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SUNUŞ 

Bursa’da 22 Temmuz 2000 tarihinde, 52 belediye temsilcisinin kabulü ile kurulan Tarihi Kentler Birliği, 

bugün 466 üye sayısına ulaştı. Tarihi ve doğal çevre korumasına yerel yönetim politikalarında ağırlık 

veren; kent kültürünü, sivil toplum katılımını ve toplumsal duyarlılığı geliştirme çabası içindeki kentlerin 

üyeliğe kabul edildiği birlik, çalışmalarını pandemi koşullarında da sürdürmenin gayreti içerinde 

bulundu. Türkiye’nin kültürel mirası kaderinin değişmesinde etkili olan, tüm Anadolu’ya yaygınlaşan 

koruma yaklaşımını uygulamalarıyla birlikte pandemi sürecinde de yerel yönetimlerle paylaşarak 

değişen koşullara hızla uyum sağladı; eğitim, etkinlik ve toplantılara katılımcıların sağlığını gözeterek 

dikkatle ve aksatmadan sürdürürdü. Alanda analizler yapmaya, yayın politikalarımızı ve koruma 

yaklaşımlarımızı geliştirmeye devam etti  

 

Tarihi Kentler Birliği, kuruluşunun 22’nci yılında geçmişten gelen çalışma disiplininin sağladığı hareket 

kabiliyeti ile öncelikli olarak “halk sağlığı” için çaba gösterdi. Kentsel mirasın korunması için yapılan 

çalışmalara koşut olarak, sürecin de gösterdikleriyle kırsal ve doğal mirasın korunması çalışmalarını 

yoğunlaştırdı. Tarihi Kentler Birliği’nin desteğiyle ÇEKÜL Vakfı’nın yürüttüğü Kırsal Miras Programının 

kapsamlı raporu tamamlanarak online erişime açıldı. Kırsal yaşam alanlarının koruma eksenindeki 

durumuna yönelik objektif bir saha okuması yapan program, “Gelecekte köyler gerçekten 

yaşayabilecek mi?” sorusunu gündeme taşıdı. Kapsamlı bir okuma ile kırsal yerleşkelerin dönüşümüne 

mercek tutan Kırsal Miras Programı, uzun bir süre pek çok çalışmanın referans kaynağı olacaktır.  

 

Bununla birlikte üç ayda bir yayımlanan Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik dergisi, yayına, gerek 

uzmanların inceleme ve makale yazılarıyla gerekse tematik yayın içeriğiyle zenginleşerek internet 

ortamında dijital olarak yayınlanmaya devam edecektir 

 

Dünyayı etkileyen salgın süreci sonrası, hem bireysel hayatlarımızda hem sorumlusu olduğumuz 

kentlerimizde yönetmek için emek vermeye ve yeni yaklaşımlar geliştirmeye devam ediyoruz. 2022’de 

da salgınla mücadele etmeye çalışırken bir taraftan da doğal afetler de yaşadık. Kültür miraslarımızın 

olası doğal afetlerden en az hasarla kurtulması için, risk yönetimlerimizi uzmanlarla birlikte yeniden 

gözden geçirmek 2023 yılındaki hedeflerimizden birisi olacaktır. 

 

Tarihi Kentler Birliği ülkemizin tüm coğrafyasına yayılmış üye belediye sorumlularının tarihi ve kültürel 

mirasımızın korunması, onarılması, yaşatılması ve gelecek kuşamlara aktarılma çalışmalarında birlikte 

olmanın verdiği güçle geçmişimizden gelen emanetin geleceğe aktarılması gayretinde olmanın çabası 

ve mutluluğunu birlikte yaşamaktayız. 

           

                                                                                                                      Hayrettin GÜNGÖR 

                                                                                                                          Birlik Başkanı 
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I. GENEL BİLGİLER 

A. Yetki Görev Ve Sorumluluklar 

Birliğin Kuruluşu : 

  
28 Eylül 2000 tarih ve 24184 sayılı resmi gazete yayınlanan 2000/1203 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında 
belediyeler tarafından kurulmuş mahalli idare birliğidir 

Birliğin Görev Alanları : 

 

Birliğin faaliyetleri, Birliğe üye belediyelerin yetki alanı ile sınırlıdır 

Birliğin Görev ve Sorumlulukları : 

 

Avrupa Birliği Aday Üyesi Türkiye'nin de kurucusu olduğu, Avrupa Konseyi'nin 25. yılında 

oluşturduğu Avrupa Bir Ortak Miras kampanyasının Avrupa Tarihi Kentler ve Bölgeler 

Birliği'nde, Türkiye'nin de temsilini güçlü ve etkin bir şekilde sağlamak üzere, tarihi kentlerin 

bir araya gelmesi ve bu kentler arasında kentsel, kültürel ve doğal mirasın Ortak Miras 

anlayışıyla korunması ve yaşatılmasını sağlamak 
 

Birliğin Yetkileri : 

 

Birliğin kuruluş amacına uygun üye belediyelerce devredilen yetkiler 

Birliğin Organları : 

Birlik Meclisi : 

 

Mahalli İdareler genel seçimlerine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu kararının resmi gazetede 

yayınlanmasına müteakip valiliğin çağrısı üzerine birlik meclisi, üye belediyelerin belediye 

başkanları ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından 

seçecekleri bir üye ile büyükşehir belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri 

