde, sporda ve sanatta
tarihi ile iç içe modern ve marka belediye olmak.
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YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre; Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumluluk

Madde 14 – Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
İmar, kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı,
temizlik ve katı atık; zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik;
ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım,
gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma;
ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve
çocuklar için koruma evleri açar.
Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını
yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını
karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat
varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların
ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını
yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa
edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve
gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve
yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara
belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve
hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle
sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna
uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri
götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
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(Su, Kanalizasyon, İtfaiye, Mezbahane, Ulaşım Hizmetleri, Mezarlık ve defin işler
vs. Büyükşehir Belediyesinin Yetki, Görev ve Sorumluluk alanlarına giren kısımlar
çıkarılmıştır.)
Belediyenin Yetki ve İmtiyazları;
Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır;
Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak,
belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları
vermek.
Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya
ruhsatı vermek.
Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma
paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki
özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz ve hizmet karşılığı
alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan
kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve
mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak,
kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde
sınırlı aynî hak tesis etmek.
Borç almak, bağış kabul etmek.
Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili
mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek
veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. Vergi, resim
ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine
karar vermek. Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence
yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla
izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan
seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün
içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası
ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara
vermek. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
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Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan
diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz
döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat
malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini
belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için
gereken tedbirleri almak.
Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma
araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri
yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya
kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin
gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
Belediye Kanununa göre belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları ile ilgili
diğer hükümler ise (ı) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf
olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez
belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve
İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi 49 (kırkdokuz) yılı geçmemek üzere imtiyaz
yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel
oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu
taşıma hatlarını kiraya verme veya 67’nci maddedeki esaslara göre hizmet
satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde
il belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm,
sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su,
kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz
almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya
yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim,
sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile
ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa
tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve
düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması
yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75’ inci maddesi hükümleri belediye
taşınmazları hakkında da uygulanır.
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Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar
ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil
edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
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TEŞKİLAT YAPISI
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FİZİKSEL KAYNAKLAR

TAŞINIR VE TAŞINMAZ
202 Bilgisayar

5 Sunucu

50 Adet Yazıcı

107 Adet Müstakil

13 Adet Hisseli Taşınmaz

3 Adet Kat Mülkiyeti

Taşınmaz

Taşınmazı

3 Adet Kat Mülkiyeti
Taşınmazı

TAŞIT
Damperli Kamyon 8

Kamyonet 25

Binek Otomobil 3

İş Makinası 13

Otobüs 2

Asfalt Robotu 1

Asfalt Finisher 1

Silindir 6

Karavan 1

Tır Çekici 1

Lobed 1

Traktör 1

Minibüs 2

Motosiklet 1

Çöp Kamyonu 1

Süpürme Aracı 2

Su Tankeri 2

Cenaze Nakil Aracı 3

Vidanjör Kuka 5

Ekipman 30
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İNSAN KAYNAKLARI
PERFORMANS EĞİTİM DURUMU

120
100
80
60
40
20
Memur

Sözleşmeli
Personel

Daimi İşçi

Şirket
Personeli

Okuryazar

0

0

0

10

İlkokul

0

0

2

85

Ortaokul

4

0

3

53

Lise

18

0

0

101

Önlisans

15

2

0

28

Lisans

39

6

0

29

Yüksek lisans

6

0

0

2
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PERSONEL DAĞILIMI

MÜDÜRLÜK
Başkanlık

MEMUR SÖZLEŞMELİ DAİMİ
PERSONEL
İŞÇİ
Bay

Bayan

1

1

Bay

Bayan

Bay

Bayan

TOPLAM PERSONEL
MEMUR

SÖZ. P

İŞÇİ

2

2
0

Özel Kalem
Yazı İşleri Müd.
Muhtarlık İşleri
Müd.
İnsan Kaynakları
Ve EğitimMüd.
Destek Hizmetleri
Müd.
İtfaiye Müd.
Mali Hizmetler
Müd.
Zabıta Müd.
Park ve Bahçeler
Müd.
Kültür Ve Sosyal
İşler Müd.
Fen İşleri Müd.
İmar Ve Şehircilik
Müd.
Su Ve Kanalizasyon
Müd.
Temizlik İşleri Müd.
Hukuk İşleri Müd.
Dış İlişkiler
Müdürlüğü
Toplam

TOPLAM

2

1

3

3

1

1

2

2

1

2

3

3

5

1

6

6

7
13

1
2

1

15

19

1
1

1

1

6

1

2

5

3

1

4

19

1

1

1

2

1

2

1

3

7

2

8

1

4

1

1

1

3

2

1

1

1

1

3

4

4

5

11

83

8
2

1

2

1
14

10
9

2
1

8
16

19

1

69

7

1
8

5

96

BELEDİYEMİZ MÜDÜRLÜKLERİN
AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLERİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç

Sosyal belediyecilik anlayışı ile fen hizmetlerinin üst düzeyde
ve aksatılmadan vatandaşlara sunulması.

Hedef

İlçemizin fiziki şartlarının ve hem şehrilerimizin yaşam
kalitesini üst seviyede tutulması.

Faaliyetler



Yapısal hizmetlerin planlanması amacı ile gerekli Fen
çalışmalarının yapılması.



Henüz açılmamış imar yollarını açmak.



Açılmış yolların kaplamasını yapmak.



Kaldırım ve tretuvar çalışmaları yapmak.



Alt yapı çalışmalarında zarar gören zemin
kaplamalarının onarılması.