üç üye ve belediye meclisi üyeliğine seçilme şartlarına sahip, meclis dışından seçecekleri bir 

üyenin katılımından teşekkül eder. Büyükşehir belediye meclisleri, Birlik Meclisi’ne kendi 

üyeleri arasından gönderecekleri üyeyi seçtikleri toplantıda dışarıdan üye seçip seçmemeye 

karar verirler. Eğer seçilecek ise aynı toplantıda seçilecek kişinin isimlerini de belirlemek 

zorundadır  

Birlik Meclisi'ne asıl üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir 
Birlik Meclisi'nde asıl üyeliğin boşalması durumunda yerine yedek üye getirilir 
Birlik Meclisi üyelerinin görev süresi mahalli idare seçimleriyle sona erer 
Belediye başkanlığını ve belediye meclis üyeliğini kaybedenler, birlik meclis üyeliğini de 
kaybetmiş sayılırlar 
 
Birlik Meclisinin Görev ve Yetkileri: 

 

1. Başkanlık Divanı üyelerini, Encümen üyelerini ile Meclis İhtisas Komisyonu üyelerini 
seçmek 
2. Yatırım planını, çalışma programlarını görüşmek ve karara bağlamak  



5 

 

3. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak  
4. Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek,  
5. Dava konusu olan ve miktarı iki bin Türk Liradan on bin Türk Lirasına kadar olan birlik 
alacaklarının sulhen halline karar vermek  
6. Birlik yatırımlarının yap-işlet ve/veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek  
7. Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek  
8. Birlik başkanı ile birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak  
9. Birlik personeline ait kadroların ihdasına, değiştirilmesine ve kaldırılmasına karar vermek  
10. Üye belediyelerin katılım paylarını belirlemek,  
11. Borçlanmalara karar vermek 
12. Taşınmaz malların alım, satım, kiralama ve trampasına karar vermek  
13. Şarta bağlı yardımların amacına uygun bir şekilde kullanılmasını izlemek ve bu hususta 
gereken kararları almak  
14. Kuruluş amaçları arasında belirtilen görevlerle ilgili olarak yabancı, uluslararası kamu 
kurum ve kuruluşları ile yapılacak işbirliği konusunda karar almak  
15. Birlikçe çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek  
16. Birliğin tüzük değişikliğini kabul etmek  
17. Birliğin feshine karar vermek  
18. Maliye Bakanlığı, TSK, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Özel 
İdareleri, Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan 
taşınmazları, kullanma amacına uygun satın almak, bağış kabul etmek, kiralamak, kullanma 
hakkı tesis ederek kültür varlıklarının korunarak yaşatılmasına katkıda bulunmak  
19.Birliğin mülkiyetinde bulunan ya da birliğe tahsis edilmiş çevre düzenlemesi yapılmış 
alanları, restore edilmiş yapıları kullanma amacına uygun olarak işletmek, bedelli veya 
bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis etmek ve/veya 
diğer kişilere kiralamak 

Birlik Encümeni: 

 

Birlik encümeni, birlik başkanı ile meclisin kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği yedi 

üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev 

süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir. Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkan 

bulunmadığında, başkanın görevlendirmesi ile bu görev, genel sekreter veya encümen 

üyelerinden biri tarafından yürütülür. 

 

Birlik Encümeninin Görev ve Yetkileri: 

 

1. Yatırım planı, çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine 
görüş bildirmek  
2. Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak  
3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek  
4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak  
5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek  
6. İki bin Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek 
7. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını 

uygulamak 
8. Kiralama ve kiraya verme ile ilgili işlemleri yapmak, birlik meclisinin yetkisi dışında kalan 

kiralama ve kiraya verme işlemlerini karara bağlamak  
9. Kanun, Tüzük ve birlik meclisinin encümene verdiği görevleri yapmak  

Birlik Başkanı: 

 

Mahalli İdareler genel seçimlerine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu kararının resmi gazetede 
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yayınlanmasına müteakip valilikçe yapılan çağrı üzerine gerçekleştirilen Birlik Meclisi ilk 

toplantısında, ilk iki yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda, başkanlık divanı üyeleri ile 

birlik başkanı da, ilk mahalli idareler genel seçimlere kadar görev yapmak üzere birlik 

tüzüğünün 11. maddesindeki usullere göre seçilir 
 
Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri: 

 

1. Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak  
2. Yatırım planı, çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak,    
izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu Meclis'e 
sunmak  
3. Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek  
4. Birlik meclisi ve birlik encümenine başkanlık etmek  
5. Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek  
6. Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek  
7. Yetkili organların onayını almak şartıyla sözleşme yapmak  
8. Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak  
9. Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenekleri aktarmak  
10. Birlik personelini atamak 
11. Birliği denetlemek  
12. Şartsız bağışları kabul etmek 
13. Kanunlarla birliğe verilen fakat birlik meclisi ve/veya birlik encümeni kararını 
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak  
14. Birlik meclisini toplantıya çağırmak  
15. Kanunlar ve Tüzüğün verdiği diğer görevleri yapmak  

B- Teşkilat Şeması 

Örgüt Yapısı 

 

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında yönetim organları: 

 

Birlik Meclisi     Birlik Encümeni              Birlik Başkanı   
 
   Birlik Başkanı      

 
 

Genel Sekreter 
 
 
 
 

 Mali Hizmetler Müdürlüğü                Yazı İşleri Müdürlüğü 
  
Birlik Genel Sekreteri, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü Birimlerinden 

oluşmaktadır 

Birlik Genel Sekreteri 

 
Birliğe ait hizmetlerin Başkan adına, onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini 
sağlar 

Mali Hizmetler Müdürlüğü  

 
Birliğin ana hizmet birimlerinden biri olup, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 
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Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına 
Dair Yönetmelik ve Birlik Tüzüğü’nün ilgili hükümleri doğrultusunda, birlik meclis kararı ile 
kurulmuştur  
 
Görevleri: 

• İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini hazırlamak ve idare 
faaliyetlerinin bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek 

• Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı 
harcama programı hazırlamak             

• Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak 

• İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve 
alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek 

• Giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen        değerler 
ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm 
malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yapmak 

• Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasın 
sağlamak 

• Gerekli mali bilgi ve raporları  düzenli olarak ilgili kamu idarelerine vermek  

• Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak 
idarenin faaliyet raporunu hazırlamak 

• İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin 
icmal cetvellerini düzenlemek 

• İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve 
sonuçlandırmak 

• Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve 
harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak 

• Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek 

• İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 
konularında çalışmalar yapmak 

• Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

  
Yazı İşleri Müdürlüğü, birliğin ana hizmet birimlerinden olup, 5355 sayılı Mahalli İdare 
Birlikleri Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 
Standartlarına Dair Yönetmelik ile Birlik Tüzüğü’nün ilgili hükümleri doğrultusunda, meclis 
kararı ile kurulmuştur  
  
Görevleri:  

• Birliğe gelen ve giden evrakların gereğini yapmak   

• Meclis’le ilgili iş ve işlemlerini takip etmek ve yürütmek 

• İhtisas komisyonları ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek  

• Encümen ile ilgili  iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek 

• Personel ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek  

• Birlik arşivinin düzenlenmesi ve geliştirilmesini sağlamak          

• Elektronik arşiv hizmetlerini kurmak ve yürütmek  

• Kuruma ait kitap, dergi, broşür basımları ile ilgili resmi, hukuki ve idari süreçleri 
takip etmek ve gereğini yapmak  

• Kurumsal bayrak, flama, afiş vb. baskıları ile çeşitli kırtasiye malzemelerinin 
alımlarına ait tüm işleri yapmak veya yaptırmak  

• Binanın güvenlik, temizlik, tamir ile bakım ve onarım işlerini yaptırmak  

• Kurumlara ait faturaların ödenmesi ve abonmanlık işlemlerini yürütmek 
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• Faaliyet Raporu’nun hazırlanmasına yardımcı olmak  

• Mevzuatla kendisine verilen diğer iş ve işlemleri yapmak  

• Amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmek 

C- Fiziksel Kaynaklar 

Hizmet Binası : 

 

İstanbul İli Sarıyer ilçesi Emirgan Mahallesi, Emirgan Mektebi Sokak No:7 (Şerifler Yalısı 

Selamlık ve Bendegan (Hizmet Binası) adresinde bulunmaktadır. Bu yapıların bulunduğu iki 

parselden birisi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne diğeri ise hazine adına kayıtlıdır. Hazine adına 

kayıtlı parsel 2019 yılına kadar birliğe tahsislidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ise kira 

ödenmektedir. 

 İnsan Kaynakları : 

 

Genel İdare Hizmet sınıfında beş adet memur kadrosu bulunmaktadır. Bunun üç adet 
kadrosu dolu iki adet kadro ise boştur. Dolu olan kadrolarda Genel Sekreter  ile iki adet birim 
müdürü görev yapmaktadır   
Teknik Hizmetler sınıfında dört adet kadro mevcuttur. Bu kadroların üç adeti boş olup, dolu 
kadroda bir adet Arkeolog görev yapmaktadır  
Sürekli işçi kadrosu yirmi altı adet personelden oluşmaktadır. Bu kadroların tamamı boştur 

II- PERFORMANS BİLGİLERİ 

A- Temel Politika ve Öncelikler 

 
1. Doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunması için ortak politikalar ve yöntemler geliştirmek 
2. Bu politikalar için kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, 
üniversiteler gibi kurum ve kuruluşlarla ile bu konularda uzman kişilerle işbirliği yapmak  
3. Uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak hizmet projeleri geliştirmek 

B- Amaç ve Hedefler 

Misyon :  

 

Yerel yönetimler ile meslek ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek kentlerimizin tarihsel, 

kültürel ve doğal dokusunun korunmasını ve tanıtımını sağlamak. 

Vizyon : 

 

Medeniyetlerin buluşma noktasında yer alan Ülkemizin tarihsel, kültürel ve doğal dokusunu 

koruyup gelecek nesillere aktarmak. 

Amaç ve Görevler : 

 

Avrupa Birliği Aday Üyesi olan Türkiye’nin de kurucusu olduğu, Avrupa Konseyi’nin Avrupa: 
Bir Ortak Miras kampanyasının 25. yılı kapsamında oluşturduğu Avrupa Tarihi Kentler 
Birliği’nde, Türkiye’nin de temsilini güçlü ve etkin bir şekilde sağlamak üzere, tarihi kentlerin 
bir araya getirilmesi ve bu kentler arasında kentsel, kültürel ve doğal mirasın bir Ortak Miras 
anlayışıyla korunması ve yaşatılması için Tarihi Kentler Birliği kurulmuştur. 
 