Yol kaplamalarını tarihi dokuya uygun olarak
yapılması.
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç

Kültürel ve tarihsel dokuya, koruma ve şehircilik ilkelerine bağlı
kalarak, sağlıklı ve sürdürülebilir Kentleşme ve Yapılaşmanın
Sağlanması, Kültürel miraslarımızı yaşatarak gelecek kuşaklara
aktarılması.

Hedef 1

Faaliyetler

Kentin sağlıklı ve planlı gelişmesini sağlamak.



Gerekli kamulaştırma çalışmalarının yapılarak kent içi
ulaşımda aksaklıkların giderilmesi .



1/1000 ölçekli uygulama İmar planlarının tamamlanması.



3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulamasının
tamamlanarak kentin



Nüfusunun ikametini sağlayacak yeni yerleşim alanlarının
oluşturulması. Kurum ve vatandaş talebini doğrultusunda
ruhsatlandırma çalışmalarının en kısa sürede
tamamlanması.



Vatandaşın belediye işlemlerini kısa sürede
tamamlayabilmesi için gerekli teknolojik yatırımların
yapılması.

13

Amaç

Kültürel ve tarihsel dokuya, koruma ve şehircilik

ilkelerine bağlı

kalarak, sağlıklı ve sürdürülebilir Kentleşme ve Yapılaşmanın
Sağlanması, Kültürel miraslarımızı yaşatarak gelecek kuşaklara
aktarılması.

Hedef 2

Faaliyetler

Amaç

Kentin sağlıklı ve planlı gelişmesini sağlamak.



Kent genelinde tarihi zenginliklerine yönelik planlama,
koruma, canlandırma ve sağlıklaştırma çalışmalarının
yürütülmesi.



Koruma bilincinin artırılmasına yönelik kültürel
faaliyetler ve eğitimler düzenlenmesi.

Kültürel ve tarihsel dokuya, koruma ve şehircilik ilkelerine bağlı
kalarak, sağlıklı ve sürdürülebilir Kentleşme ve Yapılaşmanın
Sağlanması, Kültürel miraslarımızı yaşatarak gelecek kuşaklara
aktarılması.

Hedef 3

Tarihi çarşı bölgesinde yaşanılan otopark sorunlarının çözümünü
sağlamak.

Faaliyetler



Koruma amaçlı İmar Planı içerisinde bulunan mezarlık
karşısı otopark alanının kamulaştırılarak düzenlenmesi.



Çarşı merkezinde bulunan belediyemize ait otopark
alanını düzenlenmesi.
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Amaç

Kültürel ve tarihsel dokuya, koruma ve şehircilik ilkelerine bağlı
kalarak, sağlıklı ve sürdürülebilir Kentleşme ve Yapılaşmanın
Sağlanması, Kültürel miraslarımızı yaşatarak gelecek kuşaklara
aktarılması.

Hedef4

Kent bütününde yeni yapılaşmanın imar ve yapı denetim
uygulama yönetmeliği kapsamında değerlendirilerek
denetimlerinin yapılması.

Faaliyetler



İmar Yönetmeliğinin hazırlanması.



Hizmet standartları revize edilmesi.



Plansız yapıların engellenmesi.
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İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi.

Hedef 1

Kurumun Hedef Amaçlarını GerçekleştirebilecekYetkinliklere
Sahip Personel Yapısı Oluşturmuş Olmak.

Faaliyetler



Yıllık Eğitim Planlarının hazırlanması.



Programların ilgili Müdürlüklere bildirilmesi.



Katılımcıların belirlenmesi.



Eğitim programının uygulanması.



Personel özlük haklarının takibi (atama, nakil, yıllık izin,
emeklilik işlemleri vb)



Birimlerde çalışan personelin yıllık izin planlaması.



Toplu iş sözleşmeleri ile işçi ve kamu görevlileri
sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi faaliyetleri.
İnsan Kaynakları planlaması ve işgücü analizinin
gerçekleştirilmesi ve takibi



Personel iş süreci gözden geçirilerek işlemlerin
hızlandırılması iş analizi. Personel iletişim bilgilerinin yıllık
olarak güncellenmesi Ödül sisteminin geliştirilmesi
(Onur, Teşekkür belgesi vb.



Yılda en az iki defa personelin katılacağı sosyal
aktivitelerin (yemek, gezi, piknik vb.) gerçekleştirilmesi.



Personelin aile bilgilerinin ve özel günlerinin (doğum,
ölüm, nişan, düğün vb.) takibi, değerlendirilmesi,
acının ve sevincin paylaşılması.



Motivasyon eğitimleri düzenlenmesi.



Arşivin yenilenmesi ve dijital arşivlemeyle personel
özlük dosyalarına kısa sürede erişimin sağlanması.



Personel özlük dosyalarının yenilenmesi.
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KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç

Şehrin kültürel değerlerini koruyarak Safranbolu’dasosyal ve
kültürel faaliyetleri geliştirmek.

Hedef 1

Faaliyetler

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması.



Bu yıl 21.si yapılacak olan Altın Safran Belgesel ve Film
Festivalinin rutinine devam edilmesi.



Kültürel etkinliklerde bulunulması.



Milli Bayramlarda etkinlikler düzenlenmesi.



Konser, şenlik, seminer, sergi, panel gibi
organizasyonların düzenlenmesi.



Kültürel yarışmalar ve ödül törenlerinin düzenlenmesi.



Kültür merkezinin yapılması ve açılması.



Kütüphane ve kitap okuma kültürünün
yaygınlaşmasının sağlanması.



Gerek şehir dışında gerek şehir içinde yapılan fuarlara
katılım sağlanması.
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Amaç

Şehrin kültürel değerlerini koruyarak Safranbolu’dasosyal ve
kültürel faaliyetleri geliştirmek.