9 

 

Kar amacı gütmeyen Birlik amacını yaşama geçirmek üzere: 

 

a) Tarihi kent dokularını, kentsel, kültürel mirası koruma ve imar konularında birliğe üye 
belediyeler arasında işbirliği ve deneyim paylaşımını sağlar  
b) Üye belediyelere belediyecilik, koruma, kültür, çevre, imar ve tarihi kent konularıyla ilgili 
bilgi, belge, mevzuat gibi çeşitli kaynaklar sağlar ve aynı konularda eğitime dönük etkinlikler 
düzenleyerek danışmanlık yapar  
c) İçişleri Bakanlığı'nca belirlenecek konularda, birliğe bağlı tarihi kent belediyelerinin Avrupa 
Tarihi Kentler ve Bölgeler Birliği'ne üye belediyelerle diyalog ve işbirliği kurmalarını 
sağlayarak ilişkileri kolaylaştırır  
d) Birliğe bağlı belediyeler adına ve birliğin amacına uygun çalışmalar yapar, bu  
çalışmalar arasında eşgüdüm sağlar, ortak alımlarda bulunur, yatırımları organize eder, 
denetler  
e) Doğal, tarihsel çevreyi, kültürel mirası koruma ve yaşatma yönünde üye belediyelerin 
girişimlerine destek verir, kaynak bulur, bu gibi girişimleri organize eder yapar ve/veya yaptırır  
f) Amacı doğrultusunda, çalışma alanlarına bağlı uluslararası ilişkiler kurar, ortak çalışmalar 
yapar; ulusal ve uluslararası katılımcılarla bilimsel ve kültürel etkinlikler, tarihi kent ve 
çevrelere teknik inceleme gezileri ile süreli ya da süresiz yayın faaliyetlerinde bulunarak, üye 
belediyeleri ve kamuoyunu bilgilendirici programlar düzenler 
g) Yasal olanaklar dahilinde, üye belediyelerdeki kent halkının da tarihi kent dokusunu, doğal 
ve kültürel çevreyi koruma bilincini yükseltmeye yönelik film, mültivizyon ve benzeri görsel, 
belgesel malzeme hazırlar, hazırlattırır, radyo, televizyon yayınları için programlar 
düzenleyebilir 
h) Birliğe üye kentlerin koruma amaçlı imar planlarını, anıt eserleri çevresinde kentsel 
tasarım projelerini, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca tescil edilmiş 
yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini yapar, yaptırır ve bunların 
uygulamalarında teknik denetim katkısı sağlar 
i) Tarihi Kentler Birliği üyeleri arasında bilgi ağı kurar ve geliştirir  
j) Kültürel mirası korumanın ekonomik gelişmeyi destekleyeceği inancıyla tarihi kentlerin 
yaşama yeteneğini ve sürdürülebilirliğini destekler  
k) Tarihi kentlerin kültürel miraslarının korunması ve artırılması için uygun kanunların 
çıkarılmasını destekler  
l) Tarihi kentler arasında Avrupa kardeşliklerinin kurulmasını teşvik eder ve destekler.  
m) Amaçları doğrultusunda faaliyet gösterecek şirketler kurar ve işletir 
n) Bu etkinliklerden ortaya çıkabilecek karlar yalnızca birliğin etkinlikleri için kullanılabilir  
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2021 2022 2023

1 750 570 550

2

3

4

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 1.100.000,00 1.100.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

1.100.000,00 0,00 1.100.000,00

Performans Hedefi 1.1.1- Birliğimize üye belediyeleri yılda  4 kez biraraya getirmek.

Genel Toplam 

Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)

Faaliyetler

Toplantı

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetleri      

Amaç
1- Tarihi kent dokularını, kentsel, kültürel mirası koruma ve imar konularında Birliğe 

üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi sağlamak.

Bölge toplantısı ve buluşmalar katılımcı sayısı

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİİdare Adı

Hedef
1.1- Doğal ve tarihsel çevreyi, kentsel ve kültürel mirası koruma konusunda faaliyet 

olan ülkemizin değişik illerinde toplantı düzenlemek.

Performans Göstergeleri

Açıklamalar

Tarihi Kentler birliği üyelerinin  doğal ve tarihsel çevreyi, kentsel ve kültürel mirası koruma konusunda örnek 

teşkil eden uluslararası alanda yerlere teknik inceleme amaçlı programlar düzenlemek.

Açıklama

Açıklama

Açıklama

Açıklama

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
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2021 2022 2023

1 280 100 100

2 60 60 60

3 150 250 250

4 60 470 470

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 5.100.000,00 5.100.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

5.100.000,00 0,00 5.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

Amaç

2- Üye belediyelere belediyecilik, koruma, kültür, çevre, imar ve tarihi kent konularıyla 

ilgili bilgi, belge, mevzuat gibi kaynaklar sağlamak ve aynı konularda eğitime dönük 

etkinlikler düzenleyerek danışmanlık yapmak.

Hedef
2.1- Tarihi Kentler Birliğine üye belediyelerin çeşitli birim yönetici ve uzmanlarına 

yönelik eğitim programları düzenlemek.

Performans Hedefi
2.1.1- Kültürel ve doğal mirasın korunması ve yaşatılmasına yönelik toplam 26 adet 

eğitim programı düzenlemek

Açıklamalar

Yaşam boyu süren bir öğrenme sürecini tanımlayan “Sürekli mesleki gelişim” kavramı çerçevesinde kısa ve öz 

anlatımların aktif katılım ve etkileşimle güçlendirildiği,  Aktarılan bilgilerin çeşitli uygulamalar, soru formları, vaka 

çalışmaları ve simülasyonlarla desteklendiği sonuç ve geri bildirimlerin grup içinde paylaşıldığı ve tartışıldığı, 

kazanılan bilgilerin, becerilerin ve farkındalıkların iş ortamına aktarılmasına sağlamaya yönelik bir metod ile 

yürütülecek; Türkiye ve dünyadan iyi örnek paylaşımların ve teknik alan ziyaretleri ile pekiştirilecek düzenli 

aralıklarla tekrarlanan sistematik ve bütüncül bir bakış açısı ile planlanan ve güncel içerikli, birbirini tamamlayıcı 

teorik pratik ve alanda uygulamalı eğitim programları bütünü. 

Performans Göstergeleri

Sürekli Eğitim katılımcı sayısı

Açıklama

Kentsel miras ve turizm birlikteliği  eğitimi katılımcı sayısı

Açıklama

Alanda Uygulamalı Eğitim katılımcı sayısı

Açıklama

Kent ve Müzeleri, UNESCO ve Yerel Yönetimler ile Bölgesel Eğitimler katılımcı sayısı

Açıklama

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) 2020

Eğitim

Genel Toplam 
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2021 2022 2023

1 1 1 1

2     

3    

4    

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 600.000,00 600.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

600.000,00 0,00 600.000,00

Amaç

2- Üye belediyelere belediyecilik, koruma, kültür, çevre, imar ve tarihi kent konularıyla 

ilgili bilgi, belge, mevzuat gibi kaynaklar sağlamak ve aynı konularda eğitime dönük 

etkinlikler düzenleyerek danışmanlık yapmak.

Hedef

2.2- Türkiye’de kaybolmakla yüz yüze olan kırsal miras alanlarında korumaya yönelik 

yaklaşım ve modellerin taramasının yapılmasını; bu sayede gelecekte oluşturulacak 

kırsal koruma politikalarının metodolojik alt yapısını hazırlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

Eğitim

Açıklama

 

Açıklama

Açıklama

 

 

Genel Toplam 

Rapor

Açıklama

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)

Performans Hedefi 2.2.1- Raporlama yapmak

Açıklamalar

Kültür mirası ve kırsal yerleşimler eylem raporu

Performans Göstergeleri
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2021 2022 2023

1 1 1 1

2 1 1 1

 

3 50 50 50

4    

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 900.000,00 900.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

900.000,00 0,00 900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

Amaç

3- Doğal, tarihsel çevreyi, kültürel mirası koruma ve yaşatma yönünde üye 

belediyelerin girişimlerine destek vermek, kaynak bulmak, bu gibi girişimleri organize 

etmek, yapmak ve yaptırmak.

Hedef
3.1- Üye Belediyeleri kentsel, kültürel ve doğal mirasın bir Ortak Miras anlayışıyla 

korunması ve yaşatılmasını teşvik etmek

Performans Hedefi
3.1.1- Üye belediyeler tarafından doğal, tarihsel çevreyi ve kültürel mirası koruma ve 

yaşatma yönünde hazırlanmış projelerin değerlendirilmesi ve proje yarışmaları 

Açıklamalar

Tarihi Kentler Birliğine üye belediyeler tarafından doğal ve kültürel mirası koruma ve yaşatma yönünde 

hazırlanmış ve birliğe sunulmuş müze uygulamalarının, standart müze kriterlerini yerine getiren ve sürekliliği 

sağlanmış örneklerinin desteklenmesi için hazırlanacak müze özendirme yarışmasında hedefleri aşağıdaki gibidir. 

Tarihi Kentler Birliği üyelerine müzeciliği sevdirmeyi amaçlar.

Tarihi Kentler Birliği üyeleri arasında müzeleri yaygınlaştırmayı amaçlar.

Tarihi Kentler Birliği üyelerine ait müze kalitesini yükseltmeyi amaçlar.

Tarihi Kentler Birliği üyelerinde koleksiyon ve arşiv bilincini geliştirmeyi amaçlar.

Tarihi Kentler Birliği üyelerine ait müzelerde dünya standartlarını yakalamayı amaçlar.

Tarihi Kentler Birliği üyelerine müzeler vasıtası ile kültürün ve sanatın korunmasının sağlanmasını amaçlar.

Tarihi Kentler Birliği üyelerine ait müzeler ile uluslararası müzeler arasında ortak çalışmayı teşvik etmeyi amaçlar.

Ayrıca kentsel, kültürel ve doğal mirasın bir Ortak Miras anlayışıyla korunması ve yaşatılmasını teşvik etmek için 

üye belediyeler arasında ödüllü proje yarışması düzenlenir. 