Hedef 2

İhtiyaç sahibi vatandaşların tespitini yapmak, refah düzeylerini
yükseltmek.

Faaliyetler



Vatandaşların durumuna uygun yardım modelinin
belirlenmesi ve uygulanması.



İhtiyaç dahilinde yaşlı ve engelli vatandaşlara temizlik
hizmeti verilmesi.



Gelen ihtiyaç taleplerinin belediye çerçevesinde de

değerlendirilerek ilgili kurumlara yönlendirilmesi.


Acil Yardım Butonu Projesinin yürütülmesi.



Belediye hizmetlerine erişim sağlayamayan dezavantajlı
gruplara ulaşılması, ihtiyaç duydukları hizmetlerin
sunulması.



Sıcak yemek hizmetinin yürütülmesi



Safranbolu Kültür Eğitim Merkezinin (SAKEM) faaliyetlerine
devam etmesi.

18

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç

Yaşanabilir Bir Safranbolu yaratmak için var güçle çalışmak.

Hedef 1

Safranbolu’da Çevre Temizliğini Sağlayarak Daha Temiz Bir
Yaşam Alanı Oluşturulması.

Faaliyetler



Cadde ve Sokakların Süpürülmesi ve Yıkanması.



Atık Kompozisyonunun Oluşturulması.



Evsel Nitelikli Katı Atıkların Toplanması



Çöp Konteyneri Tamir, Bakım ve Onarımı.



Çöp Konteynerlerinin Yıkanması.



Bordür ve Tretuvarların Boyanması.

19

Amaç

Yaşanabilir Bir Safranbolu yaratmak için var güçle çalışmak.

Hedef 2

Mezarlık Yerleşkelerinde Hizmet Kalitesinin Artırılması ve
Sürdürülmesi

Faaliyetler



Mezar yeri satışı.



Cenazenin yıkanması ve kefenlenmesi.



Defin yerinin hazırlanması, (Mezar kazımı ve mezar
kapama taşlarının temini).



Defin işlemi.



Yeni yapılan definlerin yerlerinin BELSİS’e işlenmesi.



Mezarlıkların bakım, onarım ve temizliklerinin yapılması.



Mezarlıkların gün içerisinde güvenliklerinin sağlanması.

Amaç

Yaşanabilir Bir Safranbolu yaratmak için var güçle çalışmak.

Hedef 3

Kent genelinde bulunan park

ve

düzenlenmesi, mahallelerin ilaçlanması.
Faaliyetler



Meydanlar ve parklarda bulunan yeşil alanları
düzenleyerek.



Refüjlerde uygun boy ve cinste bitki kullanılıp trafik
akışına yardımcı olmak.



Botanik ve mevsimsel bitkilerin üretimini yapılması.
20

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç

Mali disiplin anlayışını esas alarak,
memnuniyeti esaslı çalışarak kuruma
sağlamak.

vatandaş
artı değer

Hedef 1

Belediyemizde Stratejik Yönetim ve İç Kontrol Sisteminin
yerleşik bir kültür halinegetirilmesi çalışmalarını
yürütmek, hizmet alanın

geniş kaynakların kıt

olmasından dolayı mali disiplinin ön planda tutmak,
gelir arttırılması yönünde teknolojik imkanların etkin
hale getirilmesini sağlamak.

Faaliyetler



Gelir arttırıcı faaliyette bulunmak üzere yeni ve
teknolojik önlemler almak.



Mali disiplinin sağlanması için Bütçe gerçekleşme
oranını % 80’in üzerinde tutmak.



Hızlı gelişen ve değişen mevzuatın takip edilebilmesi
için personel eğitiminin sürekliliğini sağlamak.



Stratejik Plan, performansa dayalı bütçeleme, faaliyet
programı ve kamuiçkontrol eylem plan çalışmalarında
Üst Yönetici ve diğer birim/müdürlüklerarasında etkin
bir koordinasyonun sağlanarak planlı, verimli bir
yönetim anlayışının uygulanması ve devamlılığının
sağlanması.

21

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç

Eksiksiz ve sürekli bir şekilde zabıta hizmetlerini
sürdürmek.

Hedef 1

Zabıta hizmetlerini ifa ederken, halk sağlığını ön planda
tutarak vatandaşlara gürel yüzlü hizmet sunmak ve
yaşayan diğer canlıları da vatandaşlardan ayırt
etmemek.

Faaliyetler



Dükkanların denetlenerek gerekli görüldüğü yerlerde
idari yaptırım cezası uygulamak.



İşyerleri sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirleri almak.



Sokak köpekleri ve kedileri için gerekli tedbirleri almak
ve yaşam alanlarını iyileştirmek.



Periyodik ruhsat kontrollerini yapmak.

22

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç

İlçemizde su ve kanalizasyon alt yapısının geliştirerek
Safranbolu halkına daha kaliteli hizmet vermek.

Hedef 1

Su ve Kanalizasyon altyapısını iyileştirmek.

Faaliyetler



İçme suyu ve kanalizasyon hattı revizyonu.



Su ve kanalizasyon alt yapısı olmayan bölgelerde alt
yapı çalışmaları.



Yağmur suyu kanalı olmayan yerlerde kanal
çalışmaları.

23

BELEDİYEMİZ MÜDÜRLÜKLERİN
PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI
Amaç

Sosyal belediyecilik anlayışı ile fen hizmetlerinin üst düzeyde ve
aksatılmadan vatandaşlara sunulması.

Hedef

İlçemizin fiziki şartlarının ve hem şehrilerimizin yaşam kalitesini üst
seviyedetutulması.