Performans Göstergeleri

Proje yarışması

Açıklama
Müze Özendirme Yarışması

Açıklama

Proje Değerlendirme

Açıklama

 

Genel Toplam 

Açıklama

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) 2023

Eğitim
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2021 2022 2023

1 50 50 50

2    

 

3    

4    

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 3.260.000,00 3.260.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

3.260.000,00 0,00 3.260.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

Amaç

3- Doğal, tarihsel çevreyi, kültürel mirası koruma ve yaşatma yönünde üye 

belediyelerin girişimlerine destek vermek, kaynak bulmak, bu gibi girişimleri organize 

etmek, yapmak ve yaptırmak.

Hedef
3.1- Üye Belediyeleri kentsel, kültürel ve doğal mirasın bir Ortak Miras anlayışıyla 

korunması ve yaşatılmasını teşvik etmek

Performans Hedefi
3.1.2- Üye belediyeler tarafından doğal, tarihsel çevreyi ve kültürel mirası koruma ve 

yaşatma yönünde hazırlanmış projelere maddi destek sağlamak.

Açıklamalar

Kentsel, kültürel ve doğal mirasın bir Ortak Miras anlayışıyla korunması ve yaşatılması için üye belediyeler  

tarafından proje üretilmasini teşvik etmek. 

Performans Göstergeleri

Maddi destek sağlanan proje adedi

Açıklama

 

Açıklama

 

Açıklama

 

Açıklama

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) 2023

Eğitim

Genel Toplam 
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2021 2022 2023

1 2000 2000 online

2 1 1 1

 

3 1 1 1

4    

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 800.000,00 800.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

800.000,00 0,00 800.000,00

Eğitim

Genel Toplam 

Açıklama

 

Açıklama

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)

Açıklama

Basın ve elektronik yayın

Açıklama

Kitap

Performans Hedefi 4.1.1- Kitap, dergi, basın ve elektronik yayın aracılığı ile faaliyetlerin duyurulması.

Açıklamalar

Tarihi Kentler Birliğinin kuruluşundan bu yana süregelen koruma çalışmalarının derlenmesi ile Tarihi Kentler 

Birliğinin faaliyetleri hakkında haber, tanıtım ve bilgilendirme yapılması.

Performans Göstergeleri

Dergi adedi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

Amaç

4-  Çalışma alanlarına bağlı uluslararası ilişkiler kurmak, ortak çalışmalar yapar; ulusal 

ve uluslararası katılımcılarla bilimsel ve kültürel etkinlikler, tarihi kent ve çevrelere 

teknik inceleme gezileri ile süreli ya da süresiz yayın faaliyetlerinde bulunarak, üye 

belediyeleri ve kamuoyunu bilgilendirici programlar düzenlemek.

Hedef
4.1- Tarihi Kentler Birliğinin faaliyetleri hakkında haber, tanıtım ve bilgilendirme 

yapılması.
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2021 2022 2023

1 0 0 160

2    

 

3    

4    

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 2.000.000,00 2.000.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Eğitim

Açıklama

 

Açıklama

Genel Toplam 

Açıklama

 

Açıklama

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)

 

Performans Hedefi 4.2.1- Uluslararası tarihi kent ve çevrelerine teknik inceleme gezileri düzenlemek

Açıklamalar

Tarihi Kentler Birliği üyelerinin  doğal ve tarihsel çevreyi, kentsel ve kültürel mirası koruma konusunda örnek 

teşkil eden uluslararası alanda yerlere teknik inceleme amaçlı programlar düzenlemek.

Performans Göstergeleri

Teknik inceleme gezisi katılımcı sayısı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

Amaç

4-  Çalışma alanlarına bağlı uluslararası ilişkiler kurmak, ortak çalışmalar yapar; ulusal 

ve uluslararası katılımcılarla bilimsel ve kültürel etkinlikler, tarihi kent ve çevrelere 

teknik inceleme gezileri ile süreli ya da süresiz yayın faaliyetlerinde bulunarak, üye 

belediyeleri ve kamuoyunu bilgilendirici programlar düzenlemek.

Hedef
4.2- Üye belediyeleri Uluslararası alanda bilgilendirici programlar düzenlemek.
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 Açıklamalar

01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

Toplam  Kaynak İhtiyacı 1.100.000,00

0,00Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

B
ü

tç
e 

D
ış

ı 

K
a
y
n

a
k

1.100.000,00

İdare Adı TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

1.1.1- Birliğimize üye belediyeleri yılda  4 kez biraraya getirmek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 

Faaliyet Adı 1.1.1.1- Seminer,Çalıştay ve Anadolu Buluşması

Tarihi Kentler Birliği

2023Ekonomik Kod 

Tarihi Kentler Birliği üyelerinin doğal ve tarihsel çevreyi, kentsel ve kültürel mirası koruma konusunda bilgi ve 

deneyim paylaşımları.

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

1.100.000,00
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 Açıklamalar

01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı 0,00

Toplam  Kaynak İhtiyacı 5.100.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.100.000,00

B
ü

tç
e 

D
ış

ı 

5.100.000,00

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tarihi Kentler Birliği

Yaşam boyu süren bir öğrenme sürecini tanımlayan “Sürekli mesleki gelişim” kavramı çerçevesinde kısa ve öz 

anlatımların aktif katılım ve etkileşimle güçlendirildiği,  Aktarılan bilgilerin çeşitli uygulamalar, soru formları, vaka 

çalışmaları ve simülasyonlarla desteklendiği sonuç ve geri bildirimlerin grup içinde paylaşıldığı ve tartışıldığı, kazanılan 

bilgilerin, becerilerin ve farkındalıkların iş ortamına aktarılmasına sağlamaya yönelik bir metod ile yürütülecek; 

Türkiye ve dünyadan iyi örnek paylaşımların ve teknik alan ziyaretleri ile pekiştirilecek düzenli aralıklarla tekrarlanan 

sistematik ve bütüncül bir bakış açısı ile planlanan ve güncel içerikli, birbirini tamamlayıcı teorik pratik ve alanda 

uygulamalı eğitim programları bütünü. 