Sorumlu

Fen İşleri Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

birim

Performans
Göstergesi

İmar yollarının kullanım açılması ve yol kaplamayapılması
(km)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

2.4

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

4.0

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

24

756.000,00 TL

(2020 hedefi 4.0 km)

Amaç

Sosyal belediyecilik anlayışı ile fen hizmetlerinin üst düzeyde ve
aksatılmadan vatandaşlara sunulması.

Hedef

İlçemizin fiziki şartlarının ve hem şehirlerimizin yaşam kalitesini üst
seviyedetutulması.

Sorumlu

Fen İşleri Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

birim

Performans
Göstergesi

Kaldırım yapılması (m2)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

1.420

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

3.750

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

25

500.000,00 TL

(2020 hedefi 3.500 m2)

Amaç

Sosyal belediyecilik anlayışı ile fen hizmetlerinin üst düzeyde ve
aksatılmadan vatandaşlara sunulması.

Hedef

İlçemizin fiziki şartlarının ve hem şehirlerimizin yaşam kalitesini üst
seviyede tutulması.

Sorumlu

Fen İşleri Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

birim

Performans
Göstergesi

Zemin kaplama onarımı (m2)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

1.068

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

5.000

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

26

450.000,00 TL

( 2020 hedefi 5.000 m2)

Amaç

Sosyal belediyecilik anlayışı ile fen hizmetlerinin üst düzeyde ve
aksatılmadan vatandaşlara sunulması.

Hedef

İlçemizin fiziki şartlarının ve hem şehirlerimizin yaşam kalitesini üst
seviyede tutulması.

Sorumlu

Fen İşleri Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

birim

Performans
Göstergesi

Tretuar yapımı (km)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

1.33

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

2.5

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

27

312.500,00 TL

( 2020 hedefi 2.5 km )

Amaç

Kültürel ve tarihsel dokuya koruma ve şehircilik ilkelerine bağlı
kalarak, sağlıklı vesürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın
sağlanması, kültürel miraslarımızıyaşatarak gelecek kuşaklara
aktarılması.

Hedef

Kentin sağlıklı ve planlı gelişmesini sağlamak.

Sorumlu

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/1000
ölçekli uygulama imar planlarının tamamlanması(yüzde)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen
2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

%95

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

28

1.000.000,00 TL

Amaç

Kültürel ve tarihsel dokuya koruma ve şehircilik ilkelerine bağlı
kalarak, sağlıklı vesürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın
sağlanması, kültürel miraslarımızıyaşatarak gelecek kuşaklara
aktarılması.

Hedef

Kentin sağlıklı ve planlı gelişmesini sağlamak.

Sorumlu

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

Fen İşleri Müdürlüğü

birim

Performans
Göstergesi

Tarihi çarşı ticari kesim restorasyon çalışmalarının
tamamlanması (yüzde)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

%100

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

-

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

29

-

( 2020 hedefi %100 )

Amaç

Kültürel ve tarihsel dokuya koruma ve şehircilik ilkelerine bağlı
kalarak, sağlıklı vesürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın
sağlanması, kültürel miraslarımızıyaşatarak gelecek kuşaklara
aktarılması.

Hedef

Kentin sahip olduğu tarihi değerlerin korunması aktif kent
hayatına kazandırılması

Sorumlu

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

Fen İşleri Müdürlüğü

birim

Performans
Göstergesi

3194 sayılı İmar Kanunun 18.maddesi uygulamasının
tamamlanması (yüzde)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

%75

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

-

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

30

-

(2020 hedefi %100)

Amaç

Kültürel ve tarihsel dokuya koruma ve şehircilik ilkelerine bağlı
kalarak, sağlıklı vesürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın
sağlanması, kültürel miraslarımızıyaşatarak gelecek kuşaklara
aktarılması.

Hedef

Kentin sahip olduğu tarihi değerlerin korunması aktif kent
hayatına kazandırılması

Sorumlu

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

Fen İşleri Müdürlüğü

birim

Performans
Göstergesi

Alan yönetim planı hazırlanması (yüzde)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

%100

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

-

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

31

-

( 2020 hedefi %100 )

Amaç

Kültürel ve tarihsel dokuya koruma ve şehircilik ilkelerine bağlı
kalarak, sağlıklı vesürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın
sağlanması, kültürel miraslarımızıyaşatarak gelecek kuşaklara
aktarılması.

Hedef

Kentin sahip olduğu tarihi değerlerin korunması aktif kent
hayatına kazandırılması

Sorumlu

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

Fen İşleri Müdürlüğü

birim

Performans
Göstergesi

Yol kaplamalarının (tarihi çarşıda )özgün dokuya uyumlu hale
getirme oranı (yüzde)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

%10

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

%50

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

32

50.000,00 TL

(2020 hedefi %10 km)

Amaç

Kültürel ve tarihsel dokuya koruma ve şehircilik ilkelerine bağlı
kalarak, sağlıklı vesürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın
sağlanması, kültürel miraslarımızıyaşatarak gelecek kuşaklara
aktarılması.

Hedef

Kentin sahip olduğu tarihi değerlerin korunması aktif kent
hayatına kazandırılması

Sorumlu

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

Fen İşleri Müdürlüğü

birim

Performans
Göstergesi

Akşasu Mah.371 ada 11,12,13,14,41,42,43,60,68 parsellerin
otopark alanında kalan kısımlarının kamulaştırılması (yüzde)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

%15

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

-

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

33

-

( 2020 hedefi %30 )

Amaç

Kültürel ve tarihsel dokuya koruma ve şehircilik ilkelerine bağlı
kalarak, sağlıklı vesürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın
sağlanması, kültürel miraslarımızıyaşatarak gelecek kuşaklara
aktarılması.