Ekonomik Kod 2023

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

Performans Hedefi
2.1.1- Kültürel ve doğal mirasın korunması ve yaşatılmasına yönelik 

toplam 26 adet eğitim programı düzenlemek

Faaliyet Adı 2.1.1.1- Eğitim Programı
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 Açıklamalar

01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

Kültür mirası ve kırsal yerleşimler eylem raporu

Ekonomik Kod 2023

Toplam  Kaynak İhtiyacı 600.000,00

0,00

Toplam  Kaynak İhtiyacı 600.000,00

B
ü

tç
e 

D
ış

ı 

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

600.000,00Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

600.000,00

Faaliyet Adı 2.2.1.1- Raporlama

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tarihi Kentler Birliği

Performans Hedefi
2.2.1- Kültür mirasının korunmasına yönelik eylem odaklı raporlama 

yapmak
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 Açıklamalar

01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

Performans Hedefi
3.1.1- Üye belediyeler tarafından doğal, tarihsel çevreyi ve kültürel 

mirası koruma ve yaşatma yönünde hazırlanmış projelerin 

Faaliyet Adı 3.1.1.1- Proje değerlendirme, proje ve  müze özendirme yarışması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tarihi Kentler Birliği

Tarihi Kentler Birliğine üye belediyeler tarafından doğal ve kültürel mirası koruma ve yaşatma yönünde hazırlanmış ve 

birliğe sunulmuş müze uygulamalarının, standart müze kriterlerini yerine getiren ve sürekliliği sağlanmış örneklerinin 

desteklenmesi için hazırlanacak müze özendirme yarışmasında hedefleri aşağıdaki gibidir. 

Tarihi Kentler Birliği üyelerine müzeciliği sevdirmeyi amaçlar.

Tarihi Kentler Birliği üyeleri arasında müzeleri yaygınlaştırmayı amaçlar.

Tarihi Kentler Birliği üyelerine ait müze kalitesini yükseltmeyi amaçlar.

Tarihi Kentler Birliği üyelerinde koleksiyon ve arşiv bilincini geliştirmeyi amaçlar.

Tarihi Kentler Birliği üyelerine ait müzelerde dünya standartlarını yakalamayı amaçlar.

Tarihi Kentler Birliği üyelerine müzeler vasıtası ile kültürün ve sanatın korunmasının sağlanmasını amaçlar.

Tarihi Kentler Birliği üyelerine ait müzeler ile uluslararası müzeler arasında ortak çalışmayı teşvik etmeyi amaçlar.

Ayrıca kentsel, kültürel ve doğal mirasın bir Ortak Miras anlayışıyla korunması ve yaşatılmasını teşvik etmek için üye 

belediyeler arasında ödüllü proje yarışması düzenlenir. 

Ekonomik Kod 2023

900.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 900.000,00

Toplam  Kaynak İhtiyacı 900.000,00

B
ü

tç
e 

D
ış

ı 

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı 0,00
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 Açıklamalar

01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

Performans Hedefi
3.1.2- Üye belediyeler tarafından doğal, tarihsel çevreyi ve kültürel 

mirası koruma ve yaşatma yönünde hazırlanmış projelere maddi 

Faaliyet Adı 3.1.2.1- Maddi destek sağlanan proje

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tarihi Kentler Birliği

Kentsel, kültürel ve doğal mirasın bir Ortak Miras anlayışıyla korunması ve yaşatılması için üye belediyeler  tarafında 

proje üretilmasini teşvik etmek. 

Ekonomik Kod 2023

 

3.260.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.260.000,00

B
ü

tç
e 

D
ış

ı 

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı 0,00

Toplam  Kaynak İhtiyacı 3.260.000,00
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 Açıklamalar

01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

Toplam  Kaynak İhtiyacı 800.000,00

B
ü

tç
e 

D
ış

ı 

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı 0,00

 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 800.000,00

Tarihi Kentler Birliğinin kuruluşundan bu yana süregelen koruma çalışmalarının derlenmesi ile Tarihi Kentler Birliğinin 

faaliyetleri hakkında haber, tanıtım ve bilgilendirme yapılması.

Ekonomik Kod 2023

800.000,00

Performans Hedefi 4.1.1- Kitap, dergi, basın ve elektronik yayın aracılığı ile faaliyetlerin 

Faaliyet Adı 4.1.1.1- Kitap dergi, basın ve elektronik yayın

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tarihi Kentler Birliği

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ
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 Açıklamalar

01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı 0,00

Toplam  Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00

 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00

B
ü

tç
e 

D
ış

ı 

2.000.000,00

Faaliyet Adı 4.2.1.1- Teknik inceleme gezisi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tarihi Kentler Birliği

Tarihi Kentler Birliği üyelerinin  doğal ve tarihsel çevreyi, kentsel ve kültürel mirası koruma konusunda örnek teşkil 

eden uluslararası alanda yerlere teknik inceleme amaçlı programlar düzenlemek.