Hedef

Kentin sahip olduğu tarihi değerlerin korunması aktif kent
hayatına kazandırılması

Sorumlu

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

Fen İşleri Müdürlüğü

birim

Performans
Göstergesi

Kamulaştırılan kısımların otopark olarak projelendirilmesi ve
düzenlenmesi.(yüzde)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

%100

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

-

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

34

-

( 2020 hedefi %100 )

Amaç

Kültürel ve tarihsel dokuya koruma ve şehircilik ilkelerine bağlı
kalarak, sağlıklı vesürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın
sağlanması, kültürel miraslarımızıyaşatarak gelecek kuşaklara
aktarılması.

Hedef

Kentin sahip olduğu tarihi değerlerin korunması aktif kent
hayatına kazandırılması

Sorumlu

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

Fen İşleri Müdürlüğü

birim

Performans
Göstergesi

Metruk binaların yıkılması
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

%100

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

-

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

35

-

( 2020 hedefi % 100 )

Amaç

Kültürel ve tarihsel dokuya koruma ve şehircilik ilkelerine bağlı
kalarak, sağlıklı vesürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın
sağlanması, kültürel miraslarımızıyaşatarak gelecek kuşaklara
aktarılması.

Hedef

Kentin sahip olduğu tarihi değerlerin korunması aktif kent
hayatına kazandırılması

Sorumlu

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

Fen İşleri Müdürlüğü

birim

Performans
Göstergesi

Kaçak yapılaşmanın engellenmesi
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen
2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

%100

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

36

-

Amaç

Kültürel ve tarihsel dokuya koruma ve şehircilik ilkelerine bağlı
kalarak, sağlıklı vesürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın
sağlanması, kültürel miraslarımızıyaşatarak gelecek kuşaklara
aktarılması.

Hedef

Kentin sahip olduğu tarihi değerlerin korunması aktif kent
hayatına kazandırılması

Sorumlu

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

Fen İşleri Müdürlüğü

birim

Performans
Göstergesi

E-imar uygulamasına geçilmesi(yüzde)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen
2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

%100

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

37

-

-

Amaç

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Hedef

Kurumun hedef amaçlarını gerçekleştirebilecek yetkinliklere
sahip personel yapısıoluşturmak.

Sorumlu

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

Bütün diğer birimler

birim

Performans
Göstergesi

Personele verilecek eğitim sayısı
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

2

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

5

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

38

20.000,00 TL

( 2020 hedefi 5 adet)

Amaç

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Hedef

Kurumun hedef amaçlarını gerçekleştirebilecek yetkinliklere
sahip personel yapısıoluşturmak.

Sorumlu

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

Bütün diğer birimler

birim

Performans
Göstergesi

Katılım sağlanacak seminer sayısı
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

-

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

1

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

39

10.000,00 TL

( 2020 hedefi 1 adet )

Amaç

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Hedef

Kurumun hedef amaçlarını gerçekleştirebilecek yetkinliklere
sahip personel yapısıoluşturmak.

Sorumlu

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

Bütün diğer birimler

birim

Performans
Göstergesi

Personele yönelik düzenlenen aktivite sayısı
(yemek,gezi,spor etkinliği)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

1

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

2

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

40

5.000,00 TL

( 2020 hedefi 2 adet )

Amaç

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Hedef

Kurumun hedef amaçlarını gerçekleştirebilecek yetkinliklere
sahip personel yapısıoluşturmak.

Sorumlu

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

Bütün diğer birimler

birim

Performans
Göstergesi

Çalışanlara yönelik anket
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

-

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

1

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

41

-

( 2020 hedefi 1 adet)

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Amaç
Hedef

Kurumun hedef amaçlarını gerçekleştirebilecek yetkinliklere
sahip personel yapısıoluşturmak.

Sorumlu

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

Bütün diğer birimler

birim

Performans
Göstergesi

Eğitim İhtiyaç analizi
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

-

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

1

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

42

-

( 2020 hedefi 1 adet)

Amaç

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Hedef

Kurumun hedef amaçlarını gerçekleştirebilecek yetkinliklere
sahip personel yapısıoluşturmak.

Sorumlu

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

Bütün diğer birimler

birim

Performans
Göstergesi

Uygulamalı eğitim için kabul edilecek üniversitelise stajyer öğrenci sayısı
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

12

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

25

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

43

15.000,00 TL

( 2020 hedefi 25 kişi )

Amaç

Şehrin kültürel değerlerini koruyarak Safranbolu’da sosyal ve
kültürel faaliyetlerigeliştirmek.

Hedef

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması.

Sorumlu

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Altın Safran Belgesel ve Film Festivali
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

-

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

1

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

44

1.000.000,00 TL

( 2020 hedefi 1 adet )

Amaç

Şehrin kültürel değerlerini koruyarak Safranbolu’da sosyal ve
kültürel faaliyetlerigeliştirmek.

Hedef

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması.

Sorumlu

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Milli Bayramlarda Etkinlikler Düzenlenmesi
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

2

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

3

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

45

35.000,00 TL

( 2020 hedefi 3 adet)

Amaç

Şehrin kültürel değerlerini koruyarak Safranbolu’da sosyal ve
kültürel faaliyetlerigeliştirmek.

Hedef

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması.

Sorumlu

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Kültürel yarışmalar ve ödül törenlerinin
düzenlenmesi.
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

2

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

3

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

46

10.000,00 TL

( 2020 hedefi 3 adet)

Amaç

Şehrin kültürel değerlerini koruyarak Safranbolu’da sosyal ve
kültürel faaliyetlerigeliştirmek.

Hedef

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması.

Sorumlu

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Kültür merkezinin yapılması ve açılması.
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

1

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

-

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

47

-

Amaç

Şehrin kültürel değerlerini koruyarak Safranbolu’da sosyal ve
kültürel faaliyetleri geliştirmek.

Hedef

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması.

Sorumlu

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Fuarlara katılım
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

1

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

3

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

48

300.000,00 TL

(2020 hedefi 3 adet)

Amaç

Şehrin kültürel değerlerini koruyarak Safranbolu’da sosyal ve
kültürel faaliyetleri geliştirmek.

Hedef

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması.

Sorumlu

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Konser organizasyonu
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

-

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

5

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

49

250.000,00 TL

( 2020 hedefi 4 adet )

Amaç

Şehrin kültürel değerlerini koruyarak Safranbolu’da sosyal ve
kültürel faaliyetleri geliştirmek.

Hedef

İhtiyaç sahibi vatandaşların tespitini yapmak, refah düzeylerini
yükseltmek

Sorumlu

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

İhtiyaç halinde temizlik hizmet verilmesi(yüzde)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

%100

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

%100

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

50

-

(2020 hedefi % 100)

Amaç

Şehrin kültürel değerlerini koruyarak Safranbolu’da sosyal ve
kültürel faaliyetleri geliştirmek.

Hedef

İhtiyaç sahibi vatandaşların tespitini yapmak, refah düzeylerini
yükseltmek

Sorumlu

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Sıcak yemek hizmetinin yürütülmesi(kişi)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

85

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

80

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

51

70.000,00 TL

( 2020 hedefi 80 kişi )

Amaç

Şehrin kültürel değerlerini koruyarak Safranbolu’da sosyal ve
kültürel faaliyetleri geliştirmek.

Hedef

İhtiyaç sahibi vatandaşların tespitini yapmak, refah düzeylerini
yükseltmek

Sorumlu

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Şehit ve gazi ailelerine etkinlikler düzenlenmesi.
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

1

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

3

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri

İhtiyacı

52

-

( 2020 hedefi 3 adet )

Amaç

Şehrin kültürel değerlerini koruyarak Safranbolu’da sosyal ve
kültürel faaliyetleri geliştirmek.

Hedef

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması.

Sorumlu

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Hoş geldin bebek projesinin yürütülmesi(kişi)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

30

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

50

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri 7.500,00TL

İhtiyacı

53

( 2020 hedefi 50 bebek )

Amaç

Şehrin kültürel değerlerini koruyarak Safranbolu’da sosyal ve
kültürel faaliyetleri

Hedef

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması.

Sorumlu

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Taziye ziyaretleri.(kişi)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

%100

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

%100

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri 21.000,00TL

İhtiyacı

54

( 2020 hedefi %100 )

Amaç

Şehrin kültürel değerlerini koruyarak Safranbolu’da sosyal ve
kültürel faaliyetleri

Hedef

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması.

Sorumlu

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Hastane ziyaretleri(kişi)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

600

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

1.400

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri 24.000,00TL

İhtiyacı

55

( 2020 hedefi 1.300 kişi )

Amaç

Yaşanabilir bir Safranbolu için var güçle çalışmak.

Hedef

Safranboluda Çevre Temizliğini sağlayarak Daha Temiz bir
Yaşam Alanı oluşturulması.

Sorumlu

Temizlik İşleri Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

İlçe Geneli Toplanan Evsel Nitelikli Atık Miktarı (ton)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

14.560

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

26.439

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri 1.650.000,00TL

İhtiyacı

56

(2020 hedefi 25.669 ton)

Amaç

Yaşanabilir bir Safranbolu için var güçle çalışmak.

Hedef

Safranboluda Çevre Temizliğini sağlayarak daha Temiz bir
Yaşam Alanı oluşturulması.

Sorumlu

Temizlik İşleri Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

İlçe Geneli Toplanan İnşaat ve Yıkıntı Atık Miktarı (ton)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

540

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

1.150

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri 200.000,00TL

İhtiyacı

57

(2020 hedefi 1.100 ton)

Amaç

Yaşanabilir bir Safranbolu için var güçle çalışmak.

Hedef

Safranboluda Çevre Temizliğini sağlayarak daha Temiz bir
Yaşam Alanı oluşturulması.

Sorumlu

Temizlik İşleri Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

İlçe Geneli Temizliği Yapılan Cadde
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

14.940

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

30.295

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri 250.000,00TL

İhtiyacı

58

(2020 hedefi 30.295 adet)

Amaç

Yaşanabilir bir Safranbolu için var güçle çalışmak.

Hedef

Safranboluda Çevre Temizliğini sağlayarak daha Temiz bir
Yaşam Alanı oluşturulması.

Sorumlu

Temizlik İşleri Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Geri Dönüşüme Gönderilen Ambalaj Atığı (kg)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

-

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

5780

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri -

İhtiyacı

59

(2020 hedefi 4.630 kg)

Amaç

Yaşanabilir bir Safranbolu için var güçle çalışmak.

Hedef

Safranboluda Çevre Temizliğini sağlayarak daha Temiz bir
Yaşam Alanı oluşturulması.

Sorumlu

Temizlik İşleri Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Geri Dönüşüme Gönderilen Atık Pil Miktarı (kg)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

80

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

250

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri -

İhtiyacı

60

(2020 hedefi 220 kg)

Amaç

Yaşanabilir bir Safranbolu için var güçle çalışmak.

Hedef

Safranboluda Çevre Temizliğini sağlayarak daha Temiz bir
Yaşam Alanı oluşturulması.