Ekonomik Kod 2023

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

Performans Hedefi
4.2.1- Uluslararası tarihi kent ve çevrelerine teknik inceleme gezileri 

düzenlemek
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TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

TL
PAY 

(% )
TL

PAY 

(% )
TL

PAY 

(% )

1.1.1 Birliğimize üye belediyeleri yılda  4 kez biraraya getirmek.
1.100.000,00 1.100.000,00

1.1.1.1 Bölge toplantısı ve buluşmalar 1.100.000,00 1.100.000,00

2.1.1
Kültürel ve doğal mirasın korunması ve yaşatılmasına 

yönelik toplam 26 adet eğitim programı düzenlemek 5.100.000,00 5.100.000,00

2.1.1.1 Eğitim Programı
5.100.000,00 5.100.000,00

2.2.1 Kültür mirası ve kırsal yerleşimler eylem raporu
600.000,00 600.000,00

2.2.1.1 Raporlama
600.000,00 600.000,00

3.1.1

Üye belediyeler tarafından doğal, tarihsel çevreyi ve 

kültürel mirası koruma ve yaşatma yönünde hazırlanmış 

projelerinim değerlendirilmesi ve proje yarışmaları 

düzenlenmesi. 900.000,00 900.000,00

3.1.1.1 Proje değerlendirme, proje ve müze özendirme yarışması
900.000,00 900.000,00

3.1.2

Üye belediyeler tarafından doğal, tarihsel çevreyi ve 

kültürel mirası koruma ve yaşatma yönünde hazırlanmış 

projelere maddi destek sağlamak.
3.260.000,00 3.260.000,00

3.1.2.1  Maddi destek sağlanan proje
3.260.000,00 3.260.000,00

4.1.1
Kitap,dergi, basın ve elektronik yayın aracılığı ile 

faaliyetlerin duyurulması. 800.000,00 800.000,00

4.1.1.1 Kitap,dergi, basın ve elektronik yayın
800.000,00 800.000,00

4.2.1
Uluslararası tarihi kent ve çevrelerine teknik inceleme 

gezileri düzenlemek 2.000.000,00 2.000.000,00

4.2.1.1 Teknik inceleme gezisi 2.000.000,00 2.000.000,00

10.500.000,00 10.500.000,00

9.990.000,00 9.990.000,00

3.260.000,00 3.260.000,00

23.750.000,00 23.750.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU
P

er
fo

rm
a
n

s 

H
ed

ef
i 

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM 

F
a
a
li
y
et

 

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı

İdare Adı

Genel Yönetim Giderleri

Genel Toplam

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
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(TL)

01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

09 Yedek Ödenek

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 

İdare Adı

B
ü

tç
e 

K
a

y
n

a
k

 İ
h

ti
y

a
cı

Genel Yönetim 

Giderleri  

Toplamı

2.562.000,00

58.000,00

3.790.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 13.760.000,00

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

13.760.000,00

Ekonomik Kod 
Faaliyet 

Toplamı

 

10.500.000,00

3.260.000,00

Diğer İdarelere 

Transfer Edilecek 

Kaynaklar 

330.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

3.260.000,00

Genel Toplam

2.562.000,00

58.000,00

14.290.000,00

0,00

330.000,00

Yurt Dışı 

B
ü

tç
e 

D
ış

ı 
K

a
y

n
a

k

0,00

2.250.000,00

23.750.000,00

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00

Döner Sermaye

2.250.000,00

9.990.000,00

 

0,00
Diğer Yurt İçi

9.990.000,00 0,00

0,00

23.750.000,00Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00

0,00
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İdare Adı

2.2.1- Kültür mirası ve kırsal yerleşimler eylem 

raporu 

2.2.1.1- Raporlama Tarihi Kentler Birliği

Tarihi Kentler Birliği

Tarihi Kentler Birliği

1.1.1.1- Bölge toplantısı ve buluşmalar

2.1.1.1- Eğitim Programı

3.1.1.1- Proje değerlendirme, proje ve  müze özendirme yarışması

3.1.2.1- Maddi destek sağlanan proje

4.1.1.1- Kitap,dergi, basın ve elektronik yayın

4.2.1.1- Teknik inceleme gezisi4.2.1- Uluslararası tarihi kent ve çevrelerine 

teknik inceleme gezileri düzenlemek

1.1.1- Birliğimize üye belediyeleri yılda 4 kez 

biraraya getirmek.

2.1.1- Kültürel ve doğal mirasın korunması ve 

yaşatılmasına yönelik Toplam 26 adet eğitim 

programı düzenlemek

3.1.1- Üye belediyeler tarafından doğal, tarihsel 

çevreyi ve kültürel mirası koruma ve yaşatma 

yönünde hazırlanmış projelerin değerlendirilmesi 

ve proje yarışmaları düzenlenmesi.

3.1.2- Üye belediyeler tarafından doğal, tarihsel 

çevreyi ve kültürel mirası koruma ve yaşatma 

yönünde hazırlanmış projelere maddi destek 

sağlamak.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER

4.1.1- Kitap,dergi, basın ve elektronik yayın 

aracılığı ile faaliyetlerin duyurulması.

Tarihi Kentler Birliği

Tarihi Kentler Birliği

Tarihi Kentler Birliği

Tarihi Kentler Birliği