Sorumlu

Temizlik İşleri Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

İlçe Geneli Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı (kg)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

7.535

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

12.500

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri -

İhtiyacı

61

(2020 hedefi 12.000 kg)

Amaç

Yaşanabilir bir Safranbolu için var güçle çalışmak.

Hedef

Safranboluda Çevre Temizliğini sağlayarak daha Temiz bir
Yaşam Alanı oluşturulması.

Sorumlu

Temizlik İşleri Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

İlçe Geneli Toplanan Tıbbi Atık (kg)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

17.013

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

35.000

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri -

İhtiyacı

62

( 2020 hedefi 34.000kg )

Amaç

Yaşanabilir bir Safranbolu için var güçle çalışmak.

Hedef

Safranboluda Çevre Temizliğini sağlayarak daha Temiz bir
Yaşam Alanı oluşturulması.

Sorumlu

Temizlik İşleri Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Tamir Bakım ve Onarımı Yapılan Çöp Konteyner Sayısı
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

200

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

100

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri - 10.000,00 TL.

İhtiyacı

63

( 2020 hedefi 100 adet )

Amaç

Yaşanabilir bir Safranbolu için var güçle çalışmak.

Hedef

Kent Genelinde Bulunan Park ve Bahçelerin Düzenlenmesi,
Mahallelerin İlaçlanması.

Sorumlu

Temizlik İşleri Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Bakımı Yapılan Parkların Sayısı
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

60

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

66

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri - 80.000,00 TL.

İhtiyacı

64

( 2020 hedefi 66 adet )

Amaç

Yaşanabilir bir Safranbolu için var güçle çalışmak.

Hedef

Kent Genelinde Bulunan Park ve Bahçelerin Düzenlenmesi,
Mahallelerin İlaçlanması.

Sorumlu

Temizlik İşleri Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Düzenlenecek Göbek ve Refüj Sayısı
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

15

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

10

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri - 40.000,00 TL.

İhtiyacı

65

( 2020 hedefi 10 adet )

Amaç

Yaşanabilir bir Safranbolu için var güçle çalışmak.

Hedef

Kent Genelinde Bulunan Park ve Bahçelerin Düzenlenmesi,
Mahallelerin İlaçlanması.

Sorumlu

Temizlik İşleri Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Mahallelerde Yapılan İlaçlama Sayısı
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

220

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

798

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri - 80.000,00 TL.

İhtiyacı

66

( 2020 hedefi 798 adet )

Amaç

Yaşanabilir bir Safranbolu için var güçle çalışmak.

Hedef

Kent Genelinde Bulunan Park ve Bahçelerin Düzenlenmesi,
Mahallelerin İlaçlanması.

Sorumlu

Temizlik İşleri Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Dikilecek Ağaç, Çalı ve Soğanlı Bitki Sayısı
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

85.000

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

60.000

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri 100.000,00 TL.

İhtiyacı

67

(2020 hedefi 60.000 adet)

Amaç

Yaşanabilir bir Safranbolu için var güçle çalışmak.

Hedef

Kent Genelinde Bulunan Park ve Bahçelerin Düzenlenmesi,
Mahallelerin İlaçlanması.

Sorumlu

Temizlik İşleri Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Mezarlık Bakım (Dönümü)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

205

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

205

2021 yılı
Kaynak

03 mal ve hizmet alım gideri 10.000,00 TL.

İhtiyacı

68

( 2020 hedefi 205 dönüm )

Amaç

Eksiksiz ve Sürekli bir Şekilde Zabıta Hizmetlerini Yürütmek.

Hedef

Zabıta hizmetlerini ifa ederken, halk sağlığını ön planda
tutarak vatandaşlara güzel yüzlü hizmet sunmak ve yaşayan
diğer canlılarıda vatandaşlardan ayırt etmemek.

Sorumlu

Zabıta Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Denetlenen Dükkan (adet)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

420

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

675

2021yılı
Kaynakİhtiyacı

03 mal ve hizmet alım gideri -

69

( 2020 hedefi 650 adet )

Amaç

Eksiksiz ve Sürekli bir Şekilde Zabıta Hizmetlerini Yürütmek.

Hedef

Zabıta hizmetlerini ifa ederken, halk sağlığını ön planda
tutarak vatandaşlara güzel yüzlü hizmet sunmak ve yaşayan
diğer canlılarıda vatandaşlardan ayırt etmemek.

Sorumlu

Zabıta Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Yakalanan Köpek (adet)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

280

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

800

2021yılı
Kaynakİhtiyacı

03 mal ve hizmet alım gideri -

70

( 2020 hedefi 800 adet )

Amaç

Eksiksiz ve Sürekli bir Şekilde Zabıta Hizmetlerini Yürütmek.

Hedef

Zabıta hizmetlerini ifa ederken, halk sağlığını ön planda
tutarak vatandaşlara güzel yüzlü hizmet sunmak ve yaşayan
diğer canlılarıda vatandaşlardan ayırt etmemek.

Sorumlu

Zabıta Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Kısırlaştırılan Köpek (adet)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

67

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

300

2021yılı
Kaynakİhtiyacı

03 mal ve hizmet alım gideri - 75.000,00 TL

71

( 2020 hedefi 300 adet )

Amaç

Eksiksiz ve Sürekli bir Şekilde Zabıta Hizmetlerini Yürütmek.

Hedef

Zabıta hizmetlerini ifa ederken, halk sağlığını ön planda
tutarak vatandaşlara güzel yüzlü hizmet sunmak ve yaşayan
diğer canlılarıda vatandaşlardan ayırt etmemek.

Sorumlu

Zabıta Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Tedavi Edilen Köpek (adet)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

140

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

400

2021yılı
Kaynakİhtiyacı

03 mal ve hizmet alım gideri - 100.000,00 TL

72

(2020 hedefi 400 adet)

Amaç

Eksiksiz ve Sürekli bir Şekilde Zabıta Hizmetlerini Yürütmek.

Hedef

Zabıta hizmetlerini ifa ederken, halk sağlığını ön planda
tutarak vatandaşlara güzel yüzlü hizmet sunmak ve yaşayan
diğer canlılarıda vatandaşlardan ayırt etmemek.

Sorumlu

Zabıta Müdürlüğü

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Sahiplendirilen Köpek (adet)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

74

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

300

2021yılı
Kaynakİhtiyacı

03 mal ve hizmet alım gideri - 100.000,00 TL

73

(2020 hedefi 300 adet)

Amaç

İlçemiz Su ve Kanalizasyon Alt Yapısını Geliştirerek, Safranbolu
Halkına daha kaliteli hizmet vermek..

Hedef

Su ve Kanalizasyon Altyapısını İyileştirmek.

Sorumlu

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü.

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Safranbolu Geneli Su ve Kanalizasyon Hattı İyileştirme
(yüzde)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

%2

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

%4

2021yılı
Kaynakİhtiyacı

03 mal ve hizmet alım gideri - 450.000,00 TL

74

(2020 hedefi %2)

Amaç

İlçemiz Su ve Kanalizasyon Alt Yapısını Geliştirerek, Safranbolu
Halkına daha kaliteli hizmet vermek..

Hedef

Su ve Kanalizasyon Altyapısını İyileştirmek.

Sorumlu

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü.

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Yağmur Suyu Olmayan Yerde Kanal Çalışması Tamamlama
(yüzde)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

%6

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

%20

2021yılı
Kaynakİhtiyacı

03 mal ve hizmet alım gideri - 600.000,00 TL

75

( 2020 hedefi %10 )

Amaç

İlçemiz Su ve Kanalizasyon Alt Yapısını Geliştirerek, Safranbolu
Halkına daha kaliteli hizmet vermek.

Hedef

Su ve Kanalizasyon Altyapısını İyileştirmek.

Sorumlu

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü.

İş birliği
yapılacak

-

birim

Performans
Göstergesi

Su ve Kanalizasyon Alt Yapısı Olmayan Bölgelerde Altyapı
Tamamlama (yüzde)
2020 mali yılı ilk 6 ay gerçekleştirilen

%20

2021 mali yılı(HEDEFLENEN)

%55

2021yılı
Kaynakİhtiyacı

03 mal ve hizmet alım gideri - 700.000,00 TL
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( 2020 hedefi %50 )

DİĞER HUSUSLAR
İlerleyen süreçte Safranbolumuz’un tarihi ve kültürel faaliyetlerini arttırmak
üzere gerçekleştirilmesi planlanan projelerimiz aşağıda özet şekilde
sunulmuştur.

Turizm destinasyon örgütü
Türkiye’de daha önce bir benzeri uygulanmamış bir turizm destinasyon
(rotalandırma)çalışmasıdır. Karabük ili ve ilçeleri arasında kültür turizminin
Safranbolu merkezli konaklamayı yeniden birbirine bağlanarak rotalandırılması
için tüm belediyelerden atanan temsilcilerle çalışmalar yapılmaktadır. Turizm
Destinasyon Örgütü KARUNDER öncülüğünde belediye başkanımız Elif KÖSE
desteğinde tüm diğer belediye başkanlarının da destek verdiği uzun vadeli bir
turizm planıdır.
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Mor Bayrak
Safranbolu tarihi çarşı işletmelerinin kalitesini artırmak adına belli kriterler
koyarak bu kriterleri yerine getiren işletmelere bayrak verilmesi.

Kadın Üreticiler Pazarı
Kendi ürünlerini üreten kadınların, ürünlerini satabilmesi adına pazar açılması.
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Bahar Evi
Emeklilerin vakit geçirebileceği yeni bir akit yaş alma merkezi.

Çocuk Oyun Evi
4-7 yaş arasındaki ilçemizdeki çocuklarımıza hizmet verecektir.
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Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi
2020 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Batı
Karadeniz Kalkınma Ajansına sunduğumuz “Safranbolu Sanayisi Altyapı
İyileştirme Projesi” kabul edilerek hibe almaya hak kazanmıştır. Proje
çalışmaları kapsamında ilçemiz sanayi bölgesinde kanalizasyon, içme suyu ve
yağmursuyu drenaj hatları yenilenecek ve yeni hatlar oluşturulacak. Ayrıca
asfalt yol kaplaması yapılacak ve 2 adet geri dönüşüm (karton, plastik, demir,
cam) depolama alanı yapılacaktır. Proje bütçesi 1.947.756,52 TL olup hibe
miktarı 1.460.817,00 TL’dir.
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Safranbolu Belediyesi Aslanlar Sosyal Tesisi
Vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebileceği, düğün ve sinema gibi
organizasyonların yapılabileceği bir tesis hedeflenmektedir.

Parklarımızın Yeniden Düzenlenmesi
Barış Manço, Mehmet Akif Ersoy ve 18 Mart Şehitler parkımızın yeniden
düzenlemelerinin yapılması.
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Halk Otobüsü Temini
Belediyemizin asli görevi olan vatandaşların refahını arttırmak, daha rahat
yolculuk yapabilmeleri amacıyla, karbon salınımı az, engelli-yaşlılara uygun ve
ergonomik halk otobüslerinin alım süreci başlatılmıştır.
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